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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli válasz t

igénylő kérdést kívánok intézni a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez, mint a tárgyban

illetékes minisztérium irányítójához

„Lesz-e 2014-re minden közép-európai országban magyar intézet? »

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

2012. november 7-én, a Balassi Intézet vezetői találkozójának megnyitóján Ön úgy

fogalmazott, hogy 2014-re, az első világháború kitörésének 100 . évfordulójára nemzetstratégia i

jelentőségű , hogy minden közép-európai országban legyen magyar intézet, mivel ezek i s

segíthetnek „új fejezetet nyitni a magyarság és a közép-európai nemzete k

kapcsolatrendszerében. ”

Ez feltétlenül támogatandó és nemzetpolitikai szempontból is meghatározó jelentőségű
lépés lenne, csakhogy a Balassi Intézet honlapján olvasható adatok szerint jelenleg még csa k

Bécsben, Bukarestben, Pozsonyban, Prágában, Sepsiszentgyörgyön és Varsóban m űködik

magyar intézet Közép-Európában . A fent említett vezetői találkozón Ön azt is elmondta, hog y
„remélhetőleg jövőre (vagyis 2013-ra) Belgrádban, majd Zágrábban, Kolozsvárott é s

Ljubljanában is nyílik magyar intézet .” Ezek közül azonban csupán a Belgrádi Magyar Ház és a

Zágrábi Magyar Intézet alapításával kapcsolatban jelentek meg hírek. Előbbi esetében még 2012 .

október 11-én csoportosított át a Kormány a Balassi Intézet javára 900 millió forintot

ingatlanvásárlás, felújítási munkák, illetve az ezekkel kapcsolatos felkészülési munkák



kivitelezése céljából ; utóbbi kapcsán pedig egy 2012 . december 18-án megjelent

kormányhatározatból az derült ki, hogy a Kormány 1,2 milliárd forintot különített el a horvát

fővárosban létesítendő magyar intézet ingatlanvásárlásának céljára, a projekt kivitelezés i

határidejéül pedig 2013 . június 30-át szabta meg .

A leendő kolozsvári intézettel kapcsolatban azonban még ennél is kevesebb az

információ, csupán egy szándéknyilatkozat hangzott el tavaly októberben, miszerint a Kormány

napirendjén szerepel a Kolozsvári Magyar Intézet felállítása is . De a ljubjanai intézettel

kapcsolatban még ennyiről sem tudunk, mint ahogyan a többi közép-európai ország esetébe n

sem lehet tudni, hogy valóban tervezi-e a Kormány ezekben magyar intézetek nyitását, vag y

letett errő l a tervérő l .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Továbbra is szándékában áll-e a Kormánynak az, hogy 2014-re minden közép-európa i

országban működjön egy magyar intézet ?

Ha igen, mi lesz e terv végső határideje, és mely városokban terveznek még magyar

intézetet nyitni?

Mikorra várható a Belgrádi Magyar Ház és a Zágrábi Magyar Intézet tényleges

megnyitása ?

Történt-e bármiféle érdemi előrelépés a kolozsvári magyar intézet felállításáva l

kapcsolatban ?

Történt-e bármiféle érdemi előrelépés a ljubjanai magyar intézet felállításával

kapcsolatban ?

Amennyiben minden tervezett magyar intézet létrejön, a szomszédos országok közü l

egyedül csak Ukrajnában nem fog hasonló intézmény működni. Mi ennek az oka?

Tervezi-e a Kormány ennek a hiányosságnak a pótlását is?

Várom válaszát !

Budapest, 2013. szeptember 12 .

závay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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