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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELó

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

K/8898 .

Írásbeli kérdés

„Szakmai szempontú vezetőváltás az Infopark Rt . élén?" címmel a Házpzabály 91,§-a
alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánunk benyújtani Kiss Péter Miniszterelnöki
Hivatalt vezető miniszterhez .

Tisztelt Miniszter úr!

A Miniszterelnök Úr több alkalommal - legutóbb újabb programalkotó beszédében - jelölte
meg célként az állami szerepvállalás csökkentését a gazdaságban . Ennek részeként
programponttá vált az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás erősítése, az „Üvegzseb"-
törvény végrehajtása során a nyilvánosság tájékoztatása a közpénzek felhasználásáról, az
állam vállalkozói vagyonának csökkentése . Minden fórumon elhangzik a politikamentes nyílt
kiválasztás és az átlátható gazdálkodás szempontjainak érvényesítése .

A Miniszterelnöki Hivatal által felügyelt és tulajdonolt Infopark Rt .-ben eközben ezzel
ellentétes tevékenység zajlik . Az Infopark Rt.-t ciklusokon átívelően politikasemlegessége és
az egyetemi háttérrel működő szakmai munka minősége az informatikai szektor inkubátorává
tette. Olyan fejlesztési elképzeléseknek adott otthont, melyek eredményeként ma az
Infoparkot egyetemi városrészként, campusként tartja számon a közvélemény . Ezt a szép
folyamatot azonban a Miniszterelnöki Hivatal keresztbe törte .

A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva a
Miniszterelnöki Hivatal 2003 . december 29-én puccsszerűen eltávolította az Infopark Rt .
elnök-vezérigazgatóját, és 2004 . január elsejével e. Szabó Gábort nevezte ki, a Gtt által
kötelezően előírt pályázat lebonyolítása nélkül .
A vezérigazgatócsere szakmailag sem indokolható, mivel a korábbi vezérigazgató
tanácsadóként az Infopark Rt . új vezérigazgatóját segíti havi megbízási díj ellenében amellett,
hogy hivatali gépjárművét, kommunikációs eszközeit megtarthatta, valamint tekintélyes
végkielégítésben részesült .

e. Szabó Gábor, a Gt. szabályainak megszegésével kinevezett vezérigazgató közben több
olyan alapítvány Kuratóriumának (Ipar Műszaki fejlesztésért Alapítvány), Felügyelő
Bizottságának tagja (KÖVET Alapítvány) évek óta, melyek relatív összeférhetetlenséget
vetnek föl az Infopark Rt . vezérigazgatói tisztségével kapcsolatban .
Az új vezérigazgató nyíltan vállalja szocialista kötődését - főként a Miniszterelnöki Hivatal
egyes politikai államtitkáraihoz történő szoros kapcsolatát hangsúlyozva -, és vezetői
programja az Infopark Rt. átpolitizálására terjed ki .



Tisztelt Miniszter úr!

Milyen indokok vezettek az Infopark Rt . vezérigazgatójának lecseréléséhez?
Ha az indokok szakmai természetűek voltak, miért maradhatott tanácsadó a régi vezérigazgató
az Infopark Rt.-ben?
Mennyibe került az adófizetőknek a régi vezérigazgató menesztése?
A Miniszterelnöki Hivatal miért nem hozta nyilvánosságra a vezérigazgató váltással
összefügő költségeket az „Üvegzseb"-törvény előírásaival összhangban?
Mi indokolta a vezérigazgató váltás sürgősségét az év utolsó napjaiban?
Ki döntött az új vezérigazgató személyéről, mik voltak a kiválasztás szempontjai? Kérem,
mellékelten küldje meg az erre vonatkozó ügyiratok másolatát!
Áll-e fent összeférhetetlenség e . Szabó Gábor vezérigazgató státusza és más szervezetekben
viselt tisztségei között?
Hogyan oldja fel a Miniszterelnöki Hivatal azt a törvénytelenséget, hogy a gazdasági
társaságokról szóló törvény előírásait megszegve, pályázati eljárás lebonyolítása nélkül
nevezték ki e. Szabó Gábort vezérigazgatónak a milliárdos állami vagyon kezelésére?
e. Szabó Gábor vezérigazgatónak a Gt. szabályait megszegő kinevezése befolyásolja-e az
Infopark Rt.-ben hozott rendelkezéseinek törvényességét?
Mikor ír ki pályázatot a Miniszterelnöki Hivatal a törvényesség helyreállítása érdekében?

Várjuk megtisztelő válaszát és kérjük, a törvénytelen állapot feloldása érdekében, mint
felügyeletet ellátó miniszter intézkedni szíveskedjék!

Budapest, 2004 . február 24 .

Pettkó András

	

Rogán Antal
MDF
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