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Írásbeli kérdés
Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli
választ igénylő kérdést kívánok intézni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot vezet ő
miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójához „Milyen konkrét
eredményeket ért el a Kormány — államközi egyeztetések, nemzetközi fórumokon val ó
tiltakozás - az elmúlt 3 és fél évben, az elcsatolt országrészeken különös tekintette l
szerbiai, szlovákiai, ukrajnai, romániai múzeumokban, várakban, kastélyokban ,
templomokban tapasztalható történelemhamísítást illetően?„
címmel.
A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter úr!
2011 . 06. 06-án írásbeli kérdést intéztem K/3430-as számon : „Szándékában áll-e kormánynak
lépéseket tenni a szomszédos országokban tapasztalható mindennapos történelemhamisítá s
ellen, különös tekintettel a múzeumok, várak, kastélyok, templomok, főterek
vonatkozásában?„ címen .
Erre a kérdésre többek között ez volt a válasz :
„Tekintettel arra, hogy a fenti probléma megoldásának kulcsa a szomszédos államo k
kormányai és önkormányzatai, továbbá a múzeumok vezet ői és egyéb szomszéd államokbel i
szereplők kezében van, a megnyugtató eredmény csak kölcsönös tárgyalások alapjá n
képzelhető el .”
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„Tekintettel arra, hogy a történelmi tények sajnálatos elferdítése számtalanszor a nemzet i
öntudat és önbecsülés részévé és megalapozójává válik a Magyar Kormány elsősorban a
kölcsönös együttm űködéstől, egyeZtetéstó7 várja az ilyen típusú ügyek megoldását, ”
Tisztelt Miniszter úr!
Az eltelt 2,5 évben — az általam feltett írásbeli kérdés óta - milyen tudományos, szakmai
csoportok alakultak a Kormány pénzügyi és morális támogatásával mely ezeket a
nyilvánvaló tudatos történelemhamisításokat rögzíti ?
Milyen kutatásokat végeztek, továbbá milyen államközi egyeztetések voltak, milye n
nemzetközi fórumok elé vitte a Kormány ezeket a nyilvánvaló magyarellenes ügyeket ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . december 5.
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