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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)

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: "Farkas Flórián érintettsége miatt halad szándékosan
lassan a nyomozás a Híd a munka világába ügyében?"

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Ön a "A nyomozó hatóságok a "Híd a kétharmad világába programot" teljesítik?" című, K/16326.
számú írásbeli választ igénylő kérdésemre adott válaszában - többek között - a következőket írta:
„Az ügyészség a nyomozás irányításával összefüggésben folyamatosan gyakorolja a BE. 26. §-ának
(1) és (2) bekezdésében meghatározott hatáskörét és ennek során megteszi a szükségessé váló
intézkedéseket”
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a nyomozás tartamáról szóló 351. paragrafusa a
következőket tartalmazza:
„(1) A nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni.
(2) Ha a felderítés során a nyomozás elrendelésétől számított hat hónap eltelt, a nyomozó hatóság
bemutatja az ügyészségnek a nyomozás ügyiratait, egyidejűleg beszámol a nyomozás állásáról. A
nyomozó hatóság ezután a beszámolóját a felderítés során hathavonta küldi meg az ügyészségnek.
(3) A nyomozás határideje a gyanúsított kihallgatásától számított két év.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidőt az ügyészség egy alkalommal, legfeljebb hat
hónappal meghosszabbíthatja. E határozat ellen nincs helye panasznak”
A fentiek és a kérdésemre adott válasza okán kérdezem Önt:
1. Hogyan tudja elérni az ügyészség, hogy a nyomozást a lehető legrövidebb időn belül
lefolytassák?

2. Az ügy jelenlegi állása alapján kéri az ügyészség a nyomozási határidő hat hónappal való
meghosszabbítását?
3. Farkas Flórián érintettsége miatt halad szándékosan lassan a nyomozás a Híd a munka világába
ügyében?
Budapest, 2021. július 24.
Tisztelettel:
Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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