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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay Istvá n

(Jobbik) országgyűlési képviselő „Németh Szilárd alpári kirohanása miatt követel a Kormány

öt évre visszamenő vagyonnyilatkozatokat tisztességes magyar civil szervezetek vezetőitől? "

című, K/13725. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . február 13 .
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Az Ön által feltett „Németh Szilárd alpári kirohanása miatt követel a Kormány öt évre

visszamenő vagyonnyilatkozatokat tisztességes magyar civil szervezetek vezet őitől? "című
írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Meglepve olvastam írásbeli kérdését, amelynek már a címében élesen minősítette Németh
Szilárd országgyű lési képviselő úrnak az eredeti szövegösszefüggésb ő l egyébként kiragadott é s
ebből adódóan eltorzított mondatát . Sajnálatos, hogy míg a Jobbik képviselői a saját
nyilatkozataikkal kapcsolatban követelik a szó szerinti, pontos idézeteket, másokkal szembe n
ezt már egyáltalán nem tartják kötelez ő érvényűnek .

Amikor mások minősítéséből szeretne politikai tőkét kovácsolni, saját 'hitelességének
problémájával kell szembesülnie . Fokozottan igaz ez a Jobbikra, amely körül egyre különöseb b
és a választópolgárok számára egyre megdöbbent őbb történések zajlanak .

Kérdéseivel kapcsolatban biztosítom Önt, hogy a Kormány továbbra is támogatja az
értékteremtő és a társadalom számára hasznos tevékenységet végz ő civil szervezeteket .

A Kormány nyitott minden olyan javaslat megtárgyalására, amely növeli a nem magyarország i
pénzből működő külföldi ügynök szervezetek átláthatóságát . Mivel azonban még semmilyen
konkrét javaslat nem került a Kormány elé, ezért az ezzel kapcsolatos tartalmi kérdéseir e
jelenleg értelemszerűen nem tudok b ővebb információkkal szolgálni .

Nincs tudomásom arról, hogy az elmúlt években az illetékesek elmulasztották volna bekérni az
érintettektől a vagyonnyilatkozatokat, mint ahogy arról sem, hogy ezt most öt évre
visszamenő leg tennék .

Arról pedig biztosíthatom Önt, hogy továbbra is kiemelten és évr ő l évre növekvő mértékben
támogatjuk a valódi civil munkát végz ő szervezeteket Magyarországon . Ennek ellenkez őjét
állítani mindeddig a balliberális politikai tábornak állt érdekében, akik ennek terjesztésével i s
gyengíteni akarták a magyar Kormányt, a hazai és nemzetközi politikai színtéren egyaránt .
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Sajnálatos fejlemény, de mostanában egyre gyakoribb, hogy ebben a kérdésben a Jobbi k
képviselő i azonos álláspontra helyezkednek a Kormányt leginkább nemzeti elkötelezettsége
miatt támadó balliberális érdekcsoportokkal .

Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan Ön is emlékszik még azokra az id őkre, amikor a Jobbik
képviselői határozottan felemelték szavukat a Magyarországot érintő külföldi befolyásolás i
kísérletek ellen. Igaz, a Jobbik elnöke és képvisel ő i akkor még nem voltak gyakori vendége k
azokban a médiumokban, amelyekben most el őszeretettel szerepelnek .

Budapest, 2017 . február 13 .
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