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Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Gyöngyösi Márton
(Jobbik) országgyűlési képviselő "A Balsai ügyvédi iroda megbízása pontosan mire vonatkozik?
2." című, K/4776. számú, "Felvilágosítás kérése a Legend Hungary Kft megbízásával
kapcsolatosan 2." című, K/4777. számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott válaszomat.
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Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára

Tisztelt Képviselő Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Miniszterelnök
Úrhoz intézett, "A Balsai ügyvédi iroda megbízása pontosan mire vonatkozik? 2." című, K/4776.
számú, "Felvilágosítás kérése a Legend Hungary Kft megbízásával kapcsolatosan 2." című,
K/4777. számú írásbeli kérdéseire – feladatkörömben eljárva – az alábbi választ adom.
A Legend Hungary Kft.-vel kötött szerződés tárgya társadalomismereti és kommunikációs szakértői
tanácsadás nyújtása – különösen a szociológia, a közgazdaság, a pedagógia területén – elemzések,
háttéranyagok összeállítása, valamint stratégiai és cselekvési tervezeteket, tanulmányokat,
helyzetfelmérést is tartalmazó összehasonlító és médiakörnyezeti elemzések készítése. A
kiválasztáskor fő szempont volt a területhez kapcsolódó kimagasló ismeret, szaktudás és szakmai
tapasztalat megléte. A teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló, vagy az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 57. § (4)
bekezdése alapján írásban kijelölt személy jogosult. A megbízási díj kifizetése pedig havi
részletekben történik.
A Balsai Ügyvédi Iroda megbízásával kapcsolatos kérdéseire válaszolva, a megbízott ellátja a
Miniszterelnökség jogi képviseletét bíróságok és hatóságok előtt, továbbá a jogi képviselethez
kapcsolódóan jogi tanácsadást nyújt. A teljesítés igazolására az Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján
írásban kijelölt személy jogosult.
További kérdése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően közérdekből nyilvános adat megismerésére
irányuló kérelem útján tud tájékozódni.
Budapest, 2019. március 12.
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