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Országgyű lés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 80. § (1)

bekezdése alapján ,,Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében"
címmel - a legfőbb ügyész KSB.2848/2021. szám alatti megkeresése szerinti közvádas
büntetőüggyel kapcsolatban - a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot kívánom
benyújtani.
Budapest, 2022. március 7.
Tisztelettel:

Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke

Országgyűlés
Mentelmi bizottság

Országgyűlési határozati javaslat
Az Országgyűlés
... /2022. ( ) OGY
határozata
Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Az Országgyűlés Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész
KSB.2848/2021. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.
INDOKOLÁS
A legfőbb ügyész KSB.2848/2021. számú átiratában indítványozta Tóth Csaba
országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését befolyással üzérkedés bűntette
miatt.
A legfőbb ügyész indítványa szerint az ügyben az alábbi tényállás állapítható meg: Tóth
Csaba mint Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának korábbi képviselője,
majd 2014-től ezen kerület országgyűlési képviselője H. Cs. gyanúsítottal, aki 2006. és
2009. között főpolgármester-helyettes volt, majd 2014-től a Fővárosi Közgyűlés tagja,
2016. évben a Zuglóban tervezett fizetős parkolási rendszer telepítésére és későbbi
üzemeltetésére közösen kerestek egy olyan gazdasági társaságot, amely képes az
üzemeltetési feladatot elvégezni, és egyúttal hajlandó a nyereségének egy részét Tóth
Csaba, illetve H. Cs. gyanúsított részére átadni.
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Ebből a célból 2016-ban H. Cs. gyanúsított bemutatta Tóth Csabának F. Zs.-t, aki a 2000es években a BKV Zrt.-nél informatikai igazgató volt, és akivel H. Cs. gyanúsított bizalmas
viszonyt ápolt. F. Zs. a 2016. január 14. napján alapított SIS Parking Kft. tevékenységében
jelentős befolyással rendelkezett.
Tóth Csabának Zugló Önkormányzatának korábbi képviselőjeként, majd 2014-től a XIV.
került országgyűlési képviselőjeként e minőségében, illetőleg politikai és informális
kapcsolatai folytán, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának parkolási
ügyeivel kapcsolatban befolyásérvényesítési lehetősége volt.
H. Cs. gyanúsítottnak- aki a Fővárosi Közgyűlés tagja és 2019-től Zugló polgármestere 2016-2018. évben Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának parkolási
ügyei vonatkozásában fővárosi közgyűlési képviselői minőségében és politikai, valamint
informális kapcsolatai folytán ugyancsak befolyásérvényesítési lehetősége volt.
Tóth Csaba és H. Cs. gyanúsítottak azt ajánlották F. Zs.-nek, hogy amennyiben a SIS
Parking Kft. hajlandó indulni a pályázaton, segítséget nyújtanak abban, hogy a SIS
Parking Kft. megnyerje a Budapest XIV. kerületi Önkormányzat által a kerületben a fizetős
parkoláshoz

szükséges

parkoló

automaták

beszerzésére,

üzembehelyezésére

és

üzemeltetésére, valamint a fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére kiírásra kerülő
pályázatot. Ennek ellentételezéseként, illetve azért, hogy a későbbi jogviszonyok során a
SIS Parking Kft. a lehető legmagasabb árbevételt érje el, illetve a kötelezettségeinek
teljesítését az önkormányzat elfogadja, Tóth Csaba és H. Cs. gyanúsított a parkoló
automaták beszerzéséből származó árbevételből előre meghatározott összegre, valamint a
parkoló automaták és a parkolási rendszer üzemeltetésére megkötendő szerződés
teljesítéséből

származó

nyereség

felére

tartottak

igényt

havonta,

havonkénti

elszámolással.
F. Zs. a SIS Parking Kft. képviseletében az ajánlat elfogadásáról tájékoztatta Tóth Csabát
és H. Cs. gyanúsítottat.
Az előzetes megállapodásnak megfelelően F. Zs. átadta Tóth Csabának és H. Cs.

gyanúsítottnak azokat a műszaki és gazdasági, informatikai feltételekre vonatkozó
adatokat, amelyeknek a közbeszerzési eljárás kiírásába való felvétele biztosította, hogy a
SIS Parking Kft., illetve a SIS Parking Kft. által vezetett konzorcium eredményesen
pályázzon. A közbeszerzési ajánlati felhívások feltételrendszere a F. Zs. által előzetesen
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átadott, a SIS Parking Kft. képességeire, lehetőségeire, illetve az alkalmazandó szoftver
tekintetében alvállalkozóként bevonni tervezett társaság által kifejlesztett szoftverre
szabott feltételeket tartalmazta.
Tóth Csaba, H. Cs. gyanúsított és F. Zs. a várható árbevételre és nyereségre vonatkozó
számítások, becslések ismeretében F. Zs.-vel egyeztetve, a minél nagyobb árbevétel és
ebből adódó nyereség elérése céljából, jelentősen túlárazott, nem a valós piaci
viszonyoknak és a tényleges versenyhelyzetnek megfelelő vállalkozói díjban állapodtak
meg, ami később Tóth Csaba saját maga és H. Cs. gyanúsított részére kért jogtalan előny
alapját képezte.
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. november 14. napján tette
közzé a parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, és folyamatos
üzemeltetése szolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárásának hirdetményét. Az
ajánlati felhívásban az ajánlatkérő részéről eljáró és kapcsolattartó személyként N. J.
közbeszerzési referenst jelölték meg.
Budapest Főváros XIV. került Zugló Önkormányzata és a SIS Parking Kft. által vezetett
konzorcium között a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a parkolójegy-kiadó
automaták beszerzése és üzembe helyezése, és üzemeltetése szolgáltatás ellátására 2017.
április 18. napján 60 hónap határozott időtartamra jött létre vállalkozási szerződés. A felek
között ugyanezen a napon a 204 darab parkoló automata szállítására és üzembe
helyezésére is adásvételi szerződés jött létre.
A szerződésben a vállalkozók kapcsolattartójaként a SIS Parking Kft. részéről Sz. L., az
önkormányzat részéről a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. képviseletében K-Cs. L.
kijelölésére került sor. A szerződést a konzorciumot vezető SIS Parking Kft. részéről az
ügyvezető, az önkormányzat részéről a kerület egykori polgármestere írta alá.
A parkoló automaták beszerzéséből és üzembe helyezéséből várható bevételből Tóth Csaba
- saját maga és H. Cs. gyanúsított részére - 31.250.000,- Ft jogtalan előnyt kért, és vett át
- az alábbiak szerint:
2017.

március 15. napján 10.000.000,- forintot,

2017. július 1.
2017.

napján 10.000.000,- forintot,

augusztus 2. napján 11.250.000,- forintot.
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Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
parkolás-üzemeltetési

szolgáltatás

ellátására

2017.

kiírt

május 3-án tette közzé a

közbeszerzési

eljárásának

hirdetményét. Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő részéről eljáró és kapcsolattartó
személyként N. J. közbeszerzési referenst jelölték meg.
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit
Kft. és a SIS Parking Kft. között nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen parkolás
üzemeltetési szolgáltatás ellátására 2017. július 10. napjától 2019. július 9. napjáig terjedő
határozott időtartamra,

2017. július 5.

napján jött létre vállalkozási szerződés, azzal, hogy

a megrendelő képviselő testülete egyoldalú nyilatkozatával a határozott időtartamot egy
alkalommal további

24

hónapra meghosszabbíthatta.

A szerződést a vállalkozó részéről a SIS Parking Kft. ügyvezetője, az önkormányzat részéről
a kerület egykori polgármestere és a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. részéről K-Cs. L.
ügyvezető írta alá.
A szerződésben az értesítések címzettjeként a vállalkozó részéről Sz. L., az önkormányzat
részéről a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. képviseletében K-Cs. L. kijelölésére került
sor. A teljesítés igazolására K-Cs. L. volt jogosult.
Tóth Csaba a kiírásban és a későbbi üzemeltetés ellenőrzésében közreműködő, illetve a
SIS Parking Kft. pályázati nyertességében és a társaság teljesítésének elfogadásában
érdekelt személyekként az önkormányzatnál, illetve az önkormányzat cégénél, a Zuglói
Közbiztonsági Nonprofit Kft.-nél dolgozó hivatalnokként jelölte meg N. J.-t és K-Cs. L.-t
F. Zs. előtt, és utalta arra is, hogy ezen személyek is részesednek a SIS Parking Kft.
képviselői által adott jogtalan előnyből.
N. J. a Polgármesteri Hivatal Főmérnökség Fejlesztési, Beruházási Csoportjának
közbeszerzési referense volt, s mint ilyen a Btk.

459. § (1)

bekezdés

11.

k) pontja alapján

hivatalos személynek minősül. K-Cs. L. a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.
ügyvezetőjeként nem hivatalos személy.
A SIS Parking Kft. képviseletében a fenti megállapodás alapján F. Zs. a szerződésből
származó bevételből 2017 őszétől 2019 őszéig havonta 10-15 millió forintot, mindösszesen
legalább

250.000.000,-

forint készpénzt adott át Tóth Csabának Budapesten a lakásához

tartozó, a társasház közös helyiségét képező tárgyalóteremben.
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Tóth Csaba által elkövetett fenti cselekmény 1 rendbeli, a Btk. 299. §-ának (1) bekezdésébe
ütköző és a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint minősülő vesztegetés látszatát keltve
üzletszerűen elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettének, és

1

rendbeli, a Btk.

299. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés c)

pontjára figyelemmel a (4) bekezdés szerint minősülő gazdálkodó szervezet érdekében
önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett, vesztegetés látszatát
keltve üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettének minősül.
A

bűncselekmény

megalapozott

gyanúját

a

NAV

Nyugat-dunántúli

Bűnügyi

Igazgatóságán bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó
költségvetési csalás bűntette miatt indult büntetőeljárásban tett gyanúsítotti vallomások,
tanúvallomások, műszeres vallomásellenőrzés eredménye, és a nyílt forrású adatgyűjtés
eredményeként a hivatkozott közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben lefoglalt tárgyi
bizonyítási eszközök támasztják alá.
A Mentelmi bizottság az ügyet 2022. március 7-i ülésén megtárgyalta. Tóth Csaba a
bizottság ülésén megjelent és előadta, hogy a legfőbb ügyészi indítványban leírtak teljesen
megalapozatlanok, nem követett el semmilyen bűncselekményt és ő maga kéri mentelmi
jogának felfüggesztését.
A Mentelmi bizottság az ugy 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
Tóth Csaba országgyűlési képviselő
mentelmijogát az adott ügyben függessze fel.
Előadó: dr. Hargitai János
Budapest, 2022. március 7.

./!
Dr. Hargitai János
elnök

