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Írásbeli kérdés !
Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere részér e

"Pontosan mi került több, mint S milliárdba a milánói világkiállítás magyar részvételén? "
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A magyar kormány 2,3 milliárd forintot fordított a milánói világkiállítás magyar
pavilonjának megterveztetésére és felépítésére . A kormány ezen felül további 2 milliár d
forintot költött el a magyar pavilon "programjaira", valamint további 900 millió forintot
biztosított a projektre pótköltségvetés címén . A sajtó által felfedezett korábbi, az Ön
minisztériumától származó tájékoztatások szerint olyan tételeket is elszámoltak a projek t
részeként, mint "filmalkotások", "multimédiás élményutak" vagy egy többször is kifizetett
honlap . Ezeket a tételeket az Ön által vezetett minisztérium későbbi tájékoztatásai során már
kikozmetikázta, megnehezítve a magyar közpénzek elköltésével kapcsolatos tisztánlátást .

Kérdezem ezért Miniszter urat :

1. Pontosan és tételesen mire költött a kormány 2,3 milliárd forintot a magyar pavilo n
létrehozása kapcsán ?

2. Pontosan és tételesen mire költött a kormány 2 milliárd forintot a milánói világkiállítá s
magyar pavilonjának"programjaira"?

3. Pontosan és tételesen mire ment el a korábbi 4,3 milliárd forinton felüli 900 milli ó
forintos "pótköltségvetés" ?

4. A projekt mely elemeire adott már ki teljesítési igazolást az Ön által vezetett
minisztérium?

5. Látta-e Ön a mindezidáig senki által nem ismert "filmalkotásokat", amelyek a
világkiállításra készültek?

Megtisztelő válaszát írásban várom . Kérem, hogy az általam feltett kérdésekre tételesen é s
részletekbe menően válaszoljon, hiszen közérdekű adatokról van szó . Kérem, hogy engem és
az általam képviselt magyar választókat is tisztelje meg azzal, hogy nem hamisított ,
kozmetikázott adatokat jelöl meg válaszában.

Budapest, 2015 . augusztus 24 .
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