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Szávay István
országgyűlési képviselő

Országgy ű lés Hivatal a
Irományszám :
Érkezett :
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2017 OKT 16Y

Írásbeli kérdé s
Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökéne k
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésről szóló 2012.
évi OVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
intézni a Mini szterelnökLKabinetirodát vezet ő miniszterhez mint a tárgyban illetékes
kormánytaghoz
„Pontosan mit dolgozik Kovács Miklós miniszterelnöki megbízottként havi több min t
egymillió forintért? ”

címivel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Kovács Miklós 2014 tavaszáig töltötte be a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetsé g
(KMKSZ) elnöki tisztségét. Eltávolítása köztudottan budapesti nyomásra történt, helyér e
korábbi alelnöke, Brenzovics László került . Kövér László házelnök persze másik komájához ,
az évi 1,3 milliárdból kamuintézetet m űködtető Szász Jenőhöz hasonlóan őt sem hagyta az út
szélén, Kovács Miklós is megkapta a maga lelépési pénzét és 2014 szeptemberét ől Orbán
Viktor miniszterelnök megbízottja lett . A kormany .hu tájékoztatása szerint feladatköre :
„szaktanácsadás az ukrán helyzettel összefügg ő magyar külpolitikai stratégiát érintő
kérdéskörben” .
Ennek ellenére tevékenységérő l több más miniszterelnöki megbízottal, így például a z
Országgyűlés korábbi MSZP-s elnökével, a határon túli autonómiaügyek egyeztetéséért

felelő s Szili Katalinnal ellentétben semmilyen információval nem rendelkezünk . A Kormány
tevékenységével kapcsolatban akkor még kritikus Origo 2014-es információi szerint azonba n
Kovács fizetése még a miniszterelnöki megbízottak között is kiemelked ő , bruttó 1,12 millió
forint .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

-

Mennyi jelenleg, illetve megbízatásának kezdete óta hogyan változott Kovács Mikló s
havi bruttó tiszteletdíja ?
Pontosan mit dolgozik Kovács Miklós miniszterelnöki megbízottként ?

-

Milyen gyakran és kinek ad tanácsokat? Mindezt szóban vagy írásban teszi ?

-

Amennyiben írott anyagok készülnek, azok nyilvánosak-e? Amennyiben igen, ho l
érhetőek el? Amennyiben nem, miért nem ?

-

Az elmúlt hetek során, az ukrán oktatási törvény kapcsán konkrétan milyen
feladatai voltak Kovács Miklósnak ?

-

Megkívánja-e miniszterelnöki megbízotti munkaköre azt, hogy Kovács Mikló s
munkanapokon Budapesten tartózkodjon ?

-

Van-e Kovács Miklósnak irodája bárhol Magyarországon, vagy a Kárpátmedencében, kap-e támogatást ennek fenntartására, működtetésére ?

-

Milyen rendszeressséggel találkozik, egyeztet miniszterelnöki megbízottként Kovác s
Miklós Orbán Viktor miniszterelnök úrral?

Budapest, 2017 . október 16 .
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