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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dúró Dór a
(Jobbik) országgyű lési képviselő „Hogyan kerülhetett 50 millió forintba az 56-os emlékda l
elkészítése?” című, K/12049. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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Az Ön által Orbán Viktor miniszterelnök úrnak feltett , .Hogyan kerülhetett 50 millió forintba
az 56-os emlékdal elkészítése? " című írásbeli kérdésre illetékességb ől — Balog Zoltán
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Tájékoztatom, hogy az emlékév egésze jelen állapotában részint előkészítetés alatt álló ,
részint a konkrét megvalósítás szakaszában lev ő programelemekből áll . Így kizárólag
folyamatban lévő ügyekrő l beszélhetünk, melyek szerződéssel kapcsolatos és/vagy pénzügy i
természetű információi a projekt státuszából adódóan nem képezhetik még beszámoló tárgyát .
Erre majd az emlékév lezárásakor kerülhet sor. Az emlékév végén az internetre is felkerül ő
teljes beszámolóból forintra pontosan kiderül, hogy mi és mennyibe került a dalla l
kapcsolatban .

Fontos megjegyezni, hogy a 2016 januárjában megkezdett és 2017 nyaráig tartó emlékév
keretében végre els ő alkalommal egy olyan össznemzeti megemlékezés valósulhat meg a z
1956-os forradalom és szabadságharcról, a magyarság egyik legdics őségesebb eseményérő l ,
illetve annak hőseirő l, melyre a rendszerváltás óta nem lehetett példa hazánkban .

Mindezek fényében nem lep meg, hogy az ellenzéki pártok — hasonlóan a kormányzat korább i
emlékezetpolitikai döntéseivel kapcsolatban elfoglalt álláspontjukhoz — csak és kizárólag a
rövidtávú politikai haszonszerzés érdekében, nyíltan keresik a lehet őséget arra, hogy az
emlékév egészét, és ezzel együtt 1956 emlékét megszégyenítsék, azt lejárassák .

Budapest, 2016 . szeptember 27 .
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