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Tisztelt Képviselő Úr!

A 2018. június hó 25. napján, K/683 számon bejelentett ,,Hol tart a nyomozás az Elios
ügyben?" című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján a következőket hozom szíves tudomására.

Az ügyben az ügyészség semmilyen nyomozati cselekményt nem folytatott le, tekintettel arra,
hogy a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupciós és Gazdasági
Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya folytatja.

A nyomozás során gyanúsított kihallgatására nem került sor.

Fel kell hívnom Képviselő Úr figyelmét, hogy 2018. július 1. napján hatályba lépett a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.), amely az ügyészség által az
országgyűlési képviselők részére adható tájékoztatás szempontjából új helyzetet teremt azzal,
hogy a nyomozást két részre - felderítésre és vizsgálatra - osztja. A két szakasz között a
határvonalat a gyanúsított kihallgatása jelenti. A korábbi jogi helyzettől eltérően a nyomozás
felderítési szakaszában az ügyésznek már csak felügyeleti jogköre van, az irányítási jogok
csak a vizsgálati szakban, a gyanúsított kihallgatását követően illetik meg.

A felügyeleti jogkör tartalmából (Be. 26.§-ának (2) bekezdése) következik, hogy a nyomozó
hatóság által felderítési szakaszban folytatott nyomozás felett az ügyészségnek nincs
irányítási joga, a nyomozás felett nem rendelkezik, csak a nyomozó hatóság eljárásának
törvényességét jogosult vizsgálni: a törvénysértéseket megállapíthatja, azok orvoslása iránt
intézkedhet, azonban az ügy irányát, a célszerű nyomozati cselekményeket nem szabhatja
meg. A nyomozó hatóság által felderítési szakaszban folytatott nyomozás ura tehát nem az
ügyészség, hanem maga a nyomozó hatóság.
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Ebből következik, hogy felderítési szakban lévő nyomozásokban csak azokat a kérdéseket
lehet az ügyészség feladatkörébe tartozónak tekinteni, amelyek az ügyészség által megtehető
intézkedésekre - azaz a nyomozás elrendelésére, valamint a felügyeleti jogkörben tett
intézkedésre - vonatkoznak. A nyomozás érdemére irányuló kérdések nem az ügyészség
feladatkörére vonatkoznak, ezért az ügyészség által nem megválaszolhatók.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2018. július hó DJ_ napján
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