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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012 .

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

intézni a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s

kormánytagho z

„Kinek a rokona/haverja/üzlettársa/embere Márton József? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az idei Bálványosi Nyár i

Szabadegyetemen jelentette be, hogy a Zöld Erdély egyesületet támogatást kap a magyar

Kormánytól az egykori lövétei Római Katolikus Népfőiskolának otthont adó ingatlan

újjáépítésére. Időközben az is kiderült, hogy 117 millió forintos, rendkívül komol y

támogatásról van szó . Az Erdély-szerte ismert, például a verespataki ciánbánya ellen i

küzdelemben komoly eredményeket elért Zöld Erdély Egyesület azonban közleményében

sietve jelezte, hogy a támogatást nem ők, hanem egy senki által nem ismert szervezet, a z

Asociatia „Zöld Erdély” Egyesület kapja .

Az Alfahír hírportál kiderítette, hogy ez az ismeretlen szervezet, amelynek mé g

honlapja sincs, Kövér László házelnöki felajánlásai keretéb ől 2012 óta már több mint 1 1

millió forint magyar közpénzt kapott . Az interneten fellelhető információk szerint ráadásul ez

az egyesület semmilyen más bevétellel nem rendelkezett, eddig kizárólag a házelnöki



pénzekből élt . Írhatnánk, hogy élt és tevékenykedett, de ez nem lenne igaz, hisz semmilye n

tevékenységükrő l nincs információ . Az egyesület elnöke, Márton József rosszhiszem űségre

panaszkodott, de arról nem nyilatkozott, hogy milyen tevékenységet folytattak eddig, illetv e

hogy miért nincsen semmilyen más bevételük a fent említetteken kívül . Felmerül az alapo s

gyanú, hogy ismét valami Fidesz-közeli pénznyel őről van szó . Ismerve a külhoni pénzosztást

(is) jellemző kormányzati gyakorlatot, valószínűleg előbb-utóbb ki fog derülni valamilyen

személyi összefonódás is a támogatás kapcsán .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Kinek a rokona/haverja/üzlettársa/embere Márton József?

Amennyiben a Kormány vagy a kormánypártok részéró7 senki sincsen semmilyen

kapcsolatban Márton Józseffel, akkor milyen szakmai és egyéb szempontok alapjá n

döntött úgy a Kormány, hogy egy eddig semmilyen tevékenységet nem végz ő, de a

neve alapján egyébként környezetvédelemmel foglalkozó egyesületet bízzon meg a

lövétei Római Katolikus Népfőiskolának otthont adó ingatlan újjáépítésével?
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