
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabály i

rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a valamint a 212/2010 .

(VII. 1 .) Korm. rendelet a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Matolcsy

György Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszter úrhoz

„ Átlátszó-e az Erzsébet program gazdálkodása? " címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az utóbbi napokban számtalon interjú, tudósítás, tájékoztatás jelent meg a z

Erzsébet utalvány eredményeiről illetve árnyoldalairól (pl . : Sikertörténet az Erzsébet-

program (Magyar Hírlap, 2013 .02.12 15:59) - Erzsébet jól fizet (Népszabadság, 2013.02.19 09:45)

Képviselői munkám során többen megkerestek és érdekl ődtek a témával kapcsolatban,

így informálódni szerettem volna a különböző honlapokon. Azt tapasztaltam, hogy az

érintettek magukról alkotott minősítéseikben nagyon gazdag leírások állnak

rendelkezésre, de adatokban, tényekben nagyon sz űkszavúak az információk. Azt

tapasztaltam, hogy az „atlatszo.hu” több alkalommal is kísérletet tett releván s

információkat megismerésére, de mindeddig sikertelenül próbálkozott .

„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi

CXII. Törvény 28 . (1) bekezdése” alapján el őterjesztett igényeire a mai napig nem

kaptak válaszokat .

Az első adatigénylést 2012 . október 3-án (http://kimittud.atlatszo .hu/request/az-erzsebet-

utal vany-reklamkol ts)

a másodikat adatigénylést 2013 . január 30-án (http://kimittud.atlatszo.hu/request/erzsebet-

utalvany-elszamolasok-s#outtoinz-1334) terjesztették elő .
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Megjegyzem, hogy az adatgazdának (NÜSZ Kft) a törvény alapján 15 napon belül

kötelezettsége lett volna válaszolni . Mivel a Kormány, Guller Zoltán személyében az

Erzsébet program koordinálásáért felelős kormánymegbízottat is kinevezett, így a

hatáskör számomra egyértelmű. (A Nüsz Kft egyedüli tulajdonosa az az MNÜA

melynek az elnöke szintén Guller Zoltán )

Úgy gondolom, hogy a feltett kérdésekre adott válaszok reális képet adnak az Erzsébe t

utalvány helyzetéről, így a kérdéseket szó szerint megismétlem .

Kérdezem a Tisztelt Miniszter Urat, hogy:

1.)Erzsébet utalvány hirdetései költségeivel kapcsolatban :

- ki(k) a szerződött partner(ek),

- tételesen mely nyomtatott vagy elektronikus médiában, illetve egyéb internete s

honlapokon kerülnek megjelenésre a hirdetések és ezeknek mennyi a költsége ,

- mennyi közterületi hirdetés kerül kihelyezésre (óriásplakát, citylight stb .) és ezeknek

mennyi a költsége .

2.) A Nüsz Kft 2012 re vonatkozó gazdálkodási adatainak eredményeire vonatkozóa n

miként alakult :

- a 2012-es év gazdasági elszámolása, ami tartalmazza, hogy milyen összegbe n

vásároltak Erzsébet-utalványokat a munkáltatók, milyen értékben történt a beváltás, és a

beváltási jutalékból milyen összeg realizálódott .

- a jutalékból származó bevételt tételesen mire fordítottá k

- a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft .-nél hány fő áll alkalmazásban, mennyit fizettek ki

bérekre 2012-ben, milyen összegben történt prémium-, jutalom-, cafeteria-kifizetés .

- az Erzsébet-utalványok reklámozására megkötött szerz ődéseket az Erzsébet-program

indulása óta (beleértve a most futó kampányt is), ami tartalmazza a megbízott ügynöksé g

nevét, az összeget és a hirdetési felületeket (óriásplakát, nyomtatott, elektronikus sajtó ,

internet stb) .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . febr .25.

Pál Béla
(MSZP)

országgyűlési képviselő


	page 1
	page 2

