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Sajtóközlemény 

 

Indítvány dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő 

mentelmi jogának felfüggesztésére 

 

A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt 

folyamatban lévő nyomozás eredményeként, Dr. Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés 

elnökénél dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesztésére tett 

indítványt. 

  

Az ügyben felmerült megalapozott gyanú lényege szerint dr. Mengyi Roland barátja – 2015 

tavaszát követően, dr. Mengyi Roland révén – tudomást szerzett arról, hogy a közeljövőben a 

szociális szövetkezetek számára egy mintegy 800 millió forint összegű, Európai Uniós 

forrásból származó támogatás elnyerésére szóló pályázatot fognak kiírni.  

  

Dr. Mengyi Roland a pályázat kiírásáért, valamint azért, hogy a pályázati összeget az 

érintettek által koordinált szövetkezetek nyerhessék el, 5 millió forint un. „alkotmányos 

költséget” kért a dr. Mengyi Rolanddal kapcsolatban lévő döntéshozók részére, illetve további 

5 millió forintot akkor, ha a pályázatuk nyer.   

  

Az érintettek összegyűjtötték a kért 5 millió forintot, melyet dr. Mengyi Roland barátjának 

juttattak el. 

  

Az ügyben érintetteknek nem állt szándékában a végül 500 millió forint összegre kiírt 

pályázati cél megvalósítása, a pályázat útján elnyert összegeknek a támogatási célnak 

megfelelően történő felhasználása. Ezzel szemben szándékuk szerint az elnyerni 

kívánt összegek meghatározott része a saját vagyongyarapodásukat szolgálta volna. 

  

A kidolgozott módszer alapján a szövetkezetek meghatározott vállalkozókkal kötöttek volna 

valótlan tartalmú, fiktív, illetve túlárazott szerződéseket a pályázati célok megvalósításával 

kapcsolatos feladatok látszólagos elvégzésére, majd az így hozzájuk jutott összeg jelentős 

részét visszaosztották volna az elkövetői kör részére. Azt, hogy az egyes elkövetőkhöz a 

támogatási összegből mekkora rész jutott volna, dr. Mengyi Roland az egyeztetések során 

többször módosította. A végleges megállapodás szerint a támogatás mindössze 10 %-a 

maradhatott volna a szövetkezeteknél.  

  



A pályázati kérelmek benyújtása kapcsán az érintettek részéről eljáró személy a megjelölt 

szövetkezetek közül egyes szövetkezeti képviselőket tudatosan tévedésbe ejtett, míg más 

esetekben a szövetkezeti képviselők aláírását a pályázati kérelmek benyújtása során 

meghamisította.   

  

A pályázatokat – a befogadási kritériumok nem teljesítése, illetve a pályázati kérelmek formai 

hibái miatt – elutasították, így azokat nem fizették ki. 

  

A sikertelen pályázatot követően az érintettek dr. Mengyi Rolandtól az 5 millió forintot 

visszakérték, aki azt a barátján keresztül visszafizette. 

  

Dr. Mengyi Roland tisztában volt azzal, hogy a benyújtott pályázatok valótlan tartalmúak. 

Tisztában volt azzal is, hogy az elkövetőknek nem céljuk a pályázatok 

megvalósítása, hanem a fiktív számlákat kibocsátó cégek bevonásával a támogatási összeg 

túlnyomó részét akarták jogtalanul megszerezni. Az összeg elosztását döntően dr. Mengyi 

Roland határozta volna meg, amelyből ő maga is részesült volna. 

  

  

Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő cselekménye vesztegetést állítva elkövetett 

befolyással üzérkedés bűntettének és bűnszövetségben és bűnsegédként elkövetett különösen 

nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette kísérletének megalapozott gyanúja 

megállapítására alkalmas. 

  

A NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 2016. július 11-én az addig általa 

folytatott, majd a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által fokozott ügyészi felügyelet mellett 

folyó nyomozást – mivel mentelmi joggal rendelkező személy érintettsége merült fel az 

ügyben – a Központi Nyomozó Főügyészséghez tette át. A Főügyészség az eddigi nyomozati 

anyagot átvizsgálva jutott a fenti megállapításokra. 

  

Az ügyben eddig öt személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül jelenleg ketten előzetes 

letartóztatásban, míg hárman házi őrizetben vannak. A mentelmi jog felfüggesztése esetén 

nyílik lehetőség, dr. Mengyi Roland gyanúsítotti kihallhatására. 

  

A nyomozás határidejét a Legfőbb Ügyészség 2016. december 12-ig hosszabbította meg. 
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