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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 XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni
a Földművelésügyi Minisztérium vezetőjéhez

„Maratoni kommunikációs képzésen a Földművelésügyi tárca állami vezetői? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Közbeszerzési Értesítő augusztus 28-án megjelent 2015/97 . számában közzétett hirdetmény
tanúsága szerint a Földművelésügyi Minisztérium a szaktárca állami vezetői részére
kommunikációs tréning (képzések) tartására hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás t
bonyolított le .

A konkrét eset kapcsán megállapítható, hogy a szaktárca éppen azokat az ajánlattev őket kérte
fel ajánlattételre, amelyeket alig fél évvel korábban – szintén hirdetmény nélküli tárgyaláso s
eljárásban – ugyancsak ajánlattételre hívott fel a Földművelésügyi Minisztérium munkatársa i
részére tartandó nyelvtanfolyami képzések tárgyában .

A nyertes ajánlattevőnek egyébként ez a hatodik közbeszerzésen elnyert megbízása a szaktárc a
részérő l, ráadásul úgy, hogy rendszerint ugyanazon gazdasági szerepl őkkel kellett versenyezni e
a sikerért .

A most kialakított kontraktusról azonban – bár határozott id őre szól – a hirdetmény alapján nem
lehet megtudni, hogy pontosan mikor ér véget . A kérdés megválaszolása azért bír relevanciával ,
mivel a széleskörű közvéleményt nyilván nagyban érdekli, hogy szaktárca feladatellátását

irányító állami vezetőknek – napi munkafeladataik mellett – miképpen nyílik lehetőségük



személyenként 160 óra (azaz közel egy hónapnyi munkaid őnek megfelelő) kommunikációs
képzésen részt venni .

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszter Urat, hogy a szaktárca állami vezetői milyen időtávon végzik
el a szóban forgó kommunikációs képzést ?

Kérdezem továbbá azt is, hogy miért érezte szükségét annak, hogy saját maga, illetve állam i
vezető munkatársai kommunikációs képzésen vegyenek részt ?

Budapest, 2015 . szeptember 1 .
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