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Írásbeli kérdés

"Ki vehet részt az auschwitzi tanulmányi kiránduláson?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Magyar Bálint oktatási miniszterhez . A kérdésre írásban
várom válaszát .

Tisztelt Miniszter úr!

Mint a pályázati felhívásból értesülhetünk, újra utazást szervez közpénzen néhány főnek
külföldre a Nemzeti Emlékezet Program keretében . Történelemtanárként is lévén a nemzeti
emlékezet ébrentartásának elkötelezve, alapjában jónak tartom a gondolatot, hogy
foglalkozzunk nemzeti múltunkkal . Ugyanakkor rendre aggályokat ébreszt az a mód, ahogy
ezt Ön megvalósítja .

Tisztelt Miniszter úr!

1 . Mi az auschwitzi utazás anyagi forrása, mekkora összeget szán az ötnapos útra, és melyek
ennek nagyobb költségtételei?

2. Hány fő utazik ki a pályázókon felül, és név szerint kik? Közülük név szerint hányan
utaztak már Voronyezsbe, vagy kapcsolódtak be a kassai lovastúra programjába
közpénzen?

3 . Név szerint kik bírálj dk el a pályázatokat?
4. Melyek a bírálat szempontjai?
5 . Miképp győződnek meg a pályázat bírálói, hogy az elkészített legfeljebb 2-3 oldalas

„pályamű" a pályázó valódi tudásának tükre-e? Ha erről nem győződnek meg, akkor
milyen alapon érdemesítik a pályázót arra, hogy közpénzekből - az eddigi tapasztalatok
szerint - több százezer forintot külföldi utaztatására költsenek (szemben mondjuk egy
tanulmányi verseny győztesével)?

6. Miképp zárják ki a bírálat során a bírálók összeférhetetlenségét?
7. Név szerint kik állnak a Nemzeti Emlékezet Programirodával munkavégzésre irányuló

jogviszonyban? Közülük hányan vettek eddig részt közpénzen a program külföldi
rendezvényein?

8. Mi az iroda működésének forrása, ebből mekkora összeget fordít bérre, munkavégzés
díjazására, és milyen egyéb jelentős költségtételei vannak?

9. Az OM és a Történelemtanárok Egylete időről időre pályázatot ír ki egy szűk kör külföldi
útjaira. A Nemzeti Emlékezet Program megszületése óta mekkora összeget költöttek



közpénzből e külföldi utakra, és mennyit a hazai diákság egészének szóló programokra?
Melyek voltak ez utóbbiak fél milliót meghaladó költségtételei?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2004 . január 20 .
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