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Kérdés

„Szakmai szempontú vezetőváltás az Infopark Rt élén? II" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez . A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Miniszter úr azonos tárgyban kelt válaszában silcra szállt a politika-semleges, egyetemi
háttérrel működő szakmai munka minősége mellett, valamint megerősítette abbéli szándékát,
hogy az Infopark Rt-t az informatikai szektor inkubátorává tegye .

Ennek kapcsán az alábbiakat kérdezem a Miniszter Úrtól .

Ahogy arra válaszában hivatkozik, a MeH-nek 37%-os tulajdonrésze mellett még elvi
lehetősége sincs arra, hogy az Infopark Rt . vezetését befolyásolja és a társaság 2003 .
december 29-i közgyűlését valakik „összehívták" . Válaszában azt is leírja, hogy a társaságnak
viszonya „kiéleződött" a tulajdonos IVG/DTI Ungarn-Holding GmbH-val .

Mint ahogy azt Miniszter úr is elismeri - és ezen álláspontját jómagam is osztom -, az
Infopark Rt. vonatkozásában nem személyi, hanem az ország versenyképességét, a tudásalapú
gazdaságot befolyásoló, innovációs-informatikai stratégiai kérdésekről van szó, melyek az EU
csatlakozás küszöbén különös súllyal esnek latba .

Hivatkozva a fentiekre, kérem Miniszter Urat, szíveskedjék megküldeni számomra a 2003 .
december 29-i közgyűlés jegyzőkönyvét, és az arra szóló meghívót . Ebből bizonyára kiderül,
hogy a társaság közgyűlését kik hívták össze, kik tettek javaslatot a vezetőváltásra és ezeket
milyen indokokra alapozták. Kérem, tájékoztasson arról, hogy a MeH az aranyrészvény által
biztosított jogkörével élt -e a vezetőváltás során?

Kérem Miniszter Urat, jelölje meg azt a szervezeti egységet, mely az Infopark Rt-t felügyeli a
Miniszterelnöki Hivatalon belül . Kérem, tájékoztasson arról, hogy „a tárgyi és szellemi
környezet biztosítása a Magyarországra települő nemzetközi informatikai vállalatoknak a
hazai informatikai cégekkel és az oktatással történő szakmai-szellemi együttműködés" kitétel,
valamint az Infopark Rt. inkubációs és innovációs tevékenysége mennyiben koherens az
Informatikai és Hírközlési Miniszter feladat-, és hatáskörével . Az IHM által e célra létrehozott



szervezetekkel mennyiben konkurál az Infopark Rt és a párhuzamos működés milyen hatással
van az informatikai piacra?

Meglepve olvastam az üvegzseb törvényre, és a pályázati eljárásra tett lakonikus
megjegyzéseit . Mint ahogy azt az Ön által irányított Közpénzügyi Államtitkárság vezetője
minden fórumon kifejti, a közpénzek elköltésének nyilvánosnak és ennek a nyilvánosságnak
mindennek felett kell állnia . Kérem Miniszter Urat, vizsgálja felül elutasító álláspontját és
nyilatkozzék a kért adatokról .

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2004 . április 5 .
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