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Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A:z egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1)
bekezdése alapján ,,Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében"
címmel - a legfőbb ügyész KSB. 3590/2017/70. szám alatti megkeresése szerinti
közvádas büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani.

Budapest, 2020. április 6.

Tisztelettel:

! 

' ~-- ,.-···-·· - ; .
Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke



Országgyűlés
Mentelmi bizottság

Országgyűlési határozati javaslat

Az Országgyűlés

... /2020. ( ) OGY

határozata

Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legföbb ügyész

KSB. 3590/2017/70. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

INDOKOLÁS

A legföbb ügyész KSB. 3590/2017/70. számú átiratában indítványozta Boldog István
országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését hivatali vesztegetés
elfogadásának bűntette, vesztegetés elfogadásának bűntette, valamint versenyt korlátozó

megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntette miatt.

Boldog István Jász-Nagykun-Szolnok Megye 4. számú választókörzetének országgyűlési
képviselője 2015. évben a választókerületében található települések egyes polgármestereit
Kétpó Község Önkormányzatához hívta egy találkozóra, amelyen közeli bizalmasa,

munkatársa és kabinetfőnöke társaságában - a polgármesterekkel külön-külön tárgyalva
- az elkövetkezendő évekre előre meghatározta a polgármestereknek, hogy az általuk

képviselt települési önkormányzatok a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív

Program (a továbbiakban: TOP) keretében rendelkezésre álló pénzkeretből mire, mekkora

összegben pályázhatnak eredménnyel abban az esetben, ha a polgármesterek a Boldog
István országgyűlési képviselő által meghatározott feltételeknek eleget tesznek.
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Boldog István e találkozó alkalmával nyilvánvalóvá tette, hogy hivatali helyzetéből
fakadóan befolyással bír a pályázatok mikénti elbírálására, illetve elmondta, hogy a

feltételeket - annak idején - közvetítője útján fogja közölni, akinek szavait az ő szavaiként

fogadják el. Boldog István országgyűlési képviselő közvetlen befolyását erősítette, hogy

kabinetfőnöke ekkor az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, illetve az Európai Szociális

Alapból finanszírozott TOP keretében regionálisan benyújtható pályázatok felett döntési
jogkörrel bíró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés tagja, 2018. június 7. napjától a
Közgyűlés alelnöke volt.

Boldog István országgyűlési képviselőként az Ogytv. 84. § j) pontja szerint a TOP

pályázatok vonatkozásában döntéshozóként nem jelenhetett meg, ennek ellenére a

területileg összehangolt forrásfelhasználás kidolgozása, a településfejlesztési igények

előzetes egyeztetése, majd a TOP-os intézkedéseket érintő felhívásokra benyújtott és

döntésre alkalmas megyei támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntés-előkészítő

álláspont megalapozása tárgyában megtartott, a megyei közgyűlés elnöke által
kezdeményezett személyes egyeztetéseken részt vett, a választókerületéhez köthető

települések által igényelt támogatási kérelmek támogathatósága kérdésében közvetlen
befolyása, véleményezési, javaslattételi lehetősége volt.

A pályázatok elbírálásában részt vevő és Boldog István megbízása alapján eljáró

kabinetfőnök a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés tagjaként a pályázatokkal
kapcsolatos döntéshozatal során - a polgármesterek előtt is ismerten - döntési jogkörrel
rendelkezett. Boldog István a feltételek nem teljesítése esetére, a jövőre vonatkozóan

kilátásba helyezte az önkormányzat pályázatai elbírálásának önkormányzat számára

kedvezőtlen elintézését is azáltal, hogy adott esetben kabinetfőnöke közreműködésével
majd ennek érdekében eljár.

Cserkeszőlő Község Önkormányzata 2015 szeptembere és 2016 júliusa között TOP
pályázatokat nyújtott be új bölcsőde építésére, a településen lévő kúria felújítására,
valamint energetikai korszerűsítésére a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Igazgatóságára. E három pályázattal kapcsolatos támogatói döntések értelmében
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a projektek megvalósítására 250.000.000, 197.287.362, valamint 53.761.707 forintot
ítéltek meg az önkormányzatnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Z-5/2017.
(IV. 21.) számú határozatának meghozatalát követően.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által 2017. április 21. napján hozott, Z-5/2017.
(IV. 21.) számú határozat meghozatalában közreműködött Boldog István kabinetfőnöke

közgyűlési tagként. A támogatói döntés meghozatalát követően az önkormányzat
mindhárom pályázat esetében támogatói szerződést kötött a Nemzetgazdasági

Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint
támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Igazgatóságával, mint közreműködő szervezettel.

A három cserkeszőlői pályázathoz köthető két beruházás esetében a kivitelező
kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor. A közbeszerzési eljárás

győzteseivel az önkormányzat vállalkozói szerződést kötött, amelyekben vállalkozói

díjként 264.660.326, valamint 251.598.566 forintot határoztak meg. A nyertes vállalkozók
tényleges kiválasztása valójában azonban nem a közbeszerzési eljárásban, hanem azt
megelőzően, Boldog István instrukciói és utasításai alapján, kabinetfőnöke, egy

vállalkozó, valamint a közbeszerzési tanácsadó cég ügyvezetője közreműködésével történt.

Boldog István társaival közösen 2017-ben elhatározta, hogy személyes kapcsolataikat,
Boldog István politikai befolyását, kabinetfőnöke hivatali helyzetét és az Európai

Regionális Fejlesztési Alapból, illetve az Európai Szociális Alapból finanszírozott TOP
keretei közötti eljárásokra vonatkozó ismereteiket, valamint a TOP-os pályázatokkal

kapcsolatos döntési folyamattal kapcsolatos befolyásukat arra használják fel, hogy

irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzésekkel, illetve a TOP-os pályázatok
eredményeinek befolyásolásával és a nekik jogtalan előnyt juttató vállalkozók pályázati

győzelmének biztosításával jogtalan hasznot szereznek.

2018. év végén, 2019. év elején Boldog István kabinetfőnöke és egy vállalkozó találkozott
az egyik közbeszerzési eljárás győztes cégének ügyvezetőjével, valamint Cserkeszőlő

alpolgármesterével, amely találkozó során közölték, hogy a cserkeszőlői beruházások
nyertes kivitelezőinek jogtalan előnyként a kivitelezési költségek 10 %-át kell részükre



4

visszajuttatnia. Az érintettek a kért jogtalan előny átadásába beleegyeztek, majd 2019

májusában az előzetes egyeztetésnek megfelelően, 10-10.000.000 forint készpénzt
juttattak el jogtalan előnyként, amely átvett pénzből Boldog István, kabinetfőnöke,

valamint az egyik vállalkozó egyenlő arányban részesültek.

Boldog István országgyűlési képviselő kezdeményezése alapján és befolyására
figyelemmel kabinetfőnöke, a megyei közgyűlés alelnöke és a projektekhez köthető

vállalkozó egyrészt annak fejében kért és vett át jogtalan előnyt vállalkozóktól, hogy a

TOP-os pályázatokról történő döntés folyamatában, a pályázatok elbírálása során, azok
eredményével összefüggésben Boldog István és kabinetfőnöke hivatali helyzetükkel,

befolyásukkal visszaéltek. Másrészt a vállalkozók által adott jogtalan előny azt is szolgálta,
hogy a TOP-os pályázattal összefüggésben, a kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattevőiként,

az eredményes részvétel, közbeszerzési eljárás megnyerése érdekében az általuk is
tudottan irányított közbeszerzési eljárásokat lebonyolító cég önálló intézkedésre jogosult

ügyvezetője a közbeszerzési eljárásokat kötelességét megszegve, a verseny kiiktatásával

folytassa le. Harmadrészt a jogtalan előny átadására azért is került sor, hogy az érintettek

ajövóben is eredményesen részt vehessenek, meghívást kapjanak kivitelezőként a hasonló
pályázatokra, illetve hogy a jövőben e célból kiírt és irányított közbeszerzési eljárásokban
eredményes ajánlattevőként szerepelhessenek.

A leírt cselekmények Boldog István országgyűlési képviselő vonatkozásában

2 rendbeli, a Btk. 294. §-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés ac) pontja
szerint minősülő az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, felbujtóként

elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette,
2 rendbeli, a Btk. 291. §-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontjára
figyelemmel a (3) bekezdés b) pontja szerint minősülő, önálló intézkedésre jogosult

személy által kötelességszegéssel, felbujtóként elkövetett vesztegetés

elfogadásának bűntette, és
2 rendbeli, a Btk. 420. §-a (1) bekezdésének III. fordulatába ütköző, felbujtóként

elkövetett versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntette

megállapítására alkalmasak.
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A tényállást a tanúk vallomásai, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által végrehajtott

rejtett figyelés eredménye, az ügyben gyanúsítottként szereplő személyekkel szemben
alkalmazott leplezett eszköz (lehallgatás) során keletkezett közlemények, gyanúsítottak

vallomásai, lefoglalt bűnjelek, hívásforgalmi adatok, cégnyilvántartási adatok, EKR
adatok támasztják alá.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2020. április 6-i ülésén megtárgyalta. Boldog István a

bizottsági ülésen nem jelent meg, azonban az ülést megelőzően írásban akként

nyilatkozott, hogy mentelmi jogának felfüggesztését kéri annak érdekében, hogy az
igazságszolgáltatás előtt tisztázhassa magát.

A Mentelmi bizottság az ügy érdemében úgy döntött, hogy követi a közvádas

bűncselekmények esetén fennálló, a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó gyakorlatát,

és az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja.

Mindezekre tekintettel a Mentelmi bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag azt javasolja
az Országgyűlésnek, hogy

Boldog István országgyűlési képviselő
mentelmijogát az adott ügyben függessze fel.

Előadó: dr. Hargitai János

Budapest, 2020. április 6.

Dr. Hargitai János

elnök


