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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 Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni a
Földművelésügyi Minisztérium vezetőjéhez

„Maratoni kommunikációs képzésen Földművelésügyi tárca állami vezetői? 2. ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A K/6039 . szám alatt feltett írásbeli kérdésemre adott válaszát köszönettel megkaptam. Az
eredetileg megfogalmazott kérdésben is hivatkozott, a Közbeszerzési Értesítő augusztus 28-án
megjelent 2015/97 számában közzétett hirdetmény és az Ön adott válasz között azonba n
meglátásom szerint súlyos disszonancia húzódik meg .

Tisztelt Miniszter úr válaszában kifejtette, hogy „ a képzés tehát az állami vezetők idegen nyelve n
történő közigazgatási munkájának segítését szolgálja azzal, hogy egyénileg, egyénre szabott
tematika alapján, szakmai anyagokkal kiegészítve fejlesszék a már meglévő kommunikáció s
készségeiket. ”

Ehhez képest a hirdetmény – e tekintetben – kizárólag a következ őket tartalmazza : „Az egyéni
kommunikációs tréning-képzés az állami vezet ők közigazgatási munkájának segítését szolgálj a
azzal, hogy egyénileg, egyénre szabott tematika alapján, szakmai anyagokkal kiegészítv e

fejlesszék kommunikációs készségeiket . ”

Jól látható, hogy az idegen nyelven történő közigazgatási munkára vonatkozó felkészítés nincse n
benne a hivatalos hirdetményben .

Amint arra korábban is utaltam, ugyancsak a most nyertes gazdasági szerepl ővel a szaktárca már
korábban is több ízben állt szerz ődéses kapcsolatban. A Földművelésügyi Minisztérium



munkatársai részére történ ő idegen nyelvoktatásra (2015 . évre vonatkozóan) már 2015 . március
3-án kialakították a jogviszonyt .

A bemutatott párhuzamosság, illetve az Ön válasza valamint a Közbeszerzési Értesít őben
megjelent hirdetmény közötti ellentmondás feloldása érdekében kérem, hogy a Földművelésügyi
Minisztérium állami vezetői részére kommunikációs tréning (képzések) tartására vonatkoz ó
ajánlatkérések továbbá a megkötött szerződés másolatát részemre megküldeni szíveskedjék .

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . szeptember 21 .

Tisztelettel,

	

\'\c.n cy‘,
Szilágyi György
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