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Tisztelt Képviselő úr!

A Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Szigorúan titkos
kutatás?” című, K/11343 . számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Először is le kell szögeznem, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (Intézet) körü l
minden a jogszabályoknak megfelel ően történt, semmiféle törvénytelenségr ől nem
beszélhetünk. Ezért alaptalan - és a kérdés jelentőségéhez méltatlan - vádaskodását
vissza kell utasítanom. Ha valami valóban kívánnivalót hagy maga után a kérdésben,
akkor az a szocialista kormányok nehéz öröksége, az a munka, amelyet a
nemzetpolitika területén nem végeztek el, megoldását ránk hagyták . Az Intézet
felállítására azért volt szükség, hogy rendezze azt az adósságot, amelyet a
kommunista hatalom hagyott hátra, és azóta sem nyert megnyugtató rendezést .
Ezért itt volt az ideje, hogy végre orvosoljuk a szocialista kormányzatok által a
magyar nemzeti összetartozás-tudaton ejtett mély sebeket, és feledtessük a gyászos
emlékezetű 2004. december 5-ét .

Az Intézet tehát nem illegális, hanem szükséges, létező és jogszerű intézmény,
amelynek bejegyzési székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Szeretném
egyértelművé tenni Képviselő úr számára azt is, hogy az Intézet gazdálkodása
rendezett, törvényes és megalapozott . A Magyarország 2013 . évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény által az Intézet részére rendelt 1,3
milliárd forint egy keretösszeg, ebb ől az összegből annyi pénz kerül elköltésre,
amennyi az Intézet kormányhatározatban megszabott feladatainak maradéktalan
ellátásához szükséges . Figyelemmel arra, hogy a szocialista kormányok semmit nem
tettek a kérdésben, azaz amit tettek, azt jobb volna feledni, az Intézet „zöldmez ős
beruházásként” jött létre. Az elnök, illetve az elnökhelyettes kinevezése óta eltelt idő
alatt a működtetéshez szükséges adminisztratív feltételrendszer megteremtésére
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került sor . Az Intézet a 2013. évi költségvetésben rendelkezésére álló 1 .300 milli ó
forint előirányzatból 2013. május 31-ig 17,7 millió forintot használt fel . A kérdésében
említett 100 millió forint összegű forrás - bár valóban 2012-ben született döntés róla -
felhasználására a tavalyi évben nem került sor, és a Miniszterelnökség
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként mutatta ki a költségvetés i
támogatást - a forrás tehát megvan. Ezt a tényt a 2012. évről szóló zárszámadási
törvényjavaslat is alá fogja támasztani.

A fenti források célja, hogy biztos pénzügyi alapokat teremtsenek az Intézet stabi l
működéséhez, feladatai ellátásához . Ezen feladatok pedig arra irányulnak, hogy a
XX. század zivataros eseményei miatt a világban szétszóratott magyarság továbbra i s
megőrizhesse önazonosságát. Hagyományaink ápolása, emlékezetünk meg őrzése és
közös értékeink átmentése a holnap számára szükségessé teszik, hogy ne csak eset i
jelleggel tegyünk a magyarság javáért, hanem szervezetten, intézményesített
formában is . Az Intézetnek, mint komplex szakmai műhelynek az is a dolga, hogy
összehangolja a már meglévő intézmények munkáját, összefüggő rendszerbe állítsa
eddigi kutatási eredményeiket .

Végezetül szeretném még egyszer egyértelművé tenni Képviselő úr számára, hogy
annak ellenére, hogy ez önöknél másként volt, az Intézet nem egy újabb pénzügy i
feketelyuk, amin keresztül költségvetési források tűnnek el, hanem egy olyan
intézmény, amely forrásaival el tud számolni, azokat nem herdálja el, és való s
nemzeti értékeket teremt.

Budapest, 2013 . június 12.

Tisztelettel :

/. Semjén Zsolt
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