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Írásbeli kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben
Tisztelt Elnök Asszony !

„Adománygyűjtés II.” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Dr. Draskovics Tiborhoz, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot vezet ő
miniszterhez. A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!
Sajnálattal fogadtam „Adománygyűjtés” címmel benyújtott írásbeli kérdésemre adott
válaszát, melyben nem . . kaptam kérdéseimre érdemi választ . Emlékeztetni kívánom
Miniszter urat, hogy nnek és munkatársainak törvényben el őírt kötelessége, az
országgyűlési képviselők érdemi tájékoztatása. A képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi
LV. törvény 8. §-ának (1) bekezdése kimondja :

„Az állami szervek kötelesek az országgyűlési képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és
részükre a munkájukhoti szükséges felvilágosítást megadni . "

Fentiekre való hivatkozással, kénytelen vagyok korábbi írásbeli kérdéseimet ismételte n
feltenni Miniszter úr számára .

A sajtóban napvilágot látott hírek szerint, az ORFK a közelmúltban készített egy
tanulmányt, ami azt állapítja meg, hogy az adománygyűjtés és az autók elfogadása a
korrupció melegágya lehet a Rendőrségnél.

Kérdezem Miniszter Urat :
1. Amennyiben a hír igaz, és az ORFK valóban készített a közelmúltban olyan

tanulmányt, mely foglalkozik a Rendőrség adománygyűjtési gyakorlatával, kérem,
szíveskedjék azt számomra továbbítani.

2. Szíveskedjék tájékoztatni róla, mely jogszabályok, rendeletek, szabályzatok vagy
utasítások foglalkoznak az adományozás kérdéskörével a Rendőrség tekintetében.

3. Mely szervek, illető leg személyek, milyen szempontrendszer alapján ellenőrzik a
Rendőrség számára felajánlott, illetőleg a Rendőrség által elfogadott adományokat?
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4. Szíveskedjék tájékoztatni róla, mely személyekt ő l, cégektől, szervezetektő l, illető leg
önkormányzatoktól kapott 2008 folyamán a rend őrség adományt, autót vagy más
juttatást, s pontosan milyen értékben . Kérem, szíveskedjék táblázatos formában,
tételesen összefoglalni, kiktő l, mikor, milyen értékű adományt kapott a Rendőrség
bármely szerve 2008-ban . Amennyiben az általam kért információk nem állnak
Miniszter úr rendelkezésére, javaslom, kérje be azokat az Országos Rend őr-
főkapitánytól .

Tisztelettel várom érdemi válaszait !

Budapest, 2009 . január 13 .

Balog Zo n
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