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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 . évi
OVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani
Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész úrnak,
„Hány Voldemort lehet még a Fideszben? ”

címmel. A választ írásban kérem.
Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !
Mint ahogy az az elmúlt hetek sajtóhírei alapján közismert, egyes szociális szövetkezetek európa i
uniós pályázatait érint ő bű ncselekménnyel összefüggésben megalapozott a gyanú, hogy eg y
fideszes országgyűlési képviselő , Mengyi Roland is érintett lehet az ügyben gyanúsítottként .
Mindezt meger ő sítette az Ön döntése, miszerint kezdeményezte a képvisel ő mentelmi jogának
felfüggesztését az Országgy űléstől.
Az ügyben a nyomozóhatóságok eljárásával kapcsolatban több kérdés is felmerült . A nyomozók
ugyanis végigkövették az ügyet, egészen odáig, amikor sajtóhírek szerint Mengyi Roland eg y
nejlonzacskóban átvette az ötmillió forintot, a rajtaütésre azonban nem kaptak engedélyt — pedi g
ilyen esetben mentelmi joggal rendelkez ő ellen is felléphettek volna —. Sőt, feltehet ően a
nyomozóhatóságok értesítésének következményeként a pályázatot is érvénytelenítette az Ember i
Erőforrások Minisztériuma, ezzel elszalasztva a lehetőségét annak, hogy a kormányzat i
döntéshozókhoz vezető teljes bűncselekményi hálót feltérképezzék .
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Egy kormánypárti országgyűlési képviselő közbizalom elleni bűncselekményének megalapozott
gyanújára figyelemmel arra kérem a tisztelt legf őbb ügyész urat, hogy válaszoljon az alábbi
kérdésre :
Folyik-e jelenleg is nyomozás Fideszes országgy űlési képvisel ő, illetve kormánytag,
államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, minisztériumi vezet ő tisztviselő
ellen közbizalom elleni bű ncselekmény megalapozott gyanúja miatt ?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2016 . augusztus 22.

Dr. Tóth Bertalan
ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ
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