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OKT 2 4, Interpelláció

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani Magyarország
miniszterelnökéhez

,,Simonka ezek után is simán megússza?"

címmel.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Teljesen egyértelmű, hogy az uniós pénzek intézményesített szétlopása kezd a Fidesz körmére
égni. Ez már nem csak az Európia Uniónak tűnt fel, hanem a magyar társadalom 58%-a is úgy
gondolja, hogy a támogatások a korrupciós ügyleteken keresztül bizony magánzsebekben
végzik, és főleg fideszes zsebekben.
Az ilyen ügyeskedésre sajnos a magyar politika és a kormánypárti képviselők szolgáltatják a
legjobb példákat, hiszen elég csak végig nézni azt, ahogyan Simonka György a céghálózatán
keresztül milliárdos tételben tudott lopni.
Ám hiába a sok feljelentés, hiába a rengeteg bizonyíték és felszólalás, Önöknek ez eddig nem
tűnt fel. Most azonban, hogy az unió bizonyos támogatások megvonásával fenyeget és egyéb
szankciókat helyezett kilátásba - pluszban még a magyar emberek többségének is feltűnt a
lopások ténye - úgy fest szükség volt egy vezéráldozatra.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Csakhogy ez nem elég! Az elmúlt 8 évben több 100 esetben tettünk feljelentéseket, mutattunk
be bizonyítékokat, de eddig semmi nem történt. Sőt! Veres Margit, volt balmazújvárosi
polgármester esete is azt mutatja, hogy ha meg is születik egy bírói ítélete, a fideszeseknek
akkor sem kell félni, hiszen tovább élvezhetik a szabadságukat, gúnyt űzve ezzel az
igazságszolgáltatásból.
Kérdezem tehát a Miniszterelnök Urat:

Miután 8 éve alatt alig tudtak valamilyen eredményt felmutatni korrupciós ellenes
ügyekben, nem gondolja, hogy Polt Péternek végre mennie kell?
Miután már többször bebizonyosodott, hogy az ügyészség falaz a korrupciónak,
nem gondolja azt, hogy a többségi társadalmi igényeket figyelembe véve
csatlakoznunk kellene az Európai Ügyészséghez?



Miért választások utánra időzítették Simonka György mentelmi jogának a
felfüggesztését, hiszen a bizonyítékok már sokkal korábban is rendelkezésére
álltak?
És végül, számíthatnak-e végre a magyar emberek egy tisztességes, igazságos
vizsgálatra egy fideszes politikusbűnöző ellen?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. 10. 24.

Tisztelettel,
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