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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. Varga Judit, igazságügyi miniszter 

Az interpelláció címe: "Miként kíván megálljt parancsolni a Kormány a börtönbiznisznek? " 
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Tĺsztelt Elntik Uľ!

,,Miként kíván megdlljt paľancsolni a Kormdny a böľtönbiznísznek?" címmelMagyarorsztĺg
Alaptöľvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekľől szóló
I0l20I4. (II.24.) oGY határozat 121.$ alapján interpelláciot kívánok benyújtani Dr. Varga
I udit igazságügy i mini szteľhez.

Tisztelt Miniszter Asszony!

Az elmúlt években az emberek társadalmi igazságosságérzetét alaposan felkavaró bíľósági

ítéletek sziilettek, melyek nagyösszegű pénzbeli kźłrta|anítások fizetéséľe kötelezik a magyaľ

államot, mégpedig olyan személyek tészére, akik valamely bűnös cselekedetük következtében

jogeľős szabadságvesztés biintetéstiket töltik. Mindezt arraalapozva, hogy amagyat állam nem

biztosít ,,emberhez méltó'' fogvataľtási kĺirülményeket az elítéltek szźlmźtra.

Aggasztő és egyben felháborító, hogy az esetek túlnyomó többségében eljáró, a balliberális

oldalhoz, valamint a Soros-szeľvezetekhezkötődő ügyvédek jelentős hasznot húznak azáIlam

ellen indított perekből. Tényszeľű adatokból világosan kimutatható, hogy az említett

ügyvédeknél landolt a bortonkártalanításokľa kiťlzetett osszegek tobb mint 60 oÁ-a, A
böľtönbiznisz néven futó tízmilliárdos iparág egyértelmű visszaélés a joggal, mivel káľosítja az

államot, rontja az igazságszolgttltatásba vetett közbizalmat valamint sérti az emberek

igazságérzetét.

Kedélyeket borzoló, hogy olyan gyilkosok, mint az olaszliszkai lincsęlők vagy abattonyai rém

több milliókľa peľlik amagyar államot. Sőt mi több, a böľtönökben nyílt fürumokon hiľdetik a



ľaboknak, hogy miként perelhetik a magyaľ államot. Ezel<hez a perekhez pedig a busás sikeľdíj

zsebľe vágásaéľdekében vígan asszisztćúnak a Helsinki Bizottság és a TASZ ügyvédjei, illetvę

az országosan ismert, koľábban szocialista képviselőjelöltként is ľingbe sztĺIl'ő Magyaľ György.

Statisztikai adatokkal is alátámaszthatő,hogy hazánkban a böľtönkörülmények sokat javultak

az elmu\tévekben, több lett a férőhely és folyamatosan épülnek aziĄ bĺjrtĺjnök. Világossá kell

tehát tenni a jog ęszközeivel' hogy Magyaľoľszágon a btĺnözőknek nem jutalom' hanem

büntetés jáľ!

A fentiekľe tekintettel kérdezem tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy miként kíván megálljt

parancsolni a Kormány a böľtönbiznisznek?

Budapest, 2020. február 12.
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