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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
irományszám :

Érkezett : 2010 j

dr. Kövér László

az Országgyű lés elnöke

részére

helyben

tárgy: írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) skk. bekezdése alapján „Indult -e nyomozás az

OLAF jelentése nyomán a Tiborcz Istvánhoz köthető közbeszerzések űgyében?” címmel

írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Polt Péter legfőbb ügyésznek.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Mint arról bizonyára ön is értesült súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Európai Unió Csalás

Elleni Hivatala (OLAF) az Elios Innovatív Zrt . által 2011 és 2015 között elnyert, unió s

pénzügyi forrásokat felhasználó közbeszerzésekkel kapcsolatban . A Wall Street Journal

értesülése alapján a hivatal már megküldte jelentését a magyar ügyészségnek, és azt javasolja,

hogy tegyenek jogi lépéseket . Mindemellett Az OLAF az Európai Bizottságnak azt javasolja ,

hogy kérje vissza a projektekre elköltött 40 millió eurót .
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Az OLAF kétéves nyomozása során nemcsak szabálytalanságokra, hane m

összeférhetetlenségre is bukkant. Hamar Endre, az Elios egykori tulajdonosának cége, úg y

vett részt egyes pályázatok előkészítésében az önkormányzatok részérő l, hogy Hamar közben

az Eliosban is tulajdonos volt . Az Orbán Viktor vejének tulajdonában csúcsra tört cég több

városban korszerűsíthette így a közvilágítást uniós pénzb ő l .

Az eset súlyos aggodalomra ad okot. Tiborcz István ugyanis Orbán Viktor vejeként közel i

kapcsolatot ápol a magyar miniszterelnökkel . Ha tehát Tiborcz István egykori cégérő l ilyen

súlyos szabálytalanságok látnak napvilágot, akkor joggal feltételezhet ő, hogy Orbán Viktor és

családja üzleti érdekeit szolgálták.

Ezért a helyzet tisztázása érdekében az alább kérdésekkel fordulok önhöz :

• Megérkezett-e az OLAF jelentése a magyar ügyészséghez ?

• Az ügyben vannak-e már gyanúsítottak, és hányan?

• Szerepel-e a gyanúsítottak között Tiborcz István, Orbán Viktor miniszterelnök veje ?

• Ha igen, kihallgatták-e már?

• Várhatóan mikor zárul le a nyomozás ?

• Történt-e már vádemelés, ha igen, milyen b űncselekmények miatt, hány emberrel

szemben?

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2018 . január 15 .

fiig . en országgyű lési képviselő

(Együtt)
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