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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Polt Péter legfőbb ügyésznek

„Hol tart a nyomozás az OLAF-jelentésben említett rejtélyes tanácsadó cégekke l
szemben? ”

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A budapesti 4-es metró beruházásairól szóló, OLAF által készített, és a közelmúltba n
nyilvánosságra hozott jelentés szerint az Alstom csoport több tanácsadó céggel is szerz ődést
kötött különböző szolgáltatásokra -köztük lobbitevékenységre -, melyekkel összefüggésbe n
büntetőeljárások indultak .
Az egyik, a jelentésben meg nem nevezett cég általános képviseleti szerz ődést kötött az
Alstom Power Hungaria Zrt-vel éves díjazás fejében – a szerz ődés megkötésére 2004-ben
kerülhetett sor -, majd szerz ődött az Alstom International Ltd-vel, és az Alstom Transport SA -
val. A szerződések eredményeként a cég 1,25 millió eurós bevételre tett szert .
A jelentés két másik – külföldi - cégrő l is említést tesz, melyek „igen nagy értékű és igencsak
megkérdőjelezhető” tanácsadói szerződéseket kötöttek az Alstommal .
A jelentés szerint szerződéseket a magyar és a brit hatóságok egyaránt vizsgálják .

Kérem legfőbb ügyész urat, hogy az alábbi kérdésekre szíveskedjen válaszolni .



1. Melyek azok a magyar és külföldi tanácsadó cégek, melyek ügyében a magyar hatósá g
büntetőeljárást folytat?

2. A tanácsadó cégeket érintő nyomozás vagy nyomozások mióta tartanak, milye n
bűncselekmény vagy bűncselekmények gyanújával, várhatóan mikor zárulnak le ?

3. Amennyiben bármelyik cég ügyében lezárult a nyomozati eljárás, az milyen
eredménnyel történt, illetve az eljárás jelenleg milyen ügyszakban tart ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . február 21 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos
országgyűlési képviselő

(LMP)
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