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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: "Mit tud az Ügyészség az egészségügyi 
közbeszerzésekkel kapcsolatos kartell-gyanú miatt indult nyomozásról?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Bizonyára  Ön  és  az  Ügyészség  előtt  is  ismert  azt  az  az  ügy,  amely  a  KEOP-5.6.0/E/15  -
Egészségügyi  eszközök  energia-megtakarítást  célzó  beszerzésének  támogatása  című  pályázat
kapcsán  évekkel  ezelőtt  kirobbant.  A sajtóban  is  megjelentek  szerint  az  nagyjából  40  milliárd
forintos pályázati forrás körül kartell szerveződött. Legalábbis ennek gyanújával nyomoz a GVH.

Az  oknyomozás  fényt  derített  arra,  hogy  2015  második  felében  az  egészségügyi  piacon
tevékenykedő  nagyobb  cégek  képviselői  többször  is  összegyűltek  egy  kávézóban,  hogy
egyeztessenek a pályázatokról. „Így jött létre a szektor hazai történetének valószínűleg legnagyobb
kartellje,  amiben  egy  maréknyi,  kiváló  fideszes  és  kormányzati  kapcsolattal  rendelkező  ember
mozgatta  a  szálakat.”  Az ügyben a  Gazdasági  Versenyhivatal  (GVH) nyomozást  indított,  mivel
gyanújuk szerint ezeken az egyeztetéseken dőlt el, melyik kórház melyik pályázatán melyik cégnek
milyen ajánlattal kell nyernie.

A GVH az eljárás elején nem válogatta ki a szektor cégei közül azokat, akik mindenképp részt
vettek  a  kartellben,  ehelyett  megindították  a  nyomozást  az  összes  nagyobb  iparági  szereplővel
szemben.

A sajtó megkeresésére a GVH tavaly azt mondta, hogy „a számukra szabott törvényi határidő 2018.
május 5-én jár le, de egy alkalommal még ekkor is dönthetnek a hosszabbítás mellett. Azt írták, az
ügy rendkívül bonyolult, sok vállalkozást vontak eljárás alá, és rengeteg tanút kell meghallgatniuk
az ügy bonyolultsága miatt.  Ráadásul kiemelték azt is,  hogy több vállalkozás nem nagyon akar
együttműködni velük.”



Az oknyomozás azt is feltárta, hogy a GVH egyik 2016-os végzése szerint a kartell koordinálásával
gyanúsított két személy közül az egyik dr. Maróth Gáspár, aki az első Fidesz-kormány idején Orbán
Viktor személyes tanácsadója volt, 2000–2001-ben a Nemzeti Egészségügyi Tanács titkára, majd
2001 és 2003 között pedig az Országos Népegészségügyi Program vezetője. Később a Honvédelmi
Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke lett. A KEOP-
os pályázat idején pedig a kartellvizsgálatban érintett, több beszerzésen is nyertes VMD-cégcsoport
vezetője volt. 

A  másik  személy  pedig,  akit  GVH  gyanúsít,  a  Diagon-ügyben  ipari  kémkedésért  2013-ban
jogerősen elítélt Harmat Sándor, aki az elmúlt években azzal házalt egészségügyi cégeknél, hogy ő
Zombor Gábor korábbi egészségügyi államtitkár bizalmasa, és hogy Orbán Viktornak is tanácsokat
ad. Később letagadta, hogy valaha ilyesmit mondott volna.

A hírek szerint  a kartellben résztvevő cégeknek nagyjából 20 százalékot  kellett  visszaosztaniuk
azért cserébe, hogy részt vehettek az egyeztetéseken, a pályázaton leadott ajánlataik esetleges ezen
felüli túlárazásával keresett pénz pedig náluk maradhatott. Ez a 20 százalékos visszaosztás még az
alacsonyabb, 32,7 milliárdos szerződött költséggel számolva is azt jelenti,  hogy kb. 6,5 milliárd
forintnyi eu-s pénz vándorolhatott illegálisan magánzsebekbe, írta a sajtó.

Az esetet vizsgáló Korrupciókutató Központ Budapest tanulmánya felveti annak a gyanúját is, hogy
itt nem olyan kartellmegállapodásról lehetett szó, amelyet a közbeszerzések kiíróinak tudta nélkül a
piacon  lévő  potenciális  versenytársak  szerveztek  maguk  között,  hanem  olyanról,  amelyről  a
közbeszerzési eredmények adatait közzétevő ajánlatkérőknek is tudniuk kellett.

Tudomásom szerint az említett ügyben a mai napig nincs eredmény.

Mindeközben a KEOP mellett futott egy másik, nagy értékű pályázat is nagyjából ugyanezzel a
beszállítói körrel, az TIOP-os forrásból, ami további kérdéseket vet fel.

Mindezek miatt kérdezem:

Mit tud erről a nyomozásról a Legfőbb Ügyészség? 

Van-e információjuk az említett ügyről? 

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2019. február 26.

Korózs Lajos

(MSZP)
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