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Dr. Szél Bernadett képviselő asszony részére
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő „Kaptak-e közpénzből segítséget a kormány emberei a
végtörlesztéshez? "című, K/4814. számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Mindenekelőtt fel szeretném hívni Képviselő Asszony figyelmét arra, hogy a kérdésébe n
hivatkozott, „általam vezetett” tárcát, az Igazságügyi Minisztériumot a Magyarorszá g
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014 . évi XX. törvény 2014. június 6. napjátó l
statuálja . Így Képviselő Asszony kérdése - hogy kaptak-e vissza nem térítend ő támogatást,
kedvezményes vagy kamatmentes hitelt a 2011-es kedvezményes előtörlesztéshez az általam
vezetett minisztérium államtitkárai, helyettes államtitkárai, főosztályvezetői ,
háttérintézményének vezetői, miniszteri biztosai, az általam vezetett minisztérium álta l
ellenőrzött, teljesen vagy többségében állami tulajdonú vállalkozások igazgatói ,
igazgatóhelyettesei vagy akár én személyesen -, nem értelmezhető az Igazságügyi
Minisztérium vonatkozásában .

Ugyanakkor táj ékoztatom arról, hogy ismereteim szerint arra az Igazságügyi Minisztérium
részbeni jogelődjének tekinthető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium esetében sem
került sor .

Budapest, 2015 . június 3 .
Tisztelettel :

Dr. Trócsányi Lászl ó

Postacím' 1357 Budapest, Pf . 2 Teleforr (06 1) 795 9512 E-mail miniszter@im gov hu
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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Lukács Zoltá n
(MSZP) országgyűlési képviselő „Kaptak-e közpénzből segítséget a kormány emberei a
végtörlesztéshez? " című, K/4814. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . június 3 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi László

Postacím . 1357 Budapest, Pf 2 Telefon : (06 1) 795 9512 E-mali : miniszter@im .gov .hu


	page 1
	page 2

