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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: Bártfai-Mager Andrea, tárca nélküli miniszter 
(nemzeti vagyon kezeléséért felelős) 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen állapotban van az állami vagyon?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Ahogyan arról bizonyára ön is értesült, az Egyesült Államokban a Microsoft megállapodást kötött 
az ország igazságügyi minisztériumával, amelyben a büntetőeljárás elkerülése érdekében a 
Microsoft vállalta, hogy egy magasabb összegű bírságot fizet. Ez a megállapodás azért született, 
mert a Microsoft magyarországi leányvállalata több korrupciós bűncselekményben is érintett volt. 
Olyan korrupciós bűncselekményekről van szó, amelyben állami, kormányzati szervek is érintettek 
voltak és amelyek közbeszerzési eljárások befolyásolását is magukba foglalták. Ez utóbbiakat a 
Microsoft a kérdés elején említett megállapodásba tényként ismerte el.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban:
statútumrendelet) 144. § 1. pontja szerint ön felel az állami vagyon felügyeletéért, 145. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján pedig vizsgálja és ellenőrzi az állami vagyont érintő szerződéseket, a 
privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, az állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, 
gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket, továbbá ellátja az állami tulajdonú ingatlanon 
megvalósuló ingatlanberuházásoknak az állam tulajdonosi érdekeire tekintettel történő ellenőrzését.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Asszonyt:

1) Tudott-e a Microsoft magyarországi korrupciós ügyeiről? 

2) Folytatnak, vagy folytattak-e vizsgálatot az üggyel kapcsolatban? 

3) Amennyiben ezek a vizsgálatok már befejeződtek, ezek milyen eredménnyel zárultak? 

4) Amennyiben nem folytatnak, mi az oka annak, hogy nem vizsgálják ki az állami vagyont érintő 



korrupciós kockázatokat? 

5) A statútumrendeletbe foglalt állami vagyonnal kapcsolatos feladatköreire való tekintettel milyen 
lépéseket tesz a Microsoft Magyarországot érintő korrupció kapcsán? 

Várom megtisztelő válaszát.
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