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Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Martonyi
János külügyminiszternek

„Mennyibe került Magyarországnak a meg nem valósul t
kárpátaljai magyar többségű választókerű let?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár tavaszi kárpátaljai látogatásával már
foglalkoztunk a Magyar Országgyű lésben. Mint ismeretes az államtitkár Ungváron tartott
sajtótájékoztatóján nem mulasztotta el a lehet őséget, hogy a nyilvánvaló tényekkel szemben
továbbra is hamis vádakkal illesse az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget . Emellett a
sajtó munkatársaival azt is tudatta, hogy a Külügyminisztérium képviseletében egyezményt
írt alá az ottani megye vezetőivel, amelynek értelmében közös erővel és azonos mértékben
1-1 millió dollár összegben támogatást nyújtanak kárpátaljai közintézményeknek. Mint az
államtitkár fogalmazott, Magyarország kiemelt partnerséget ajánlott Ukrajnának, hog y
támogatója lesz az ország európai integrációs törekvéseinek . Cserébe a kormány azt remélte
Kijevtő l, hogy az idei parlamenti választásokra biztosítani fogja Kárpátalján a magya r
többségű választókerületet .

Az azóta eltelt több mint fél évben sem derült ki hogy pontosan kik lesznek a szerencsések ,
csupán annyit lehet tudni, hogy oktatási, kulturális és társadalmi feladatokat ellátó hetve n
közintézmény számíthat anyagi támogatásra .

Nagyobb probléma, hogy az egyezmény ukrán részr ől aláíró Kárpátaljai Megyei Tanác s
- átlépve hatáskörét - olyan költségvetési kérdést érintő dokumentumot írt alá, amelyre



nem volt felhatalmazása . Ezáltal nincs garancia arra, hogy a megkötött megállapodásnak
megfelelően az ukrán fél vállalja a rá eső támogatási összeg biztosítását .

További kérdéseket vet fel a támogatásokat lebonyolító kárpátaljai alapítvány kiválasztása is ,
mivel annak vezet ője nem pusztán a KMKSZ alelnöke, hanem egyben a megállapodást ukrá n
részrő l aláíró Ivan Baloga megyei tanácselnök hivatali beosztottja is .

Nem világos, hogy az intézményeket milyen pályázati eljárással választották ki . Mi
indokolja a magyar részről rendelkezésre álló egy millió dollár támogatási összeg hetve n
intézménynek történő szétaprózását? Ki dönt a beérkezett pályázatok elbírálásáról? Az
ukrán közintézményeknek nyújtott támogatás mennyiben segíti a kárpátaljai magyarsá g
megmaradását? Kinek az érdekeltségébe tartozik a dönt ően nyílászáró cserét szorgalmaz ó
támogatási célok megvalósulása ?

Budapest, 2012 . október "g " .

zabó Vilmos
rszággyű lési képviselő
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