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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.
évi XOOXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Kibő l lehet ma Magyarországon államtitkár? ”
címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Ha a politikában is lehetne Guiness-rekordokat felállítani, akkor a Magyar Kormány minde n
bizonnyal számos versenyszámban állna az első helyen. Egy ilyen rekord lenne a Kormány
létszámára vonatkozó is, mely mellesleg évr ő l-évre szépen duzzad, az adófizetők legnagyobb
kárára. Ebbő l kifolyólag nehéz is lehet a megfelelő embereket megtalálni az újabbnál újabb
közfeladatok ellátására, mint mondjuk egy államtitkári pozíció betöltése esetén . Szerencsére
van ide vonatkozó jogszabály, mely jó esetben szabályozza ezt a kiválasztást ; különösen egy
olyan pozícióra, amely a minisztériumi jogalkotás szakmai irányítója, a közigazgatási
államtitkár kinevezésére vonatkozik :

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

215. § (1) Közigazgatási államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők
választásán választható személy kinevezhető, aki egyetemi szintű végzettséggel és jogász,
közgazdász vagy közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a

feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.

A fenti szabályozás jogértelmezési problémákat vet fel, ezért a következ ő kérdést teszem fel :

Egyetért-e Miniszter Úr azzal az értelmezéssel, hogy a közigazgatási államtitkár csak az a
személy lehet, aki egyetemi végzettséggel ES jogász, közgazdász vagy közigazgatás i
menedzser szakképzettséggel vagy fels őfokú végzettséggel és a feladat- és hatáskörének
megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik?



Tehát: Csak az tölthet-e be ilyen pozíciót, akinek egyetemi végzettsége és a felsorolta k
szerinti szakképzettsége van, tehát kötelez ő-e az egyetemi végzettség megléte?
Amennyiben ez nem kötelező , egy igazgatásszervezői végzettség — mindenféle további
szakképzettség nélkül — elegendő-e a közigazgatási államtitkári kinevezéshez?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 2.

Tisztelettel :

Magyar Zoltán
Jobbik
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