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Írásbeli kérdés !
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úrna k

„Milyen elvek szerint történnek a kifizetések? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. által a székesfehérvári vasúti csomópont, vasút i
pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésére kiírt nyílt közbeszerzést, az eredetile g
becsült nettó 21,4 milliárd forint helyett nettó 24,9 milliárd forinttal az SDD Konzorciu m
nyerte - az eredmény a legutóbbi Közbeszerzési Értesít őben jelent meg .

Ez a cég más pályázatokon is eredményesen vett részt, többek között elkerülő út építésére i s
kapott megbízást . A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. közlése szerint két-két
forgalmi sávos út első 5,9 kilométerének megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást 21,8 5
milliárd forintos ajánlatával a Dömper, a Subterra-Raab Kft . és a Pannon-Doprastav Kft .
hármasa nyerte .

Sorolhatnám még e konzorcium által elnyert pályázatokat, de helyette az alábbi kérdésekr e
várom Miniszter úr válaszát :

1. Tételesen mennyit fizetett 2014-ben és 2015-ben a NIF az SDD Konzorcium háro m
cégének?

2. Ellenőrizte-e a NIF, hogy az állami beruházás kifizetései után az SDD szlovák, cseh é s
magyar tulajdonú cégei kinek, milyen szerződési keretek között és mennyit fizetett ki ?

3. Van-e tudomása a NIF-nek arról, hogy az alvállalkozói lánc egyik tagja (Bölcsföldi Kft . )
ellen NAV és rendőrségi eljárás folyik, s hogy ez a cég nem adott le mérleget 2014-r ől, és
mindezek ellenére jelentős szerepet játszik a projektben ?

4. Hogyan lehetséges az, hogy a generál kivitelező SDD Konzorcium egyes alvállalkozóka t
engedményezéssel kifizet, másokat nem? Mi alapján tesz különbséget az SDD ?

5. Kit terhel a felelősség a NIF-nél azért, hogy egyes 2014 . októberében, novemberében é s
decemberében jó minőségben elvégzett, majd leszámlázott munkák a mai napig nem lettek
kifizetve Székesfehérváron?

Budapest, 2015 . október 27.

Tisztlettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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