
MINISZTERELNÖKSÉG

.nbzaggyű lés Hivatala

,iunianyszám : 01L. 16 6I
Érkezett: 2015 NOV 0 4.

2015. november 4.
PARLF-MIN/394/2 (2015)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
hozzám intézett, „Van-e összeférhetetlenség Andy Vajna pozíciói között?” című , K/6765. számú
írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Korábbi kijelentésemet fenntartom. Továbbra is meggyőződésem, hogy egy politikusnak
átlátható módon el kell tudnia választani a politikai tevékenységét az üzlet i
tevékenységétől . A legjobb módja ennek az, ha politikusi pályája alatt a napi szintű üzleti
tevékenységgel felhagy. Ennek teljesítését minden munkatársamtól elvárom .

Konkrét kérdésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a kormánybiztosok jogállásá t
kizárólagosan a központi államigazgatási szervekr ől, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII. törvény (Ksztv.) szabályozza.
Összeférhetetlenség csak abban az esetben merülhet fel, amennyiben a kormánybiztosi
pozíciót miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár tölti be .
Vajna úr állami vezetői tisztséggel nem rendelkezik, ezért rá a jogszabály nem állapít me g
összeférhetetlenségi szabályokat .

Őszintén remélem, hogy minden kérdésére választ kapott .

Tisztelettel :

Fodor Gábor országgyűlési képviselő részére

Budapest

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon . (06 1) 795 3079 Fax (06 1) 795 0381
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Kövér László Elnök Ú r
részére

Magyar Országgyűlés
Budapest 2015 . november 4 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Fodor Gábor (független) országgyűlési képviselő „Van-e összeférhetetlenség Andy Vajn a
pozíciói között?” című , K/6765. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Teleforr (06 1) 795 3079 Fax (06 1) 795 0381
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