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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Polt Péter legfőbb ügyésznek

„Miért hallottunk olyan régen Kovács Béla büntetőügyérő l?” címmel.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2014 áprilisában tett feljelentést Kovács Béla, európai
parlamenti képviselő ellen, miután a politikus egy nyomozás során a titkosszolgála t
látókörébe került.

A polgári elhárítás jelezte a nyomozó hatóságnak, hogy az európai parlamenti képvisel ő
konspiratív módon tart kapcsolatot orosz diplomatákkal, és havi rendszerességgel látogat
Moszkvába.

Legfőbb ügyész úr 2014 májusában kezdeményezte Kovács Béla mentelmi jogána k
felfüggesztését, 2015 novemberében pedig elhárult a jogi akadálya annak, hogy az európai
parlamenti képviselővel szemben a magyar hatóságok az Európai Unió intézményei elleni
kémkedés bűncselekményének alapos gyanúja miatt nyomozást folytathassanak, é s
megállapítsák, hogy vele szemben helye van-e vádemelésnek .

Az utóbbi napok fejleményei, hogy az USA hírszerzésért felel ős vezetője egyre eltökéltebb
azon véleménye mellett, hogy Oroszország informatikai támadást hajtott végre az amerikai
elnökválasztás befolyásolása érdekében. A CIA ugyanis azonosította azokat az oros z
kormányzati figurákat, akik a Demokrata Párttól és vezető demokrata tanácsadóktól elcsent
adatokat kiszivárogtatták a WikiLeaks-nek . Nem tekinthető véletlennek, hogy Csehország
Németország és Franciaország is már nyíltan félti választási versenyének tisztaságát az oros z
befolyástól .
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Ezek fényében kérem, hogy a következő kérdésekre válaszoljon :

1. Mi indokolja azt, hogy az utóbbi hónapok során a nyilvánosság részére Kovács Bél a
büntetőügyével kapcsolatban semmilyen tájékoztatás nem történt, annak ellenére, hogy az üg y
nemzetbiztonsági súlyát tekintve az egyik legjelent ősebb ma Magyarországon?

2. Mikorra várhatóak újabb fejlemények, illetve ezzel kapcsolatos tájékoztatás a Kovács Béla -
ügyben?

Várom válaszát !

Budapest, 2017 . január 17 .

Tisztelettel,

Dr. Szél Bernadett
országgyűlési képviselő (LMP)
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