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Tisztelt Einök Asszony!

„Az izraeli DEGEM cég botránya után Mohácsi most a szocialista vállalkozók szekerét
tolja?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Kovács Kálmán
Informatikai és Hírközlési miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Információs Társadalom Programok Helyettes
Államtitkársága „Országos kiterjedésű használt PC program megvalósítás" néven projektet
indított, amit le is zárt az előző költségvetési évben .

A projekt zárójelentéseként elfogadott tanulmány számos vitatható megállapítást tesz . A
tanulmány marketing-brossúrák színvonalát alig elérő 8 . fejezetéből megtudhatjuk, hogy
idézem: „az elektromos és elektronikai eszközök hasznosításánál kulcskérdés a koordináció ."

A továbbiakban az IHM által megrendelt tanulmány szerzői kifejtik, mire is gondolnak
pontosan. A komplex koordinációs feladatra csupán két cég alkalmas Magyarországon : az
egyik cég, jelesül az Elektro-waste Kht . kapacitásai már végesek . A másik, jelesül az
Enviroinvest Kft . viszont éppen tökéletes lenne a feladat elvégzésére . Az Enviroinvest Kft . a
köztudomásúlag már nem Gyuresány Ferenc érdekkörébe tartozó Perfekt Csoport tagja . A
tanulmányban lehivatkozott intemetes honlapon (www.perfekt.hu) egyébként hosszas és
alapos böngészés után sem beazonosítható az Enviroinvest vállalkozás .

Tisztelt Miniszter úr!

Tudja-e, hogy Mohácsi Béla jelenlegi helyettes államtitkárt - milyen kapcsolat fűzte előző
munkahelyén a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítványhoz és a Perfekt Tanácsadó Kft-
hez? Mekkora díj illette meg a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítványt a projektben
való - egyedülállóan színvonalas és pártatlan - közreműködésért? Az IHM-ben ki írta alá
ennek a szerződésnek a teljesítésigazolását? A teljesítés előtt hivatalból kinek a felelőssége az
anyag tartalmi vizsgálata, beleértve a lehivatkozott forrásokat is? Szakmai érvek hiányában
milyen további érvek szólnak a Perfekt cégcsoport IHM-es térnyerése mellett?
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