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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 . év i

XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Miniszterelnöksége t
vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Hogyan jutott uniós forrásból értékes balatoni ingatlanhoz a Magyar Szocialista Párt veszprémi
képviselőjelöltje? 2. ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

A K/1133 számú írásbeli kérdésemre adott válaszát köszönettel megkaptam . Sajnálattal tapasztalom
azonban, hogy Tisztelt Miniszter Úr mögött működő szakmai stáb éppen annyira szakmaiatlan, amint az t

már korábban, Németh Lászlóné miniszter asszony idejében megszokhattuk . Emlékezetes, ebben az

időszakban történt, hogy több tízmilliárd forintnyi támogatást biztosítottak ismeretlen tulajdonosi hátter ű
offshore szervezeteknek, melynek részbeni korrigálására csak a Jobbik tényfeltáró munkássága é s

sorozatos figyelemfelhívása után volt mód .

Kérem, engedje meg, hogy az Ön legutóbbi, fenti szám alatt jegyzett válaszleveléb ől kiemeljem az

alábbiakat :

„Tisztelt Képviselő Úr! A Magyarország számára rendelkezésre álló uniós források felhasználás a
szakmai, stratégiai célok mentén történik, mindenféle politikai szempont figyelembe vétele nélkül . Tudja,
a polgári kormány szerint ez így tisztességes, átlátható és elszámolható az ország felé . Ezért aztán a
támogatottak között anélkül fordulhat előMSZP-s politikus, de még akár Jobbikos képviselő is, hogy
arról egyáltalán tudomásunk lenne. Mi ugyanis nem személyeknek, hanem fejlesztéseknek osztunk
támogatást. Látjuk mi is, hogy ez meglepőfordulat az uniós fejlesztéspolitika történetében, de mi már

csak így fogunk eljárni, tisztességesen és szabályosan . ”

Tisztelt Miniszter Úr leveléből vett idézet mögött meghúzódó pökhendiség, kormányzati propaganda é s

öntömjénezés jól jellemzi a fejlesztési forrásokat jelenleg is övez ő állapotokat, azonban kézzelfogható



tanúbizonyságot tesz arról a szakmaiatlanságról, amellyel Önök viszonyulnak ehhez az egyébkén t

kiemelten fontos területhez .

Kérem, engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét „a közpénzekb ől nyújtott támogatások

átláthatóságáról"szóló 2007 . évi CLXXXI . törvényre . A jogszabály 2. § (1) bekezdés d) valamint e )
pontjai a következőképpen rendelkeznek :

E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgy űlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közrem űködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a
nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes,
a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a
központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

Ezzel összefüggésben a Törvény 6 . § (1) b) pontja alapján »Nem indulhat pályázóként, és nem

részesülhet támogatásban a kizárt közjogi tisztségviselő.” Továbbá, „ha a pályázó nem kizárt közjogi

tisztségviselő 	 köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.” (8 . § (1) b) és e) pontok )

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy jogszabályszerű működés mellett nem fordulhat elő olyan

eset, melyben például egy országgyűlési képviselő olyan módon jut támogatáshoz, hogy arró l

Önöknek nincsen tudomása.

Bár kétségtelenül kínos és bárkire nézve dehonesztáló az, ha a Németh – Petykó korszak

szakmaiatlanságával állítják párhuzamba és mérik teljesítményét, erre most kénytelen vagyok .

A Tisztelt Miniszter Úr mögött álló apparátus válaszából ugyanis az derül ki, hogy a fent i

jogszabályhelyekről éppen annyira nem volt tudomásuk, mint amennyire a feladatellátással megbízot t

korábbi szaktárcának és háttérintézményeinek arról, hogy átláthatatlan szervezet részére támogatás ne m

nyújtható .

Ki kívánom hangsúlyozni ugyanakkor, hogy észrevételemet nem bántó, hanem a közpénzek szakszerű
felhasználását elősegítő , támogató szándékkal terjesztettem elő , mint ahogyan azt tettem minden esetben

korábban, így az off-shore támogatások esetén is .

I. A levont tanulságok alapján azonban kénytelen vagyok megkérdezni, hogy 2012 . január 1 :napjától
hány esetben került sor támogatás biztosítására oly módon, hogy arra egyébként a „ a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról "szóló 2007. évi CLXXXI . törvény alapján jogszerű lehetőség
nem lett volna?

II. Hány esetben fordult el ő, hogy a törvény 2 . § (1) e) pontja szerinti nem kizárt közjogi tisztségviselő
kezdeményezte a 8. § (1) e) pont szerinti közzétételt?



III.Hány olyan esetről van tudomásuk, melyben a törvény 2 . § (1) e) pontja szerinti nem kizárt közjogi
tisztségviselő elmulasztotta a 8 . § (1) e) pont szerinti közzétételt ?

Az általam feltett eredeti kérdésben szerepl ő személy egyébként jelenleg sem képviselő , csupán

önkormányzati képviselőjelölt, tehát válaszában a fentebb idézett — hozzáért ők számára sokat mondó —

okfejtésre nem lett volna szükség . A kioktatónak szánt magyarázat mégsem volt hiábavaló azonban,

hiszen ennek hiányában nem lenne módja Tisztelt Miniszter Úrnak, hogy felhívja a figyelmet a z

apparátus ezen újabb, szintén súlyosan törvénysértő gyakorlatra vezető hiányosságának kiküszöbölésére .

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2014 . szeptember 16.

Tisztelettel :
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