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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

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 kívánunk benyújtani
dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez

„Lesz-e következménye a fővárosifőügyész botrányos nyilatkozatának? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérjük.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Április 11-én az MSZP képviselői, Dr. Bárándy Gergely és Dr. Szakács László azonnali
kérdéssel fordultak Legfőbb Ügyész Úrhoz, mert az utóbbi hónapokban az ügyészség i
vezetők elfogadhatatlan stílusban üzengettek a sajtó keresztül az eljáró bíróságoknak . Az
azonnali kérdésre az Országgy űlés ülésén ugyan Legfőbb Ügyész Ur személyesen adott
választ, ami azonban korántsem volt teljeskör ű , amire pedig ténylegesen választ adott, az
tartalmilag elfogadhatatlan. Többek között arról beszélt, hogy „ a szakmai vitákat egyebek
iránt lefolytatjuk egymás között a megfelelő helyen, a nyilvánosságot pedig csa k
tájékoztatjuk” . Ez a megállapítása tényszerűen nem igaz, hiszen az azonnali kérdésben
hivatkozott és az alábbiakban is ismertetett ügyészi nyilatkozatokat aligha lehet csupán a
nyilvánosság tárgyszerű tájékoztatásának tekinteni .

Mindezekre figyelemmel az azonnali kérdések és válaszok órájában már egyszer feltet t
kérdéseket részletes indokolással kibővítve ismételten feltesszük, hogy Legfőbb Ügyész
Úrnak lehetősége legyen a felvetett problémák alapos körbejárására, a kérdések teljes körű,
megfontolt megválaszolására .

Ugyanis a Legfőbb Ügyészségnek álláspontunk szerint érdemben meg kell szólalnia azza l
összefüggésben, hogy az utóbbi hónapokban olyan stílus ütötte fel a fejét az
igazságszolgáltatás két intézménye, az ügyészség és a bíróság között, amelyre az elmúl t
évtizedekben nem volt példa . Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője a
nyilvánosság előtt kezdte magyarázni az ügyészség bizonyítványát, bírálva a bírói döntést egy
politikai érintettségű ügyben. De egyre gyakoribbak az ügyészség és a bíróság közötti



nyilvánosság el őtti pengeváltások, amelyek rombolják az igazságszolgáltatásba vetett
állampolgári hitet .

Legutóbb Ibolya Tibor fővárosi főügyész és a Fővárosi Törvényszék között bontakozott ki
megdöbbentő szópárbaj . Ibolya Tibor főügyész április 4-én tartott sajtótájékoztatón éles ,
durva, személyeskedő stílusban bírálta a Fővárosi Törvényszéket, mert az a Quaestor-ügybe n
benyújtott vádirattal összefüggésben hiánypótlást rendelt el . Már önmagában az is rendkívül
visszás, ha az ügyészség egy folyamatban lévő büntetőügyben nyilvánosan kritizálja az eljár ó
bíróságot . Az azonban egyenesen felháborító, hogy a főügyész a szakmai kritikán túl még az
eljáró bíró képességeire is megjegyzéseket tett . Egy sajtótájékoztatón ugyanis kifejtette, hog y
a Quaestor-ügyet egy olyan bírónőnek adta ki a törvényszék, aki február eleje óta szint e
folyamatosan tárgyal más ügyeket, ezért nem lehetett képes az 1500 oldalas vádirat részlete s
tanulmányozására . A főügyész azt is megjegyezte, hogy „ezek szerint a bírónő a gyorsolvasás
képességével bír”. A Fővárosi Törvényszék közleményben utasította vissza Ibolya Tibo r
goromba bírálatát. Eszerint „a bíróság megengedhetetlennek tartja, és a leghatározottabba n
visszautasítja, hogy a Fővárosi Főügyész a nyilvánosság előtt tesz olyan kijelentéseket, illetve
enged sejtetni olyan álláspontot, amely nem csupán nélkülözi a ténybeli és szakmai alapokat ,
hanem az eljáró bírói tanács elnökének „gyorsolvasási képességére” és tárgyalás i
leterheltségére vonatkozóan tett személyeskedő megjegyzéseivel a F ővárosi Törvényszék,
valamint az eljáró bíró tekintélyét is sérti” .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Határozott álláspontunk, hogy a bírói függetlenség elvét nem csupán a Kormánynak és a z
Országgyűlésnek, hanem az ügyészségnek is tiszteletben kell tartania. Természetesen szakmai
fórumokon helye van szakmai vitáknak, amelyek keretében kritika tárgyát képezheti akár a z
ügyészségek, akár a bíróságok tevékenysége . Azonban megengedhetetlen, hogy a sajt ó
nyilvánossága előtt vonja kétségbe, és utasítsa vissza az ügyben eljáró ügyész a bíróság rá
vonatkozó döntését . Az ügyészség nem utasíthatja, és nem üzengethet a sajtón keresztül a z
eljáró bíróságnak. Az ügyészségnek alkotmányos kötelezettsége az eljáró bírósá g
határozatának végrehajtására . A bírói függetlenség elvét és az egész igazságszolgáltatás
méltóságát sértő nyilatkozatával Ibolya Tibor több ezer tisztességesen dolgozó ügyészre
hozott szégyent, amit álláspontunk szerint Legfőbb Ügyész Úr sem hagyhat szó nélkül .

Mindezek fényében az alábbi kérdéseket intézzük Legfőbb Ügyész Úrhoz:
• Ön szerint nem volna-e indokolt ezeket a vitákat visszaterelni a tárgyalótermekbe, aho l

a büntetőeljárási jog szerint le kell őket folytatni ?
• Ön egyetért-e azzal, hogy a főügyészek maguk döntsék el, mely bírósági döntéseke t

kívánják végrehajtani, és melyeket nem? Várható-e, hogy az Ön vezetésével a
főügyészek körében teret nyer ez az új magatartási forma?

• Elhatárolódik-e Ibolya Tibor minden ügyészre szégyent hozó kijelentéseit ől? Az
ügyész szervezet nevében bocsánatot kér-e a Fővárosi Törvényszéktől és az ügyben
eljáró bírótól? Lesz-e következménye Ibolya Tibor szégyenteljes nyilatkozatának ?

Továbbá tartalmi szempontból is kérdezzük: lesz-e személyes felelőse annak, hogy az eljáró
bíróság tartalmi szempontból alkalmatlannak min ősítette a Quaestor-ügyben benyújtot t
vádiratot, és visszaküldte hiánypótlásra?



Mert két lehetőség van. Az egyik, hogy szakmailag alkalmatlan az eljáró ügyész és a z
ügyészség vezetője. Ekkor azok leváltása indokolt . A másik lehetőség, hogy egyfajta alku
részeként az ügyészség szándékosan rossz vádiratot nyújtott be egyes kormánypárt i
prominensek védelme érdekében, akikre eddig nem vallott a Quaestor-vezér, hogy végül a z
alkalmatlan vád miatt a bíróság ne tehessen mást, mint hogy felmenti Tarsoly Csabát é s
társait.

Kérdezzük Legfőbb Ügyész Urat, melyik verzió az igaz, és mik lesznek a következmények?

Budapest, 2016 . április n,

Dr! Molnár Zsolt
MSZP
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Dr. Báránd Grgely
MSZP

Dr. Harangozó más
MSZP

Dr. Szakács László
MSZP
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