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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok

intézni az emberi erőforrások miniszteréhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m

irányítójáho z

„Németh Szilárd alpári kirohanása miatt követel a Kormány öt évre visszamen ő

vagyonnyilatkozatokat tisztességes magyar civil szervezetek vezetőitől? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt hetekben nagy vihart kavart Németh Szilárd Fidesz-alelnök civilellene s

kirohanása, amelyben gyakorlatilag a kormánnyal kritikus civil szervezetek eltakarításá t

helyezte kilátásba. Az „eltakarítás” első lépéseként pedig vagyonnyilatkozat tételér e

köteleznék az összes magyarországi civil szervezet vezet őit.

A Jobbik számos alkalommal világossá tette már, hogy fontosnak tartja a civi l

szervezeteknek juttatott források átláthatóbbá tételét, az elmúlt években többször benyújtottu k

már a civil szféra átalakítására vonatkozó javaslatainkat. Nemrégiben pedig ötpárti egyeztetést

is összehívtunk azzal a céllal, hogy világosabban láthassuk, hogy mik a Fidesz tervei

valójában . Szomorú, hogy az egyeztetésen rajtunk kívül csak az LMP képvisel ői jelentek

meg, a Fidesz-frakció szakértőket küldött, akik semmit nem mondhattak . A KDNP még azt

sem .



Az egyeztetésen is elmondtuk, hogy a vagyonnyilatkozatok kötelez ővé tétele több

okból sem felel meg a céloknak . Egyrészt a politikusok botrányaiból világosan látható, hogy

jelenleg is működésképtelen a rendszer, ellenőrizhetetlen, hogy megfelel-e a valóságnak a

nyilatkozat adattartalma . Másrészt az intézkedés elképeszt ő pluszterhet jelent a különböző
minimális pénzből működő civil szervezetek tömegeinek, ez könnyen az egész civil szféra

leépülésével járhat. Ráadásul nem is jelent megoldást a vagyonnyilatkozat az alapproblémára ,

hisz abból nem derül ki, hogy a vezetőnek juttatott fizetést milyen forrásból finanszírozzák .

A jelek szerint azonban Németh Szilárd kirohanása rávilágított még egy problémára .

Méghozzá arra, hogy az évi 50 millió Ft-ot meghaladó állami támogatást kapó civi l

szervezetek vezetőinek egyébként is már hosszú évek óta vagyonnyilatkozatot kellene

tenniük, csak épp a Minisztérium illetékesei ezt eddig nem kérték be . Ezért most számo s

alapítvány, sportegyesület és egyéb civil szervezet vezetőitől – köztük a Kormánnyal jó

kapcsolatban levőkétő l is – öt évre visszamen ő leg kérik be a vagyonnyilatkozatot . Elképesztő ,

hogy az illetékesek hanyagsága és a legújabb civilellenes hadjárat miatt vegzálnak valós ,

értékteremtő munkát végző szervezeteket évekre visszamenőleg .

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat:

Egyetért-e a Kormány Németh Szilárddal abban, hogy el kell takarítani a

Kormánnyal kritikus civil szervezeteket ?

Jó megoldásnak tartják-e a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztését a

civil szféra átláthatóbbá tételére?

Pontosan milyen körre (mely szervezetek mely vezetőire) kívánják kiterjeszteni a

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ?

Igaz-e, hogy az illetékesek az elmúlt években elmulasztották bekérni a fenteb b

említett civil szervezetek vezetőitóZ a vagyonnyilatkozatot? Ha igen, ki a felelős a

mulasztásért és milyen szankcióra számíthat ?

Igaz-e, hogy számos civil szervezettóz pótlólagosan öt évre visszamenőleg bekérik a

vagyonnyilatkozatokat? Ha igen, erre miért pont most, Németh Szilárd kirohanás a

után kerül sor?

Budapest, 2017 . január 27 .

S ávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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