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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter 

Az interpelláció címe: "Mikor derül fény a baloldali politikus és társai által elcsalt összegek 
sorsára?" 



Tisztelt Miniszter Uľ!

Mint ismert, Czeglé,dy Csaba a szombathelyi MSZP-DK-EGYÜTT volt

önkormányzati képviselője és társai ellen hosszas nyomozást kovetően vádat

emelt a Csongľád Megyei Főügyészség különosen jelentős vagyoni hátrányt

okozó koltségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokiľat

feIhasználás ának vétsé ge miatt.

A vádirat szerint a szocialista politikus, mint a szombathelyi székhelyű Humán

operátoľ Zrt. igazgatőstĺgtĺnak elnöke és tényleges ügyvezetője 2011-tő1 egy

olyan bűnszeľvezętet hozott létľe, amelynek céIja az vo|t, hogy csokkentsék a

dontően diákmunkaerő-kozvetítéssel foglalkozó részvénytársaság adófizetési

kötelezettségét.

A közterhek megfizetésének elkerĹilése céljából CzegIéđy Csaba iránymutatásai

aIapjarĺ létrehońak egy olyan sztlmlázási láncolatot, amelynek alsó szintjén

iskolaszövetkezetek' középső szintjén ténylegesen gazđasági tevékenységet nem,

csak átszámlázást végzo gazdasági társaságok, míg a legfelső szintjén a Humán

operátor Zrt. áIIt. A bunszervezet által folytatott módszer szerint az

iskolaszövetkezetek az tůtalános forgalmi adót, illetve személyi jövedelemadót

vagy be sem vallották, Vagy ha ennek eleget tettek, akkoľ viszont nem fizették

meg. A Gyurcsány Feľenchez köthető Altus Zrt. tital finanszíľozott politikus

irényította cselekmények következtében az tĺIlamot több, mint 6 milliárd forint

vagyoni hátrány érte.

Sajtóértesülések szerint a vádlottak kozül kilencen sajéĺ bűnľészességük

elismerése mellett, Czeglédy Csaba teľhére is vallomást tettek, amelyek

aláttĺmasztj ák a vádb an leírtakat.



Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az áldozat szeľepében tetszelgő Czeglédyt

2003-ban máľ egyszer jogerősen elítéltek hasonló csęlekményéĺÍ, akkor az áItala

vęzetett diákmunka-közvetitőnél olyan számlákra történt kifizetés, amelyek

mögĺitt nem volt teljesítés, így ateľhéľe rótt mostani bűncselekményt aváđ szęrint

visszesőként követte el. Az eljáľás soľán Czeglédy sajátmagźĺt védi börtönviselt

ügyvédi ir o ďtĺján keľesztül.

Szeľetném megjegyezni, hogy a ballibeľális politikus nemcsak aZ államot

káľosította meg' hanem a társadalom legkiszolgáItatottabb csoportjaiba tartoző

diákokat és nyugdíjasokat is, akiknek nem ťĺzettékki a megéľdemelt és jogszeľűen

jáľó bérüket. A baloldal által dédelgetett ügyvédhez kapcsolódó cégek helyett a

ko ľm ány v áIlalta a k áro s ul t munkav á1 1 al ók kćĺrtaIanitás tt.

Tisĺelt Miniszteľ IJr!

A fentiekľe tekintettel kéľdezem Miniszteľ uľat, hogy mikor deľül fény a

baloldali politĺkus és táľsai á|tal elcsalt tisszegek soľsáľa?

Váľom Miniszter úr megtiszte\ő váIaszźĺ|

Budapest, 2019. februáľ 1 3.
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