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„Nekünk nincs szükségünk arra, azokra, akik semmilyen felelősséget nem vállalnak, 

csak kínos ügyeket hagynak hátra” – mondta a Miniszterelnökséget vezető Lázár 

János a közelmúltban. Csakhogy egy szociális szövetkezetekre szabott uniós pályázat 

miatt folyamatban lévő korrupciós büntetőügy részletei mást mutatnak. Az ügyben 

feloldották néhány telefonbeszélgetés titkosítását, s ezekben, úgy tűnik, Lázár 

Jánosra, valamint helyettesére, Csepreghy Nándorra utalnak a biznisz résztvevői. Az 

első tisztáldozat az Emberi Erőforrások Minisztériumától menesztett Köpeczi-Bócz 

Tamás uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, a következő pedig Mengyi 

Roland fideszes országgyűlési képviselő lehet. Őt a vallomások szerint Voldemort 

Nagyúrnak kellett szólítani, és alkotmányos költség címén ötmillió forintot kért előre, 

ötmilliót pedig a pályázati folyamat végén. Amelyben a szokásos 50 százalékos 

visszaosztási ráta végül kilencven százalékra módosult: a nyertesek csak tíz százalékot 

tarthattak volna meg. „Egyszerűen már ott járunk, hogy nekünk sem jut, 

a szövetkezeteknek sem, senkinek nem jut, csak fölfelé toljuk, és most már ez tényleg 

kínos” – summázták a biznisz alacsonyabb rangú résztvevői egy ponton a helyzetet, 

majd már csak egyetlen kérdés maradt: „Oszt az ötmilliós matekunkat visszakapjuk?” 

A 168 Óra lehallgatási jegyzőkönyvek alapján mutatja be az uniós pénzcsapolási 

kísérlet fordulatokban gazdag történetét. 
 
RAJNAI Attila 
 
2015 eleje, Tiszaújváros, Mamma Rosa olasz étterem. Itt találkozik rendszeresen egy baráti társaság, s 

arról beszélnek, milyen jó lenne megcsípni egy jó kis uniós pályázatot. A 46 éves E. Zsolt – az ügy 

egyik gyanúsítottja – korábban már létrehozott egy országos szociális szövetkezeti hálózatot, amellyel 

2014-ben a brüsszeli LIFE pályázaton igényeltek működési támogatást, de nem nyertek. A másik 

résztvevő az azóta szintén gyanúsított 47 éves B. Tibor. Ő az, aki együtt jár szaunázni az ugyanúgy 

tiszaújvárosi K. Péterrel. Utóbbi izzadás közben nemegyszer hangoztatta: jó kapcsolatai vannak uniós 

pályázatokban bennfentesnek számító, fontos emberekkel. E. Zsolt vallomása szerint K. Péter nemcsak 

jó barátja Mengyi Rolandnak, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének és választókerületi 

elnöknek, de tudomása szerint a honatya egyik gyerekének ő a keresztapja. K. Péter végül ígéretet tett a 

baráti párosnak, hogy tesz egy kört és tolmácsolja igényüket „odafenn” pályázati témában.  
Így is lett, az ajánlás sikerrel járt, a két férfi 2015 tavaszán Pestre utazott egy találkozóra a Parlament 

melletti egyik kávézóba. Ide Mengyi Roland egy másik öltönyös férfival érkezett, akinek a nevére 

egyikük sem emlékezett a kihallgatásokkor, a fényképes azonosítást pedig nem látta indokoltnak a 

nyomozó hatóság. E. Zsolt és B. Tibor a találkozón elmondta: van egy kétszáz szociális szövetkezetből 

álló hálózatuk, és ennek működtetésére szeretnének pályázni.  



„Azt tudom mondani, hogy erre felcsillant Roland szeme, láthatóan elkezdett érdeklődést mutatni a 

dolog iránt” – vallotta utóbb E. Zsolt. Miközben a szövetkezetekről számoltak be, Mengyi és az 

ismeretlen öltönyös több alkalommal is jól kivehetően arról diskuráltak egymás között, hogy ezt meg 

kell beszélni „L.-lel”. Mengyi végül kijelentette: elég sok uniós pénz maradt itt, és ha nem utalják ki, 

akkor vissza kell küldeni Brüsszelbe. Azt mondta, futnak egy kört – áll a vallomásokban –, majd arra 

kérte a két férfit, hogy K. Péter legyen az összekötő, vagyis neki kell odaadniuk a pályázók adatait.  
A szövetkezetekről készült táblázatot egy kecskeméti könyvelő, a szintén gyanúsított F. Márta állította 

össze. Kis idő múlva pedig K. Péter jelezte, úgy néz ki, lesz pénz, újra találkozniuk kellene a Parlament 

melletti kávézóban.  
Erre az összejövetelre Mengyi Roland már hozott egy pályázatírót is, az ügyben szintén gyanúsított 

B. Szilviát, a Public Sector Consulting Kft. szakemberét. Mengyi a vallomások szerint azt mondta, volt 

benn a „nagy embernél”, aki úgy megörült, hogy majdnem leesett a székről, mert ezek a szövetkezetek 

sok embert tudnának foglalkoztatni pályázati pénzből. Mengyi hozzátette: csaknem kétmilliárd forint 

TÁMOP-os pénz ragadt bent, ennek egy része a ki nem fizethetett Borsod megyei roma szövetkezetes 

pénzből maradt. A modellt is vázolta: a megítélt támogatási összeg 50 százalékát vissza kell fizetni 

nekik. 
A feles visszakövetelés hallatán E. Zsolt és B. Tibor a fejüket fogták, mondván, ez túlzott igény, nem 

tudják végigvinni a szövetkezeti hálózaton. Ám a pályázatíró B. Szilvia megnyugtatta őket, mondván, 

ezek csupán költségek, amelyet a szövetkezeteknek le kell számlázniuk oktatás, e-learning, konferencia- 

és workshopszervezés címén, a támogatás másik fele pedig megmaradna náluk bérre, járulékokra. 
A csapat ezután rendszeresen találkozott a Public Sector Consulting Kft. fővárosi irodájában, ahol B. 

Szilvia készítgette a forgatókönyvet, vagyis annak a pályázatnak a konstrukcióját, amelyet a 

minisztérium fog kiírni. Mivel a ciklusra adott uniós pénzek felhasználási határideje 2015. december 

31. volt, gyorsan és hatékonyan kellett kidolgozniuk a részleteket. A kétszáz szövetkezetből álló 

rendszer ezért száz tagra csökkent, végül húsz szövetkezetre. A pénzt – első körben öt-hétszázmillió 

forintot – pedig nem foglalkoztatásra, hanem hálózatbővítésre adták volna. Ám emiatt a visszaosztás 

aránya radikálisan megváltozott: az ötven helyett csupán tíz százalék maradt volna a szövetkezeteknél, 

és kilencven százalékot kellett volna különböző jogcímeken visszautalni. 
A szövetkezeteket gründoló főszereplők ezen megint felháborodtak. E. Zsolt vallomása szerint 

Mengyi és B. Szilvia ekkor többször is azzal nyugtatta őket, hogy „ha ezt a projektet sikeresen 

végigcsináljuk, hosszabb távon együtt kívánnak velünk működni. Konkrétan arról volt szó, hogy a 2020-

as pályázatokból egy körülbelül kétmilliárd forint összegű támogatás volt nekünk beígérve, amit valóban 

foglalkoztatásra adtak volna. Ebből biztosan nem kértek volna vissza ennyit.” 
Aztán jött az újabb csapás.  
2015. július elején egy este K. Péter felhívta B. Tibort, hogy beszélniük kellene, s épp szülei 

tiszaújvárosi házában pingpongozik Mengyi Rolanddal. B. Tibor, helybéli lévén, odament. 

Vallomásában még arra is emlékezett, hogy a garázson át ment be, egy alagsori helyiségen keresztül, és 

a házban lévő bárpultnál ült Mengyi. A fideszes képviselő azt mondta, vannak információi a 

szövetkezeti pályázattal kapcsolatban, de „itt és most el kellene dönteni, hogy megbízunk-e egymásban 

annyira, hogy most már a pénzről is kell beszélnünk (…) ez egy egyirányú utca, és innen visszafordulni 

nem lehet, és ahhoz, hogy tudjunk együtt dolgozni, ahhoz az ő részükről is bizalom szükséges, ennek az 

az alapfeltétele, ha átadunk ötmillió forintot még a pályázat kiírása előtt úgymond alkotmányos költség 

jogcímen”. B. Tibor azt felelte, nincs felhatalmazása ebben dönteni, meg kell beszélnie a többiekkel. 

Mengyi néhány nap gondolkodási időt adott, és összekötőként újra csak K. Pétert jelölte meg.  
B. Tibor másnap felhívta E. Zsoltot, és a lehallgatott beszélgetés szerint hosszan dilemmáztak a 

Mengyi-féle alkotmányos költségen. A két férfi rizikósnak vélte az ajánlatot, mondván, semmi garancia 

nincs arra, hogy ha összeszedik is a pénzt, meglesz a sikeres pályázat. E. Zsoltban az is felvetődött, hogy 

mindez K. Péter magánakciója, ezért ragaszkodott a személyes találkozóhoz, hogy ő is hallja Mengyi 

szájából az előre kifizetendő ötmilliós alkotmányos költséget. A helyszín újra a Mamma Rosa, a 

tiszaújvárosi olasz étterem. A négy férfi egy sarki asztalnál ült a teraszon. A vallomások szerint Mengyi 

nem sokat kertelt, kijelentette: „Most öt, ha lezárják, még öt, vagy így, vagy sehogy!” 
B. Tibornak nem volt ennyi készpénze, az ötmillió forintot E. Zsolt, valamint F. Mártának, a 

kecskeméti könyvelőnőnek az édesanyja előlegezte meg. A pénzt Tiszaújvárosban adták át. B. Tibor 

biztosítékként készített egy színlelt menedzseri megállapodást, amelyen keresztül a Kreatív Job 



Szövetkezet kifizette a pénzt K. Péternek, mondván, ha a pályázatuk sikerrel jár, akkor megtarthatja az 

ötmillió forintot, ha nem, akkor van jogalap visszakövetelni. 
2015. nyár végétől folyamatosan zajlanak az egyeztetések a részletekről a pályázatíró B. Szilvia és a 

többi gyanúsított között, a 90–10 százalékos elosztási arány azonban nem akart megváltozni, sőt B. 

Szilvia ahhoz is ragaszkodott, hogy a különböző költségekre beszámlázó cégeket is csak ő nevezheti 

meg. 
A tárgyalások végére a megtartható 10 százalékos támogatási szelet is tovább csökkent. A rögzített 

beszélgetések szerint egyharmada Mengyié, egyharmada B. Szilviáé, egyharmadán pedig a két 

gyanúsított férfi osztozott volna.  
2015 késő őszét írunk, a viszony egyre feszültebb lett a felek között. Ekkor már tart a nyomozás. Úgy 

tudjuk, az egyszerű, nem is nagy összegű adócsalás miatt indult, s csak fokozatosan kerekedett ki a 

történet a hatóság számára. A főszereplők megfigyelése miatt a NAV tájékoztatta Balog Zoltánt, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjét, ezért a szóban forgó pályázat végső kiírását végül úgy 

módosították, hogy az ne feleljen meg az ügyben szereplő szövetkezeteknek. A támogatási kérelmeket 

elutasították, később a fellebbezéseket is.  
A kudarc kivágta a biztosítékot a főszereplőknél. A tiszaújvárosi csapat elsősorban B. Szilviát, a 

Public Sector Consulting Kft. pályázatíróját tartotta felelősnek, aki a felvetéseikre egy 2015 végi 

lehallgatott telefonbeszélgetésben annyit mondott: „elengedték az ember kezét (…) állítólag a NAV is 

megkereste az embert”. F. Márta, a könyvelő pedig azt mondta E. Zsoltnak a telefonban: „Örülök, hogy 

valaki adott egy fülest, mert ha a pályázatba belementünk volna, akkor bilincsben vittek volna el.” Ez a 

pályázati pénz kiutalása nélkül is megtörtént.  
A főszereplők ettől kezdve már csak a nehezen összekapart ötmillió forintnyi „alkotmányos költséget” 

szerették volna visszaszerezni K. Pétertől. A férfi végül hosszas huzavona után visszavitte a pénzt. 

Ekkor tartóztatták le őket a NAV nyomozói, az ötmilliót pedig lefoglalták. 
Az ügyben eddig öt embert gyanúsítanak különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete, valamint hivatali vesztegetés bűntette miatt. F. 

Márta, E. Zsolt és B. Tibor beismerő vallomást tett, ők szabadlábon védekeznek, K. Péter, valamint B. 

Szilvia előzetes letartóztatásban vannak, tagadják, hogy bűncselekményt követtek volna el. A 

nyomozást a NAV július 11-én átadta a Központi Nyomozó Főügyészségnek, mert az adóhatóság szerint 

mentelmi joggal rendelkező személyt is érint. 
Nagy Andrea ügyészségi szóvivő kérdésünkre elmondta: a gyanúsítottak között nincs mentelmi joggal 

rendelkező személy, nem kezdeményeztek mentelmijog-felfüggesztési eljárást az ügyben. Arra 

vonatkozóan, hogy tervezik-e, kijelentette: ezzel kapcsolatban nem nyilatkoznak. 
Felvetődik a kérdés, hogy ennyi ideje tartó lehallgatás, megfigyelés után miért nem ütöttek rajta K. 

Péteren a NAV-nyomozók, amikor az ötmillió forint átvétele után követték, és a jelentések szerint egy 

csomagot adott át Mengyi Rolandnak. Miért nem kaptak zöld jelzést a fiktív szövetkezeti pályázatok? 

Hiszen így a különböző költségekre beszámlázó cégeken keresztül fel lehetett volna göngyölíteni a teljes 

hálózatot. Választ e kérdésekre sem kaptunk az illetékesektől, informálisan annyit tudtunk meg: erre a 

nyomozók nem kaptak utasítást.  
A Zuschlag-ügyhöz hasonlóan most is déjà vu érzése támad a kívülállónak, hiszen miután a NAV 

értesítette Balog Zoltánt a nyomozásról, a rendszer elkezdett szivárogni: ez visszaköszön az érintettek 

letartóztatást megelőző telefonbeszélgetéseiben: „többen vagyunk a vonalban”. Mengyi barátja, K. Péter 

pedig ekkortájt figyelmezteti a tiszaújvárosiakat, hogy lehallgatják őket, ennek ellenére államtitoksértés 

miatt nem indult eljárás az ügyben. A gyanúsítottak vallomásaiban olyan kitételek is szerepelnek, 

miszerint: nekünk jó, hogy Tállai András lett a NAV vezetője, mert jó viszonyban van Mengyi 

Rolanddal. 
Az ügy első kormányzati bukóembere Köpeczi-Bócz Tamás államtitkár. Ő koordinálta a TÁMOP-os 

pályázatokat, valamint a bennragadt uniós pénzeket. A hozzá tartozó irodákban tartottak néhány hete 

házkutatást és vittek el iratokat a NAV nyomozói. Ráadásul Hadházy Ákos, az LMP társelnöke is 

feljelentést ígért egy Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszeren belül 

elnevezésű, szintén TÁMOP-os pályázat elszámolásaival és teljesítéseivel kapcsolatban. Hadházy 

elmondta: a nyilvánosság tájékoztatására szánt 23,5 millió forintos keretet egy kecskeméti 

médiavállalkozás kapta meg, amely Zombor Gábor polgármestersége idején jó viszonyt ápolt a 

politikussal.  



Kerestük Mengyi Rolandot is, de telefonhívásainkra nem reagált. Kérdéseinket a szövetkezeti 

pályázatokban érintett személyekről, a pályázatíró céggel való kapcsolatáról, a kétszer 

ötmillió forintos alkotmányos költségről, a Voldemort nagyurazásról, valamint arról, 

hogy említette-e neki Tállai András, hogy érintett egy operatív nyomozásban, elküldtük 

személyes e-mail címére, valamint közszereplői Facebook-profiljára, de választ nem kaptunk. 

Ugyancsak hallgat Varga Zsigmond, a Public Sector Consulting Kft. ügyvezetője. A 

gyanúsítottak védői sem kívántak nyilatkozni az ügyben. n 
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Keretesek: 
RÉSZLETEK A LEHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEKBŐL 
A két férfi gyanúsított, E. Zsolt és B. Tibor beszélgetései: 

 
2015. VII. 23.  
– Péter telefonált! 
– Na? 
– És azt mondta, telefonált neki a Roland és hogy minden rendben, ott, ahol kellett, átment. Innentől 

sínen vagyunk! 
– Mint József Attila? 
– Így van. 
– De ő kurva szarul járt a végén! 

 
2015. VIII. 6.  
– Kíváncsi vagyok erre az izére. 
– Mire? 
– Hogy este mit fog mondani Roland. 
– Ja, szerintem még mindig semmit, hogy rendben van, csinálják. 
– Hát akkor nem mondaná, hogy beszéljünk, nem mondaná el szerintem. Úgyhogy valamit akar. 
– Pénzt. Az ilyen típusú ember azért szokta felhívni a másikat. 
– Ja, hát azt már megkapták, úgyhogy többet meg majd csak izé… 
– Ha lesz üzlet. 
– Hát igen, ha lesz üzlet. Hát nagyon remélem, baszki! Halló! 
– Itt vagyok, hallom. 
– Mondom, nagyon remélem, hogy lesz! 



– Ühüm, miért ne lenne? 
– Hát, hogy tényleg fogja tartani. Hát azért hallottunk már róla ilyet… 
– Kell nekik is a pénz, Zsolti. 
– Micsoda? 
– Kell nekik is a pénz! 
– Hát igen, ez az egy, ez az egy, ami énbennem is bennem van, hogy hátha. 
– Hát itt ebből, ebből gondolkodik mindenki. 

 
2015. VIII. 14.  
– Én félek attól, hogy beültetnek bennünket, én nem akarok börtönbe menni. És akkor a Roland fogja 

mosni a kezét, mert egy kurva szót nem fog izélni… szólni. Nem fog odajönni. Maximum hogy ha mi 

is feldobjuk őket. Fel fogod dobni? Nem! De én se akarom elvinni a balhét. Tehát ezért jól át kell ezt 

rágni, Tibi. Ez egy olyan rendszer, amit ők felállítottak, kitaláltak és működik, mert nem mi leszünk az 

elsők, akiken ezt megcsinálják. Sokadik! Nagy valószínűséggel olyan beragadt pénzről van szó, amire 

most nekik is rá lehet tenni a kezüket. És rá is akarják és rá is fogják tenni a kezüket. Ha nem velünk, 

akkor mással. (…) Tibi, tök mindegy, mit mondasz a bíróság előtt. Ne ez legyen, de le fogja szarni a 

bíró. Amikor mindenkinél az a név fog feljönni, hogy E. Zsolt meg B. Tibor, akkor a bíró elgondolkozik 

azon, hogy hoppá, ki ennek a felelőse. Hopp, megvan az első kettő számú: elsőrendű, másodrendű. 

Lehet, hogy lesz 15. rendű, de az, hogy az csak kap hat hónapot, mi meg kapunk négy év letöltendőt, az 

téged nem fog boldogítani, Tibi! 
 
2015. VIII. 21. 
– Beszéltem a Petivel. 
– Igen? 
– És ő tegnap beszélt a Rolanddal. 
– Igen? 
– Azt mondta Roland, hogy tíz százalék, és a tíz százalék megy háromfelé. Egy része a Szilviéké, egy 

része az övé, egy része a mienk. És ezt lehet osztani, mert ennyi van benne. Én erre mondtam, hogy hát 

ez így alapvetően nem jó semmiképpen. Úgy kezdődik először is, hogy tízmillió. Azt visszaadják 

nekünk, mert annyiba került nekünk ez a mutatvány, ugye? Mert ötöt odaadtunk, ötöt meg még oda kell. 
 

2015. X. 15. 
– A Szilvi sok érdekes dolgot mondott. Nagyon készülnek rájuk odafenn, és sokkal nagyobb emberek, 

mint Voldemort. Azok, akik benne akarnak lenni a kft.-kben. Nem csak egy alapítvány lesz benne, mert 

kurva nagy fantáziát látnak benne. 
– Sok pénz, ami körülveszi ezt az egészet. Nagyból lehet sokat meríteni. 
– Adják ide, ami nekünk jár, a többit pedig szarom le.  
– Mondtam a Petinek, hogy szép dolog a barátság, de itt pénzről van szó. 
 
2015. X. 20.  
– Már megint voltak változások, most már ott tartanak, hogy öt százalék fog megmaradni, ami azt jelenti, 

hogy ötvenet aláír egy szövetkezet, és két és fél milliót kapnak belőle. 
– Akkor megmondom a főnökünknek, hogy szóljon, vagy a matekon változtasson. 
– Egyszerűen már ott járunk, hogy nekünk sem jut, a szövetkezeteknek sem, senkinek nem jut, csak 

fölfelé toljuk, és most már ez tényleg kínos. 
 
2015. XII. 10.  
– Na, hát kuka! 
– Na, remek, ezt tudtuk. 
– Kuka, úgyhogy majd elmondom szóban a többit, hát kurva nagy kavarás volt. 
– Mert? 
– Énszerintem 90 százalék, hogy ott benn a minisztériumban középvezetői szinten nyúlt bele valaki, aki 

valakinek a spanja, de most már olyan szinten, hogy már most a NAV is volt kint, tehát a NAV is 



elkezdett érdeklődni az egész után. Úgyhogy most még, hogy ha lehetne, akkor se kéne csinálni, mert 

nem hiányzik senkinek. 
– Jól van, oszt a matekunkat visszakapjuk? 
 
B. Szilvia pályázatíró az alábbiak szerint kezdi  

a beszélgetést E. Zsolttal: 
 
2015. XII. 10. 
– Itt alá- és fölérendeltség van ezeknél a projekteknél. Énszerintem akivel mi tartjuk a kapcsolatot, az a 

legmagasabb szint. Bármekkora befolyású. Tegnap a Csepreghy Nándinál voltam zsúron, Viktort Lázár 

helyettesíti, Lázárt meg a Nándi.  
– De akkor mondok egy olyat, hogy aki fölötte van. Az! 
– Jó, jó! Na, például akkor majdnem ugyanaz. 
– Konkrétan ő telefonált, hogy mikor melyik céggel kéne akkor, viszont öt évig csak és 

kizárólag, akkor csak ezen és csak velük. 

 
Keretesek: 
SOHA LE NEM MONDANI 

 
„Ha Borsod-Abaúj-Zemplén megye emelkedik, akkor Magyarország is emelkedik” – így hangzik a 41 

éves, Miskolcon született Mengyi kedvenc idézete. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Karán végzett jogászként, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi 

Karán közgazdász hallgatóként tanul. 2010 óta fideszes parlamenti képviselő. A parlament honlapján 

szereplő életrajza nem részletezi túlságosan, hol dolgozott korábban: „Közigazgatás, versenyszféra, egy 

közhasznú alapítvány elnöke is volt.”  
Facebook-oldalán viszont büszkélkedik azzal is, hogy az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a 

polgárőrmozgalom kiemelt támogatásáért Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben 

részesítette. 
2012-ben Mengyit Matolcsy György Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági fejlesztését koordináló 

miniszteri biztossá nevezte ki, 2014-ben pedig a HVG írt arról, hogy Hende Csaba akkori honvédelmi 

miniszter helyére Simicskó István sportügyekért felelős államtitkár mellett Mengyi Roland, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés fideszes elnöke is esélyes lehet. Nem ő lett a befutó, sajtóhírek 

szerint pedigréjét párton belül sem tartották elég makulátlannak. 
Neve ismerős lehet egy furcsa borsodi földpályázat kapcsán is. 2013 októberében a Népszabadság írt 

az ügyről. Eszerint 2011-ben egy borsodi földpályázati eljárást az összes állami illetékes példaszerűnek 

ítélt, ám a beadási határidő után, felsőbb nyomásra az egész kiírást visszavonták, a földek a második 

körben jól beágyazott fideszes potentátoknál landoltak. A lap szerint Ángyán József akkori 

vidékfejlesztési államtitkár szerint már az előkészítés alatt felbukkantak olyanok, akiknek a pályázata 

nem volt megalapozott, viszont erős politikai hátszéllel és nagy magabiztossággal mégis beadták az 

anyagukat: „Hagyaczki József 600 hektár, Demeter Péter 400 hektár, Kanyok Attila pedig ugyancsak 

400 hektár föld igényel.” Miközben a kiírásban 200 hektár volt az elvi felső határ. Ángyán feljegyzése 

szerint  szeptember 22-én „Mengyi Roland, a B.-A.-Z. megyei közgyűlés elnöke, fideszes országgyűlési 

képviselő szóban megkísérelte utasítani a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának (BNPI) igazgatóját a 

pályázat visszavonására.” Később Szabó Csaba miniszteri megbízott telefonon utasítást adott a 

pályázatok azonnali visszavonására, és a BNPI igazgatóját, Duska Józsefet Budapestre rendelte, a 

miniszter őt hivatalából azonnali hatállyal felmentette. A pályázatot újra kiírták, sokkal enyhébb 

feltételekkel: már nem volt 200 hektáros birtokmaximum és nem kellett a pályázóknak bizonyítaniuk, 

hogy főként mezőgazdasággal foglalkoznak. Az összes pontszám 40 százalékát szubjektív megítélésű 

tételekre lehetett odaítélni. Így történhetett meg, hogy „két pályázat gazdálkodási tervezete szóról szóra 

megegyezett, ám ugyanarra a szövegre az évek óta e szakterületen tevékenykedő vesztes 60 pontot 

kapott, míg a gazdálkodásba épphogy belecsöppent nyertes 120 pontot, ami el is döntötte, melyikük 

nyer”. 
Az újabb pályázaton Hagyaczki, Demeter és Kanyok 400 hektárnál több földet kaptak 

Mezőnagymihály mellett, és hármasban elvitték a teljes földmennyiség több mint felét. Helyi 



lakosoknak mindössze a kiírt földterület ötöde jutott. Kanyok Attila nem helyi, hanem tiszaújvárosi 

lakos, Mengyi Roland országgyűlési képviselő kampányfőnöke. 
Ellenzéki képviselők feljelentést tettek hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt, ám a 

Fővárosi Főügyészség az ügyben indult nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntette, 

ugyanakkor „Grédics Szilárd és társa ellen” magánokirat-hamisítás vétsége miatt eljárást kezde-

ményezett. (Grédics a BNPI új, a második földpályázat idején már hivatalban volt vezetője.) A határozat 

szerint a feljelentést azért utasították el, mert az államot nem érte kár, nem követhettek el hivatali 

visszaélést. Duska József (a BNPI korábbi igazgatója) tanúvallomásában elmondta: Kanyok Attila azzal 

hívta föl, hogy Mengyi Roland, a B.-A.-Z. megyei közgyűlés elnöke szeretne vele beszélni. Az ezt 

követő találkozón Mengyi közölte Duskával, hogy a pályázat rossz, vissza kell vonni.  
Mengyi honlapján időről időre beszámol képviselői munkájáról, legyen szó útfelújításról, 

birkózógálán, gyereknapon, fogadóórán való részvételről vagy épp sétányátadásról. Kossuth 

Lajostól kölcsönzött mottója: „Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig 

újrakezdeni.” 

 

RAJNAI Attila 
 

Balog nem hával írja? 
 

Újabb lehallgatási jegyzőkönyv Mengyi Voldemortról 
 

Mengyi Roland fideszes országgyűlési képviselő tagadja, hogy kenőpénzt kért volna egy 

uniós pályázat kiírásáért, miközben úgy tűnik, közbenjárására tette közzé az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma múlt év októberében a Modellprogram a szociális 

szövetkezetek hálózatosodása érdekében elnevezésű felhívást. Pedig a szakmai 

szervezetek tiltakoztak, a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége felháborítónak 

tartotta a modellprogram kiírását. A félmilliárdos keretösszegű program teljesítése 

december 15-ig képtelenség volt. Futó Barnabás, Mengyi ügyvédje azt állítja, hogy a 

nyomozás során született lehallgatási anyagban csak hivatkoznak a politikusra, de olyan 

hangfelvétel, amelyen ő maga beszél, nincsen. Lapunk bemutatja egy olyan lehallgatási 

jegyzőkönyv részletét, amelyben az egyik szereplő Mengyi Roland. A 168 Óra azt is 

kiderítette, hogy a nyilvánvalóan fiktív pályázatot összeállító Public Sector Consulting 

Kft. fő tulajdonosa Holbok Sándor. Ő volt az egyik Fidesz-alapítónak, Szájer Józsefnek 

a kabinetfőnöke és a Habony Árpád vezényelte központi kampánycsapat egyik 

területfelelőse. 
 

 

„A lelkiismeretem tiszta, készséggel állok minden vizsgálat elé. Ha a nyomozás érdeke úgy 

kívánja, és az ügyészség ezt kezdeményezi, kérni fogom a parlamentet, hogy a mentelmi 

jogomat függessze fel” – írta közleményében Mengyi Roland Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

országgyűlési képviselő múlt heti cikkünk megjelenése után. 

Írásunkban egy tavaly indított büntetőügyben tett beismerő vallomások és lehallgatási 

jegyzőkönyvek alapján számoltunk be arról a korrupt pályázatkiírási, valamint leosztási 

rendszerről, amelynek, a lehallgatási jegyzőkönyvek és a vallomások alapján úgy tűnik, ő volt 

a minisztériumi összekötő embere. A vallomások szerint Mengyi volt az is, aki az uniós 

támogatásért cserébe alkotmányos költség címén ötmillió forintot kért előre és ötmilliót a 

végén, további feltételként pedig kilencvenszázalékos visszaosztási rátát szabott meg a kiutalt 

pénzből. 

A politikust a nyilvánosság előtt Futó Barnabás ügyvéd képviseli. Elmondása szerint Mengyi 

annyit közölt vele: ismeri a gyanúsítottakat, találkozott velük, szóba került az uniós pályázat 



kérdése is, de ötmillió forintos előlegről, úgynevezett alkotmányos költségekről nem volt szó. 

Futó hozzátette: nem általános, de előfordul, hogy csalók visszaélnek befolyásos politikusok 

nevével. Az ügyvéd szerint ez abból is látszik, hogy a nyomozó hatóság sem vette komolyan, 

amit a gyanúsítottak mondanak, mert Mengyi Rolandot eddig semmilyen formában nem 

keresték meg. 

Az ügy öt gyanúsítottja azonban, ez következtethető ki az eddigiekből, nem élt vissza a 

képviselő nevével, nem próbálkoztak a rá való hivatkozással előnyt kovácsolni, hiszen éppen 

Mengyi az egyetlen kapocs számukra a felsőbb politikai körök felé. Ezt igazolják a 

lehallgatási jegyzőkönyvek is: találkozóik után csak egymással beszélgetnek telefonon arról, 

mekkora nehézséget okoz nekik összeszedni az első körben ötmillió forintnyi, alkotmányos 

költségnek becézett kenőpénzt, miközben semmi garancia nincs arra, hogy ezt az összeget 

viszontlátják, ha végül nem nyernek a beígért pályázaton. Egyikőjük el sem akarja hinni, hogy 

ezt a pénzt valóban Mengyi kéri, azt hiszi, társuk dolgozik saját zsebre, ezért személyes 

találkozót akar, hogy a képviselőtől is hallja a készpénzben fizetendő alkotmányos 

költségeket. A találkozó létre is jön Tiszaújvárosban. Az egyik gyanúsított így emlékszik 

vissza vallomásában: „Én rákérdeztem Rolandtól, hogy mi ez az ötmillió forint. Ő erre azt a 

választ adta, hogy ezt oda kell adni Petinek, hogy tudja adni valaki részére. Arra sajnos nem 

tudok visszaemlékezni, hogy kinek kellett ezt odaadni, Mengyi Roland talán a kiíró vagy a 

döntéshozó kifejezést használta. Mi ezt furcsának találtuk, és próbáltunk erről vitatkozni 

Rolanddal. Roland nem igazán akart velünk vitázni, határozottan mondta, hogy »most öt, ha 

lezárják, még öt, vagy így, vagy sehogy«. Azt is egyértelműen kijelentette, hogy ezt az 

összeget Péternek kell átadnunk.”  

Azt, hogy a több mint egy éve zajló nyomozás alatt miért nem szóltak a hatóságok Mengyi 

Rolandhoz, egyszerű a válasz. A múlt év tavaszán még a parlamentben is terítékre került ez a 

téma, amikor Bárándy Gergely szocialista képviselő a Quaestor-nyomozás kapcsán 

nehezményezte: a csődért nyilvánvalóan felelős Tarsoly Csaba elnök-vezérigazgatót heteken 

keresztül még tanúként sem hallgatták meg. Polt Péter válasza azonos volt a már nem új 

keletű legfőbb ügyészségi állásfoglalással. Eszerint olyan személy, aki ellen egy 

büntetőeljárás során terhelő bizonyítékok képződtek, nem hallgatható ki tanúként, mert az 

igazmondási kötelezettsége miatt korlátozódik a védelemhez való joga. Magyarul: aki ellen 

terhelő bizonyítékok merülnek fel egy nyomozás kapcsán, nem ejthető csapdába úgy, hogy 

először meghallgatják tanúként, kifaggatják, majd pedig meggyanúsítják. 

Márpedig az F. Márta és társai ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, 

bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete és hivatali visszaélés 

bűntette miatt indított nyomozás során keletkezett bizonyítékok, vallomások, lehallgatási és 

megfigyelési jegyzőkönyvek, pályázati iratok alapján gyanú merült fel Mengyi Roland ellen. 

Ám tanúként a fenti állásfoglalás alapján, gyanúsítottként viszont a mentelmi joga miatt nem 

volt lehetőség a kihallgatására. A kihallgatási korlátozás feloldása érdekében adta át a NAV a 

nyomozati iratokat idén július 11-én a Központi Nyomozó Főügyészségnek, amelynek a 

legfőbb ügyészen keresztül lehetősége van kérelmezni az Országgyűlés elnökénél Mengyi 

Roland mentelmi jogának felfüggesztését. 

Futó Barnabás szerint a képviselő elképedt a róla szóló állításoktól, és csak cikkünk 

megjelenésének napján értesült az ügyről. Lapunk azonban jóval a történet nyilvánosságra 

hozatala előtt részletesen beszámolt neki írásban a folyamatban lévő büntetőügyről, a 

gyanúsítottakról. Levelünkben az érintettek teljes nevét leírtuk, majd a nyomozati iratok 

alapján rákérdeztünk: milyen célból, saját maga vagy más személy számára kérte-e a kétszer 

ötmillió forintot? Milyen költségeket takart ez az összeg? Máskor is kért-e már pályázatok 

elősegítésére előre pénzt? Dolgozott-e már korábban is B. Szilviával, a Public Sector 

Consulting Kft. pályázatírójával más projektekben? Miért nevezik őt a gyanúsítottak egymás 



között Voldemort Nagyúrnak? Említette-e neki Tállai András, a NAV vezetője, hogy 

nyomozás zajlik a szociális szövetkezeti pályázatok ügyében? 

Kérdéseinkre Mengyi azóta sem válaszolt. 

Futó Barnabás azt is állította, hogy a lehallgatási anyagban csak hivatkoznak Mengyi 

Rolandra, de olyan hangfelvétel, amelyen ő maga szerepel, nincsen. Ez nem igaz. Vannak 

olyan telefonbeszélgetések, amelyekben az egyik fél maga a politikus, a másik pedig 

valamelyik gyanúsított, de nagy részüket még nem oldották fel a titkosítás alól. Fakszimile 

közlünk azonban egy olyan beszélgetést, amely már nem titkos, s amelyben a képviselő hívja 

nem a hivatali, hanem a privát telefonszámáról jó barátját, az ügyben gyanúsított, helybéli K. 

Pétert. A hétköznapi dolgokról való beszélgetés után a családi barát közvetíti az ügyben a 

szintén gyanúsított B. Tibor kérdését, hogy mégis mi van a pályázati ötletükkel, mert 21-e 

volt az ígéret arra, hogy a minisztériumban rábólintanak, de a telefonbeszélgetés szerint már 

22-ét írtunk. 

A jogi képviselő Hír TV-nek adott interjúja szerint Mengyi a megye egyik országgyűlési 

képviselőjeként tudott ezekről a pályázatokról, de azért használta a befolyását, mert szerette 

volna, hogy nyerjenek, hiszen az jó lett volna a térségnek. Ezúttal azonban nem egy 

megpályázott támogatás sikeréért lobbiztak, hanem azért, hogy legyen pályázat. Mengyi 

Roland 2015 nyarán, a pályázati ciklus lezárása előtti utolsó hónapokban azért járt közben a 

minisztériumban, hogy minél hamarabb, a főszereplőkre szabva írjanak ki egy csak nekik 

szóló pályázatot. Mindezt azért, hogy a támogatás kilencven százalékát kiszivattyúzhassák, 

mégpedig úgy, hogy a Mengyi és a pályázatíró által hozott cégek különböző költségek 

(workshop, e-learning, konferenciaszervezés) címén beszámláznak majd a szociális 

szövetkezetekbe. A „remek lehetőségre” pedig egy „lelkes civil”, a gyanúsított könyvelőnő 

hívta fel a minisztérium figyelmét, mondván, jó lenne egy szociális szövetkezetekre, azok 

népszerűsítésére, gyarapítására szabott pályázat. Az ötletet persze nem ő találta ki, hanem B. 

Szilvia pályázatíró, egyeztetve Mengyi Rolanddal, valamint a minisztériumi bennfentessel. A 

Public Sector Consulting Kft. pályázatírója az ötletet formába öntötte, majd a megbeszéltek 

szerint elküldte F. Mártának, ő pedig hiánypótló társadalmi ötletként beküldte a 

minisztériumnak.  

Egy 2015. július 3-i lehallgatott telefonbeszélgetés részletéből kiderült, az ötletet elfogadták. 

E. Zsolt közli F. Márta könyvelővel, hogy 21-én megy Voldemort (így hívták maguk között 

Mengyi Rolandot) aláírni, és 500 (millió) lesz. 

Hogy, hogy nem, szeptember végén már meg is jelent előzetes társadalmi egyeztetésre a 

Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében című TÁMOP5.5.815/1 

számú pályázat tervezete. A megpályázható keretösszeg az ügyben előzetesen többször is 

hangoztatott 500 millió forint lett, és lényegében a már F. Márta által előkészített tíz 

szövetkezetre írták ki. 

A lehallgatott beszélgetések szerint a B. Szilvia által megírt pályázat már benn volt a 

minisztériumban, de a hivatalos formát is be kellett tartani. Vagyis postán is fel kellett adni 

ajánlott levélben „Balog úrnak” címezve – amint a lehallgatási jegyzőkönyvekből kiderült, 

okozott is némi fejtörést a gyanúsítottaknak a miniszter nevének helyes írásmódja. Amikor 

aztán a levél elment, SMS-ben is jelezni kellett a belső embernek. (Az e beszélgetésekről 

szóló lehallgatási jegyzőkönyveket szintén fakszimile közöljük.)  

A legfeljebb tíz jogosultra kiírt 500 millió forintos keretösszeg elköltésének célja a kiírás 

szerint az volt, hogy előmozdítsa az alulról építkező szövetkezetek összefogását, mert 

hálózatba tömörülve fenntarthatóbb és biztonságosabb működést biztosít nekik. 

A szakma és a civil szféra elképedt a pályázaton, elsősorban az idő rövidsége miatt. A 

Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége egyenesen felháborítónak tartotta a 

modellprogram kiírását. Állásfoglalásuk szerint „elfogadhatatlan, hogy a 2006–2013-as 

támogatási időszak lezárását megelőző negyedik hónapban kerül egyáltalán társadalmi vitára 



ez a program. Miután az Európai Unió kohéziós alapjainak szabályai előírják, hogy 2015. 

december 31-ig lehet felhasználni a támogatási forrásokat, ezért irreális elvárás a pályázatban 

megfogalmazott célok teljesülése. (…) Nem lehet két hónap alatt szervezetfejlesztést, üzleti 

tervek megalapozásául szolgáló közös stratégiai terveket a helyi igényekhez igazítottan 

elkészíteni, működési és munkaszervezési modelleket elterjeszteni. Ebből következően ezekre 

a célokra 500 millió forintot így elkölteni felesleges – sőt káros –, abból a szociális 

szövetkezetek hálózatosodása nem fog létrejönni, legfeljebb 8-10 pályázó jár jól, hiszen a két 

hónapi szervező- és adminisztratív munkájáért 35–80 millió forint összeget fog kapni. A 

pályázati kiírás részletes véleményezésétől eltekintünk, pedig abban is van néhány abszurd 

elem (pl. az, hogy a projektmenedzseri vagy szakmai vezetői vagy pénzügyi pozíciót nem 

töltheti be a szövetkezet vezetője vagy helyettese, valamint a szövetkezet gazdasági 

igazgatója vagy főigazgatója és ezek helyettesei). Nagyon szomorú és felháborító, hogy 

felelősségre vonás és következmény nélkül lehet az államigazgatásban közpénzekkel így 

bánni és ilyen szakmaiatlan döntéseket hozni.” 

A pályázatot a Kormány.hu-n a minisztérium társadalmi vitára bocsátotta, itt regisztráció után 

bárki megtehette észrevételeit. A legérdekesebb hozzászólást idézzük:  

„Na ez egy érdekes pályázat már. Úgy látszik, elfelejtkeztek erről a csekélyke 500 000 000 

pízről, de most valamelyik buzgó minisztériumi alkalmazott rábukkant, és majdnem a 

szívroham jött rá: »Húb…meg, Annyitisér Lézer Jankó leordítja a fejemet, hogy ezt a 

félmilliárdot nem szórtuk szét!« Hát most szétszórják. Pofátlan módon az utolsó utáni utáni 

utáni pillanatban, mikor a TÁMOP zárása itt van a kertek alatt, szétszórják a nagy semmire 

(vagyis a haverikutyáknak nem semmi bevételt fog ez jelenteni), úgyis mindenki a 

menekültekre figyel, a nagy porfellegben meg ezeket a disznóságokat csendben el tudják 

végezni. 

Mi az az 500 milla, nem igaz? (…) Na de nehogy amiatt töröljék a hozzászólást, hogy nincs 

érdemi vélemény, hát tessék. Első vélemény: átolvasva a pályázatot, a sok szövegelés és 

vetítés mellett a lényeg a következő: A »pályázatot«, gondolom, kiírják olyan október elején-

közepén. Azért az egy hónapos beadási határidőtől nem mernek eltérni, tehát beadási határidő 

mondjuk november közepe. A formális elbírálásra (tényleg, miért nem írják már bele most a 

kiírásba a leendő nyerteseket?) mondjuk van két hét. Persze erre a nemes feladatra ebben a 

konstrukcióban fél óra is elég, mert az ajtó előtt állnak a haveri szoc. szövetkezetek (…) 

Továbbmenve. Eredményhirdetés kábé november vége. Könyörgöm, ismerik maguk a 

naptárt? Az útmutatóban ugyanis alábbi időpontok szerepelnek: Projekt fizikai befejezésének 

határideje: 2015. december 15. Projekt megvalósításának, a számlák pénzügyi teljesítésének 

határideje: 2015. december 31. Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2016. január 

15. Mégis, hogy képzelik ezt? Szerződéskötésre sincs idő december 15-ig!!! (Persze, lehet, 

már azok is ott lapulnak aláírva az íróasztalfiókban (vö. »Bocsánat, Virág elvtárs, de ez az 

ítélet.«). Na jó, megvan mondjuk a szerződéskötés december első hetében. Utána van kemény 

egy hét az 500 000 000 forint eltapsolására. Huh, nem irigylem a fiúkat, kemény buli lesz. 

Második vélemény: Na, a buli jó, hogy előjött. Ugyanis az egész nem szól másról, csak erről. 

Tíz szerencsés nyertessel számolnak. Ezek akkor kapnak kb. 50 000 000 / szervezet. Ennek 

fejében mi a teljesítendő elvárás? (Monitoringmutató): Szakmai előadások, workshopok, 

tréningek száma: nyolc darab. Szakmai előadásokon, workshopokon, tréningeken részt vett 

célcsoport tagok száma: 300 fő. Semmi más. Tehát az alatt a kábé egy hét alatt egy 

szervezetnek kell nyolc db összeröffenést tartani, 300 fővel. Ezért kapnak 50 millió forintot. 

EGY 166 666 Ft/fős (maga a szám is egy ómen) semmire se jó észosztásért, nagy zabálásért. 

Gratulálok. Másfél éve TÁMOP-ban képtelenek voltak olyan pályázatot kiírni, amelyik 

tényleg hasznos, és elősegíti Magyarország talpra állását. Nem tudom, hogy tudnak maguk 

reggel a tükörbe nézni, de, gondolom, már régen megrepedt az is.”  



A teljes körű tiltakozás ellenére 2015 októberében a pályázatot változatlan formában kiírták, a 

gyanúsítottak annak rendje-módja szerint beadták őket. Ám a NAV közbeszólt. A nyomozást 

végző adóhatóság azzal érvelve, hogy nem akar kárt okozni a költségvetésnek, kérte Balog 

Zoltánt a pályázatok elutasítására. Így kútba esett annak felderítése, vajon milyen 

érdekeltségekben álló cégek számlázhattak volna be a szövetkezeteknek, hogy a fejenkénti 50 

millió forint kilencven százalékát, azaz tízszer 45 millió forintot teljesítés nélkül 

elszipkázzanak az uniós pénzből. A nyomozati iratok szerint ráadásul Mengyi Roland végül 

azt is kijelentette, hogy a szervezeteknél maradó tíz százalékot, vagyis az ötmillió forintot is 

háromfelé kell osztani: egyharmad az övé, egyharmad B. Szilvia pályázatíróé és egyharmad a 

szövetkezeteket gründoló három főszereplőé. Tehát Mengyi a tízmillió forintos alkotmányos 

költségen kívül még tízszer 1 660 000-re, azaz összesen 16,6 millió forintra tartott igényt a 

pályázati pénzből. 

Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtóosztályát, hogy milyen előzetes 

felmérés, illetve társadalmi igény előzte meg a Modellprogram a szociális szövetkezetek 

hálózatosodása érdekében című TÁMOP5.5.815/1 számú pályázat létrejöttét. A szakmai 

érdekképviseletek ellenzése ellenére miért írták ki mégis a pályázatot? Ki hozta ezt a döntést, 

illetve ki a pályázat minisztériumi aláírója? A minisztérium kérdéseinkre lapzártánkig nem 

felelt. 

Az ügyről az Emmi mindössze annyit közölt: „A szövetkezetek hálózatosodását támogató 

TÁMOP pályázati felhívásra érkezett, a sajtóban vitatott pályázatokat az Emmi elutasította. 

Mivel nem született támogatási döntés, szerződéskötésre sem került sor velük, így 

szabálytalan közpénzfelhasználás sem történhetett. A NAV vizsgálatáról szóló tájékoztatása 

az Emmi elutasítását követően érkezett. Ahogy azt korábban elmondtuk, Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere a 2014–2020-as uniós fejlesztési programok szakpolitikai 

koordinálásának hiányosságai miatt kezdeményezte Dr. Köpeczi-Bócz Tamás európai uniós 

fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár felmentését. A további kérdések nem az Emmi 

hatásköréhez tartoznak.” 

A Hír TV-ben megszólalt az ügyben Csepreghy Nándor miniszterhelyettes. Azt mondta: a 

Miniszterelnökség belső vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, az érintett cégek milyen 

formában indulhattak a 2007–2013-as és a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklusban. 

Csepreghy hozzátette: „Egy országgyűlési képviselőnek az a feladata, hogy uniós fejlesztési 

forrásokat a saját választási körzetébe vigyen. Ami azt jelenti, hogy a választókörzetében 

épüljenek az utak, jöjjenek létre új munkahelyek. Ha ehhez pályázatírókkal kell találkozni, 

mert az elmúlt rendszerben ők megkerülhetetlen szereplők voltak, ez rendben van. Ezeknek a 

beszélgetéseknek azonban nem lehet tartalma magánérdek, csak közérdekű ügyekben 

egyeztethetnek.”  

 

Keretes: 

Holbok Sándor – a jobb összekötő 

 

A 2005-ben alakult Public Sector Consulting Kft. többségi tulajdonosa Holbok Sándor, aki a 

cégalapítás előtt Szájer József kabinetfőnöke és tanácsadója volt. 2007-ben Szájerrel együtt 

alapítója volt „a polgári szabadságjogok durva megsértésének egyéves évfordulójára” (értsd: 

az őszödi beszéd kapcsán) alakult Szabadság Körnek, amelynek tagja volt még mások mellett 

Balog Zoltán, Gulyás Gergely és Hankiss Ágnes. Holbok az első Orbán-kormány idején a 

Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt., valamint a Mahart Magyar Hajózási Zrt. 

igazgatóságának tagja volt, majd 2002-ben a Fidesz fővárosi közgyűlési jelöltje.  

2006-tól a Fidesz Habony Árpád irányítása alatt álló központi kampánycsapatának oszlopos 

tagja. Beke Sándor pszichológussal, tréningszakemberrel együtt több vidéki nagyvárosban is 

részt vesznek a kampányban. 2010-ben, a Fidesz kormányra kerülésével Holbok Hende Csaba 



révén bekerül a Honvédelmi Minisztériumba tanácsadónak, mindemellett a tárca két cégének 

– HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., HM Térképészeti Közhasznú Kft. – a 

felügyelőbizottsági elnöke, emellett a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. igazgatósági tagja. 

Mindezek mellett Szijjártó Péter barátjának, annak a Kuna Tibornak az üzlettársa, akinek 

cége, a Young and Partners Kft., valamint a Trinity International Communications szervezi a 

kormányzati kommunikáció jelentős részét. Ősfideszes forrásunk úgy jellemezte: „Holbok jó 

srác, amióta az eszemet tudom, ő az egyik kapcsolattartó a párt vezetése és az üzleti világ 

között.” 

Hadházy Ákos, az LMP társelnöke az ATV-ben arról beszélt: a Public Sector Consulting Kft.-

nél nyolc alkalmazott dolgozik. A céget – két másik társaság mellett – meghívta a cecei 

önkormányzat, hogy tegyen ajánlatot az Éljünk egészségesen! szűrőprogram lebonyolítására, 

amelyre a község pályázati úton 16 milliót nyert. A kft. ajánlatában jelezte, a szemészeti 

vizsgálatot, koleszterin- és más egészségügyi szűrést 16 120 000-ért vállalja el, és meg is 

kapta a feladatot. Több száz kilométer távolságban a lajoskomáromi polgármester ugyanazt a 

három céget hívta meg ugyanerre a feladatra. Ott is a Public Sector Consulting Kft. nyert, és 

ugyanannyi pénzt kapott a munkáért. Egyik cégnek sincs köze az egészségügyhöz. Egyébként 

ez a gazdasági társaság nyert már pénzt vízgazdálkodási program készítésére, 

humánkutatásokra is. Hadházy szerint a szisztéma szerint a minisztérium kiír egy olyan 

pályázatot, amire általában nincs szükség. Ezt megbeszélik előre az adott tanácsadó céggel, az 

házalni kezd a lehetőséggel, és a leendő ügyfelekkel közli, minden munkát elvégez, de kéri 

érte a pénzt. Hadházy információi szerint államtitkári szinten szóltak a munkatársaknak, hogy 

ne ellenőrizzék ezeket a projekteket, hanem fizessék ki az igényelt támogatásokat. 
 

RAJNAI Attila 

Ki segítette a fideszes Voldemortot? 

A nyomozástól a leállított rajtaütésig 

Egyre több jel utal arra, hogy valaki pozíciójánál fogva Mengyi Rolandnak, valamint minisztériumi 
kapcsolatrendszerének kedvezve befolyásolta a képviselőt is érintő korrupciós büntetőügy 
nyomozását. A belső jelentések hálójában kibogozhatatlan, ki áll a háttérben: Tállai András NAV-
vezető vagy Polt Péter legfőbb ügyész? 

 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat beosztottjai és a NAV bűnügyi nyomozói nem sejthették, hogy 
mibe tenyereltek bele, amikor több mint egy éve elkezdték lehallgatni és vizsgálni a kecskeméti F. 
Márta üzleti ügyeit. A könyvelő specialistának számított a maga területén: a közreműködésével 
alakított szociális szövetkezeteket lényegében vállalkozások adó- és járulékcsökkentésére használták 
fel. A modell szerint a különböző vállalkozásoknál megszüntették az alkalmazott munkaviszonyát, őt 
azonnal felvette valamelyik, koordinálásában lévő szociális szövetkezet, és attól szerződéses 
formában visszabérelte a munkavállalót korábbi munkaadója. A dolgozó oldaláról semmi sem 
változott, de volt munkáltatójának ebben a konstrukcióban lényegesebben kevesebbet kellett utána 
fizetnie, mert a szövetkezeti foglalkoztatási forma kedvezőbb. Spekulációval kihasználni szövetkezeti 
foglalkoztatást adócsalásnak számít – főleg nagy tételben. E biznisz feltérképezése közben érkeztek a 
telefonok Tiszaújvárosból F. Mártához, hogy számos szövetkezetre lenne szükség, mert pályázati 
pénz áll a házhoz egy országgyűlési képviselő segítségével.  

A korrupciós ügy az adónyomozók előtt nőtte ki magát, és amikor már a Parlament melletti 
kávézóban történő találkákat szervezték a gyanúsítottak Mengyi Roland Borsod megyei képviselő 
meghívására, egyértelművé vált: az ügynek erős politikai szálai is vannak. Márpedig ezt a tényt – a 



belső protokoll szerint – a legmagasabb szinten kell jelenteni. A nyomozás mégsem torpant meg, sőt 
az elfogulatlan munkavégzésbe vetett hitet erősíthette a nyomozókban egy másik, jobboldali 
kötődésű szereplő ügyének alakulása is. 

Érdemes erre is kitérni. Tavaly április 27-én délután hallgatták ki a NAV nyomozói Gansperger Gyulát. 
A Fidesz egykori könyvelőjét, az első Orbán-kormány alatt az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 
elnök-vezérigazgatóját csődbűntett megalapozott gyanúja miatt találta meg a hatóság.  

Az adónyomozók több mint tíz év után rekonstruálták a Hajdú-Bét Rt. felszámolásának és 
vagyonkimentésének menetét, és megindították a spekulációs terv kiötlőinek és végrehajtóinak 
büntetőjogi felelősségre vonását. Gansperger mellett – aki akkoriban a Hajdú-Bét Rt. igazgatósági 
tagja volt – kiküldték a gyanúsítotti idézést Nagy Györgynek is. Nagy tíz éve még a Hajdú-Bét 
igazgatóságának elnökeként dolgozott, ma már viszont a Magyarországi Energiakereskedő (MET) 
cégben van tulajdonrésze Garancsi Istvánnal együtt. Nagy ellen ugyanaz volt a gyanúsítás, mint 
Ganspergerrel szemben: közösen megszegték az ésszerű gazdálkodás követelményeit, és a hitelező 
banknak kedvezve 2 173 000 000 forinttal csökkentették a csőd szélére került debreceni székhelyű 
baromfi- és víziszárnyas-feldolgozó vagyonát. Nagy György gyanúsított idézése kivágta a biztosítékot 
a székesfehérvári VIP-páholyban. Az ügyészség a legmagasabb szinten lépett is, majd utasították 
a NAV-ot, hogy szüntesse meg a nyomozást. Ám az adóhatóságnál ellenszegültek, és több oldalon 
keresztül bizonygatták az igazukat, sorolták a terhelő bizonyítékokat. Erre aztán az ügyészség elvette 
a NAV-tól a nyomozást, visszavonták a gyanúsítást, Nagynak így aztán már el sem kellett mennie a 
gyanúsítotti kihallgatására. Az ügyészség egy tollvonással felülbírált mindent és mindenkit, aztán 
megszüntette a büntetőeljárást.  

Mindez persze már múlt év őszén történt, nyár elején azonban még nagy volt az optimizmus, ezért a 
Mengyi-ügyben is hasonló elánnal dolgoztak a fináncok.  

A történet ugyanis addigra szépen kikerekedett: a magát Voldemort Nagyúrnak szólíttató képviselő 
már nemcsak üzengetett a kenőpénzzel kapcsolatban, hanem egyértelművé tette a hitetlenkedő 
gyanúsítottak előtt, hogy „most öt, ha lezárják, még öt, vagy így, vagy sehogy”. Az adónyomozók már 
készültek a rajtaütésre a kenőpénz átadásakor, ez az egyetlen lehetőség ugyanis, amikor mentelmi 
joggal rendelkező személlyel szemben felléphetnek. 

A titkosítás alól feloldott telefonlehallgatási jegyzőkönyvek szerint 2015. július 14-én, 13 óra 13 
perckor Tiszaújvárosból hívja B. Tibor gyanúsított E. Zsolt gyanúsítottat, hogy az összekötő, a Mengyi-
féle családi barát, az ügyben szintén gyanúsított K. Péter fél kettőre érkezik hozzá, rendezik az 
anyagiakat, vagyis az összekapart ötmillió forintos alkotmányos költséget készpénzben átadják neki, 
illetve megírják hozzá a fiktív sikerdíjas szerződést. Ez jogalapot ad arra, hogy visszakövetelhessék a 
pénzt, ha mégsem lesz kiírva a mutyipályázat. Elhangzik az is, hogy K. Péter holnap viszi Pestre a 
pénzt. Aztán az utolsó pillanatban változik a program, mert Mengyi Roland szűkebb pátriájába tart, a 
csomag átadásának helyszíne ezért Tiszaújváros lesz, a főszereplők kedvenc olasz étterme. A NAV 
nyomozói teljes körűen felkészülnek, megfigyelnek, jelentenek, videóznak, ám végül nem érkezik 
meg az engedély a rajtaütésre. K. Péter átad egy nejlontasakos csomagot a képviselőnek – és 
mindenki megy a dolgára.  

Vajon ki fújhatott visszavonulót? A NAV vezetése? A nyomozást felügyelő ügyészség? Ha ez utóbbi 
volt, a NAV most miért nem szegült ellen, mint a Hajdú-Bét-ügy nyomozásának megszüntetése 
kapcsán? Dönthettek persze a rajtaütés elhagyása mellett azért, mert az eddigi bizonyítékokat és 
Mengyi magatartását elegendőnek ítélték a politikus elleni vádemeléshez, és tovább akarták folytatni 
a nyomozást, mondván: ha lúd, legyen kövér.  

Gondolkodhattak volna úgy is, hogy térképezzük fel az egész rendszert, lássuk, mely – a 
beszélgetések szerint szintén ötvenszázalékos visszaosztásra ítélt – cégek és milyen módon fognak 



részt venni a fiktív pályázatban. Ráadásul az egyik lehallgatott beszélgetésből az is kiderül, hogy egy 
másik pályázatra is készülnek a gyanúsítottak. (A lehallgatási jegyzőkönyvben olvasható: „B. közli, 
hogy majd a következőnek is mondja a matekját, mert az is összeállt már.”) Lehetséges, hogy egy 
másik rajtaütést terveztek, mert Mengyi Roland képviselő a tízmillió forintos alkotmányos költség 
második felét a pályázati pénzek kifizetése előtt kéri, és annak összeszedése újabb gondot jelent a 
gyanúsítottaknak.  

Ha a nyomozó hatóságok vezetői a teljes rendszer feltérképezése mellett döntenek, akkor hagyniuk 
kell dolgozni a gyanúsítotti stábot, minisztériumi kapcsolataikat, hagy menjenek ki a fiktív pályázat 
támogatásai. Az utolsó pillanatban azonban ez sem történik meg. A NAV jelzése miatt az elbíráláskor 
elutasítják az ominózus fiktív szövetkezeti pályázatokat azzal az indokkal, hogy csak olyan szervezetek 
nyújthattak be igényt, amelyek már korábban is pályáztak támogatásért. Az F. Márta által létrehozott 
szövetkezeti háló azonban nem ilyen.  

Rajtaütés nem volt, a támogatási összeget nem utalták el, vagyis nem befejezett korrupcióról, csak 
annak kísérletéről beszélünk. Ami komoly enyhítő körülmény. Vajon ki lépett? A NAV vagy az 
ügyészség? Egyáltalán mi volt a nyomozati terv, hová és milyen módon akartak eljutni a hatóságok, 
hogyan akartak még több bizonyítékot szerezni? 

Nem árt felidézni, hogy ekkoriban átmeneti időszakot éltek át az adóhivatal beosztottjai: a Simicska-
közeli Vida Ildikó már csak formálisan a NAV elnöke, májusban beadta felmondását, de még nem 
engedték lelépni, keresték helyére a megfelelő embert. A hivatal berkein belül nyílt titok volt, hogy 
keményvonalas politikus lesz a kiválasztott, ami jövőjük biztonságának szempontjából megingatta a 
döntéshozókat. És így is lett, múlt év szeptembere óta Tállai András miniszterhelyettesként felügyeli 
az adóügyeket. Az elbizonytalanodott NAV-os bűnügyi vezetést utasíthatta volna az ügyészség a 
rajtaütésre. Annak esetleges végre nem hajtását követően átvehette volna a nyomozást. Végigvihette 
volna következetesen az eljárást a pályázati pénzek utalásáig és a szétszámlázásáig – ám ezen 
lehetőségek közül egyikkel sem élt.  

A nyomozók elbizonytalanodását tovább fokozta, amikor a múlt év őszén azzal szembesültek a 
lehallgatási jegyzőkönyvekben, hogy az eddig egymás között magabiztosan kommunikáló 
gyanúsítottak visszafogják magukat, majd F. Márta könyvelő 2015. december 17-én arra figyelmezteti 
E. Zsolt gyanúsítottat, hogy „óvatosan beszéljen, mert ki van baszva operatívra”. Egy másik 
beszélgetésben azt is kifejti, hogy valaki adott egy fülest a pályázatokkal kapcsolatban, a NAV 
nyomozói jártak a minisztériumban. A vallomások szerint ráadásul ennél a beszélgetésnél korábban, 
már december elején figyelmezteti Mengyi Roland kapcsolattartója és családi jó barátja, K. Péter B. 
Tibor gyanúsítottat, hogy őt, F. Mártát, valamint E. Zsoltot lehallgatják. E. Zsolt rá is kérdezett, hogy 
honnan tudja ezt, mire K. Péter azt válaszolta, hogy nem Mengyi Rolandtól, hanem más kapcsolatai 
révén jutott az információhoz. K. Péter, látva aggódásukat, azt mondta, nyugodjanak meg, nem lesz 
az ügyből semmi, mert Tállai András jó viszonyban van Mengyi Rolanddal. 

A beszélgetések elemzése során a nyomozók azzal szembesülnek, hogy a felső vezetés elárulta őket, 
munkájuknak innentől kezdve semmi értelme, sőt az elhangzottak szerint az egész nyomozást el 
fogják tussolni. Nem véletlenül kérdeznek rá ezekre a momentumokra a gyanúsítottak kihallgatásain, 
ők ebben a témában a Mengyi-féle családi barátra, K. Péterre hivatkoznak, hogy tőle származnak az 
információk.  

Fentiek alapján egyértelműnek tűnik, hogy valaki vagy valakik államtitoksértést követtek el. 
Megkérdeztük a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy indítottak-e eljárást minősített adattal való 
visszaélés bűntette miatt, de nemleges választ kaptunk. Pedig a megfejtés ott van K. Péter azon 
lehallgatott telefonbeszélgetései között, amelyeknek a titkosítását még nem oldották fel. 



Ahogy megírtuk, az ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett 
költségvetési csalás bűntettének kísérlete és hivatali vesztegetés bűntette miatt folytat nyomozást a 
Központi Nyomozó Főügyészség öt gyanúsított ellen. Az ügyészség ez idáig nem kezdeményezte az 
ügyben a mentelmi jog felfüggesztését – mondta lapunknak Simon Richárd ügyészségi szóvivő. 

Mint arról már beszámoltunk, Mengyi Roland országgyűlési képviselő tagadja, hogy a pályázatok 
érdekében tevőlegesen eljárt volna és kenőpénzt fogadott volna el, közleménye szerint a 
gyanúsítottak – akiket ismer – visszaéltek a nevével. 

Korábban nem sikerült megszólaltatnunk egyik gyanúsítottat, illetve védőjét sem. Makó Sándor, F. 
Márta védője elsőként törte meg a csendet Mengyi, valamint jogi képviselőjének fenti álláspontja 
miatt. Lapunknak kijelentette: védence nevében visszautasítja azokat az állításokat, miszerint 
visszaéltek volna Mengyi Roland képviselő nevével. Állítja: védence áldozata az ügynek. 

Mengyi Roland tevőleges, projektmenedzseri szerepét jól érzékelteti az egyik lehallgatott beszélgetés 
részlete, amely szerint a képviselő a hétvégén megy a pályázatíróhoz, B. Szilviához, tisztába teszik a 
dolgokat, és ő fogja megmondani, kinek mennyi jár majd az ötszázmillió forintos fiktív pályázatból, 
amelyet, mint ismert, az Emmi – a szakmai szervezetek tiltakozása ellenére – 2015. október végén írt 
ki. A Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása elnevezésű pályázatot december 15-ig 
kellett lebonyolítani – ami fizikai képtelenség lett volna. 

Az előző cikkünkben megírtuk, hogy a fiktív pályázat előkészítését a Public Sector Consulting Kft. 
végezte. A cég alkalmazottja B. Szilvia gyanúsított pályázatíró. A vállalkozás többségi tulajdonosa 
Holbok Sándor, Szájer József egykori kabinetfőnöke, aki 2006 óta a Fidesz kampányaiban dolgozik 
Habony Árpád csapatában. Cikkünk megjelenése előtt írásban kerestük Holbokot, de nem reagált. A 
múlt héten a Népszabadság elérte, elmondása szerint szabadságon van. Azt állítja, hogy csak akkor 
értesült az ügy bizonyos részleteiről, amikor munkatársuk, B. Szilvia előzetes letartóztatásba került. 
Arra, hogy megszüntették-e a nő munkaviszonyát, úgy reagált: az ügy kellemetlen a cég és a 
tulajdonosok számára is, de „nem lett volna sportszerű", ha felmond az alkalmazottjának. A jövő 
héten beszélni fog a kft. ügyvezetőjével, Varga Zsigmonddal – aki szintén nem reagált lapunk 
megkeresésére –, és azután döntenek B. Szilvia munkaviszonyáról. Holbok azt is közölte a lap 
munkatársával: nem volt tudomása arról, hogy Mengyi Rolandnak köze van az ügyhöz. 

Holbok fenti állítását árnyalja az egyik lehallgatott telefonbeszélgetés jegyzőkönyve, amelyben E. 
Zsolt és B. Tibor gyanúsítottak arról beszélnek, hogy a pályázati pénz elosztását, vagyis a „matekot” 
már nem B. Szilvia, hanem Mengyi Roland és a cég tulajdonosa végzi. 

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese bejelentette, hogy belső vizsgálatot 
rendelt el az Emminél, és tételesen át fogják nézni a Public Sector Consulting Kft. uniós pályázati 
munkáit, azok teljesítéseit. Vajon mit szól ehhez a fordulathoz B. Szilvia, aki nemcsak Mengyi 
Rolanddal, hanem az Emmi-pályázatok szempontjából egyik kompetens, döntéshozó emberével is 
tartotta a kapcsolatot: rendszeresen hivatkozott rá a többi gyanúsított előtt, és aki volt annyira 
befolyásos, hogy minden ellenállás és szakmai tiltakozás ellenére átvitte a fiktív pályázat kiírását? 
Felfedi-e a nevét? Az előzetes letartóztatásban lévő és hallgatásba burkolózó, kisgyermekes B. Szilvia 
eddig tartotta a hátát és védte politikai kapcsolatrendszerét. Meddig?  

 

keretes: 

Válaszok nélkül 

Kérdéseinket elküldtük mindkét nyomozó hatóságnak. Tudni akartuk, volt-e valamely fél részéről 
utasítás a kenőpénz átvételekor rajtaütésre, s ha igen, az miért nem teljesült. Kezdeményezte-e a 



NAV vagy a nyomozást felügyelő ügyészség, hogy a pályázatkiíró szervezet bonyolítsa le a 
pályázatokat, mivel így, a nyertes szervezeteken keresztül feltárhatóvá vált volna az esetleges 
korrupciós szál? Ha igen, akkor kinek a döntése miatt nem lett végrehajtva az utasítást? 

Kérdéseinkre a Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozás érdekeire tekintettel nem kívánt 
válaszolni. A NAV nem is reagált. 

keretes 2. 

Csepreghy Nándort, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét meglepték azok a lehallgatási 
jegyzőkönyvek, amelyekben a Public Sector Consulting Kft. pályázatírója rá hivatkozva inti a 
pályázatokban türelemre az ügy többi gyanúsítottját. Csepreghy szerette volna meghatalmazni a 
cikksorozat szerzőjét, hogy hozza nyilvánosságra az őt érintő összes lehallgatási jegyzőkönyvet, de 
erre jogilag nincs mód, mert a miniszterhelyettes nem főszereplője és érintettje a büntetőeljárásnak. 
Akkor honnan az ismeretség? Erről kérdeztük. 

 

- Mikor ismerte meg B. Szilviát? 

- Úgy másfél-két éve. Egy játszótérre járunk a gyerekeinkkel, akik többekkel együtt bandáznak, aztán 
a kicsik révén a szülinapjaikon is találkoztunk. 

- Tudta, hogy mivel foglakozik? 

- Igen, mert miközben ismertem már őt a játszótérről, egy Békés megyei program kapcsán is 
találkoztunk. 

- Nem próbálkozott önnél, hogy gondolhatna rá egy jó kis uniós projekt kapcsán?  

- Nem, mert aki ismer, tudja, hogy hivatali munkával kapcsolatban nem kereshetnek, határvonalat 
húztam a magánélet és a hivatásom között. 

- Akkor miért emlegethette magát a lehallgatott, majd a titkosítás alól feloldott 
telefonbeszélgetéseiben? 

- Nem tudom, lehet, hogy azért, mert a befolyását szerette volna hangsúlyozni a többiek előtt. De 
épp ennek a tisztázása érdekében mondtam, hogy szeretném nyilvánosságra hozatni a nevemet 
érintő beszélgetéseket, mert nincs mit titkolnom. 

- Mikor jutott tudomására ez az ügy? 

- Két hete csütörtökön, amikor megjelent a cikk. 

- Komolyan?  

- Igen, annyit hallottam tavaly fél füllel, hogy az Emminél visszavontak egy pályázatot, de olyan 
rohamtempó volt akkoriban a pályázati pénzek kifizetése kapcsán, hogy nem érdeklődtem a részletek 
iránt. 

- Ennek a kifizetési kényszernek az áldozatai a Mengyi-ügy gyanúsítottjai? 

- Bár még tart a nyomozást, de valószínűleg nem. Az viszont tény, hogy abban az időben nagy volt a 
kifizetési nyomás a rendszeren, szerettük volna az utolsó centig elkölteni az uniós forrásokat, de nem 
az ügyhöz hasonló formában, hanem értelmes és megvalósult célokra. 



- Milyen hatásköre van a Miniszterelnökségnek, hogy a jövőben hasonló visszaélések ne 
fordulhassanak elő? 

- Az előző kormányok idején ezek a típusú, úgynevezett nonproduktív pályázatok túlsúllyal 
szerepeltek az uniós források kosarában. Mi a következő szakaszra visszaszorítottuk ezt a fejezetet, a 
lehető legnagyobb részt átcsoportosítottuk a gazdaságfejlesztés, valamint a munkahelyteremtés 
céljaira. Brüsszel az elképzeléseinkre rábólintott, csak a minimális bizottsági elvárást teljesítjük ebben 
a fejezetben, és mellette maximális figyelemmel kísérjük ezeket a soft költségeket. 

- Nem tart attól, hogy minden oldalról támadások fogják érni a koncepciójuk miatt? 

- Tisztában vagyok vele, felkészültünk a politikai vitára, de nincs mit tenni, több mint ezermilliárd 
forintot nem adhatunk az élősködőknek. 

- Milyen lépéseket tett az ügyről szóló írásunk elolvasása után? 

- Teljes körű tájékoztatást kértem és elrendeltem egy belső vizsgálatot a pályázatban érintett cég 
uniós munkáival, teljesítéseivel és kifizetéseivel kapcsolatban. Ez természetesen érinti az ügyben 
eljáró minisztériumi alkalmazottakat is. 

- Végig tudja majd vinni? Hiszen komoly érdekeket sért, amelyek egy Fideszhez köthető belvárosi 
körhöz vezetnek. 

- Igen, ez elvi kérdés. Ebben eltökélt vagyok a miniszter úrral együtt, mert az elkövetkező uniós 
ciklusban a Miniszterelnökségnek vétójoga van pályázatok felett, vagyis ha elnézőek vagyunk 
egyesekkel, akkor az a végén ránk üt vissza. 

 

 


