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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért szervezi ki az intézet a kutatásokat külsős 
cégeknek mikor saját maga is kutatóintézetként működik? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Évi több, mint egymilliárd forintból gazdálkodik a Nemzetstratégiai Kutatóintézet: ebből futná saját
kutatókra is, azonban a Szász Jenő vezette NSKI százmilliókat költ különböző kutatások 
kiszervezésére, ami az általam megkért közérdekű adatigénylés részletes listájából is kiderült.

A 2012-es alapítás óta sokkal több a kérdés, mint a potenciális válasz a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet (NSKI) működésével kapcsolatban.

Az NSKI-nek a feladata az alapító okirat szerint „a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és 
tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének 
elemzése, kutatása, azok koordinációja; a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon 
átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak kutatása, 
elemzése, azok koordinációja”.

Kérem Miniszter urat szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:

1.Az NSKI miért szervezi ki a kutatásokat külsős cégeknek, alapítványoknak, kutatóknak, mikor 
saját maga is kutatóintézetként működik? 

2.Milyen kutatási tevékenységgel köthető össze Szász Jenő városában az iskolások focipályájának 
felújítása?

3.Oktatási téma kutatására kapott pénzt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
(HÖOK). Miről is szóltak ezek a kutatások és milyen eredménnyel zárultak?

4.A konkrét kiadásokon, kutatási eredményeken és a mintaprojektek részletein kívül hány állandó, 



illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatott kutatója van az intézetnek?

5.Hogyan lehet megismerni az NSKI által végzett összes kutatás eredményét? Milyen tanulságok 
vonhatók le a magyarság összetartozására vonatkozóan?

6.Mi lett a 2018-as kutatások eredménye, melyet a kárpát-medencei magyar közösségek 
összetartozástudatának témájában folytattak?

7.Miért nem jelennek meg 2016 óta az NSKI-nek olyan, rendszeres kiadványai, mint a Kárpát-Haza
Szemle és a Kárpát-Haza Napló?

8.Mire költi az intézet az uniós pályázatok keretében lehívott többszázmillió forint fennmaradó 
részét?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Ungár Péter (LMP)

Budapest, 2019. augusztus 10.
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