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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

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

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

kormánytaghoz

»Miért nem tanulmányozza a jelentős külföldi diaszpórával rendelkező országok sikeres

szórványmegtartó programjait a tudományos kutatások helyett mangalicafesztiválokat és

focikupákat szervezőNemzetstratégiai Kutatóintézet? "

címmel.

Tisztelt Miniszter úr!

A négy éve alapított Nemzetstratégiai Kutatóintézet honlapján így vall küldetéséről :

„Az új nemzetstratégia megvalósításához szükséges gazdasági tér megteremtéséhez olyan

összefüggő rendszerekben kell gondolkodnunk, melyek saját természeti és emberi

erőforrásainkon felül európai uniós többleforrások bevonásával fenntartható, tervezett és

rendezett magyar gazdálkodást tesz lehetővé a Kárpát-medencében . A Nemzetstratégiai

Kutatóintézet a magyar örökség korszerű újrafogalmazását, a magvar jövő tudatos kiépítését

igyekszik a maga eszközeivel segíteni és a döntéshozók asztalára tenni . Eredményes

nemzetstratégia pedig csak egységes magyar nemzeti rendszerben, a Kárpát-medencei tömb -

és szórvány-, valamint a diaszpóra-magyarsággal közösen vihető végbe.”



E célokkal maradéktalanul egyet is tudunk érteni, nagy kár, hogy ezek megvalósítás a

érdekében fájdalmasan kevés történik az NSKI igencsak b őre szabott, több mint 1 .2 milliárd

forinttal megtámogatott keretei között . Az NSKI kritikán aluli működésével kapcsolatban

jómagam már többször és több fórumon aggályaimat fejeztem ki, hisz véleményem szerin t

egy vállaltan nemzetstratégiát kutató és ez ügyben a Kormányt tanácsokkal ellátni hivatot t

kormányzati háttérintézménynek nem lehet szinte kizárólagos feladata és pénzfelhasználás i

területe az, hogy néptánc-találkozókat, focikupákat, Mikulás-ünnepségeket és

mangalicafesztiválokat szervezzen, akkor sem, ha ezeknek adott esetben nemzetpolitika i

jelentősége (is) lehet !

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Miért nem tanulmányozza a jelentős külföldi diaszpórával rendelkező országok

sikeres szórványmegtartó programjait (pL Lengyelország, Örményország, Izrael) a

Nemzetstratégiai Kutatóintézet ?

Hajlandó-e ez ügyben kutatásokat végezni az NSKI és rendelkezik-e ezekhez a

megfelelőszemélyi feltételekkel ?

Egyet ért-e Ön azzal, hogy egy nemzetstratégiát kutató intézet tudományos

tevékenység helyett kulturális, művészeti és szórakoztató programokat, így példáu l

mangalicafesztivált vagy focikupákat szervez? Ha ezt helyesnek és rendben lévőnek

látja, kérem, hogy indokolja !

Budapest, 2016. augusztus 12 .

Szá'vay István
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