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ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdé s
Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7 . cíkk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felel ő s tárca nélküli miniszterne k
„Mikor hozza nyilvánosságra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a KIM, a KÜ M
és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács között a könnyített honosítás végrehajtásáról szól ó
2010. november 24-én aláírt együttmű ködési megállapodást, illetve az EMNT-t támogató
további szerződéseket?”
címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!
Mikor ad választ a Nemzetpolitikáért Felel ős Helyettes Államtitkárság címet visel ő írásbeli
kérdésemre azt a választ kaptam Önt ől, hogy a Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlament i
államtitkára, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Répás Zsuzsanna
helyettes államtitkár asszony, valamint Wetzel Tamás miniszteri biztos által 2010 . november 24-én
aláírt együttműködési megállapodás célja az egyszer űsített honosítási eljárás kapcsán az erdély i
Demokrácia Központok tájékoztatása és segítségnyújtás az ügyfelek részére, illetve az említet t
együttműködési megállapodás nem tartalmaz semmilyen összeget, így e szerz ődés alapján nem
történtek kifizetések .
Szeretném felhívni szíves figyelmét, hogy a szerződést kézjegyével ellátó Toró T. Tibor több
alkalommal (pL a 2011 . június 8-i EMNT sajtótájékoztatón) ismerte el, hogy a Demokráci a
Központok a magyar állam finanszírozásával működnek. Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérdezem ,
hogy mikor hozza nyilvánosságra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a jelzett

együttműködési megállapodás teljes tartalmát, annak esetleges záradékaival együtt, illetve a z
EMNT-t támogató további szerződéseket és pályázatokat . Amennyiben azok nem elérhet ő ek a
széles nyilvánosság számára, országgy űlési képviselőként milyen formában tekinthetek be azok
tartalmába?

Várommegtisztelő válaszát!
Budapest, 2013 . július
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Szabó Vlmos
országgyűlési képviselő

