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Q 7. Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (1) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Legfőbb
Ügyésznek

„ Hazajött-e Czibula Csaba a Hunvald-ügy egyik érintettje? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt időszakban egyre több helyen lehet azt hallani, hogy Bórker Marcsi után egy újab b
ismert név tért haza a közép-amerikai Belizéből . A jelek szerint Czibula Csaba, egykori VII .
kerületi képviselő is hazatérhetett .

Czibula Csabát, egy magyar újságban megjelent cikk szerint, hivatalos személy által fontosab b
ügyben kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés gyanúsítottjaként hallgatták volna ki a Gá l
György és társai (Hunvald—ügy) ellen folyó nyomozás keretében a VII . kerületi
ingatlaneladásokkal és egyes önkormányzati megbízási, illetve munkaszerz ődésekkel
összefüggésben még 2009 végén .

Az eddigi információk szerint Czibula Csaba Mexikóba távozott és ott is tartózkodott . Azonban
az elmúlt héten napvilágot látott a hír, hogy a Belizbe szökött, majd onnan 2016 év végé n
hazahozott D .Sándorné —Bróker Marcsi- belize-i tartózkodása alatt kapcsolatot tartott az ott él ő
Czibula Csabával, aki az újság szavai szerint „tartotta benne a lelket” . Ezen túl olyan
információ is eljutott hozzánk, hogy Czibula Csaba már nem Belizében van, hanem hazánkban
tartózkodik, mert röviddel Bróker Marcsi hazahozatala után visszatért hazánkba .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

- Hazatért —e Czibula Csaba hazánkba Mexikóból vagy Belizéb ő l?

- Ha igen, folytat-e ellene eljárást magyar hatóság?



- Ha nem tért haza, van-e tudomása róla Legf őbb Ügyész úrnak, hogy ho l
tartózkodik Czibula Csaba ?

- Várható–e hogyha nem tartózkodik hazánkban Czibula Csaba, hogy őt is
hazahozzák Közép-Amerikából, ahogyan azt Bróker Marcsival is megtették ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . március 7.

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György
Jobbik


	page 1
	page 2

