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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. S z i l i Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnöke

Helyben
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . § alapján bejelentem, hogy kérdés kívánok feltenni Dr. Polt
Péter Legfőbb Ügyész úrnak

„Kik az igazi nyertesek"?

címmel.

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr!

A történelem ismétli önmagát. A rendszerváltást követően az első „igazi
nyertesek" az olajszőkítők, olajhamisítók, jövedéki adócsalást elkövetők voltak .
Létrejött ugyan egy parlamenti vizsgáló bizottság, el is készítette az érintett
cégek „tulajdonosi térképét" az Ön által vezetett Ügyészséggel, de személyiségi
jogokra és a tulajdonos nem felelős „ideológiára" hivatkozva megtagadta a
névsor átadását és nyilvánosságra hozatalát.

Az akkori elvszerű magatartásának meg is lett az eredménye, az egykori
„olajszőkítők" többsége ma hatalmas vagyon felett rendelkezik és „lesajnálja"
az elítélt pénztárosokat, sofőröket, takarító nőket .

Biztosan ezt akarta elérni Legfőbb Ügyész úr?!

2004. május 1-én csatlakoztunk az Európai Unióhoz . A csatlakozást követően az
első „igazi nyertesek" az uniós országokból a csatlakozást megelőzően behozott
termékek után a vámot meg nem fizetők, a csempészek lettek! Ön egyetlen
döntésével több mint ezer bűncselekménnyel gyanúsított személy kapott
„amnesztiát". Természetesen a jogbiztonságra hivatkozva!

Kérem, hozza nyilvánosságra a „legsikeresebb" állampolgárok, vállalkozók
adatait, ahol az államot ért kár elérheti vagy meghaladhatja az Ötmillió forintot .

Írásbeli kérdés



Ma hazánkban érvényes az üvegzseb törvény. Akik állami támogatást kaptak,
azok adatai nem lehetnek titkosak . A meg nem fizetett vám is támogatást jelent,
hiszen a „sikeres vállalkozásoknál" marad az összeg, az állam pedig elesik
bevételétől. Állítólag az elmaradt befizetések elérik a 10 Milliárd forintot .

Kérem, vizsgálja felül álláspontját az „olajszőkítők" esetében és fel sem merül
bennem, hogy megint személyiségi jogokra, üzleti titokra hivatkozva
megtagadja az Ügyészség az Unióhoz „legsikeresebben alkalmazkodó"
állampolgárok, vállalkozók névsorának nyilvánosságra hozatalát .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Kérem válaszoljon még a további kérdéseimre :

1 ./ Mikortól vált Ön előtt egyértelművé, hogy az érintett intézkedését meg
kell hoznia? (Ha készültek előzetes tanulmányok az Ügyészségen, azokat küldje
meg számomra) .

2./ Mikor fordult Ön az Országgyűléshez, milyen intézkedéseket tett annak
érdekében, hogy a szükséges törvényi változtatások megszülethessenek annak
érdekében, hogy az államot ne érje kár .

Válaszát az Országgyűlés ülésén kívül, írásban kérem .

Budapest, 2004 . május 5 .

~óth Károly
(MSZP)
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