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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k

intézni a nemzetpolitikáért felel ős tárca nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetékes

kormánytagho z

„Milyen halaszthatatlan(abb) közfeladatot látott el Miniszterelnök-helyettes Úr a Bethlen

Gábor Alap beszámolójának parlamenti tárgyalásakor? ”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

2015 . március 19-én az Országgyű lés a külhoni magyar támogatásokat kezelő Beth-

len Gábor Alap 2013 . évi beszámolóját tárgyalta. Ön nem jelent meg ezen az ülésen egyetlen

perc erejéig sem, mint ahogyan azt az Alap 2011 . évi és 2012 . évi beszámolójának tárgyalása-

kor sem tette. De nemcsak a BGA beszámolóját illette Ön hanyag nemtör ődömséggel, hanem

például „A határon túli magyarokra vonatkozó kormányzati feladatok végrehajtásáról” szóló

jelentés korábbi parlamenti tárgyalása is .

Természetesen érthető, hogy a parlamenti jelenlét adott esetben másodlagossá válik

bizonyos közfeladatok ellátásának halaszthatatlan kötelezettsége mögött . Az azonban minden-

képp furcsa, hogy miért hagyta ki eddig a kormány külhoni magyarok ügyeiért felel ős tagja-

ként és jelentéstevőként is a BGA összes beszámolójának és a fent említett jelentésnek a par-



lamenti tárgyalását is . Magam ugyanis úgy gondolom, hogy Önnek a legtermészetesebb köte-

lessége lett volna ezen rendkívül fontos beszámolók parlamenti vitáján részt venni .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszterelnök-helyettes Urat :

Szándékosan, hanyagságból és érdektelenségbó7, vagy más „halaszthatatlan közfel-

adat ellátása miatt” nem vett részt Miniszterelnök-helyettes Úr az Országgy űlés

2015. március 19-i, a külhoni magyar támogatások jelentős részét kezelő Bethlen

Gábor Alap beszámolóját tárgyaló ülésén, vagy a parlamenti vita legalább egy ré-

szén ?

Amennyiben más „halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt” maradt távol, úgy ké-

rem, szíveskedjék aznapi hivatalos programjáról érdemben tájékoztatni!

Budapest, 2015 . március 24 .
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