
FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

DR. FAZEKAS SÁNDOR
miniszte r

Iktatószám:PTKF/197/3/2016 .

Bangóné Borbély Ildikó
országgyűlési képviselő részére

Országgyűlés Irodaháza
MSZP Országgyűlési Képviselőcsoportja

Budapest
Széchenyi rkp. 19 .
1358

Tárgy: válaszlevél a K/8712. számú írásbeli kérdésre

Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése
alapján K/8712 . számon hozzám benyújtott, „A Földm űvelésügyi Minisztérium
és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Vállalat között az elmúlt két évben
létrejött szerződéskötései?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a Földművelésügyi Minisztérium ( a
továbbiakban: FM) szervezeti egységeinek adatszolgáltatásán alapuló
szerződéstárban nem található a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Vállalatta l
kötött olyan szerződés, amely kérdésében szerepel (nyomdai termékek
előállítására, nyomdai szolgáltatások ellátására, illetve szállítási feladatok
ellátására vonatkozó szerződés) .

A szerződéstár szerint a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft .-vel
kizárólag felhasználói szerz ődés megkötésére került sor, a Magyar Hivatalo s
Jogszabálytár Prémium Csomag korlátlan felhasználói változatára .

Lkszággyülés Hivatala
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Továbbá az FM 2014-ben megrendelés keretében a Magyar Közlöny Lap- é s
Könyvkiadó Vállalattól matricákat szerzett be . Ez a beszerzés tehát nem szerz ődés
keretében történt, hanem az akkor hatályos, a kötelezettségvállalás, pénzügyi
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás és utalványozás ellenjegyzése rendjér ő l
szóló szabályzat kiadásáról szóló l01B12013 . (VII. 19 .) vidékfejlesztési miniszteri
utasítás 2 .1 .2. c) pontja szerinti megrendelés keretében.

Képviselői tevékenységéhez további 'sok sikert kívánok !

Budapest, 2016 . február ,,% .
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