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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

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

intézni a külgazdasági és külügyminiszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium

irányítójáho z

„Konkrétan mely magyarországi civil szervezeteknek nyújtott eddig segítséget a

Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi- hálózatépítésben és milyen külföldi

partnereket talált/ajánlott ki számukra?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

2017 áprilisában robbant a sajtóban az a hír, hogy az Európai Unió országaiba n

működő magyar követségeknek május 15-i határidővel kell külföldi partnereket találniuk az

állami vállalatokon keresztülcsorgatott közpénz-százmilliókból politikai hecckampány t

szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a mögötte álló Civil Összefogás Közhaszn ú

Alapítvány (CÖKA) által 2016-ban életre hívott Európai Civil Együttműködési Tanács nevű

kezdeményezés számára .

Miniszter úr egy május 10-i írásbeli válaszában ezzel kapcsolatban úgy tájékoztatt a

hozzá forduló képviselőtársaimat, hogy „a Külgazdasági és Külügyminisztérium és

külképviseleti hálózata — feladatából fakadóan — igény esetén támogatást nyújt a külföldi



partnerek szakterületre lebontott felkutatásában, a kétoldalú kapcsolatok megteremtésében .

Ez előfordult már több területen, így például a külképviseletek segítettek már oktatási ,

kulturális, testvérvárosi kapcsolatok kialakításában, a Kárpát-medence i

tehetséggondozásban, de a V4-es együttműködés keretein belül is számtalan társadalm i

projekt megvalósítása így történt . "

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Konkrétan mely magyarországi civil szervezeteknek nyújtott eddig segítséget a

Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi hálózatépítésben ?

- E civil szervezetek számára pontosan mely külföldi partnerszervezeteket kutatták fel

és ajánlották ki ?

Van-e tudomása arról a Minisztériumnak, hogy mely esetekben jöttek létre való s

kapcsolatok, valós együttműködés a szervezetek között, melyek esetleg máig

működnek?

- A május 15-i határidőre megkapott követségi ajánlások alapján végül mely külföld i

szervezeteket javasolták partnerként a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás

Közhasznú Alapítvány Európai Civil Együttm űködési Tanács nevű kezdeményezése

számára ?

Kérem, válaszát áttekinthet ő módon, lehetőség szerint táblázatos formában közölje !

Kérem tovább, szíveskedjen megküldeni számomra a CÖF-CÖKA vonatkozó kérvényét ,

amellyel az Ön által irányított minisztériumot e tárgyban megkeresték !

Budapest, 2017 . május 22 .

Szávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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