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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László
az Országgy ű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Martony i
János külügyminiszternek

„Mennyibe kerülnek Magyarország barátai? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Kormány 1522/2012 . (XI. 28.) Korm . határozatával döntött az Amerikai Egyesül t
Államokban bejegyzésre kerülő „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozásáról és m űködési
feltételeinek megteremtésérő l . Ennek részeként a felhívta a Miniszterelnökséget vezet ő
államtitkárt, hogy kérje fel az Alapítvány „Governing Board” fának tagjait, a nemzeti
fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
az Alapítványban az állam tulajdonosi jogait a Miniszterelnökség gyakorolja, hogy a z
Alapítvány alapító vagyonát (15 millió USD-t) és a 2012 . évre vonatkozó éves adományt ,
továbbá az Alapítvány bejegyzésével kapcsolatos költségek fedezetét legkés őbb 2012 .
november 30-ig bocsássa az Alapítvány rendelkezésére .

A kormány a diaszpóra magyarsága nemzeti identitásának és a nemzeti összetartozá s
kötelékeinek erősítése és támogatása céljából hozta létre az alapítványt . Ennek fényében

is érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a kormány legalább az Országgyűlés illetékes
bizottságán, a Nemzeti Összetartozás Bizottságán keresztül miért nem adott tájékoztatást

az alapítvány létrehozásáról és céljairól . Még az említett bizottság tagjai sem tudják, hogy
az alapítvány milyen területen fejti ki tevékenységét, melyek a feladatai, kik a "Governin g

Board" tagjai, mi indokolta a közel négy milliárd forintos alapító vagyon rendelkezésre



bocsátását. mekkora összeget jelentenek az idei évre vonatkozó adományok, milye n

költségekkel járt az alapítvány bejegyzése, illetve milyen költségvetési kiadásokkal jár az
alapítvány további m űködtetése?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012 . december " i " ." .

országgyű lési képviselő
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