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Kövér László úrnak,

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 . évi ХХХУI .

törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok intézni а Nemzeti Fejlesztés i

Minisztériumot vezető miniszterhez, minta tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Garantálható-e а közjоgi választások lebonyolításához пёIkűlőzhetetleп szerverek biztonsága, egy

ismeretlen –feltehetб7еg kűlfőldi – tulajdoпЬaii álló bérleményben? "

címmel .

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr !

Figyelemmel а Kormány tagjainak feladat-, és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korra . rendelet 109. § 3 .

pontjában rögzített feladat-, és hatáskörére – amely szerint Ön а Kormány állami vagyon felügyeletéért felel ő s

tagja valamínt arra, higy az állami vagyonról szóló 2007. évi СVh törvény 19 . § (1) bekezdése а lapján az

МНУ Z rt.-ben az állam részvényesi jogait Ön gyakorolja, továbbá az MNV . Zrt : nek а NISZ Nemzeti

Infokommunikációs Szolgáltató Zártkör űen Működő Részvénytársaságban, illetve а NISZ Zrt:nek az

IdomSoi} Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló kizárólagos tagi részesedésre, az

alábbiakkal fordulok Tisztelt Miniszter Úrhoz .

А Budapest, XIII. kerölet 27952 hrsz . alatti, kivffi üzem megnevezésű, 1 .6979 ha lеrülеtű ingatlanon, amely

természetben а 1034 Budapest, Róbert Károly körút 57 ., Tüzér utca 37-45 ., Hun utca 2 ., illetve Csata utca 2-

10 . szám alatt lelhеtё fel, jelenleg több tulajdonos osziozi!t .

А NISZ Nemzeti I пíokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő részvénytársaság által, а

honlapját nyilvánosságra hozott közérdekű adatokból megzllapíthatб , hogy а társaság а Csata utca 2-10.

szám alatt elhelyеzlеdő МETROI'OL Last irodaépület vonatkozásában érvényes bérleti szerződéssel

rСЛdClkezlk.



А bérbeаd6, a CapEast Ingа tlanheruházó Korlátolt FeIеIёsségű .Társaság. А bérleti szerz ődés keretösszege

325 .645 . 000 forint, idő tartama 2012 .07.20 - 2016 . 08 .31-ig szól . А NISZ Zrt. cégadataiban а 1135 Budapest,

С sаlа utca 8 . szám alatti telephely 2012 .12 . i 0-e óta szerepéi .

А CapEast Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaságnak jelenleg egyetlen tulajdonosa van, az Atla s

Estа tеs Investment B.V. (NL 1019 Amszterdam, Rietlandpark 125 .), amelynek kézbesítési megbízottja а
Reiniger Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Vict оr Hugo utca 9 .) Űgyvezető igazgatója Spingold Tiheriu (a п :

Schwartz Janka, lakcíme : Isгаеl 50 /2 Bat-Yam November st гееt 28 .)

А NISZ Zrt 1еányvá11аlаtának, az Id оmSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

aszékhelye — а nyilvános cégadatok szerint— 2013 .08 .27. napjától а 1134 Budapest, T űzér utca 41 ., amely а
fent bemutatottak szerint ugyancsak а Budapest, XIII. kerű let 27952 hm alá tartozik .

Az IdomSoft Informatikai Zá rtkörűen Működő Részуёпуt rsaságközérdekű adatközlése törvénysértő módon

hiányos, figyelemmel arra, hogy többek között nem tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és a z

információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. törvény I . melléklet III . 4 . pont szerinti követelményeknek.

Ennek alapján ugyanis az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építés i

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoné rtékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyon i

értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerz ődéseket а döntés meghozatalát követ ő
hatvanadik napig nyilvánosságra а társaságnak nyilvánosságra kellene hoznia.

Minthogya közzétételnerc történt meg, az sem tudható pontosan, hogy а társasága székhelyét milyen jogcímen

és kitől birtokolja.А Budapest, XIII . kerület 27952 hrsz . alatti ingatlan tulajdoni lapja alapján ugyaniskétsége t

kizáróan megállapítható, hogy azon а társaság tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik, tehát sajátj a

nem lehet.

Figyelemreméltó tény azonban az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság а honlapján

található „bemutatkozás” keretében referenciaként állítja, hogy : „agy 1989 óta tartott valamennyi országos

parlamenti, önkormányzati és Európa Uniós parlamenti választás és népszavazás informatikai rendszeréne k

kidolgozása” а társasághoz köthető .

Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény 39. cikk (1) bekezdése . kimondja: „A központi költségvetésből
csak olyan sгervezet részére пv4í tható támogatás, vagy te jesíthető szerгődés alapján kifizetés,

.amelynek- tulajdonosi sгеrkezete, felépítése, i'alamiЫ t а támogatás felhasгпálására irányuló

tevékenysége átláthаtó. " kérem Tisztelt Miniszter ihat, hogy а CapEast Ingatlanberuházó

Korlátolt Felelősségű Társaságnak a péпz_mosrs és а terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról” szóló 2007 . évi CXXIYVI . törvény 3 . § r) pontja szerinti - tényleges

tulajdonosi körét bemutatni szíveskedjék!

IL

	

Kérem továbbá, hogy а 2012 .07.20-án kialakított bérleti jogviszony létrejöttét megel őző
közbeszerzési eljárás fúbb Löгйlmёвyeirúl, az eljárás számának bemutatása mellett tájékoztatni

szíveskedjék.

ITI .

	

М i iпdokвlta ггн, lmу а >aIS? 7rt : ;a 1%141)13%3 tr~lev ő szék-, illetve telephelye mellé 2012 .0720 .
napjától .kalib téiephelyet héгс:~ :



IV . Kérem, hоgу az I611184 Iпгоглла tikzi Zárt CÖrűcn Működő Részvénytársaság székhelyéü l
szolgáló ingatlaúhaszúálatá га уоп tkozó szmёdést, annak tárgya, а szerződést kötő felek iiwe ; а
szerződés értéke, idötarta=megjelölésével — ideértve а beszerzésre irányuló eljárás főbb elemeit is —
bemutаtni szíveskedjen.

Mikorra várható, h оgу аz IdomSoft Informatikai Zártkőгйеп Működő Részvénytársaságai
információs önrendelkezési jogrLl és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. törvény I .

melléklete szerinti közzétételi kő telezettségének eleget tesz?

VI. Kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy helytálló-e azon, részemre elju ttatott információ, amely
szerint а közjogi válaszfások lebonyolításához пé.kű lőzhefetlen informatika egyes
infrastrukturális elemei, szerverek а fentiekbeд bemutatott bérlemény(ek)ben kerülte k
elhelyezésre?

VII. Amennyiben az előző kérdésemre Tisztelt Miniszter Úr válasza igen, úgy arról is kérdezem, hogy

a.) milyen okok és indokok vezettek arra, hogy Magyarország biztonságát, szuverenitását, terület i
sérthetetlenségét, fontos állami, politikai, gazdasági és egyéb érdekeit is szolgálni hivatott, és
ezért nemzetbiztonsági szempontból is stratégiai jelent őségű eszközök nem köztulajdonba n
levő ingatlanban kerültek, illetve kerű lúek üzemeltetésre ?

b.) nem tartja-e nemzetbiztonsági szempontból kiemelten kockázatosnak, hogy а szóban forgó
estkőzők egy külföldi űgwezet ő irányítása alatt álló, idegen országban jegyzett társaság
tagi részesedésével működő gazdálkodó szervezet épületében kerültek elhelyezésre?

c.) miért volt szűkség а NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és az IdomSoft Informatikai Zrt . összeolvadását követően, az utóbbi társaság
székhelyének megváltoztatására?

d.) az IdomSoft Informatikai Zrt. korábbi székhelye (1119 Budapest, Mérnök utca 12-14 .) а
székhelyváltást követően (2013 .08 .27.) miképpen hasznosult?

e.) miért élз~pеn ezen а helyszínek kerültek kiválasztásra а közjogi választások lebonyolításához
nélkülözhetetlen informatika egyes infrastrukturális elemeinek, szervereinek ;. izemeltе tésére?

Várom miйdепre .kiteхedő, megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014. szeр1еmье r I .

Tisztelettel :

С\С'V, .
Szi1ágyг György
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