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Tisztelt Országgy űlési Képviselő Úr!

A 2016. április 21 . napján, K/10351 számon bejelentett, „Indított-e vizsgálatot Heim Péter
Századvég-vezér ellen a kitiltási botrány kapcsán?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján – a
kérdések sorrendjében - a következőket hozom szíves tudomására.

1 .

A Büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény 6. §-ának (2) bekezdése alapján
büntetőeljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján, és csak az ellen indítható, akit
bűncselekmény megalapozott gyanúja terhel .

A Bunge Zrt . vonatkozásában vizsgált büntetőügyben a bizonyítás eredménye alapján az nyer t
megállapítást, hogy a vádlott a jogtalan el őnyt valótlan hivatkozással kérte a Bunge Zrt .
képviselőjétő l . A Fővárosi Főügyészség a vádlottat ezért vesztegetést színlelve elkövetett
befolyással üzérkedés bűntettével vádolta meg .

2 .

Az ügyész nem egy másik állam közigazgatási döntése, hanem kizárólag bűncselekmény
elkövetését alátámasztó bizonyítékok egyenként és összességében történő értékelése, és az
ennek eredményeképpen kialakult meggyőződése alapján emelhet vádat .

3-4.

Az Amerikai Egyesült Államok hivatalos tájékoztatása szerint a belépési tilalommal érintet t
magánszemélyekre vonatkozó adatok bizalmasan kezelendők. M. André Goodfriend korábbi
ideiglenes ügyvivő erre figyelemmel nem tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget az érintettek
személyérő l .

Dr. Varju László úrnak
országgyűlési képviselő

Budapest
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A Legfőbb Ügyészség a belépési tilalommal összefüggésben az Amerikai Egyesült Államok
rendelkezésére álló információkat eljárási jogsegélykérelem el őterjesztése útján is
megkísérelte beszerezni, azonban kérelmünkre ezidáig nem érkezett válasz .

A leírtakra figyelemmel a kérdéseiben említett adatok nem állnak a Legfőbb Ügyészség
rendelkezésére .

5-6.

A megvádolt személy büntetőjogi felelősségérő l nem az ügyészség, hanem a bíróság dönt .

Kérdései egyebekben nem az ügyészség vagy a legfőbb ügyész hivatali tevékenységére
vonatkoznak, ezért azokat nem áll módomban megválaszolni .

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2016. évi május hónapján
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