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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a alapján kér-

dést kívánok feltenni

Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszterasszonyna k

„Az Európai Unió valóban elfogadhatónak tartja, hogy Magyarországon minden jelent ős köz-
beszerzést a KÖZGÉP nyer meg?”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Asszonytól, azért t őle, mert e tárgykörben a Kormány

tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Asszony !

Ön az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának 2013 . március 11-i ülésén a következő

kijelentéseket tette :

„ [ . . .] Fidesz közeli cég, közbeszerzés, Közgép[ . . .] végeztünk egy olyan koncentrációs vizsgálatot, kü-

lönös tekintettel arra is, hogy az Európai Unióból ez irányú érdeklődés érkezett hozzánk melyet

megküldtünk az Európai Uniónap az elfogadásra került .Nem a Közgép vezeti azt a bizonyos listát,

ami, ha összesítjük az elnyert közbeszerzéseket és figyelembe vesszük a különféle m űködési területe-

ket, azt igazolná, amit önök mindig mondanak Sajnos — vagy nem sajnos, ez nyilván megítélés kér-

dése — a Strabag, a Switelsky, a Colas még mindig igen el őkelő helyet foglal el ebben az együttmű-

ködésben.

Ezzel összefüggésben Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogom-

mal élve az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alap-

ján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz :



1. Pontosan milyen érdeklődés érkezett az Európai Unióból közbeszerzések ügyében ?

2. Pontosan mit vizsgáltak az Ön által hivatkozott „koncentrációs vizsgálat” keretében ?

Pontosan mi lett ennek az eredménye? (Kérem, a koncentrációs vizsgálat dokumentá-

cióját és eredményét részemre is szíveskedjen megküldeni! )

3. Pontosan mit fogadott el az Európai Unió? (Kérem, ezen elfogadó nyilatkozat másola-

tát szíveskedjen részemre megküldeni! )

4. Összesen hány közbeszerzési eljáráson indult eddig a KÖZGÉP (vagy azzal kapcsolt

vállalkozásnak minősülő gazdasági társaság), hány eljárásban volt nyertes (vagy nyer-

tes konzorcium tagja), és ez összesen mekkora összeg űmegrendelést eredményezett ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2013 . március 18 .
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