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Írásbeli választ igénylő kérdé s

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI .
törvény 42. §-a alapján „Mi áll a metródosszié hátterében?” Avagy a pénz útjai
kifürkészhetetlenek! címmel írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok benyújtani a Legfőbb
Ügyészhez .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A rendszerváltás óta történt legsúlyosabb korrupciós üggyel, a 4-es metró építése körül i
visszaélésekkel kapcsolatban fordulok Önhöz . Mint ismeretes, az Európai Unió Csalás Ellen i
Hivatala, az OLAF egy négy éven keresztül zajló vizsgálat során átvilágította a 4-es metr ó
megrendelésének, kivitelezésének teljes szerződésállományát, és komoly megállapításokat tet t
ezzel kapcsolatosan .

A jelentés szerint a „súlyos irányítási szabálytalanságok és hibák az egész projektr e
kihatással voltak. Ezen ügyek egy része nagyon súlyos, úgy, mint érdekellentét, a hátrányos
megkülönböztetés tilalmának és az ajánlattev ők vonatkozásában az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése, illetőleg ezek egy része csalásnak tekinthető. "

A 400 milliárd forintnyi szerződésbő l az OLAF véleménye szerint 272 milliárd forinttal va n
probléma, ebből 166 milliárd forint esetében bűncselekmény, csalás, visszaélés é s
szabálytalanság gyanúja merül föl . A 166 milliárd forintból 59 milliárd forint az Európai Uni ó
által biztosított forrás, 77,7 milliárdot a magyar állam a magyar adófizetők pénzéből
biztosított, a F ővárosi Önkormányzat pedig 30 milliárd forinttal járult hozzá a kivitelezéshez .
Az OLAF a vizsgálat során feltárt szabálytalanságokra utaló körülmények alapján, ajánlásoka t
fogalmazott meg az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai F ő igazgatósága részére ,
melyben az 59 milliárd forint visszakövetelésére tett javaslatot .

A fővárosnak hatvan napja van, hogy kialakítsa a jelentéssel kapcsolatos álláspontját, é s
amennyiben nem vitatja a jelentést és a benne foglalt szabálytalanságokat, úgy a f ővárosnak a



támogató részére 59 milliárd forintot vissza kell térítenie . Tekintettel arra, hogy az Európai
Unióval az állam számol el, ez az összeg a magyar államot terheli, amit az állam a fővárostó l
visszakövetelhet . A Kormány részér ől a szükséges vizsgálatok elrendelése már megtörtént . A
jelenlegi fővárosi városvezetés nem érintett a korrupcióban, hiszen 2002 és 2010 közöt t
Tarlós István vezetésével az akkori ellenzék is mindent megtett annak érdekében, hogy ez a
beruházás átlátható, transzparens legyen és a főváros ne lássa kárát .

A nyilvánosságra hozott OLAF-jelentés alapján mindenki számára egyértelmű, hogy a
felelősség a Demszky-féle baloldali városvezetést és a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-
kormányokat terheli . Az akkori városvezetésben nyílt titok volt, hogy egy szocialistákho z
köthető vezető az egyik konzorciumtól 40 százalékos kenőpénzt követelt, mely nyomán a
munkálatok hosszú ideig álltak .

Fontos megtudni, hogy pontosan kinek a zsebébe vándoroltak a metrópénzek, f ő leg annak
fényében, hogy a dokumentum szerint tiltott pártfinanszírozás is megvalósulhatott, és a
pénzek egy része az MSZP pártkasszájába vándorolhatott, így az MSZP korább i
pártpénztárnokához is vezethetnek szálak .

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr! Természetesen semmi biztosat nem jelenthetünk ki azel őtt, hogy
a vizsgálatok hitelt érdemlően bizonyítanák, hogy pontosan mi is történt . Ugyanakkor az
Európai Bizottság sem várja meg, hogy ebben az ügyben mi lesz az ügyészségi nyomozá s
vége, vagy hogy hogyan dönt joger ősen a bíróság, hanem minél hamarabb kéri vissza az 5 9
milliárd forint támogatást . A magyar adófizetők részérő l is jogosan jelentkező elvárás tehát,
hogy minél hamarabb derüljön ki, hogy kik ennek a csalás, hűtlen kezelés, szerződéses
összejátszás sorozatnak a gyanúsítottjai? Érdekes kérdés továbbá, hogy hogyan vol t
lehetséges a megrendel ő , a tervező , a kivitelező , a műszaki ellenőr és az akkori városvezeté s
összejátszása? Választ szeretnék kapni arra is Legf őbb Ügyész úrtól, hogy milyen nyomozati
cselekményeket végeztek már el és kikkel szemben ; a nyomozás milyen bűncselekményekre
irányul ; a nyomozás kiterjed-e a bűnszervezetben elkövetés lehet őségére, illetve tettek-e
lépéseket a nemzetközi szálak felgöngyölítéséért?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2017 . február „
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