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Feljelentés ismeretlen tettesek ellen
Tisztelt Rendőrfőkapitányság!
1. Az index.hu (Magyarország maffiaállamától még független egyik legolvasottabb online
hírújság) 2019.01.11-i cikkében Stubnya Bence újságíró közhírré tette, hogy az Állami
Számvevőszék (ÁSZ) nem vizsgálja a 2018.04.08-i országgyűlési választásokon induló
kamupártok által lehívott, a központi költségvetésből a közpénz terhére kifizetett állami
támogatások felhasználásának jogszerűségét, valamint a támogatások visszafizetése hiányának
okát. A jelek szerint az ÁSZ a ténylegesen működő pártok ellehetetlenítésére van a közpénzből
fenntartva, és tényleges feladatköre nem terjed ki a pártgazdálkodás jogszerűségének minden
pártra kiterjedő eredményes ellenőrzésére.
2. A szóban forgó, a potenciális bűncselekmény elkövetési tárgyát képező összeg:
1. 2,15 milliárd Ft állami támogatás tizenhárom olyan párt esetében, ami nem érte el az 1%-ot,
2. továbbá 231 millió Ft az egyéni képviselők esetében, akik szintén nem értek el érdemi
eredményt a választáson.
3. A Magyar Államkincstár hivatalos nyilatkozatban tette közzé, hogy az alábbi pártok és
személyek nem fizették vissza a központi költségvetésbe a visszafizetendő támogatásokat, így a
Btk. 396. § szerinti költségvetési csalás bűncselekményének elkövetésére vonatkozóan alapos a
gyanú, hiszen tényszerűen tudható, hogy ezek a pártok és személyek nem fizették vissza a
kampánytámogatást, holott erre jogszabály kötelezte őket. Ebből adódóan a központi
költségvetést jogosulatlanul vették igénybe, és az sem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy
eredetileg a jóváhagyott céltól eltérően használták fel a közpénzből kiutalt pénzeszközöket.
Ezzel nyilvánvalóan megvalósították a Btk. 396. §-ban foglalt legalább egy tényállást (pl. (1)
vagy (7) vagy mindkettő tényállás).
4. Az is nyilvánvaló, hogy ezzel a központi költségvetésnek vagyoni hátrányt okoztak, hiszen ez a
kb. 2,3 milliárd Ft a rendeltetésének megfelelően közszolgáltatásokra is fordítható lenne, ha az
adósok rendben visszafizetnék. A Btk. 396. § (9) b) pontjában a jogalkotó világosan meg is
erősíti, hogy: “vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség
nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést”.
1. A közpénzzel tartozó pártok: Összefogás Párt (308.214.836 Ft visszafizetetlen tartozás),
Közös Nevező Párt (154.152.684 Ft visszafizetetlen tartozás), Családok Pártja (154.107.418
Ft visszafizetetlen tartozás), Medete Párt (154.114.962 Ft visszafizetetlen tartozás), Rend
Párt (154.107.418 Ft visszafizetetlen tartozás), Net Párt (154.107.418 Ft visszafizetetlen
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tartozás), EU.ROM Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt
(154.160.229 Ft visszafizetetlen tartozás), Iránytű Párt (154.160.229 Ft visszafizetetlen
tartozás), SEM Sportos és Egészséges Magyarországért Párt (154.160.229 Ft
visszafizetetlen tartozás), KÖSSZ Kell az Összefogás Párt (154.167.773 Ft visszafizetetlen
tartozás), Tenni Akarás Mozgalom (154.114.962 Ft visszafizetetlen tartozás), SZEM
Szegény Emberek Magyarországért Párt (154.167.773 Ft visszafizetetlen tartozás), MCP
Magyarországi Cigánypárt (154.167.773 Ft visszafizetetlen tartozás).
2. Az egyéni képviselőjelöltek teljes listája a Forrás 3 oldalon tételesen megtalálható a
tartozások összegével és a tartozó személyek neveivel.
5. A feljelentésünk ismeretlen tettes ellen irányul, mivel nem tudható, hogy a bűnelkövetés a
támogatással gazdálkodó felelős személyeknek róható-e fel közvetlenül, vagy rajtuk kívül álló
okok miatt következett be a bűncselekmény (pl. kényszer vagy megtévesztés által), vagy tőlük
eltérő személyeknek róható fel az elkövetés.
6. Tekintettel arra, hogy az illetékes közigazgatósági hatóságtól származó hiteles információ
birtokában megállapítható, hogy a megjelölt tartozói kör (13 párt, és az egyéni jelöltek) a
központi költségvetés terhére jogellenesen rendelkeznek a kifizetett közpénz felett azáltal, hogy
azt jogszabályi kötelezettségük ellenére nem fizették vissza, alapos és nyilvánvaló a gyanú arra
vonatkozóan, hogy a Btk. 396. § szerinti bűncselekmény megvalósult. A kérdés elsősorban nem
a bűnelkövetés ténye, hanem az elkövetők felelősségének és személyének megállapítása.
7. Ezúton kérjük az elkövetők személyének megállapítását, és büntetőjogi felelősségre vonásukat.
8. A társadalom erényes része megdöbbenéssel áll a helyzet előtt, és döbbenten tapasztalja, hogy a
polgárok pénzének terhére a maffiaállam megtűri, hogy a központi költségvetésből többmilliárd
Ft a választási eredményeket az elnyomó populista kormánypártok irányában kedvezően
befolyásoló kamupártok bűnelkövetői büntetlenül dézsmálják a központi költségvetést.
9. Az elkövetés súlya miatt indokolt az ügy kiemelt üggyé nyilvánítása is, hiszen a nyomozati
tevékenység és a vádemelés elmaradása drasztikusan megrendítheti a bűnüldöző hatóságok
működésébe vetett, amúgy is jelentősen csorbult közbizalmat. A polgárok fejében joggal
vetődik fel a kérdés, hogy a rendőrség valójában a korrupciót védi a polgároktól, és nem a
polgárokat védi a korrupciótól?
10. Ilyen fajsúlyos bűncselekény alapos gyanúja esetén a bűnüldöző hatóság nem mutathatja a
hatósági impotencia legkisebb jelét sem, hanem határozott európai módon fel kell lépnie a
politikai hatalomtaktikai és nyereségvágy indítékú bűnelkövetések ellen.
11. Felvetődik a Btk. 397. § alapján az ügyészség, mint a pártok törvényességi felügyeletét ellátó,
felügyeletre feljogosított tagjainak büntetőjogi felelőssége is, így ennek keretében ismeretlen
tettes ellen e norma megsértése kapcsán is feljelentést teszünk az elkövetők büntetőjogi
felelősségre vonásának igényével. A jelek szerint ugyanis az ügyészség, mint felügyeleti szerv e
tényállás szerint lehetővé teszi, hogy a fenti bűncselekmény felderítetlen maradjon.
Kecskemét, 2019.01.16.
Tisztelettel,
Platón Párt
6000 Kecskemét, Palló Imre u. 40.
Forrás 1: https://k.blog.hu/2019/01/11/nem_kerte_senki_nem_is_ellenorzi_az_asz_a_kamupartokat
Forrás 2: https://index.hu/belfold/2019/01/11/nem_ellenorzi_a_kamupartokat_az_asz/
Forrás 3: https://k.blog.hu/2018/11/12/kampanypenz_tartozas
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