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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: "Hogyan áll az Öveges- és a Híd a munka világába 
program nyomozása?" 

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

„Hogyan áll az Öveges- és a Híd a munka világába program nyomozása?”

címmel

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

1. Egy tavalyi közérdekű adatigénylésünkre válaszolva Ön tájékoztatást nyújtott nekünk azokról a 
büntetőeljárásokról, amelyek vonatkozásában OLAF jelzés vagy ajánlás is érkezett. Akkor az 
OF/2010/0863/B4 sz. ajánlás vonatkozásában a NAV Bűnügyi Igazgatóság Központi Nyomozó 
Főosztálya 198/2015. bü. számon többek között az Öveges-program szekszárdi projektjét érintően 
is nyomozott.

Kérdésem, hogy jelen pillanatban, hogyan áll az Öveges-program megvalósítása során elkövetett 
jogsértések nyomozása, mi a nyomozás határideje és melyik nyomozó hatóságnál van az ügy?



2. 2018. novemberében a Legfőbb Ügyészség egy közleményt adott ki arról, hogyan is állnak az 
OLAF ajánlásai alapján lefolytatott nyomozások, illetőleg azok milyen eredménnyel zárultak. 
Akkor derült ki, hogy két újabb OLAF ajánlás is érkezett, az egyik az Országos Roma 
Önkormányzat „Híd a munka világába” elnevezésű korábbi, uniós támogatású programja 
vonatkozásában.

Kérdésem, hogy jelen pillanatban, hogyan áll a „Híd a munka világába” program megvalósítása 
során elkövetett jogsértések nyomozása, mi a nyomozás határideje és melyik nyomozó hatóságnál 
van az ügy?

Érkeztek-e azóta újabb ajánlások az OLAF-tól, ha igen azok mely ügyekben, s mi lett a sorsa 
ezeknek az ajánlásoknak?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2019. február 26.
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