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Írásbeli választ iаénvlő kérdés
ORS ZÁ GGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30 . )
ООУ határozat 91 . §-ára, kérdést kívánok feltenni Orbán Viktor miniszterelnök úrnak,

„Kíván-e Miniszterelnök Úr utasítást adni Lázár Jánosnak Szakály Sándor ,
а УЕЮТАS Történetkutató Intézet fő igazgatója felmentésére?”

сímmе l .

Kérdésemre Miniszterelnök Úr tartozik válaszadással, а központi államigazgatási szervekrő l, valamint а
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII. törvény 36. § (2) bekezdésére
figyelemmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

А Kormány 2013 októberében а 373/2013. (X. 25.) ^m. rendelettel, 2014 . január 2-i hatállyal
létrehozta аVERITAS Történetkutató Intézetet.
А kormányrendelet 3 . § (1) bekezdése szerint az Intézet főigazgatóját а Miniszterelnökséget vezető
államtitkár nevezi ki és menti fel .

Szakály Sándor főigazgató а kinevezését követő első nyilatkozatával máris közfelháborodást kelte tt . Az
а kijelentése, hogy а 23 ezer zsidó meggyilkolásához vezető kamenyec-podolszkiji deportálá s
„idegenrendészeti intézkedésnek tekinthet ő”, botrányt és tiltakozás-sorozatot váltott ki а szakmai és а
civil közéletben egyaránt. Utólag Szakály azt mondta, lehet, hogy tévede tt, de bűntudata nincs а szavai
miatt .

Azóta kiderült, hogy hasonló kijelentést korábban is te tt . Hogy nem pusztán szerencsétlen elszólásró l
van szó, azt а közvélemény szemében valószínűsítette а főigazgató pályájának néhány korábbi állomásа
is, amelyek erősen megkérdőjelezik а hasonló kérdésekben való elfogulatlanságát .
А rendszerváltás utáni újjáalakulása óta részt vesz aHorthy-kultuszt ápoló Vitézi Rendben, ahol az esk ü
szövege szerint hűséget kellett fogadnia а főkormányzónak.
2002-ben ő avatta Gömbös Gуula új síremlékét а Fiumei úti sírkertben .
Egy szekszárdi jobbikos képviselő által szervezett előadáson Gömbös 95 pontos programjának legtöb b
elemét ma is vállalhatónak nevezte. А kilencvenes években rendszeres előadója volt а МIЕР Bocskai
Akadémiájának, de 2013-ban is előadott а csendбrségről а Jobbik egyik zalaegerszegi pártrendezvényén.

А botrányos nyilatkozat önmagában is ellehetetleníti az intézet kés őbbi pártatlan működését, amely feIŐl
аz előbb említett életrajzi tények ettő l függetlenül is komoly kételyeket ébresztenek .



Kérem Miniszterelnök Urat, szíveskedjék tájékoztatást adni arról, hogy kíván-e utasítást adni Lázá r
János államtitkámak Szakály Sándor felmentésére .

Várom megtisztelíS válaszát.

Budapest, 2014 . január 23 .
Lendvai Ildikó

MSZP

2


	page 1
	page 2

