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írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László úr
az Országgyülés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Petit Péter legfőbb ügyész úrnak

"Indított-e vizsgálatot Heim Péter Századvég-vezér ellen a kitiltási botrány kapcsán? "

címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Az Orbán-kormány immáron másfél éve titkolja a magyarok előtt, hogy ki volt az az öt
ember, akit Vida Ildikó egykori NAV-elnökön kívül kitiltottak az Egyesült Államokbó l
korrupciógyanú miatt. Tegnap egyikőjük pere kezdődött el a Fővárosi Bíróságon, aki ellen
befolyással üzérkedés a vád. A vádirat szerint a vádlott azt ígérte az amerikai étolajgyártó cég
lobbistájának, hogy kétmilliárdért el tudja intézni az étolaj áfa-csökkentését, és vissza tudja
tartani a cég egyik konkurensének 16 milliárd forintos áfa-visszaigénylését . Sajtóhírek szerint
a vádlott azt mondta: „a hat kitiltott közül én vagyok a kakukktojás, a többiek NAV-os vezet ők,
és oligarchák . Név szerint egyedül a Heim Péter és a NAV-elnök maradt meg .” Heim Péter
neve márpedig nem először került elő a kitiltási botránnyal és a mögötte húzódó korrupció s
botránnyal kapcsolatban .

Kérdezem ezért a Legfőbb Ügyész urat :

Most vagy korábban indított vizsgálatot Heim Péter ellen a kitiltási botránnyal
kapcsolatosan? Miért nem?

2. Ha hat kitiltott van, akkor miért csak egy vádlott ?

3. Kik a további kitiltottak? Kik a „NAV-os vezet ők” és kik az „oligarchák”?

4. Miért nem hozta még nyilvánosságra a vádhatóság, hogy kik a kitiltottak?
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5. Az a terve, hogy a jelenlegi vádlottat elítélik, míg a máig nem ismert, vezet ő pozícióban
lévő fideszes káderek megússzák az ügyet, ahogy az a Quaestor-ügynél is történik ?

6. Tervezi, hogy ha a Fidesz a választásokon elveszíti a hatalmát, akkor az elmúlt évekbe n
eltussolt ügyek miatti felel ősségre vonás elő l menekülvén esetleg elhagyja az országot?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2016. április 21 .

Tisztelettel :

Vaxju László
Demokratikus Koalíció
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