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az Országgyűlés elnöke részére

	

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10!2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani

Dr. Polt Péter

Legfőbb ügyésznek,

„A nyomozás vagy annak meghiúsítása a cél az Elios-ügyben? ”

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (a továbbiakban OLAF) a korábban a miniszterelnö k
vejének érdekeltségébe tartozó Elios Zrt .-nél már 2015-ben vizsgálatot indított a gyanú s
közbeszerezési győzelmeivel kapcsolatban . Ezzel egy időben a magyar nyomozóhatóságok is
vizsgálódtak, azonban – rejtélyes okokból – semmilyen jogsértést nem állapítottak meg, mindent a
legszabályosabbnak találtak .

Az OLAF azonban néhány hete az ügyészségnek igazságügyi ajánlást tett, ami uniós forráso k
felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság megalapozott gyanújára utal . Ennek alapján az
illetékes főügyészség az Elios Zrt . ellen 2018 . január 22-én új nyomozást rendelt el .

Az OLAF és a magyar nyomozóhatóságok láthatóan gyökeresen máshogy ítélik meg Orbán Vikto r
veje korábbi cégének zavaros ügyeit, így az ellentmondások tisztázása érdekében az alább i
kérdéseket intézem Önhöz :
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1. Ki vezette, illetve mely ügyészség folytatta le a korábbi, 2015-ben indított Elios Zrt .
elleni büntetőeljárást, amely semmilyen szabálytalanságot nem tudott megállapítani ?

2. Indított-e, ha nem, fog-e indítani bels ő vizsgálatot az eredményre nem vezető , elégtelen
nyomozás miatt? Ha nem, miért nem ?

3. Milyen nyomozati cselekményeket folytatott le az ügyészség 2018. január 22-e óta ?
Történt-e gyanúsítás, tanúmeghallgatás, iratok lefoglalása, zárlat stb .?

4. Ha eddig nem történt semmilyen cselekmény, mi ennek az oka? Nem tart-e attó l
Legfőbb Ügyész Úr, hogy a késlekedések miatt meghiúsul a sikeres büntetőeljárás?
Vagy pont ez lenne a célja ?

Várom mihamarabbi válaszát !

Budapest, 2018. február 8 .

Dr. Harangozó Tamás
országgyűlési képviselő (MSZP)
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