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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen okokból nem sikerült megállapodni a 
támogatásokat illetően?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A magyar  kormány  még  mindig  nem  kötött  megállapodást  a  2014-2020  közötti  költségvetési
időszakra  az  Európai  Gazdasági  Térséghez  (EGT)  tartozó  Izland,  Liechtenstein  és  Norvégia
kormányával a hármak által finanszírozott projektek megvalósítására. A finanszírozásra kijelölt 15
ország közül Magyarország az egyetlen, amely 2014 óta nem jutott támogatáshoz.

Az alapokat azért  hozták létre,  hogy támogassák a fejletlenebb országok felzárkóztatását,  és az
ebben  közreműködő  különböző  aktív  szerepet  vállaló  civil  szervezeteket  segítsék,  erősítsék.  A
támogatás maximum 10 százalékát  kaphatnák civil  szervezetek,  90 százalékát  pedig a  kormány
oszthatná szét, mely több, mint 200 millió eurós összeget jelentene, melyet 2024-ig lehet elkölteni.

A  programnak  Magyarország  meghatározó  haszonélvezője  lehetne,  jelentős  fejlesztési  pénz
érkezhetne hazánkba, melynek nyertesei elsősorban a magyar állampolgárok, a magyar állam lenne.
A 2004-2009-es  programozási  időszakban Magyarország számára  összesen  135 millió  euró  állt
rendelkezésre, mely által közel 100 projekt kaphatott támogatást. A megvalósuló fejlesztések közül
a legtöbb humán-erőforrás fejlesztésre,  környezetvédelemre és a  kulturális  örökség megőrzésére
irányult, de nagy volt az érdeklődés az egészségügy és a tudományos kutatások területén is.

Kérem Miniszter Urat szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:

1.) Milyen okokból nem sikerült megállapodni a támogatásokat illetően? 

2.) Terveznek-e megállapodni a támogatási forrásról, kihasználni a lehetőséget? 



3.) Hogyan támogatják a jövőben a civil szerveződéseket Magyarországon? 

4.) Miért nincs szüksége a magyar államnak erre az összegre? 

5.)  Miniszterelnök Úrra  hivatkozva,  ezek  szerint  mégsem célunk a  nyugat  által  kivitt  pénzt  az
Uniótól visszaszerezni? 

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2020.08.06.
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Ungár Péter

(LMP)

1


