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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok intézni a
Földművelésügyi Minisztérium vezetőjéhez

„Maratoni kommunikációs képzésen Földművelésügyi tárca állami vezetői? 3. ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

A K/6229/1 . számú válasza alatt megküldött ajánlattételi dokumentáció és megbízás i
szerződésben egyetlen utalás sincs arra vonatkozólag, hogy a szaktárca vezetői olyan
kommunikációs képzésen vennének részt, amely az ön szavaival élve „az állami vezetők idegen
nyelven történő közigazgatási munkájának segítését szolgálja ”

Az ajánlattételi dokumentáció egészen pontosan a következ őket rögzíti : „A kommunikáció s
tréning (képzés) célja olyan tudásanyag, magatartásformák és önfejlesztési technikák átadása ,
melyek birtokában a képzés résztvevői képesek lesznek adott státuszuk és a közigazgatás i
szervezetben betöltött szerepük szerinti kommunikációs kompetenciáknak megfelelni. ”

Ezzel szemben Ön, a K/6039/1 . számon közölt válaszában az alábbi tájékoztatást adta nekem :

A Képzés célja olyan tudásanyag, magatartásformák és önfejlesztési technikák elsajátítása,
melyek birtokában a Képzés résztvevői képesek lesznek adott státuszuk és a közigazgatás i
szervezetben betöltött szerepük szerinti idegen nyelvű kommunikációs kompetenciá k
továbbfejlesztésére a jobb és eredményesebb munka érdekében .

Jól látható tehát, hogy válaszában lényegében átemelte a dokumentáció eredeti szövegét, azonban
azt egy korántsem jelentéktelen elemmel kiegészítette .

Kérdezem tehát, hog y

I .

	

mi az oka a nyilvánvalóan szándékos csúsztatásnak?



II. Miniszter úr véleménye szerint, amennyiben a szerz ődést és az azzal összefügg ő
teljesítését külső szervek – KEHI, ÁSZ – ellenőrizni fogják, úgy'illetik-e majd negatí v
megállapításokkal ?

III. honnan tudhatták az ajánlattevők, hogy idegen nyelven történő kommunikációs
kompetenciákra kell képezniük a tárca állami vezet ő it?

IV. amennyiben valónak tekintjük az Ön állítását, és a tárca állami vezető i valóban idegen
nyelvű képzésen vesznek részt, úgy tervezi-e, hogy a mögöttes dokumentáció érdem i
és rendkívüli pontatlanságának okáért vizsgálatot indít és a felel ős személyekkel
szemben eljár?

Amennyiben pedig Tisztelt Miniszter Úr válaszában csak „tévedett” és a képzés mégsem idege n
nyelvű , hanem a szerződésnek megfelelő tartamú, úgy ismételten kérdezem, miért érezte
szükségét annak, hogy saját maga, illetve állami vezet ő munkatársai kommunikációs képzése n
vegyenek részt?

Budapest, 2015 . október 9 .
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