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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: "Milyen módon tud az állam fellépni az újabb, balliberálisokhoz kötődő 
korrupciós üggyel szemben?" 



Tisztelt Miniszter Uľ!

Az elmúlt esztendők soľán folyamatosan kęľülnek felszínre a ballibeľális

koľmányzás alatt történt súlyos visszaélésęk. Nem kell messzire mennünk, hogy

fel tudjunk idézni néhányat közülük. Gondoljunk csak a 4-es metró panamára,

amely estén több tízmilliáľd forint yagy az EMIR informatikai rendszęrrel

kapcsolatos ügyre, ahol 18 milliárd ťoľint visszafizetési kötelezettség is

teľhelheti a Magyaľ Államot. Szintén e körben említhetjük a sukoľói telek-

ügyletet is, illetve nem feledkezhetünk meg a DK-MSZP ugyvéďje, Czegléďy

Csaba tobb milliáľdos vagyoni hátrányt okozó ügyéről Sem' ahol az áIlam

mellett a diákok és az idősek is kárt szenvedtek.

Az orszźłgnak nincs olyan része, ahol ne ütotte volna fel a fejét a ballibeľális

bűnözés. Ez alól Szeged sem kivétel, ahol a szocilista Botka Lászlő

alpolgármesterét és kabinetfonökét elítélte a bíróság a VlP-paľkolóbéľletekkel

kapcsolatos visszaélések miatt.

A szegedi váľosvezetés hozzátiIását hűen tükröző botrány a SZEYIEP ügy is,

amelyben Botka LászIő udvari beszáIIítőjának vezetői magćnbankként kezelték

a táľsaságot, és olyan osszegeket kolcsönoztek, amelyekľe valójában nem volt

elég fedezetuk, így u csődbement cég több mint 400 családot károsított ffieg'

megkozelítőIegtizenegymilliárd foľinttal. A társaság háľom vezetőjét letöltendő

szabadságvesztésre ítélte elsőfokon a bíľóság' köztük Ujhelyi István, jelenlegi

szocialista EP-képviselő volt bizalmasát Pistrui Ltszlőt, illetve a 6 évet kapó

Baľanyi Sándort.

Baľanyi úgy nyilatkozott, hogy 2010 előtt, a balliberális kormányok alatt

nagyberuhźntsokntĺl csak az lehetett fováIIalkoző, akinek voltak politikai

kapcsolatai, ahova pénzt csorgatott vissza.



Ehhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy mintegy 30-40 millió ťorint értékben

újították fel Ujhelyi István házát' Ennek fejében a szocialista politikus aľra tett

ígéretet,hogy jelentős mértékű gazdasági megrendelésekhez juttatja a céget.

Amennyiben igazak az állítások, ugy az MSZP-t tęrheli a felelősség, hogy mit

kezď az EP választási listájával, ahol Ujhelyi István az előkelő 2. helyen

szerepel.

Mint láthatjuk a ballibeľálisokat érintő korrupciós botľányok elözönlik a

kozéletet, nem tudni, hol van még a vége.

Az elhangzottakra tekintettel kérďezem a tisztęlt Miniszter urat, hogy milyen

módon tud az állam fellépni az újabb, ballĺbeľálisokhoz kötődő korľupciós

üggyel szemben?
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