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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére hivatkozással

megküldöm Mesterházy Attila képviselő úr ,, Visszahívják-e a Los Angeles-i magyar

főkonzult?" című, K/1290. számú, ,,Egy éve még dicséretet is kapott a tárcától a főkonzulátus

nemzetpolitikai tevékenységéért?" című, K/1291. számú, ,, Utasításra cselekedett-e?" című,

K/1293. számú,,, Van-e olyan utasítás, '1ogy vegzálni kell a kormánnyal kritikus külföldi magyar

szervezetek vezetőit?" című, K/1294. számú, valamint ,,Kinek jó, ha a magyar-amerikai és

magyar-magyar kapcsolatok fejlesztése helyett a főkonzul feszültséget gerjeszt, viszályt szít?"

című, K/1295. számú írásbeli kérdéseire adott válaszomat.

Budapest, 2018. szeptember ,, 18."
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igénylő ,, Visszahívják-e a Los Angeles-i magyar főkonzult?" című,
K/1290. számú, ,,Egy éve még dicséretet is kapott a tárcától a fó'konzulátus nemzetpolitikai
tevékenységéert?" című, K/1291. számú, ,,Utasításra cselekedett-e?" című, K/1293. számú,
,, Van-e olyan utasítás, hogy vegzálni kell a kormánnyal kritikus külföldi magyar szervezetek
vezetőit?" című, K/1294. számú, valamint .Kinek jó, ha a magyar-amerikai és magyar-magyar
kapcsolatok fejlesztése helyett a főkonzul feszültséget gerjeszt, viszályt szít?" című, K/1295.
számú írásbeli kérdéseire - Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából - az alábbi
tájékoztatást adom.

A Los Angeles-i Magyar Ház egy politikamentes intézmény volt, azonban a korábbi
alelnök ezen változtatott, és a magyar kormány folyamatos, trágár szidalmazásába
kezdett.
Széles Tamás főkonzul levelében mindössze arra kérte a Magyar Ház vezetőit,
tartózkodjanak a politikai véleménynyilvánítás ezen formájától, az ugyanis megnehezíti
a sikeres együttműködést.
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