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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: "„Nem lenne itt az ideje nyomozást indítani a 
Microsoft-botrányban érintett magyarországi cégek és állami tisztviselők ellen?”" 

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,

az Országgyűlés 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 igénylő kérdést kívánok benyújtani

Polt Péter legfőbb ügyésznek

„Nem lenne itt az ideje nyomozást indítani a Microsoft-botrányban érintett magyarországi 
cégek és állami tisztviselők ellen?”

címmel

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Már 2018. januárjában információk jelentek meg a magyar sajtóban a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal korrupciógyanús közbeszerzéséről (a szerződés dátuma 2014.05.08., a szerződés 
tárgya Microsoft licencek értékesítése, bruttó érték 1.410.434.794,-Ft forint, beszerzési forrás 
RacioNet Zrt.). A kiszivárogtatott információk hátterében amerikai hivatalos szervek 
korrupcióellenes vizsgálatai álltak.

2018. márciusában újabb részletek jelentek meg az amerikai szervek által lefolytatott vizsgálatok 



tartalmi részleteiről. Az újabb korrupciógyanús szerződés a HUMANsoft Kft. és az Országos 
Rendőr-főkapitányság között jött létre: a szerződés 2014. október végén született, a szerződés 
tárgya ebben az esetben is Microsoft licencek értékesítése, a nettó érték 1.160.200.000,-Ft, a 
beszerzési forrás a HUMANsoft Kft. által vezetett konzorcium volt.

2019. júliusában az amerikai igazságügyi minisztérium (Department of Justice) honlapjára felkerült 
az a megállapodás, amit a minisztérium a Microsofttal kötött. Ebben a megállapodásban a Microsoft
elismerte a magyarországi törvénysértéseket és a felelősségét a kormányzati szervek részvételével 
működő – a leírások alapjának vesztegetési ügyeknek minősíthető – értékesítési folyamatokban. Itt 
két konkrét példán keresztül be is mutatták, hogy milyen módszerrel és mekkora összeggel 
károsították meg az ügyletek résztvevői a magyar államot. A részletes leírás alapján 
beazonosíthatóvá vált, hogy az egyik példaként bemutatott ügy a fentiekben már említett ORFK-s 
beszerzés volt. A másik ügylet paraméterei alapján beazonosítható vált a Nemzeti 
Infokommunikációs Zrt., mint beszerző, a HUMANsoft Kft. mint viszonteladó (értékesítő). A 
szerződés tárgya itt is MS szoftverbeszerzés volt, a szerződés értéke 710.499.946,-Ft-, dátuma pedig
2013.07.30. volt.

Kérdéseim a fentiek kapcsán a következők:

1. Onnantól számítva, hogy a Department of Justice-ből szivárogni kezdtek az információk a 
korrupciógyanús magyarországi MS szofterbeszerzési ügyletekről (2017. decembere, 2018. 
januárja) bármely ügyészi vagy rendőri nyomozó szerv folytatott-e le hivatalból nyomozást, 
illetőleg bármiféle vizsgálatot az ügyben? Ha igen, mi lett ezeknek a nyomozásoknak az 
eredménye?

2. 2017. decemberétől számítva hányan és kik (vagy mely szervezetek) tettek feljelentést vagy 
bármiféle jelzést a Microsoft-botrány kapcsán és mi lett ezeknek a feljelentéseknek (jelzéseknek) a 
sorsa?

3. Figyelemmel az amerikai igazságügy honlapjára felkerült, magyar informatikai cégeket és 
magyar kormányzati szerveket terhelő büntetőjogi tényekre, nem gondolja-e úgy a főügyész úr, 
hogy az említett ügyletek kapcsán sürgősen el kellene rendelni a nyomozást?

4. Az ügyletek egyik főszereplője anyacégének a nyilvánosságra került beismerése alapján nem 
gondolja-e úgy a főügyész úr, hogy fennáll bűncselekmény elkövetésének a gyanúja – sőt alapos 
gyanúja a szoftverbeszerzési ügyletsorozatok résztvevői vonatkozásában?

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1185686/download?fbclid=IwAR39jJaEgsYD-
norDJZGWeNpN0hK_0tFSe0TSNmG1hCuVGduEOh7htcQrME

5. Főügyész úr álláspontja szerint mely nyomozati szervek illetékesek eljárni azokban a 
büntetőügyekben, amelyekben felmerül a NAV, az ORFK és a NISZ Zrt. fentiek szerinti 
érintettsége?

6. Az előző pontban megjelölt három kormányzati szervezeten kívül más állami vagy 
önkormányzati (vagy ilyen tulajdonú) szervezet vonatkozásában érkezett-e Önökhöz 
bűncselekményekre utaló jelzés vagy feljelentés további Microsoft-szoftver ügyletekhez 
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kapcsolódóan 2012. év óta? Kérdezem mindezt azért, mert az amerikai igazságügyi szervek által 
feltárt jogsértések rendszerszintűeknek tűnnek, abban további állami v. önkormányzati intézmények
is érintettek lehetnek, hiszen különös tekintettel a 2013. évi 25 mrd-os keretközbeszerzésre, ott 
további a fentiekhez hasonló nagyságrendű beszerzéseket is eszközöltek más állami szervek is.

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2019. augusztus 01.

Tisztelettel:

Dr. 
Hadházy 
Ákos
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független
képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László,
az Országgyűlés 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 igénylő kérdést kívánok 
benyújtani
Polt Péter legfőbb ügyésznek
„Nem lenne itt az ideje nyomozást indítani a Microsoft-botrányban érintett 
magyarországi cégek és állami tisztviselők ellen?”
címmel
Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Már 2018. januárjában információk jelentek meg a magyar sajtóban a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal korrupciógyanús közbeszerzéséről (a szerződés dátuma 2014.05.08., a 
szerződés tárgya Microsoft licencek értékesítése, bruttó érték 1.410.434.794,-Ft forint, 
beszerzési forrás RacioNet Zrt.). A kiszivárogtatott információk hátterében amerikai 
hivatalos szervek korrupcióellenes vizsgálatai álltak.
2018. márciusában újabb részletek jelentek meg az amerikai szervek által lefolytatott 
vizsgálatok tartalmi részleteiről. Az újabb korrupciógyanús szerződés a HUMANsoft Kft. 
és az Országos Rendőr-főkapitányság között jött létre: a szerződés 2014. október végén 
született, a szerződés tárgya ebben az esetben is Microsoft licencek értékesítése, a nettó 
érték 1.160.200.000,-Ft, a beszerzési forrás a HUMANsoft Kft. által vezetett konzorcium
volt.
2019. júliusában az amerikai igazságügyi minisztérium (Department of Justice) 
honlapjára felkerült az a megállapodás, amit a minisztérium a Microsofttal kötött. Ebben 
a megállapodásban a Microsoft elismerte a magyarországi törvénysértéseket és a 
felelősségét a kormányzati szervek részvételével működő – a leírások alapjának 
vesztegetési ügyeknek minősíthető – értékesítési folyamatokban. Itt két konkrét példán 
keresztül be is mutatták, hogy milyen módszerrel és mekkora összeggel károsították meg
az ügyletek résztvevői a magyar államot. A részletes leírás alapján beazonosíthatóvá vált, 
hogy az egyik példaként bemutatott ügy a fentiekben már említett ORFK-s beszerzés volt.
A másik ügylet paraméterei alapján beazonosítható vált a Nemzeti Infokommunikációs 
Zrt., mint beszerző, a HUMANsoft Kft. mint viszonteladó (értékesítő). A szerződés 
tárgya itt is MS szoftverbeszerzés volt, a szerződés értéke 710.499.946,-Ft-, dátuma pedig
2013.07.30. volt.
Kérdéseim a fentiek kapcsán a következők:
1. Onnantól számítva, hogy a Department of Justice-ből szivárogni kezdtek az 
információk a korrupciógyanús magyarországi MS szofterbeszerzési ügyletekről (2017. 
decembere, 2018. januárja) bármely ügyészi vagy rendőri nyomozó szerv folytatott-e le 
hivatalból nyomozást, illetőleg bármiféle vizsgálatot az ügyben? Ha igen, mi lett ezeknek
a nyomozásoknak az eredménye?
2. 2017. decemberétől számítva hányan és kik (vagy mely szervezetek) tettek feljelentést 
vagy bármiféle jelzést a Microsoft-botrány kapcsán és mi lett ezeknek a feljelentéseknek 
(jelzéseknek) a sorsa?
3. Figyelemmel az amerikai igazságügy honlapjára felkerült, magyar informatikai cégeket
és magyar kormányzati szerveket terhelő büntetőjogi tényekre, nem gondolja-e úgy a 
főügyész úr, hogy az említett ügyletek kapcsán sürgősen el kellene rendelni a nyomozást?
4. Az ügyletek egyik főszereplője anyacégének a nyilvánosságra került beismerése 
alapján nem gondolja-e úgy a főügyész úr, hogy fennáll bűncselekmény elkövetésének a 
gyanúja – sőt alapos gyanúja a szoftverbeszerzési ügyletsorozatok magyar résztvevői 
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