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Írásbeli kérdés

Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a Földművelésügyi
Minisztériumot vezet ő Miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez .

„Milyen körülmények vezettek 410 millió forintos veszteséghez az Ön irányítása alatt álló szaktárc a
háttérintézményénél?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom !

Tisztelt Miniszter Úr!

Tekintettel arra, hogy az elmúlt napokban a „brókerbotránynak” nevezett ügyben számos, nem egyszer
egymásnak ellentmondó kormányzati nyilatkozat látott napvilágot, illetve arra, hogy a
Miniszterelnökséget vezető Miniszter a mai napon tartott sajtótájékoztatóján 410 millió forin t
veszteségről adott számot az Ön által vezetett szaktárca egyik háttérintézményének befektetéséve l
összefüggésben, valamint arra, hogy Tisztelt Miniszter Úr mindezek ellenére sem tartotta fontosnak ,
hogy a széles körű közvélemény előtt személyesen tisztázza a saját, illetve felel ős irányítása alatt álló
munkatársainak szerepét, ezen a közvagyont súlyosan megkárosító ügyben, az alábbi kérdéseket
vagyok kénytelen feltenni :

I. Kapott-e, és amennyiben igen, pontosan milyen tartalmú utasítást folyó év február 25-én a
Miniszterelnöktő l arra vonatkozólag, hogy a tárca és háttérintézményei a rendelkezésükre áll ó
eszközökkel kapcsolatosan valamely intézkedést megtegyen ?

II. Amennyiben kapott bármilyen utasítást, úgy annak végrehajtásáról pontosan mikor, milyen
formában és milyen irányban intézkedett? (kérem, a megtett intézkedéseket alátámaszt ó
dokumentumokat mellékelni szíveskedjék)

III. A nyilvánvalóvá vált tények, amely szerint az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft . 41 0
millió forint veszteséget szenvedett, illetve a szaktárca folyó év április 2-án, kora délutá n
kiadott közleménye tükrében, amelyben arról adtak hírt, hogy „a Földművelésügyi
Minisztérium szó szerint végrehajtotta Miniszterelnök úr utasítását” hiányosnak, hibásna k
tartja-e a Miniszterelnök február 25-i utasítását ?

IV. Fedi-e a valóságot a kormányzati kommunikációért felel ős államtitkár április 2-án tett állítása ,
amely szerint : „a Hungária Ertékpapír március 6-án értesítette az FM háttérintézményét, hogy
nem tudja kifizetni az ott tartott pénzt”?

G t‘



V. Amennyiben a N . kérdésre a válasza igen, úgy – szintén a tárca mai közleményének
fényében, amely szerint „jelenleg is folyamatban van az a vizsgálat, melynek cé ja, hog y

tisztázza, hogy a TIG Kft. által a Hungária Ertékpapír Zrt.-től vásárolt állami diszkont

kincstárjegy vétele során történt-e olyan mulasztás, visszaélés, amely felel ősségre vonást tesz
indokolttá” – arról is kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, miképpen lehetséges, hogy egy ilye n
volumenű ügyben a tudomásszerzéstő l számított egy hónap elteltével sem zárult le a
vizsgálat?

VI.

	

A szaktárcát mikor és milyen formában tájékoztatta a TIG Kft ?

VII.

	

Az V. pont szerinti vizsgálatot pontosan ki, mikor, milyen formában és mely szervezet i
egységnél rendelte el ?

VIII.

	

Pontosan mikor került sor a 410 millió forint értékű diszkont kincstárjegy megvásárlására, é s
kinek, kiknek a döntése alapján ?

IX.

	

A TIG Kft felügyel ő bizottságának volt-e tudomása a szóban forgó vásárlásról, illetve arról ,
hogy a befektetések megtérülése ellehetetlenült ?

X.

	

A felügyelő bizottság tett-e bármilyen észrevételt, intézkedést?

XI. A TIG Kft könyvvizsgálója, az ESZ-DA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
auditállta-e a szóban forgó befektetést, és amennyiben igen, tett-e bármilyen észrevételt a TI G
Kft befektetéseinek gazdasági racionalitása, illetve jogszabályoknak való megfelel őssége
vonatkozásában?

XII. 2012 . 07 . 02-én, 1(17896 . szám alatt „Felszállott a PÁ-WA?” címet viselő írásbeli kérdésemre
adott válasza alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az előbbiekben nevezett könyvvizsgál ó
társaság, az ESZ-DA Kft tulajdonosa és az Ön egykori közigazgatási államtitkára, Farkas Imr e
üzlettársak voltak . (GD - Service Mérnöki Szolgáltató Kereskedelmi Kft, amely egyúttal az
ESZ-DA Kft leányvállalata) Figyelemre méltó ténynek tartja-e, hogy az ESZ-DA Kft éppe n
Farkas Imre államtitkársága alatt kapta a megbízatását a TIG Kft könyvvizsgálatára ?

XIII.

	

A minisztérium mely háttérintézményeinél lát el jelenleg könyvvizsgálati feladatokat az ESZ -
DA Kft?

XIV. A TIG Kft ügyvezet ő igazgatója – Dr . Bene Csaba – ügyvezetője az ugyancsak
köztulajdonban álló MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaságnak is. Ezen
utóbbi társaság szenvedett-e bármilyen, a befektetéseivel összefügg ő pénzügyi hátrányt a
közelmúltban ?

XV.

	

Milyen intézkedések meghozatalát tervezi a közvagyont ért kár megtérítése érdekében ?

Budapest, 2015 . április 3 .

Várom minden részletre kitérő , érdemi válaszát!

Szilágyi Gyö r
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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