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Tisztelt Rendőrfőkapitány Úr!
Alulírott Dr. Hadházy Ákos (levelezési cím: Képviselői Irodaház, 1054 Budapest, Széchenyi
rkp. 19., e-mail cím: hadhazy.akos@parlament.hu) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján-, továbbá az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést teszem.
Amint az nyilvánvalóan Önök előtt is ismert amerikai igazságügyi minisztérium és az
amerikai tőzsdefelügyelet 2019. július 22-én hozta nyilvánosságra az ún. Microsoft-jelentést,
amely többek között az ORFK 2014. évi szoftverbeszerzését, annak körülményeit taglalja. Az
ORFK 2014. október 31-én 1.160.200.000,-Ft értékben szerzett be Microsoft-licenceket. A
NAV közvetlen beszállítója ezen ügyletetnél a HUMANsoft Kft. által vezetett konzorcium
volt. Adatkérésem mindezek kapcsán a következőkre irányul:
1. Milyen időtartamra vásárolták meg a licenc használati jogokat?
2. Végeztek-e becsléseket vagy gazdaságossági számításokat arra vonatkozóan, hogy a
használati jog meghatározott időre történő megvásárlása vagy a szoftverek végleges
megvásárlása a költségkímélőbb megoldás?
3. Használatba vették-e a megvásárolt szoftvereket (licenceket) 2014-évben, s ha igen milyen
részarányban? Mikor aktiválták ezeket a szoftvereket?
4. Használják-e (használták-e) az ORFK által 2014-ben beszerzett szoftver licenceket más
szervezeteknél is?
5. Tervezi-e az ORFK további szoftverek vagy licencek beszerzését a közeljövőben, s
mennyit kívánnak vásárolni azokból?
6. Kik voltak a felelősei az ORFK-nál a hivatkozott beszerzések lebonyolításának?
7. Az érintett ügyletek vonatkozásában tárgyaltak-e közvetlenül a Microsoft Magyarország
Kft. képviselőivel vagy alkalmazottaival az ORFK részéről?

8. Mi alapozta meg azt a döntést, hogy a verseny újranyitásos eljárásban a HUMANsoft Zrt.
konzorciumi ajánlatát hozták ki győztesnek? Az ügyleteket érintően ki volt a közbeszerzési
tanácsadó?
9. Volt-e belső vizsgálat az ORFK-nál az említett ügyletek vonatkozásában, s ha igen, annak
mi lett az eredménye?
10. Van-e tudomása arról, hogy a tárgyalt ügyletek kapcsán a HCS Experts Kft. szakértői
vagy tanácsadói szolgáltatást nyújtott vagy beszállítóként termékértékesítést végzett
bármelyik cégnek, vagy esetleg az ORFK-nak?
Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2019. augusztus 13.
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