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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Megfelel-e a valóságnak Simonka György azon 
állítása, hogy az ellene nyomozó ügyészek közül többeket is kirúgtak?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Magyar Narancs 2020.09.05-i beszámolója szerint a medgyesbodzási képviselő-testület 2020. 
augusztus 28-i ülésén részt vett Simonka György országgyűlési képviselő, aki az ülésen többek 
között az ügyészség működésére vonatkozóan is sértő kijelentéseket tett:

„Fölfogadtam egy stábot, akiknek az a dolga, hogy bebizonyítsa, nekem van igazam. Az is igaz, ha 
már itt tartunk, hogy három évig csöndben voltam, nekem azt mondták, hogy hallgassak, mert a 
bírósági eljárás előtt nem mondhatok egy szót sem. Ez októberben fog megvalósulni. Azért kezdtem
előbb, mert május 12-re volt kiírva a tárgyalás, ahol elmondhatom, elmondom és be is fogjuk 
bizonyítani, hogy a vádirat, az nullás! Ugyanis nincsenek meg a törvényi feltételei, 
hasraütésszerűen olyan ügyészek csinálták – és ezt most a kamerába mondom – , akik azóta mind
ki vannak rúgva.”

1.) Megfelel-e a valóságnak Simonka György azon állítása, miszerint a Simonka és társai 
büntetőügyében folyó nyomozás (melynek következtében Simonka György immár vádlott) során 
eljáró ügyészek közül azóta bárkit elbocsátottak (felmentettek) vagy lefokoztak volna? Mi volt az 
oka az elbocsátás(ok)nak, vagy az esetleges áthelyezéseknek vagy lefokozásoknak?

Volt-e az eljáró ügyészek közül olyan, aki maga mondott fel és már nem tagja az ügyészi 
szervezetnek?

2.) Augusztus elején értesülhettünk arról, hogy Dr. Nánási László, Bács-Kiskun megye volt 
főügyésze – akit Ön 2019. novemberében mentett fel a beosztásából – öngyilkos lett. Folyik-e 
bármilyen eljárás az öngyilkosság körülményeinek a tisztázása céljából, vagy ha volt ilyen, mit 



állapítottak meg? A Simonka és társai büntetőügy eljárását felügyelte-e a nyomozás bármely 
szakaszában Nánási László, illetőleg kapcsolatba került-e bármilyen formában a büntetőüggyel?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. szeptember 7.
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