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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: "Hogy áll a Fazekas Sándor volt miniszter által 
kinevezett, költségvetési csalásban érintett volt köztisztviselők büntetőügye?" 

Gőgös Zoltán egy régebbi felszólalásából idézek a következőkben:

„Lezárult az MVH-n belül működő, támogatáslenyúló maffia büntetőeljárása, nyomozati eljárása,
és  84  gyanúsítottal  szemben  vádat  emelt  az  ügyészség.  Ezt  én  2013.  október  8-án  egy
sajtótájékoztatón  jelentettem  be,  hogy  nagyon-nagyon  komoly  szervezett  bűnözés  van  az  egyik
minisztériumi alrendszerben, konkrétan a kifizető ügynökségnél. Két nap múlva a fő gyanúsítottak
már előzetesben voltak.

Ez a nyomozás zárult le, amire annak idején azt mondta az akkori államtitkár, Budai Gyula, hogy ez
egy bagatell ügy, itt nem volt kár. Hát, ahhoz képest az elkövetési érték, ami konkrétan kifizetésre
került, az 117 191 767 forint. Ezt 5 cégnek sikerült fölvennie 2012-ben. Ez volt a teszt, szeretném
jelezni.

Majd  utána ez  a  hálózat,  ezen felbuzdulva  elindított  egy  újabb próbálkozást:  20  624 hektárra
szedett össze fiktív igénylőket, és 1 436 779 713 forintra nyújtott be fiktív támogatási igénylést. Ezt
sikerült megakadályozni a kifizetés előtt néhány nappal elindított büntetőüggyel, ugyanis ennek a
felét nagyjából -  pontosabban nem ennek, mert időközben csökkentették ezt az igényt, hiszen végül
is jelentek meg mégis valós igénylők ezen a területen  - ,  de nagyjából 400-500 millió forint lett
volna az, amit ez a társaság, ez a 37 magánszemély és 46 cég elvitt volna a mezőgazdaság szereplői
elől.

(…)

A másik érdekessége ennek a nyomozásnak, hogy az alacsonyabb rendű vádlottak többször említik,
hogy azért kellett olyan magas jutalékot visszafizetni Drajkó úrnak, amit 50 százalékban állapított



meg, merthogy ebből az elnököt is ki kell fizetnie. Ez a szál, úgy látszik, ebben a nyomozásban
valahogy elmaradt; Palkovics úr nem került bele az ügybe.”

Nagy  István  akkori  államtitkár,  jelenlegi  miniszter  a  következőket  válaszolta,  talán  a  fenti
kijelentésre is értendően:

„Végezetül pedig szeretném megköszönni képviselő úrnak a kérdést, mivel a minisztérium is várja
az ügy folytatását, és nagyon remélem, hogy minden egyes szál megfelelően kerül elvarrásra és
lezárásra,  mert  mindazokra  -  mert  azért  róluk  sem  kell  elfeledkezni  - ,  akik  nap  mint  nap
tisztességgel végzik a munkájukat abban a hivatalban, rájuk vetül ennek az ügynek az árnyéka. Én
nagyon remélem, hogy az ügyészség vizsgálatának sikerül minden egyes szálat kitisztázni, és akik
most  ott  dolgoznak,  tisztességgel,  becsülettel  tudják  tenni  a  dolgukat,  és  szolgálják  a  magyar
gazdák  érdekeit,  szolgálják  mindazt  a  lehetőséget,  amellyel  hozzájuttatják  a  területalapú
támogatáshoz a magyar gazdákat.”

Kérdezem Önt:

1. Hogy áll a fent említett költségvetési csalás ügye? 

2. Ha volt vádemelés, akkor valóban minden bűnös ott ül a vádlottak padján? 

3. Végeztek-e Drajkó Miklóshoz hasonlóan informatikai tesztet azóta a Kifizető Ügynökségnél? 

Budapest, 2019. január 21.
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