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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésrő l
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára,
kérdést kívánok feltenni Balog Zoltánnak, az Emberi Er őforrások
Minisztériuma miniszterének,

„Mitől tisztult ön szerint a Táncsics-díjban részesültek névsora? »

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért t őle, mert e
tárgykörben a Kormány tagjai közül ő rendelkezik feladatkörrel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2013 . március 18-án Szaniszló Ferenc Táncsics-díjával kapcsolatban Ön több
kérdést kapott az országgyűlésben. A kérdésekre adott válaszaiban
tiszteletreméltó módon elismerte a hibát, és az azóta eltelt id őben Szaniszl ó
Ferenc vissza is adta az érdemtelenül kapott kitüntetést . Pörzse Sándor
képviselőnek adott válaszában azonban a hiba elismerése mellett elhangzott egy
olyan mondat is, amely további magyarázatot igényel, mert fontos tanulságokkal
szolgálhat a közvélemény és az újságíró-társadalom számára .

Annak kapcsán, hogy számos jeles újságíró tiltakozásul visszaadta Táncsics -
díját, Ön a jegyzőkönyv szerint is rögzítetten a következőt jegyezte meg:
„amennyiben néhány újságíró visszaadja ezt a díjat, azzal tulajdonképpen egy
rossz döntésnek, amit én hoztam, jó következményei lesznek, mert mégiscsa k
tisztul a Táncsics-díjnak a névsora . (Derültség a kormánypártok soraiban)”

Kérem, segítsen megvilágítani álláspontját a következő kérdésekre adott válasz
segítségével :

Mitől tisztult Ön szerint a Táncsics-díjban részesültek névsora?
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Mivel szennyezték eddig a díjat és a díjazottak névsorát azok, akik a díjat most
visszaadták? Teljesítményük, világnézetük, személyük vagy egyéb ok jelentet t
eddig akadályt a díj tisztaságának maradéktalan meg őrzésében?

Pontosan kiktől volt hasznos megtisztulnia az érintettek köréből a Táncsics-
díjnak és a díjazottak névsorának? Bolgár György, Hardy Mihály, Horvát h
Zoltán, Márványi Péter, Nej György, Németh Péter, Rangos Katalin, Rédei
Ferenc, Révész Sándor, Tamás Ervin, Vince Mátyás, Zalai István közül kinek a z
életműve vagy annak mely eleme jelentett eddig Ön szerint olyan szennyező
problémát, amelynek kiküszöbölésével a díj és a díjazottak névsora most
tisztábbá vált ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2013 . március 22 .

Lendvai Ildikó
MSZP
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