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Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló tv. 42. § (8) bekezdés alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Dr . Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úrna k

„Mikor hozzák nyilvánosságra az Elios Innovatív Zrt. ügyleteirő l szóló OLAF
jelentést?”

címmel.

Tisztelt Miniszter úr !

Gulyás Gergely frakcióvezet ő levélben ad iránymutatást a kormánypárti politikusoknak ,
hogyan kell kommunikálniuk az OLAF-jelentés ügyében — írja a Magyar Nemzet . A lap
birtokába került levél szerint Gulyás utasítására azt kell kommunikálni az ellenzéki sajtó felé ,
hogy

• „az Elios-jelentés egy brüsszeli kampányjelentés, Brüsszel beavatkozása a magya r
választási kampányba” ,

• „2014-ben is a választások előttre időzítették az ezzel kapcsolatos híreket, most
ugyanezt teszik . Ezt az ügyet egyszer már kivizsgálták, most csak megismétlik a
vádaskodásokat” ,

• „Orbán Viktort próbálják támadni vele, pedig az OLAF jelentéssel érintett id őszak
nagy részében a Simicska Lajos vezette Közgép volt a tulajdonos .”

Drága Dr. Fónagy János valószínűleg még az MSZMP-s berögzülései miatt egy az egybe n
Gulyás Gergely iránymutatása szerint válaszolta meg a K/19604 . számú írásbeli kérdésemet ,
amelyet ezért újból fel kell tennem .

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 4-es metró költségvetése körüli visszaélésekr ől
szóló jelentését nyilvánosságra hozta a kormány 2017 . február 3 . napján. Ugyanez még nem
történt meg az Elios Zrt . közbeszerzéseivel kapcsolatban . Annak ellenére nem történt meg ,
hogy az OLAF szabálytalanságokat tárt fel Orbán Viktor vejének 2011 és 2015 között elnyer t
közbeszerzései kapcsán is, és a szervezet azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy kérjé k
vissza a projektekre elköltött 12 milliárd forintot .

Miniszterelnökség hírei között találtam meg a „Az OLAF jelentése a baloldali kormányo k
felelősségét bizonyítja” Csepreghy Nándor monológot . Ott és akkor Csepreghy azt mondta ,
hogy az M4 beruházás az elmúlt 13 év legnagyobb korrupciós ügye, ami miatt az országna k
várhatóan 59 milliárd forintot kell visszafizetnie az Európai Unió számlájára . Ofbán
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Csepreghy szerint ez azt jelenti, hogy minden idők legkorruptabb beruházása a baloldal i
kormányokhoz köthető .

Ön a csalás tankönyvi példájának nevezte a 4-es metró beruházásánál történteket az Európa i
Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) az ügyben készült jelentése alapján . Ön szerint
leegyszerűsítve az történt, hogy külföldi nagyvállalatok - például a Siemens és 'az Alstom - " a
Fővárosi Önkormányzat vezetésével és a különböz ő műszaki ellenőrökkel, tervezőkkel
összefogtak, és meglopták Brüsszelt és a magyar költségvetést" .

A 4-es metró szerződéseiről és az Elios Zrt. közbeszerzéseiről készült OLAF jelentések
kormányzati• kezelése között meglevő égbekiáltó különbség jól illusztrálja, hogy a kormány t
nem a korrupció érdekli, hanem hogy politikailag haszna vagy kára származik-e a konkrét
ügybő l . Szembetűnő, mennyire máshogy kezeli a két ügyet . Amennyire gyorsan
kommunikációs offenzívába lendült a 4-es metróval kapcsolatban, annyira nincs
mondanivalója a kormánynak az Elios Zrt . közbeszerzéseit érintő OLAF-vizsgálatról . Míg a
4-es metró szerz ődéseiről szóló jelentésr ől a miniszterek egymás szavába vágva tartottak
sajtótájékoztatót, Tiborcz István korábbi cégének szabálytalan közbeszerzéseir ő l egy külföldi
lapból (Wall Street Journal) értesülhetett csak a hazai közvélemény, annak ellenére, hogy a
Miniszterelnökségnek, mint az uniós források felhasználásáért felel ős szervezetnek a
vizsgálati jelentést meg kellett kapnia (ugyan úgy, mint a 4-es metró esetében) .

A fentiek miatt következő kérdésekkel fordulok a Miniszter Úrhoz :

1. Mikor hozzák nyilvánosságra az Elios Innovatív Zrt . ügyleteiről szóló OLAF
jelentést? "

2. Mint ahogyan Csepreghy Nándor a 4-es metró kapcsán tette, mikor áll ki állami vezet ő
és kéri számon az Orbán-Tiborcz klán bűneit?

Budapest, 2018 . március 5 .

Tisztelettel :

Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíci ó
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