
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv . 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

"A miniszterelnök vejének a családja gyarmatosítja a hazai közvilágítás fejlesztést "
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az utóbbi hónapokban rengeteg információ jelent meg a sajtóban arról, hogy Tiborcz István
érdekeltsége, az Elios Zrt (korábban E-OS Zrt) sorra nyeri a közvilágítás fejlesztésére kiírt
pályázatokat. Se szeri se száma azoknak a közbeszerzéseknek, melyeket Tiborcz István
családja nyert el, milliárdokat eltéve a hazai és az európai fejlesztési pénzekb ől . Így történt
ez Hódmezővásárhelyen, Hévízen, Balatonfüreden, Kecskeméten, Szekszárdon,
Dunaújvárosban, Mezőhegyesen, Sopronban, Hatvanban, Kalocsán, Bácsalmáson, Bicskén ,
Óbudán és Zalaegerszegen is . A szerződések számából jól látszik, hogy az On veje az egész
országot behálózta a közvilágítás fejlesztésére kiírt közbeszerzéseken . Mindezt ráadásul olyan
pályázatokkal tette, melyeket az üzlettársa cége készített elő és amelyeket az a Közbeszerzési
Döntőbizottság bírált el, melynek elnöke a Közgép Zrt . volt felügyelőbizottsági tagja. Ennek a
rendszernek és az ebből származó több milliárd forint közpénznek - férje révén -
természetesen az Ön lánya is kedvezményezettje és haszonélvezője, ebből képes "saját lábán
állni" .

Kérdezem ezért Miniszterelnök urat:

1. Osszeegyeztethetőnek tartja az európai értékekkel vagy akár saját miniszterelnök i
tisztségével, hogy a veje családja révén az Ön családja is több milliárd forint hasznot húz
az Európai Unióból ?

2. Mit gondol arról, hogy az az Európai Unió támogatja közvetetten a családját, amelyet Ö n
az elmúlt években folyamatosan támadott és amelynek a zászlaját az Ön kormánya ne m
tűri meg a magyar parlamentben?

3. Mire gondolt azzal a kampányszlogennel, hogy "nem leszünk gyarmat", miközben az Ö n
vejének a családja a teljes hazai közvilágítás-fejlesztést gyarmatosította? Magyarorszá g
mégis lehet gyarmat, ha az On vejének a családja a gyarmatosító ?

4. Nem gondolja, hogy az Európai Unió csalás elleni hivatalát érdekelni fogja az a barát i
közbeszerzési rendszer, melyben a pályázó, a pályázat-el őkészító és a pályázat-elbírál ó
között személyes vagy üzleti viszony állhatott vagy állhat fent?

Írásbeli kérdés!



5 . Mekkora összegekre tehet még szert az Ön vejének a családja a hazai és az európa i
fejlesztési alapból ?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2015 . február 9 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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