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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: "Nyomoznak-e a legújabb pedofil-ügyben?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A III.  kerület  új,  ellenzéki  vezetése  által  lefolytatott,  mindenre kiterjedő vizsgálat  tárta  fel  egy
óbudai  óvónő  visszataszító  -  gyermekek  sérelmére  elkövetett  -  cselekményeinek  körülményeit.
Kiderült,  hogy Bús Balázs,  Óbuda tavaly októberben leváltott  fideszes  polgármestere  és  a  vele
együtt távozott vezetés tudott a történtekről. Ahelyett azonban, hogy tájékoztatták volna az óvodai
dolgozókat  és  valamennyi  gyermek  szüleit  az  esetről,  valamint  gondoskodtak  volna  a
segítségnyújtásról, óvodapszichológusról, és konkrét lépéseket tettek volna, hogy ilyen többet ne
fordulhasson elő, aktívan közreműködtek abban, hogy mindez ne derüljön ki, titkolták az ügyet az
óbudai polgárok és a képviselő-testület elől is. A fideszes alpolgármester éppen arról terjesztett be
javaslatot  a  képviselő-testületnek,  hogy  csökkentsék  1-re  az  érintett  óvodában  dolgozó
óvodapszichológusok számát.

Kérdezem Önt:

1. Indult-e nyomozás a konkrét eltitkolás kapcsán?

2. Ha nem indult nyomozás, annak mi az oka?

3. Ön jogosnak tartaná, hogy egy ilyen ügyről tájékoztassanak minden érintettet? Tekintve, hogy
senki nem szeretné, hogy másnap ebbe az óvodába menjen a gyermeke vagy unokája, főleg addig
nem, amíg az önkormányzati vizsgálat le nem zárul az ügyben és arról tájékoztatást nem ad az
önkormányzat, valamint amíg intézkedési tervet nem készít az önkormányzat!

4.  Milyen jogi kategória az,  amikor a rendőrség egy ilyen ügyben elmond egy információt egy
közszereplőnek, majd titkolózásra kéri őt? Már amennyiben tényleg kérte!



5. Milyen köszereplői magatartás várható el, ha a rendőrség egy ilyen ügyben titkolózást kér? Már
amennyiben tényleg kért!

Budapest, 2020. október 3.
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