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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdés

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtan i
dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez, mint a rendészetért felelős kormánytagho z

„Mennyi gépjárművet szerzett be a rendőrség? 2. ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Alaptörvényben biztosított képvisel ő i jogommal élve 2017 . december 4-én „Mennyi
gépjárművet szerzett be a rendőrség?” címen írásbeli választ igénylő kérdést nyújtottam b e
Miniszter Úrhoz (K/18706) . Kérdésemre adott, december 19-én kelt írásbeli válasza az alábbi
egyetlen mondatból álló tájékoztatást tartalmazta :

„A 2010. január 1. és 2017. november 30. közötti időszakban a Rendőrség által 56,1 milliárd
forint értékben 6827 db gépjármű beszerzésére került sor . ”

Kétségtelen, hogy ez a szikár válasz valóban a címben található kérdés tekintetében tartalma z
érdemi információkat . Azonban bizonyára elkerülte Miniszter Úr figyelmét, hogy a címbe n
megjelölt témában több konkrét adatra vonatkozó kérdést fogalmaztam meg .

A végrehajtó hatalom parlamenti ellenőrzésének egyik Alaptörvényben is nevesített eszköz e
az országgyű lési képviselő i kérdés. E jogintézmény lényegébő l adódik, és a parlamenti jogban
töretlen gyakorlat, hogy a Kormány tagja a szabályszer űen benyújtott képvisel ői kérdésben
kért, feladatköréb ő l eredően rendelkezésre álló adatokról köteles tájékoztatást adni .

Feltehető , hogy a kérdésemben kért adatokkal (az egyes években beszerzett gépjárművek
száma, értéke, típusa, egységára) a Belügyminisztérium, illetve az Országos Rendőr-
főkapitányság rendelkezik adatokkal, vagy az a nyilvántartások alapján könnyen el őállítható .
(Ellenkező esetben a gazdálkodás és eszköznyilvántartás tekintetében vetődhetnének fel
rendkívül súlyos kérdések . )

Fentiekre figyelemmel annak érdekében, hogy teljes körűen eleget tehessen a képvisel ő i
kérdés megválaszolására vonatkozó alaptörvényi kötelezettségének, az alábbi kérdéseket



intézem Miniszter Úrhoz az Országos Rendőr-főkapitányság és alárendelt szervei
gépjárműbeszerzéseivel összefüggésben:

• 2010-2017 között hány darab és milyen típusú gépjárm űvet szerzett be a rendőrség?
Kérem, hogy a beszerzett gépjárm űvek mennyiségére vonatkozó adatokat évenként i
és típusonkénti bontásban bocsássa rendelkezésemre !

• 2010-2017 között mekkora összeget fordított a rendőrség gépjárművek beszerzésére?
Kérem az adatokat évenkénti bontásban bocsássa rendelkezésemre !

• Mekkora volt az egyes beszerzett gépjárm űtípusok egységára?

Budapest, 2018 . január 3 .

dr. Tóth Bertalan
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