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Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok

intézni a miniszterelnökhö z

„Lázár János vagy Aradszki András álláspontját osztja a Kormány a Magyar Villamo s

Művek CÖF-nek adott félmilliárdos támogatása kapcsán? ”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Idén tavasszal került nyilvánosságra, hogy az állami tulajdonú Magyar Villamo s

Művek Zrt . 2016-ban 508 millió Ft-tal támogatta a Civil Összefogás Fórumot (CÖF) . Azóta

próbálom megtudni, hogy pontosan kinek a döntése alapján, és mire kapta a kormányközel i

álcivil szervezet ezt az összeget, valamint hogyan történt az elszámolás . Azonban a CÖF és az

MVM is titkolózik, ami csak erősíti azt a gyanúnkat, hogy valójában tiltot t

kampányfinanszírozásról van szó, és a CÖF a Vona Gábort lejárató plakátkampányra kapta a

pénzt.

A közelmúltban megkeresésemre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsá g

Hatóság (NAIH) is világossá tette, hogy közérdek ű adatról van szó, az MVM-nek így ki kel l

számomra adnia a dokumentumokat, azonban ők a hatósági felszólításnak sem tettek a

törvényes határidőben eleget . Ezzel kapcsolatban büntetőfeljelentést is tettem a Budapest i

Rendőr-főkapitányságon közérdekű adattal való visszaélés gyanújával .



Az ügyben november 6-án napirend el ő tt szólaltam fel az Országgyűlésben, melyre a

Kormány nevében Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkár a

válaszolt. Államtitkár úr — a NAIH álláspontjával ellentétesen — azt mondta : „A kérdésben

szereplő információk az MVM Zrt. vállalkozási tevékenységéből eredő, vállalkozói

vagyonából finanszírozott kifizetésekre vonatkoztak, amelyek során nem közpénzt, hanem a z

MVM Zrt. saját forrásait használta fel. f. . .J Ezért a kért információ kiadása a közügyek

átláthatóságának megvalósítását, így az információs önrendelkezési jogról és

információszabadságról szóló 2014. évi CXII. törvény célját nem szolgálja. "

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter már az egyik május i

Kormányinfón is elmondta, hogy véleménye szerint az állami cégek pénze közpénz, tehát a z

MVM pénze is az . Ezt az álláspontját a november 9-ei Kormányinfón is meger ősítette .

Többek között azt mondta, vita van közte és Aradszki András között, mert szerinte a magya r

állam cégének minden vagyona közpénz és közvagyon, a közpénzzel kapcsolatos szabályo k

pedig egyértelműek, az adatokat rendelkezésre kell bocsátani .

A fentiek alapján kérdezem Miniszterelnök Urat :

- Lázár János vagy Aradszki András álláspontját osztja a Kormány a Magya r

Villamos Művek CÖF-nek adott félmilliárdos támogatása kapcsán?

Ha Lázár Jánosét, akkor utasítja a Magyar Villamos Művek Zrt-t a dokumentumok

kiadására ?

- Ha Aradszki Andrásét, akkor ez azt jelenti, hogy nem tekintik kötelező érvényűnek a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság döntéseit ?

Budapest, 2017 . november 15 .
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