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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerin t
az emberi erőforrások miniszteréhez intézett „Számíthatnak-e a magyar kormány támogatásár a

a Magyarok IX. Világkongresszusának szervezői?” című, K/11161 . számú kérdésére -
feladatkörömben eljárva - az alábbi választ adom .

A Magyar Kormány kiemelt nemzetpolitikai célként kezeli a külhoni magyar
közösségek megerősítését, egymással és az anyaországgal való kapcsolatuk erősítését.
Ennek érdekében alakítottuk ki 2011-ben azt az egységes támogatási struktúrát, amelynek
segítségével a Bethlen Gábor Alapból nyílt pályázati rendszerben, valamint egyed i
eljárásrendben nyújtunk támogatást azoknak a külhoni, illetve magyarország i
szervezeteknek, akik ennek a célnak a megvalósulását el ősegítik. A támogatás feltétele,
hogy az adott intézmény kérelmet juttasson el a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz vagy a
Bethlen Gábor Alap Bizottságához, illetve, hogy pályázatot nyújtson be a Bethlen Gábo r
Alap nyílt felhívásaira .

A Magyarok IX . Világkongresszusának szervezői nem fordultak felénk kérelemmel, é s
a rendezvény támogatására nem nyújtottak be pályázatot a Bethlen Gábor Alap „A magyar
kultúráért és oktatásért” című pályázati felhívására sem .

Mindezek alapján a rendezvény megvalósulását nem áll módunkban támogatni.

Budapest, 2016. július 4 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. mellékle t

43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Sneider Tamá s

(Jobbik) országgyűlési képviselő „Számíthatnak-e a magyar kormány támogatására a Magyaro k

IX. Világkongresszusának szervezői?” című, K/11161 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére

adott válaszomat.

Budapest, 2016. július 4 .
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