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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ungár Péter (LMP) 
országgyűlési képviselő "Hol tart a nyomozás Borkai Zsolt ügyében?" című, K/10435. számú 
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat. 



Címzett: Ungár Péter (LMP)
Benyújtó: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 
Belső iktatószám: KSB.4136/2019/22. 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a hozzám intézett,
Ungár Péter (LMP) országgyűlési képviselő "Hol tart a nyomozás Borkai Zsolt ügyében?" című, 
K/10435. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.
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B u d a p e s t         

 

 

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! 

 

 

A 2020. május 6. napján K/10435. számon bejelentett, „Hol tart a nyomozás Borkai Zsolt 

ügyében?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi 

XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján az egyes kérdések sorrendjében a 

következőket hozom szíves tudomására.  

 

1) A zsarolás bűntette és más bűncselekmények miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti 

Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztálya 29022-708/2019.bü. számon 2019. október 15. napjától 

folytat nyomozást, melynek tárgya a Borkai Zsolt és a társaságába tartozó személyek      

horvátországi hajóutazásán készített képfelvételek nyilvánosságra hozatalával való, vagyoni 

előny szerzése végett történt fenyegetések vizsgálata. 

 

A nyomozás során beszerzett bizonyítási eszközök az eddigiekben bűncselekmény 

megalapozott gyanúját öt személlyel szemben támasztották alá, őket a nyomozó hatóság 

vagyon elleni erőszakos, valamint emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 

bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatta ki. 

 

2)-4) A folyamatban lévő nyomozás során az eljáró nyomozó hatóság Borkai Zsoltot tanúként 

hallgatta ki, a vallomásának a tartalmáról nem adható tájékoztatás, mivel az a nyomozás 

érdekeit sértené. 

 

5) Borkai Zsolt volt győri polgármestert érintően a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó 

hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti 

Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán 29022-719/2019.bü. és 

29022-722/2019.bü. számon két további büntetőeljárás van folyamatban. A két nyomozás 

keretében gyanúsított kihallgatására nem került sor, így azok a Be. szabályai szerint 

nyomozási határidő nélkül folynak. 

 

Felhívom Képviselő Úr figyelmét, hogy a 2018. július 1. napján hatályba lépett Be. az 

ügyészség által az országgyűlési képviselők részére adható tájékoztatás szempontjából új 



helyzetet teremtett azzal, hogy a nyomozást két részére – felderítésre és vizsgálatra – osztotta. 

A két szakasz között a határvonalat a gyanúsított kihallgatása jelenti. A korábbi jogi 

helyzettől eltérően a nyomozás felderítési szakában az ügyészségnek már csak felügyeleti 

jogköre van, az irányítási jogok a vizsgálati szakban, a gyanúsított kihallgatását követően 

illetik meg.                              

 

A felderítési szakaszban folytatott nyomozás ura nem az ügyészség, hanem maga a nyomozó 

hatóság, és a törvény a nyomozás ezen szakaszában az ügyészséget csupán a nyomozás 

törvényességének a felügyeletére jogosítja fel. 

 

Ezért a felderítés szakaszára vonatkozó adatok tekintetében adandó tájékoztatás a nyomozó 

hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik. 

 

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Budapest, 2020. május  

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 ( Dr. Polt Péter ) 
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