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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Önök szerint előrelépés az, amit a szegedi Gabonakutatónál műveltek?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az államigazgatás átszervezése és az állami fenntartású háttérintézmények, kutatóállomáso k

bolygatása végigkíséri az Önök kormányzását . Sajnos az esetek többségében nem a

hatékonyság növelését, és a 21 . század kihívásainak való megfelelést látjuk mozgatórugóként

a lépések mögött .

A szegedi Gabonakutató esetében 2014 . januárjától a tulajdonosi jogok gyakorlását az MN V

Zrt .-tő l az FM felügyelete alatt álló Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központra (NAIK )

ruházták át. 2015. szeptemberében ügyvezet ő igazgatót cseréltek, de az új kiszemelt, Dr . Bóna

Lajos átadás-átvételi folyamata több hónapon keresztüli átvilágítással zajlott, holott az illető

már évtizedek óta a GK-nál dolgozott. (Abszurd, de ezt a procedúrát 1,5 évvel korábban is

elvégezték .) Jött az ÁSZ vizsgálat 2016. február-áprilisban, az eredmény ismét semmi . 2016 .

júliusában Fazekas Sándor miniszter azonnali hatállyal menesztette Dr . Jenes Barnabás

főigazgatót és Kaszásné Éva gazdasági igazgatóhelyettest a NAIK-tól . Per van emiatt

folyamatban, indoklás azóta sincs . 2017. januárjától – az MVH-tól vélhetően politika i

nyomásra távoztatott – Dr . Gyuricza Csaba vezeti a NAIK-ot . Aztán a 2017 . februári ÁSZ



jelentés komoly személyi vitákat generál, ami a Felügyel ő Bizottságig is eljut . Az FM

miniszter szűk érdekkörébe tartozó Morál Audit Kft . ugyan fel lett kérve a vitás kérdések

kivizsgálására, de eredményt az érintettek azóta sem láttak.

Mindezek alapján kérdezem a Miniszter urat, hogy ha már `építeni nem tudnak, miért

teremtenek káoszt mindenütt? Mi állaz Ön véleménye szerint a háttérben? Az 1924-be n

a Magyar Királyság által alapított, évtizedek óta sikeresen, a legutóbbi években is j ó

, eredményeket elérő , közérdeket szolgáló cég öntözhet ő 2000 hektár szántójára vetette k

szemet a pártjának oligarchái? Személyesen van-e köze ahhoz, hogy 2017 . tavaszától a

társasági formában működő agrárkutató intézmény könyvvizsgálóját lecserélték a

Morál Audit-ra? Mi volt ennek a döntésnek az oka? Mi volt Muhari Pál FB elnö k

visszahívásának az oka? A Bóna ügyvezető leváltásához vezető okok megszűntek Ön

szerint attól, hogy_ ugyanott általános igazgatóhelyettessé nevezték ki? A Bóna álta l

szétvert gazdasági vezetés újjászervezésének elmaradása, az intézmény biztosa n

bekövetkező hanyatlása miatt Ön vállal-e személyes felelősséget?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . október 2 .
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