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Tisztelt Képviselő Úr!
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 2021. január 20-án
írásban jelezte, hogy a K/14560. számon, ,,Ön szerint is aggályos, hogy a Magyar
Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elnökének neve felmerül az elmúlt évtizedek egyik
legnagyobb baranyai korrupciós botránya, a 2015-ös pécsi buszbeszerzés, elhíresült
neve szerint a Volvo-gate kapcsán?" címmel, 2021. január 13-án benyújtott, a
miniszterelnök úrhoz címzett írásbeli kérdésében foglaltak megválaszolása
kormányzati feladatkört nem érint, ezért kérte az indítvány visszautasítását az
alábbiak miatt:
,,Képviselő úr írásbeli kérdésében a 2015-ös pécsi buszbeszerzés ügyében folyamatban
lévő büntetőeljárással kapcsolatban tudomására jutott információk alapján teszi fel
kérdését, mi szerint miniszterelnök úr ,,álláspontja és erkölcsi megítélése szerint
elfogadható-e, hogy Bánki Erik továbbra is betöltse az Országgyűlés Gazdasági
bizottságának elnöki tisztségét."
Az Alaptörvény Alapvetés C) cikke szerint ,,(1) A magyar állam működése a hatalom
megosztásának elvén alapszik." Az Országgyűlés, mint Magyarország legfőbb

népképviseleti szerve és a Kormány, mint a végrehajtó hatalom általános szerve,
egymástól függetlenül működnek.
Az Alaptörvény 5. cikk (3) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 14. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik,
hogy az Országgyűlés országgyűlési képviselőkből álló állandó bizottságokat alakít, hoz
létre. Az Ogytv. 15. § (1) bekezdésében akként határozza meg az állandó bizottság
tevékenységét, hogy az ,,az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező,
törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben
ügydöntő, valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve, amely az
Alaptörvényben, törvényben, a határozati házszabályi rendelkezésekben, továbbá az
Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja."

Ogytv. 17. § (2) bekezdése értelmében a bizottság munkájában nem vehet részt a
Kormány tagja, vagy államtitkár. Az állandó bizottság elnökének személyéró1 a házelnök
javaslatára az Országgyűlés határoz, és az Ogytv. 18. § 6) bekezdése értelmében az elnök
felmentésére is a megválasztás szabályai, egyebekben pedig a 19. § (1) bekezdés
rendelkezései az irányadók.
Az

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése szerint országgyűlési képviselő kérdést intézhet a

Kormányhoz és a Kormány tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben, amelyet
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY. határozat (a
továbbiakban HHSZ) 121. § (1) bekezdése is megerősít.
A miniszterelnök, valamint az egyes miniszterek feladatkörét a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréró1 szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet szabályozza. A képviselő
által feltett kérdés kormányzati hatáskört nem érint, mivel az állandó országgyűlési
bizottságok működése, a tisztségviselők megválasztása, illetve megbízatásának
megszűnése nem a végrehajtó hatalom részét képezi."
A fentiek alapján a kérdés kormányzati feladatkört nem érint, ezért nem felel meg az
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § (1) és
(4) bekezdésében foglaltaknak, ezért indítványát a HHSZ. 124. § (1) és (4) bekezdése
alapján, a 121. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömmel élve visszautasítom.
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