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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Gyöngyösi  Márton
(Jobbik) országgyűlési képviselő "A Balsai Ügyvédi Iroda megbízása pontosan mire vonatkozik?"
című,  K/4468.  számú;  "Milyen  eredményre  vezettek  a  határon  túli  autonómiaügyek  egyeztetési
eljárásai?" című,  K/4469.  számú;  "Felvilágosítás  kérése  Balatoni  Mónika  megbízásával
kapcsolatosan" című,  K/4470.  számú;  "Felvilágosítás  kérése  Gyarmati  László  megbízásával
kapcsolatosan" című, K/4471. számú; "Felvilágosítás kérése a Legend Hungary Kft. megbízásával
kapcsolatosan" című,  K/4472.  számú;  "Felvilágosítás  kérése  a  Téglásy  Márk  Mihály  egyéni
vállalkozóval kötött adásvételi szerződéssel kapcsolatosan" című,  K/4473. számú írásbeli választ
igénylő kérdéseire adott válaszomat.



Címzett: Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Miniszterelnök
Úrhoz  intézett,"A Balsai  Ügyvédi  Iroda  megbízása  pontosan  mire  vonatkozik?" című,  K/4468.
számú;  "Milyen eredményre vezettek a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásai?" című,
K/4469.  számú;  "Felvilágosítás  kérése  Balatoni  Mónika  megbízásával  kapcsolatosan" című,
K/4470.  számú;  "Felvilágosítás  kérése  Gyarmati  László  megbízásával  kapcsolatosan" című,
K/4471. számú; "Felvilágosítás kérése a Legend Hungary Kft. megbízásával kapcsolatosan" című,
K/4472. számú;  "Felvilágosítás  kérése  a  Téglásy  Márk  Mihály  egyéni  vállalkozóval  kötött
adásvételi szerződéssel kapcsolatosan" című, K/4473. számú írásbeli kérdéseire – feladatkörömben
eljárva – az alábbi választ adom.

Sajnálattal olvastam a határon túli autonómia ügyekkel kapcsolatos – K/4468. számú – írásbeli 
kérdésében, hogy dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony tevékenységéről Képviselő Úr
nem rendelkezik információval, annak ellenére, hogy az elmúlt évben több alkalommal beszámolt 
munkájáról, többek között a Kárpát-medencei Képviselők Fórumán, az Országgyűlés Nemzeti 
összetartozás bizottsága és az Autonómia albizottság ülésein, amelyeken az Ön pártja is 
képviselettel rendelkezik.

A K/4471. számú írásbeli kérdésével kapcsolatban – melyben Gyarmati László úr feladatkörével 
kapcsolatban érdeklődik –, az alábbiakról tájékoztatom. Gyarmati László a Budai Várnegyed közép-
és hosszú távú rehabilitációs programjának megalkotásával kapcsolatban kultúrtörténeti, 
művelődéselméleti és művelődésszociológiai szakterületeken szakpolitikai tanácsadást nyújt a 
Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos 
részére. Kulturális területen számos publikációja jelent meg, többek között, a Nagyvilág, a Magyar 
Napló, a Hungarológiai Értesítő, a Medvetánc, a Kritika, a Filmvilág, a 2000 vagy a Kortárs című 
folyóiratok hasábjain. Az eddig elvégzett munka jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Várnegyed 
rehabilitációs koncepciójában a történelmi rekonstrukciókon és turizmusfejlesztésen túlmutatóan a 
humán értékdimenziók hangsúlyos szerepet kapjanak. Fontos célunk, hogy a megújuló Budai Vár 
világraszóló történelmi értékei minden magyar számára élet- és élményteli hellyé válhassanak.

Dr. Simicskó István kormánybiztos úr feladatkörére vonatkozó K/4472. számú írásbeli kérdésével 
kapcsolatban tájékoztatom, hogy Kormánybiztos Úr feladatköre igen speciális területet érint, a 
feladatainak ellátáshoz szükséges társadalomismereti és kommunikációs tanácsadáshoz a Legend 
Hungary Kft-t találtuk legalkalmasabbnak, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek.

Magyarország a 2017-ben indított Hungary Helps Program keretében, a világ számos országában 
támogat humanitárius válság sújtotta, szükséget szenvedő közösségeket. E kiemelt kormányzati 
keretprogram célja, hogy a fejlődő országokban és a különböző válságterületeken folyó 
segítségnyújtási és fejlesztési tevékenységek összehangoltan valósulhassanak meg. A programjaink 
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lebonyolításának dokumentálása, valamint a támogatások felhasználásának átláthatóvá tétele 
érdekében audiovizuális rögzítést is végzünk. A K/4473. számú – Téglásy Márk Hungary Helps 
programban betöltött feladatkörére vonatkozó – írásbeli kérdésére válaszolva, Téglásy Márk által 
elkészített kisfilmek megvásárlására vonatkozó szerződést 2017-ben az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkársága kötötte.
A kisfilmek belső dokumentációként szolgálnak, hozzájárulva a döntés-előkészítéshez, valamint a 
támogatási projektek nyomon követéséhez, ellenőrzéséhez és értékeléséhez. A Miniszterelnökség 
kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik az elkészült videó tartalmakat illetően. A Hungary 
Helps Program keretében végzett humanitárius tevékenység közeljövőben Téglásy úr által készített 
tartalmakon keresztül a szélesebb nyilvánosság részére is elérhetővé válik.

Ezúton javaslom tisztelt Képviselő Úrnak, hogy kövesse figyelemmel Magyarország Kormányának 
hivatalos tájékoztató felületét, a kormany.hu internetes oldalt, ahol értesülhet majd a videók 
publikálásáról, valamint minden szükséges információt megtalál a kérdéseivel kapcsolatban!

További kérdése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján lehetősége van a közérdekű adatok megismerése 
iránti igényét az adatkezelő irányába benyújtani.

Budapest, 2019. február 22.

Tisztelettel:

Gulyás Gergely
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