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Kérdés

Tisztelt Elnök Asszony!

„Vezető nélkül a BMinformatikája?" címmel a Házszabály 91. §-a alapján írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Lamperth Mónika Belügyminiszter asszonyhoz . A kérdésre a választ
írásban kérem .

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás a legnagyobb terhet a központi igazgatás
tekintetében a Belügyminisztériumra rója. Ezt felismerve 2002 nyarán komoly koncentráció
ment végbe a Belügyminisztérium igazga árában. Akkor úgy tűnt, hogy Jenei Zoltán
személyében egy olyan szakember került a pénzügyeket és az informatika irányító helyettes
államtitkárság élére, aki eséllyel birkózik majd meg az összetett feladattal . 2002 nyara óta
azonban a BM által elvégzendő EU-s feladatok közül vajmi kevés valósult meg .

• A BM valójában nem készült fel a schengen-i határvédelmi rendszer bevezetésére . Az
ezzel összefüggő informatikai beruházások tervezése a közbeszerzési pályázatok
kiírása még meg sem történt .

•

	

Az ORFK-n gyakorlatilag nincs értékelhető informatikai fejlesztés, nincs előrelépés az
ORFK átszervezésében sem .

•

	

Nem halad a katasztrófa-védelem területén a SEVESO-direktina szerinti beruházások
végrehajtása .

•

	

Megállt a BM szervek informatikai korszerűsítésének feladata .
•

	

A BM követő üzemmódban kénytelen statisztálni az állományt döntően érintő
egységes digitális rádió-távközlő rendszer kiépítéséhez, mindeközben erodálódik az
egységes belügyi digitális hálózat .

Ugyanakkor a belügyben folyó informatikai beszerzések egy-egy nagyon szűk területre
koncentrálva óriási összegeket emésztenek fel, de ezek semmiféle rendszerszemléletbe,
koncepcióba nem illeszkednek.

Az anarchia legfőbb haszonélvezője a BM központi hivatala. Állócsillagként ragyognak a BM
egén a régi bevált szállítók: az IDOM, a Siemens, az AAM . Emellett üstökösként tűnt fel a
francia-szocialista együttműködés édesgyermeke : a SAGEM Magyarország Kft . A cég által
szállított ujjlenyomat leolvasó rendszerről a minisztérium december 31 délutánján 1 milliárd
forintos szerződést írt alá . Mi indokolta e nagy sietséget?

A csak Zala megyében és a BM-ben elismert Zalaszám Rt . többszázmilliós közbeszerzés
nélküli megbízást kapott 2003-ban is a minisztériumtól és uralja az önkormányzatok ügyviteli
fejlesztéseit .



Az IDOM Rt szakmailag megkérdőjelezhető fejlesztései a Könyv Hivatalban, az AAM
minden témát felölelő, de keveset lefedő projekt-menedzsment megbízásai rossz fényt vetnek
a jól szervezettségéről és hatékonyságáról híres, hajdan jobb időket látott szervezetre .

Semmit nem tud a közvélemény a 9 milliárd forintos Siemens Outsourcing szerződés
részleteiről .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Valójában irányítja-e még valaki az informatikát a Belügyminisztériumban? Esetleg a
miniszteri kabinet? A közigazgatási államtitkár? A közgazdasági és informatikai helyettes
államtitkár? Vagy az önálló hivatalok vezetői? Ez a fejetlenség kinek áll érdekében? Csak
nem a mostanság a BM-es beszerzésekben felettébb aktív, volt szocialista pártigazgatónak,
Baja Ferenc informatikai kormánymegbízottnak?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2004 . április 5 .

Rogán Antal
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