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Budapest

PARLF-TNM/41/2 (2015)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglalta k
alapján hozzám benyújtott írásbeli választ igényl ő, „Milyen halaszthatatlan(abb)
közfeladatot látott el Miniszterelnök-helyettes Úr a Bethlen Gábor Alap beszámolójána k
parlamenti tárgyalásakor?” című, K/4035. számú kérdésére az alábbi tájékoztatás t
adom.

Megtiszteltetés számomra, hogy Képviselőtársam érdeklődést mutat hivatalos
programjaim és napi munkavégzésem menete iránt. Ugyanakkor tájékoztatom, hogy
semmiféle kötelezettségem nincs arra vonatkozóan, hogy beszámoljak Önnek
elfoglaltságaimról . Tudtommal nincs rá példa egyetlen modern demokráciában sem,
hogy egy képviselő érdeklődése a kormánytagok naptárjára is kiterjedjen olyan
értelemben, ahogyan azt Ön kéri .

Remélem, hogy a Bethlen Gábor Alap beszámolója sok értékes információ t
tartalmazott Képviselőtársam számára, amiből okulhatott nemzetpolitikai ismerete i
tekintetében. Vádjait, miszerint érdektelenségből nem vettem volna részt a
beszámoló tárgyalásán, természetesen visszautasítom. S bár kötelezettségem nincsen
rá, tájékoztatom, hogy a kérdéses időpontban például nagyköveteket és
diplomatákat fogadtam. Biztos vagyok benne, hogy a beszámoló általános vitáján
részt vevő Potápi Árpád államtitkár megfelelő módon tájékoztatta az Országgyűlést .

Budapest, 2015. április 9 .

Tisztelettel :

Seiftjén Zsolt

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 6975 Fax : (06 1) 795 0385
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Szávay István (Jobbik) országgyűlési képviselő „Milyen halaszthatatlanabb) közfeladatot

látott el Miniszterelnök-helyettes Úr a Bethlen Gábor Alap beszámolójának parlamenti

tárgyalásakor?” című, K/4035. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott

válaszomat.

Budapest, 2015 . április 9 .

Tisztelettel :

jén Zsolt

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon (06 1) 795 6975 Fax : (06 1) 795 0385
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