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Varju László országgyűlési képviselő úr
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 .5 (8) bekezdésében foglaltak szerint
a hozzám intézett „A csalás és a hazugság is átruházható?” című , K/5990. számú írásbel i
kérdésére az alábbi választ adom .

Korábban számos alkalommal világossá tettem egyéb ügyek vonatozásában is, hogy a z

átláthatóságot támogatom minden területen . Meggyőződésem, hogy világos és egyértelmű
viszonyokat kell teremteni az országgyűlési képviselők és állami vezetők hivatali

tevékenysége és más jellegű jövedelemforrásai között a vagyonnyilatkozatok kitöltés e
során. A teljes magyar közélet célja az, hogy senkit se érhessen alaptalan vád vagy támadás ,
éppen ezért támogatom a transzparenciát ezen a területen különösen, és hasonl ó
hozzáállást várok el minden munkatársamtól .

L. Simon Lászlóval kapcsolatban tájékoztatom, hogy miniszterként jogom van
megválasztani a munkatársaimat, és L . Simon László munkájával elégedett vagyok . Élni

kívánok azzal a jogommal, hogy helyettesemet, parlamenti államtitkáromat ne a
médiaszereplések, ne folyosói kérdésekre kikényszerített válaszok, és az ebb ől összevágott
riportok alapján ítéljem meg . A Miniszterelnökség minden munkatársára, így L . Simon

László Képviselőtársunkra is igaz, hogy a személyes teljesítményét munkája alapján ítélem

meg.
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Tisztelettel :

Lázár Ján

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon' (06 1) 795 3079 Fax' (06 1) 795 0462



MINISZTERELNÖKSÉ G

Kövér László elnök úr
részére

Magyar Országgyű lés
Budapest 2015 . szeptember 15 .

PARLF-MIN/336/3 (2015)

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet

43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Varju László (független) országgyűlési képviselő „A csalás és a hazugság is átruházható? ”

című, K/5990. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon . (06 1) 795 3079 Fax' (06 1) 795 046 2
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