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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: "Van-e nyomozás az egészségügyi berendezések 
közbeszerzéseinek GVH-bírsággal is érintett cégei ügyében?" 

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

„ Van-e nyomozás az egészségügyi berendezések közbeszerzéseinek GVH-bírsággal is érintett 
cégei ügyében?”

címmel

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Gazdasági Versenyhivatal 2020. január 3-i közleménye, ill. a vonatkozó határozat alapján a GVH 
összességében 1,6 mrd forint bírságot szabott ki képalkotó- és diagnosztikai termékeket forgalmazó 
cégekre – többek között a GE Hungary Kft-re és a Premier G. Med Kft-re –, mert 2015-ben 
versenyt korlátozó magatartást tanúsírottak a vonatkozó közbeszerzések során.

Kérem legfőbb ügyész urat, hogy a bírsággal érintett cégek-, valamint a kartellezés gyanúja miatt 
eljárás alá vont, de bírságot nem kapott cégek (különös tekintettel a Novelmedix Zrt.-re, az Artmed 



Kft-re és a Mediszer Kft.-re)-, továbbá az érintett közbeszerzések ajánlatkérői, illetőleg lebonyolítói
vonatkozásában az alábbiakra szíveskedjék válaszolni.

Érkezett-e feljelentés a GVH eljárása alá vont cégeket vagy a közbeszerzések ajánlatkérőit, 
lebonyolítóit érintően a fenti tevékenységükkel-, illetőleg a közbeszerzések során tapasztalt 
anomáliákkal kapcsolatban 2015-től kezdődően? Ha igen, kik tették a feljelentést, s mi lett ezeknek 
a feljelentéseknek a sorsa?

Milyen bűncselekmények elkövetésének gyanújával folytak (folynak) az esetleges nyomozások, 
mely nyomozóhatóságnál és milyen ügyszámon?

Van-e gyanúsítottja az esetleges nyomozásoknak?

Ha nincs nyomozás a fentieket érintően, nem gondolja-e úgy legfőbb ügyész úr, hogy indokolt 
lenne büntetőeljárás megindítása a Btk. 420. § (1) bekezdésébe ütköző, „versenyt korlátozó 
megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban” gyanúja miatt?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. január 06.
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