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Tisztelt Elnök Asszony!

„Info társadalom kicsiknek, avagy újabb SZDSZ-es „Lop-hajrá" beszerzés az IHM-ben?"
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Kovács Kálmán Informatikai
és Hírközlési miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

írásbeli kérdés

A 2003 . decemberében kiírt „Multimédiás prezentációs eszközök szállítása közoktatási
intézmények számára" pályázat, vagy rövidebb nevén az un . „zsúr-kocsi" programról nem
sokat tudhat a szakma. Azt még kevésbé, hogyan is illeszkedik főként eszköz-centrikus
információs társadalom stratégiába. A Draskovics csomag elölt sietve kiírt tenderben az
elmúlt napokban kihirdették, hogy mely szállítókkal folytatják az eljárást a projektorok
tekintetében . A lista igen sokatmondó . Ott szerepel pl. az a Trendez Holding Rt, amely eddig
ismeretlen volt a projektor forgalmazók között, s akikről köztudott, hogy a 2002-es
hatalomátvétel után egyedülálló beszállítói jogosítványokkal bírnak a Posta Informatikai
beszerzéseiben.

Ön sokszor és sok helyütt elmondta, hogy az információs társadalom ügye több párti
konszenzust igényel . Mára világossá vált, hogy visszaélt ezzel a konszenzussal és csupán arra
használta azt, hogy elleplezze a korrupció-gyanús és személyi összefonódásokkal fémjelzett
111M-es beszerzéseket .

Tisztelt Miniszter úr

Vajon ez a beszerzés kivétel lesz vagy követi a rossz szabad demokrata hagyományokat? A
régmúltra visszatekintő volt AM-IT Rt tulajdonos Minor Rendszerház Kft. és a minisztérium
vezetésének személyi összefonódását Ön sosem cáfolta, de az Ön barátságaiért miért kell
ilyen nagy árat fizetnie a magyar informatikai szakmának? A zsúrkocsi projektben ajánlatott
tett és a tárgyalásos fázisba kiválasztott (short-listed) vállalkozók közül melyiknél és milyen
százalékban szerepel nevesített alvállakozóként a Minor Rendszerház Kft?



Van-e esélye a zsúrkocsi projektben olyan fővállalkozónak, akinek nem alvállakozója így
vagy úgy a Minor csoport? A következő lépésben, központosított beszerzésből
megrendelendő lap-top beszerzésben Ön milyen kontingenst állapított meg a Minor
rendszerház Kft számára? A szűkülő honi informatikai piacon kormányzati megrendelések
nélkül maradt nagyhírű cégek, mint a Synergon Rt., és az alaptőke-csökkentésre kényszerült
Albacomp Rt . meddig kényszerülnek arra, hogy a nevében kicsi, de annál éhesebb Minor
Rendszerház Kft. forgalomnövekedéséhez statisztáljanak?

Várom mielőbbi válaszát!

Budapest, 2003 . február 17 .
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