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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

"Meddig volt egyáltalán köztisztviselő Majsai Sándor Gábor?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Magyar Bálint oktatási miniszterhez . A kérdésre írásban
várom válaszát .

Tisztelt Miniszter úr!

K/1877. számon feltett kérdésemben jeleztem Önnek, hogy Majsai Sándor Gábornak - akkor
még köztisztviselő miniszteri biztosnak - a köztisztviselői törvénybe ütköző összeférhetetlen
pozíciója van gazdasági társaságban. Ön K/1877/1 . számú válaszában elismerte az
összeférhetetlenséget . Leírta, hogy a Ktv. előírásainak megfelelően felszólította a miniszteri
biztost, hogy 30 napon belül szüntesse meg az összeférhetetlenségét, vagy 2003 . január 19-
ével megszűnik a köztisztviselői jogviszonya .

Ez év márciusában K/2723-as számon majd februárban K/3773-as számon feltett kérdésben
ismételten jeleztem, hogy az összeférhetetlenség fennáll az Ön által megadott határidő
ellenére .

Kérdésemhez mellékelem annak a hiteles cégbírósági kivonatnak a másolatát, amiből kiderül,
hogy január 17-én a cég nem szűnt meg végelszámolással, és február 27-én Majsai Sándor
Gábor nem lépett ki a cégből. Majsai Sándor Gábor továbbra is, jelenleg is vezető
tisztségviselő gazdasági társaságban .

A K/5411-es kérdésemre adott válaszából viszont úgy tűnik, mintha Majsai Sándor Gábor
május 24-ig köztisztviselői, mi több, főosztályvezetői feladatokat látott el volna el, és
juttatásait is ezen időpontig kapta volna .

A fentiek alapján kérdezem :

1 . Meddig volt köztisztviselő, főosztályvezető, miniszteri biztos és az Ön közvetlen
munkatársa, Majsai Sándor Gábor?

2. Meddig kapott juttatásokat az Oktatási Minisztériumtól?

3 . Meddig írt alá hivatalos iratokat?

4. Meddig vállalt újabb kötelezettségeket?

5 . Történt-e jogosulatlan kifizetés, aláírás vagy kötelezettségvállalás a tárcánál?

K/5725 .

írásbeli kérdés



6 . Ha történt, kinek a felelőssége ez, milyen felelősségre vonást tervez, és mit kíván tenni
azért, hogy a törvénytelenségek sorozata véget érjen a tárcánál?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2003 . október 1 .
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