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Írásbeli választ igénylő kérdés
Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgy űlésről szóló törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést
kívánok feltenni Németh Lászlóné Nemzeti Fejlesztési Miniszter Asszonyhoz :

„A kormánypártok vazallusaira nem vonatkozik az offshore lovagok elleni küzdelem?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Nemzeti Fejlesztési ügynökség által közzétett közérdek ű adatok szerint a GOP 3 .1 .2. „Szélessávú
körzethálózati fejlesztések” elnevezésű támogatási konstrukciójában a MICRONET Optikai
Hálózatfejlesztő , a Pannon Optikai Hálózatfejlesztő , a Pátria Optikai Hálózatfejlesztő, a PONET
Optikai Hálózatfejlesztő, valamint a REGIO Optikai Hálózatfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaságok mintegy 12,5 md . Ft vissza nem térítend ő támogatást nyertek el . Az öt társaság alapító
okirata 2012 . július 27-én kelt, továbbá valamennyi társaság székhelye 1134 Budapest, Váci út 1 9
szám alatt található.

E társaságok további közös tulajdonsága, hogy valamennyi gazdálkodó szervezetnek tagja az
EQNet Infokommunikációs ZRt., amelynek legutolsó ismert tulajdonosa a ciprusi Ensen Holding s
Limited (CY- 11051085 Nicosia, Agiou Pavlou 15 .), továbbá a MICRONET Kft-nek, a Pannon
Kft-nek, a Pátria Kft-nek tagja a RubiCom Távközlési ZRt, amely a RubiCom Holding ZRt-n
keresztül az Associated Corporate Investments LLC (19801 New Castle Wilmington, Suite 60 6
North Market Street 1220) tulajdonában áll, míg a PONET Kft-nek és a REGIO Kft-nek az
EQNet Zrt-n kívül tagja az Enternet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kft . is, amelynek — két
magánszemélyen kívül – legutolsó ismert tagja szintén a ciprusi Ensen Holdings Ltd . (CY- 1105
Nicosia , Agios Andreas, Ledra House, Agiou Pavlou 15 .) tulajdonában álló Enternet Inves t
Befektető , kereskedelmi és Szolgáltató ZRt . valamint a "LiberCom" Informatikai Kereskedelmi é s
Szolgáltató Kft.

Kérdezem Miniszter Asszonyt :

1. A kormány beszüntette-e a harcot az offshore lovagok ellen, vagy csak id őlegesen a
1012/2013 . (I . 16.) Korm. határozat meghozataláig?

2. Az NFÜ-re nem vonatkozik a kormány által folytat harc az offshore lovagok ellen, vag y
éppen most fegyvernyugvás volt ?
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3. Ezen cégekre is vonatkozik-e a Svájci bankokból való pénz hazahozatali kötelezettség? Ha
igen akkor miért olyan cégeket hirdetnek ki gy őzteseknek, amelyek talicskával tolják ki a
pénzt?

4. Miképp érvényesül az Alaptörvény 39. cikke (A központi költségvetésből csak olyan
szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés ,
amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányul ó
tevékenysége átlátható .)?

5. Miért nem tartja be az NFŰ vezetője az Országgyűlésrő l szóló törvényt (2012. évi :XXVI.
tv 98. § (1) bekezdése szerint az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk
ellátásában támogatni) ?

6. A szabadságharc közepette a kormányra nem vonatkoznak a saját maga által alkotot t
Alaptörvény és más jogszabályok?

Várom megtisztelő válaszát, egyben kérem, hogy miniszteri jogkörénél fogva a keletkezett iratokb a
a betekintési jogot engedélyezni szíveskedjék.

Melléklet : Az NFÜ-vel folytatott levelezés

Budapest, 2013 . február 25 .

Tisztelettel :

.Va.ai A
Demokratikus
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Dr. Vadai Ágne s
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

dr. Petykó Zoltán Elnök részére
Nemzeti Fejlesztés Ügynökség

Tisztelt Elnök Úr !

Ismételten hivatkozva az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 98. § (1)
bekezdésére - miszerint az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk ellátásában
támogatni - kérem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2012 . május 14-én kiírt GOP
3.1.2-12 „Szélessávú körzethálózati fejlesztések” elnevezésű pályázat alábbi
dokumentumainak másolatát szíveskedjék számomra megkűldeni, vagy, amennyiben ez
nem lehetséges, azokba számomra betekintést biztosítani:

1. a Micronet Kft, a Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft., a Pátria Optikai
Hálózatfejlesztő Kit, a PONET Optikai Hálózatfejlesztő Kft. és a REGIO Optikai
Hálózatfejlesztő Kft. nyertes pályázatai ; valamint az Octopus Admin Szolgáltató Kft
nyertes pályázata;

2. bármely más pályázónak az 1. pontban említett pályázatokkal szemben alulmarad t
pályázatai;

3. az 1 . és 2. pontban említett pályázatok bírálati anyagai .

Kérem tovább, hogy a kért dokumentumok tekintetében teljességi nyilatkozatot i s
szíveskedjék kiállítani .

Budapest, 2013 . február 19 .

Üdvözlettel :

Dr. Vadai
Demokrati Koalíció
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Feladó: Csilllk Zita Barbara <barbarazita .aidlYc@nfu.gov.hu>.
Címzett agnes.vadai@parlamenthu

Tárgy: Tájékoztatás információ kéréséről

Tisztelt Vadai Ágnes Országgy ű lési Képvisel ő!

NFÜ2M9Z05.doc(36 _KL)3 Lmirrtvl~.

Az ra.ü ~ánkeresztül dcúklátt megkenellapeso~ team az WCI váltak

Kérésével kapcsolatban arról szükséges tájékozatnom, hogy a kérelmének 1 . pontjában említett nyertes pályázatok közérdekből nyilvános adatai a
z„~,~.Urntarfrjjw> oldalon megtalálható „támogatott projekt kereső” funkckSban megtalálhatóak. Amennyiben problémát igényel ennek Ietöltése ,
természetesen minden segítséget megadunk hozzá.

A kérelem 2 . pontjában szereplő, alulmaradt pályázatok kapcsán – figyelemmel a Kit 81 . § (3)-(4), valamint a Knyt . 3. §. (3) bekezdése, és az 5. § . (2) bekezdés a)
pontjának előírásaira - nem adható ki adat, információ részére .

A kérelem 3 . pontjában foglaltak sem teljesíthetőek az információs Önrendelkezési jogról és az informádószabadságról szóló 2011. évi 00L törvény 27. § (5)-(6)
bekezdése alapján .

így nem értelmezhető a teljességi nyilatkozatra vonatkozó kérése sem .
űckiözlettet

NFü sajbrrrrtai
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