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Tisztelt Képviselő úr!
A Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény

42. § (8) békezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Mit tett a
Miniszterelnökség Horváth András adóellenőr feljegyzésévei?” című, K/13180. számú

kérdésére az alábbi. tájékoztatást adom
Amikor rendkívül nagy jelentóségüxtek tűnő hírekkel és törtOnetekkel házaló
ismeretlenek keresik meg az embert, a legfontosabb a józan ész és a higgadt
mérlegelés . Ugyanis sokszor nem minden az, aminek látszik. Azt hiszem - legalábbis
mostanra, a bajai fiaskó ismeretében - ebben egyet tud velem érteni .
Éppen ezért fontos pontosan látni, hogy mi is történt valójában . A
Miniszterelnökséghez vagy a Miniszterelnökséget vezető államtitkárhoz Horváth
András úrtól hivatalos, névvel és a válaszhoz szükséges elérhet őségekkel irat, levél
vagy bejelentés nem érkezett.

A legtöbb, ami eljutott a. Miniszterelnökségre, az konkrétumokat nélkülöz ő,
leginkább valamiféle általános figyelemfelhívásként és javaslatként vol t
értelmezhető, továbbá az sem derült Ici, hogy ki tette azokat.
Tisztelt Képviselő úr!
Biztosíthatom arról, hogy a Miniszterelnökséget vezet ő államtitkár, de a
Miniszterelnökség minden munkatársa - beosztástól függetlenül - rendszeresen ka p
észrevételeket és megjegyzéseket az államigazgatás működésével kapcsolatban A.
kormány soha nem zárkózik el a párbeszéd, az egyeztetés és az együttm űködés el ől.
Biztos vagyok benne, hogy Ön is pontosan megtanulta egy igen sokszín ű és
sokhangú párt élén, hogy nem lehetséges olyan vádakkal és jelzésekkel foglalkozni,
amelyeket névtelenül tesznek. Csak azt lehet komolyan venni, aki állításait sajá t
nevével és arcával hitelesíti .
Budapest, 2013 . december 12 .
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