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I-2/ME/152/2/2014

képviselő úrnak
Magyar Országgyűlés

Tisztelt Képviselő úr!

Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi )OCXVI. törvény 42.

§ (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő, „Mennyit ér az ön

szava?” című, K/14047. számú kérdésére az alábbi választ adom.

Ön számos kérdést tett fel, azonban engedje meg, hogy elsőként az Ön által
utolsóként megfogalmazottra reagáljak. Miniszterelnök úr szavatartó ember, hisz az
adott szó becsületében. Persze lehetséges, hogy az én szavaim nem jelentenek Önnek
sokat, azonban tisztelettel felhívnám a figyelmét a 2014 . április 6-i választások
eredményére: a magyar emberek egyértelműen állást foglaltak, többek között abban
is, hogy megbíznak Orbán Viktorban, agyaz megbíznak a miniszterelnök adott
szavában. Elnézve az Önök szereplését, úgy gondolom nem a Fidesz-KDNP az ,
amely hitelességi problémákkal küszködik.

Kérdése technikai részeire térve el őször is hadd hívjam fel figyelmét a vonatkozó
kormányhatározatra, amely egyértelmű határidőket tartalmaz, a munkák ütemezése
pedig ehhez igazodik. Az építési terület körülkerítése pedig nem megbízás kérdése,
hanem végrehajtható engedéllyel rendelkező .bontási vagy építési munkák esetén a z
idevonatkozó, munkavédelmi követelményeket szabályozó jogszabályok szerint i
normatív kötelezettség.

Szeretném egyértelművé tenni, hogy az emlékmű kivitelezése a vonatkozó
jogszabályok szerint lefolytatott közbeszerzési . eljárás alapján történik, amely
eredményeként a Miniszterelnökség a PPM Konzorciummal kötött szerződést az
emlékmű megépítésére . A beruházás természetesen valamennyi, a munkavégzés
megkezdésének jogszabályi feltételét képező engedéllyel rendelkezik .
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Tisztelt Képviselő úr!

Az emlékmű építése körül nincsen semmiféle szabálytalanság, amelyeket ön láttatni
akar. Az ilyen jellegű politikai támadások pedig nem segítik elő, hogy a magyarság

egyik legnagyobb, 70 évvel ezelőtti sorstragédiájának áldozatai előtt - a kollaboráns
magyar szervek felelősségét is hangsúlyozva - méltóképpen hajthassunk fejet.

Éppen ezért ezeket a rosszindulatú és öncélú támadásokat mindig, és a .
leghatározottabban vissza fogom utasítani . Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne
lennék kész egyiittinűkődni Önnel mindabban, ami az áldozatok emléke előtti méltó
tisztelgést szolgálná .

Tisztelettel :

a,,. H

'Dr. Semjén Zsolt

Budapest, 2014. április 25.
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