
MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA

Iromány száma: K/6793/1.

Benyújtás dátuma: 2019-07-23 16:34

Parlex azonosító: 19IYLA7I0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Tordai Bence (Párbeszéd)
országgyűlési  képviselő  "Mennyibe kerültek  a kormánynak a VOLT fesztiválon levetített  Orbán
beszédek?" című, K/6793. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Tordai Bence (Párbeszéd)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Gulyás Gergely
miniszter úrhoz benyújtott, "Mennyibe kerültek a kormánynak a VOLT fesztiválon levetített Orbán
beszédek?" című,  K/6793. számú írásbeli  kérdésére  –  a  miniszter  úr  megbízásából  –  az  alábbi
választ adom.

Magyarország Kormánya  a  1002/2019.  (I.  9.)  Korm.  határozatával  döntött  arról,  hogy „30 éve
szabadon”  címen  emlékévet  (a  továbbiakban:  Emlékév)  szervez  az  1989-es  és  1990-es
antikommunista forradalmak 30. évfordulójára. A 2019. március 15-én elindult Emlékév célja, hogy
ráirányítsa a magyar emberek és az európai nemzetek figyelmét az akkori események világpolitikai
súlyára, valamint hogy nyilvánvalóvá tegye, a közép- és kelet-európai nemzeti közösségek – élve a
történelmi lehetőséggel  –  maguk vívták  ki  szabadságukat  és  függetlenségüket.  Célunk továbbá,
hogy  a  szabadság  és  függetlenség  visszaszerzéséért  vívott  küzdelmek  a  XXI.  században  is
elfoglalhassák méltó helyüket a magyarság és Európa közösségi emlékezetében.

A „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat alapján az
Emlékév költségvetése nyilvános, az egyes programelemek költségei közérdekű adatok, amelyekről
az Emlékév lebonyolítását végző Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány mint adatkezelő tud nyilatkozni.

A  Nagy  Imre  és  mártírtársainak  újratemetésén  elmondott  beszédek  részei  a  magyar  nemzet
emlékezetének,  így  Orbán  Viktor  beszéde  is  része  annak.  Sajnálatos,  hogy  Önök  az  akkori
Népszabadság  stílusában  nyilatkoznak  erről  a  beszédről.  Igaz,  az  Ön  pártja  ma  is  az  egykori
kommunista állampárt utódszervezetével van politikai szövetségben, így nem meglepő, hogy ott
támadják a rendszerváltoztatás emlékét, ahol tudják.

Budapest, 2019. július 23.
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