
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László úr,
a Magyar Országgy űlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úrnak

„Szigorúan titkos kutatás?”
címmel.

Tisztelt Miniszterelnök úr !

A Nemzetstratégiai Kutatóintézetet egy 2012 . december 11-i kormányrendelet hozta létre .
Alapító okirata szerint az intézet „a miniszterelnök irányítása alatt m űködő központi hivatal” ,
alkalmazottai „fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek”. A 2013 . évi költségvetés, egy
utolsó pillanatban elfogadott módosítás szerint 1,2 milliárd forintot biztosított az intézet számára
az idei évre .

Mindehhez képest egy hetilap utánajárt : noha az intézet székhelye az Ön által aláírt, február 11 -
én kelt alapító okirat szerint a Kossuth tér 1-3 . alatt található, ám az itt működő Országház
telefonközpontosa még csak nem is hallott sem az intézetr ől, sem az azt vezető Szász Jenőről .

Szász urat egyébként egy idén február 12-én kelt miniszterelnöki határozattal ön nevezte ki a z
intézet élére, miközben egy tavaly december 18-i kormányhatározat már 100 millió forinto t
különített el az intézet részére a 2012. évi költségvetés miniszterelnökségi el ő irányzatából . 6
munkanap alatt kellett volna tehát elköltenie az intézetnek 100 millió forintot úgy, hogy ne m
csak kinevezett felelős vezetője nem volt, aki a kifizetéseket jóváhagyhatta volna, de maga az
intézet sem létezett még : az alapító okirat ugyanis 2013. február 11-én kelt .

Az említett kormányhatározat egyébként úgy rendelkezik, hogy az intézetnek a Miniszterelnök i
Hivatalt vezető államtitkár előtt június 30-ig kell elszámolnia ezzel a 100 millió forinttal .
Minthogy a MeH ily módon bizonyos értelemben fölöttes szerve az intézetnek, az említet t
hetilap a Miniszterelnökség telefonján is próbálta elérni az intézetet, ám azt a választ kapta, hog y
noha az intézet szerepel a MeH névjegyzékében, telefonszám nem tartozik hozzá .

Kérdezem ezért miniszterelnök urat :

1. Hol található valójában a Nemzetstratégiai Kutatóintézet?
2. Mi az a nélkülözhetetlen tevékenység, amit az intézet idén 1,2 milliárd forintból fog

elvégezni?
3. Miért kell ezt a tevékenységet illegalitásban folytatni?



4. Most, hogy az évnek már csaknem a fele eltelt, milyen tevékenységet folytatott ez év
júniusáig az intézet, és erre a költségvetésben számára biztosított 1,2 milliárd forintbó l
mennyit költött el?

5. Minthogy az alapító okirat nélküli intézet ezt nem tehette, ki költött el a nevében a tavaly i
év utolsó hat munkanapján 100 millió forintot ?

6. Minthogy az akkor még ki nem nevezett igazgató ezt nem tehette, ki hagyta jóvá e 100
millió forint elkőltését?

7. Mire ment el az év utolsó hat munkanapján 100 millió forint ?

Megtisztelő válaszát írásban várom . Kérem, hogy a fenti kérdések mindegyikére határozott,
világos és egyértelmű választ szíveskedjék adni .

Budapest, 2013 . május 28 .

Tisztelettel :

Dr. Kolber István
DK
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