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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A választókat nem tisztelő, arrogáns államtitkárok 
munkájáról " 

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Az  elmúlt  hónapokban  különösen  szembetűnő,  hogy  számos  államtitkár  vagy  akár  miniszter
félvállról veszi kötelességét, nem tájékoztatják az ellenzéki képviselőket, holott a jogszabályok, így
az Alaptörvény és az Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat is
rávilágít, hogy a tájékozódást és tájékoztatást biztosító jogok elengedhetetlenek az országgyűlési
képviselői munka gyakorlásához.

Az  írásban  feltett  kérdéseknél  az  figyelhető  meg,  hogy  hiába  a  konkrétan  feltett  kérdések,  a
miniszterek  nevében  válaszoló  államtitkárok  semmitmondó,  sokszor  a  témához  egyáltalán  nem
kötődő  választ  adnak.  Emellett  számos  írásbeli  kérdésnél  vehető  észre,  hogy  a  válaszoló
államtitkárok ugyanazt a választ adják több kérdésre, még akkor is, ha akár 4-5 hónap telt el a feltett
kérdések közt, az arrogáns, gyalázkodó stílust nem is említve – a legjobb példa erre Schanda Tamás
János, az Innovációs és Technológiai minisztérium államtitkára, aki idén még egyetlen szakmai, a
feltett konkrét kérdésekre irányuló választ sem adott. Legutóbb a szennyezett levegőtől és átmenő
forgalomtól szenvedő kunszentmártoniak kérésére érdeklődtem a 45-ös főút elkerülő szakaszának
helyzetéről, melyre ugyanazt a hatsoros semmitmondó választ kaptam, mint Tóth Bertalan MSZP-s
képviselőtársam még júniusban.

Az írásbeli kérdés az a politikai műfaj, mely nem csak a képviselők, de a választópolgárok felé is
tájékoztatást nyújt, így elengedhetetlen feltétel lenne azokra szakszerűen, részletesen válaszolni.

Tisztelt Miniszterelnök úr, a következő kérdésekre szeretnék konkrét, kimerítő válaszokat kapni:

o Mi az oka annak, hogy az államtitkárok (vagy akár egyes esetekben a miniszterek) nem



látják  el  a  jogszabályokban  előírt  feladataikat,  nem  nyújtanak  valódi  tájékoztatást  az
országgyűlési képviselőknek, valamint így a választópolgároknak sem?
o A feladataikat megfelelően el nem látó államtitkárok figyelmeztetése meg fog-e történni?
o  Mi  az  Ön  álláspontja  arról,  hogy  miniszterei  és  azok  államtitkárai  nem  teljesítik
megfelelően a törvényekben előírt kötelezettségeiket?
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