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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„A Red Team szürke eminenciásai - avagy vörös-csapatjáték az IHM-ben?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Draskovics Tibor Pénzügyminiszter
úrhoz . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint közismert, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Társaság -
rövidebb nevén a KHVT Kht - az adott ágazatok állami tartalékgazdálkodási feladatait látja
el. E fontos és nemes feladat ellátáshoz a társaság jogszabályban biztosított adó és
illetékmentességet élvez .

A Pénzügyminisztériumnál megtervezett K600 előirányzat, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumnál megtervezett gazdaságmozgósítási informatikai rendszer előirányzata, illetve
az IHM fejezetben megtervezett védelmi felkészítés feladatai mindösszesen több, mint 1 .1
milliárd forintot allokálnak a nyilvánosság számára ismeretlen katonai-védelmi
beruházásokra .

A KHVT Kht - ismereteink szerint - jelentős készpénzvagyonnal is bír, illetve üzemelteti a
NATO magyarországi beszerzési honlapját, valamint tevékenyen részt vesz a Grippen
ellentételezésben is .

Hála az üvegzseb program rendelkezéseinek - az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Honlapjáról azt is megtudhattuk, hogy csupán ez év januárjában, egy hét leforgása alatt két
újabb költségvetési összeg átcsoportosítása történt a KHVT Kht-ba .

Mint ismeretes, a 2003 év végétől az IHM felhatalmazással bír, hogy a Baja Ferenc és a
Proware Kft által megálmodott óriás-beruházására 5 .2 milliárd forintot költsön, mentesítve a
programot a közbeszerzés alól .

Mindezeket újabb megvilágításba helyezi, hogy a Kht . annak a személynek az érdekkörébe
tartozik, aki az IHM-ben a Kht-re vonatkozó előterjesztéseket is készíti . Ez a személy a
Szervezési Önálló Osztály vezetője, Uder Ferenc .
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Tisztelt Miniszter úr!

Tudomása szerint milyen megfontolások vezetik az Informatikai Minisztérium vezetését,
hogy behódolva a védelmi lobbi bennfenteseinek, több milliárd forintot menekít ki a KHVT
Kht-ba. Összeegyeztethető-e mindez azzal, hogy Ön, miniszter úr megszorító intézkedéseket
jelentett be ez év elején. (Mint köztudott, a programok legnagyobb vesztese az informatikai
tárca volt .)

Igaz-e, hogy az IHM-ben a Szervezési Önálló Osztály közvetlenül a közigazgatási államtitkár
alá van rendelve? Mi indokolja ezt a sajátos parancsnoki közvetlen státuszt? Jelen írásbeli
kérdés beadásának napján - tudomása szerint - biztosít-e bármilyen természetbeni juttatást a
KHVT Kht az IHM Szervezési Önálló Osztály bármely köztisztviselője számára? Ha igen, ez
összeegyeztethető-e a hatályos magyar jogszabályokkal? Tudomása szerint folytatott-e
bármelyik - a polgári nemzetbiztonsági szolgáltatokat felügyelő miniszter irányítása alá
tartozó szervezet, vagy az Állami Számvevőszék vagy a KEHI vizsgálatot a KHVT Kht .
vonatkozásában?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2004 . április 29 .

Rogán Antal
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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