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Tisztelt Elnök Úr! 

,,Meglesz-e a lengyel államtól ellopott pénz?" címmel az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (Il.24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdése alapján interpellációt kívánok
benyújtani Trócsányi László igazságügyi miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

Úgy hírlik, a lengyel ügyészség költségvetési csalás miatt nyomozást rendelt el Staudt Gábor
és társai ellen, mert a gyanú szerint több mint két és fél milliárd forint értékű kárt okoztak a
lengyel államnak.

A gyanú szerint Staudt és társai néhány évvel ezelőtt az ország egyik legjelentősebb,
nemesfémekre szakosodott áfacsalási hálózatát szervezték meg. A hierarchikusan felépített
csapatban a feladatok el voltak osztva: az egyszerű katonák havonta körülbelül ezer eurót
tehettek zsebre, miközben a vezetők több milliárd forintos bevételen osztozhattak. A feljelentés
részletezi a bűnbanda módszereit, leírja, hogy kezdetben csak ezüsttel csaltak sok száz
kilogrammos, esetenként tonnás tételben, majd később külön erre a célra gyártatott arany
ékszerekkel és platinával is. A banda vezetői rendszeresen hordtak éles lőfegyvert és az alvilág
legerőszakosabb szereplőivel álltak napi kapcsolatban, köztük drogkereskedőkkel is: egy
alkalommal egy kábítószer-kereskedőnél rejtettek el 65 millió forint értékű színaranyat, amit a
BRFK munkatársai egy másik ügyben folytatott házkutatás során lefoglaltak.

Az ügyészséghez eljuttatott dokumentumban az is szerepel, hogy a bűnbandának Staudton kívül
egy másik politikus, R. Sándor Marcell is tagja volt, aki 2014-ben az MSZP színeiben a
baloldali összefogás országos listáján is helyet kapott. A szervezet egyik vezetője a Nemzeti
Nyomozó Iroda nyugállományú alezredese, F. László volt, aki Staudt Gábor legszűkebb
bizalmi körébe tartozott. Staudtnak és F-nek a hírek szerint komoly terveik voltak, Staudt
,,minimum" a belügyminiszteri posztig akart eljutni. A Jobbikon belül egyre komolyabb
szerepre tört, amihez a feljelentés szerint jelentős anyagi háttérre volt szüksége, amit ebből az
áfacsalásból akart gyorsan megteremteni. Ez azt a kérdést is felveti, vajon kerülhetett-e a Jobbik
kasszájába a lengyel államtól ellopott pénzből.



Tisztelt Miniszter Úr!

Bár a bűnszervezet Magyarországon működött, nem a magyar, hanem a lengyel költségvetést
károsította meg, mert azt remélték, így elkerülhetik a felelősségre vonást. Van-e remény arra,
hogy az elkövetőket sikerül törvény elé állítani, és megtérül a lengyel államnak okozott kár?
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