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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: "Kérdések egy nyomozás állásáról" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Ahogyan arról bizonyára ön is értesült, az Egyesült Államokban a Microsoft megállapodást kötött 
az ország igazságügyi minisztériumával, amelyben a büntetőeljárás elkerülése érdekében a 
Microsoft vállalta, hogy egy magasabb összegű bírságot fizet. Ez a megállapodás azért született, 
mert a Microsoft magyarországi leányvállalata több korrupciós bűncselekményben is érintett volt. 
Olyan korrupciós bűncselekményekről van szó, amelyben állami, kormányzati szervek is érintettek 
voltak és amelyek közbeszerzési eljárások befolyásolását is magukba foglalták. Ez utóbbiakat a 
Microsoft a kérdés elején említett megállapodásba tényként ismerte el. A tények között (amely teljes
dokumentációja elérhető az alábbi linken: https://www.justice.gov/opa/press-
release/file/1185686/download ) szerepel, hogy az ügyben több magyar állami szerv (a linkelt 
aktában Agency 1 és Agency 2), több magánvállalkozás (a linkelt aktában TPI 2 és TPI 3), valamint 
több magyar állampolgár (a linkelt aktában Executive 1, Manager 1, Employee 1) is szerepelt. Ezek 
a szereplők úgy operáltak, hogy az állami szervek részére kedvezményt alkudtak ki a Microsoftnál, 
azonban a közvetítő cégek végül a kedvezmény nélküli áron értékesítették a termékeket az állami 
szerveknek, a kedvezményt pedig a részt vevő TPI-ken keresztül tüntették el. Az aktából az is 
kiderül, hogy ezeket az összegeket korrupciós ügyletekhez használtál fel valamint az is, hogy ezen 
vádakat a Microsoft elismerte.

A napokban továbbá napvilágot látott az az információ is, amely szerint az OLAF vizsgálatot 
indított a Microsoft botrány miatt arra való tekintettel, hogy a konkrét ügyekben történt 
beszerzéseket az Európai Regionális Fejlesztési Alapok és az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozta.

Fentiekre tekintettel kérdezem Legfőbb Ügyész Urat:



1) Folytattak-e nyomozást a konkrét ügy vonatkozásában? 

2) Amennyiben igen, kérem adjon tájékoztatást, hogy milyen állapotban van a konkrét ügy. 

3) Amennyiben nem, mi ennek az oka? 

Amennyiben eddig eljárást nem folytattak a konkrét ügy kapcsán, kérem tekintse jelen kérdésemet 
ismeretlen tettes elleni feljelentésnek.

Várom megtisztelő válaszát.
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