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КОМ/23909-1/2013/АОм
Baráth Zs оf
t
országgy űlési képvi sсlо
3оь ьík маgуагогszаgёгt Mozgalom Ог szаgg уй lёsi Кёру ísеlбс sороft^а
Magyar Огszаggуй l ёs
Вида és t

Tisztelt 1ti.épvisél ő СУ
Az Огszаggуа lёsгоl szбlо 2012 . évi ХХКУ I. törvény 42, § (8) bekezdésében гсglаftаlс alapján
íгаsъсl i választ igéayl ő , „ Мйусп i m'ёz/(еЙёsсkсt
с 1m йh” 3,5 cw hсn а Kvrmánv а
Sсlоуаk i аhаn níй ig ёгуёnуbсn 1езо йюm вусzс tг ВеПе§-dс крёtmоk йgуёьс n?"сг mо, IU13363.
számú íгаsьсl i kérdésére az аlаьь i tájékoztatást adttrn .
А magyar-szlovák kapcsolatok az сlшаft ьаrсtп és évben sok tсгй lсtсп гс^l сltсk, de
számos ügy az. érzékenységénél fogva mindmáig megoldásra vár . Magyarország Когmаауа
ezeket а kérdéséket kreoldalú t аl аlkоzоiл 1<ёус&сzdсsса féiveti és а magyar e`rdekél еt
határozottan képviseli . ^7, az oka például annak, liQgy а magyar-szlovák kisebbségí vegye s
bizottság 2013 . d ссс mъсг I l-í pozsonyi ülёsс ^сgуzёkёnуv аlйаА$а пё& iil ért réget .
А вспс S-dekrétumok а szlovák jogfelfogás szerint lxár nе nr hatályosak, ám t оvаъьга is а
^оgгспд részét képezik . Magyar 1-6z^ а kоllсldíу bűnásséget, kоllr:ktív meghízhatatlanságot
ki гпойсlо 13 dekrétum vonatkozó részeinek шegsernmisítcsét tekintjük célnak . Ezek
^оgгеndьса tartása t сгъс li а Szlovákián ьс1ш i magyar-szlovák együ élést és а magyar-szlovák
államközi kapcsolatokat is, különös tddпtспсl аm, ьсgу az elszeпvedetl sérelmekét
Szlovákia elég neпl kért bocsáiatot .
А Külügyminisztérium а kérdéskörrel kapcsolatos fenti álláspontját mind k сtоldаlй
kсгсtсkъсп , mind multilaterális fоrumоkоп több аlь
iсmm4 e у'i е)miг'.' tсгtс, lсgпtоьь
Nёmсtь Isolt parlamenti államtitkár arcagyar-szlovák küligyi vegyes bizottság 2013.
аоу mьсг 12-1 ülésén tárgyalt ebben а szе11 еmьса szlovák рагtйсгёус l. Ügyanigy szсrсрсlt а
kérdés уаlаmсп n уi külügyeпiпiszt сг i találkozö вар iгсп d^ сп , sь
i 2013 аргilisаьал а két
К(Ilйgушiпiszt ёг i m és а К ülйgуi lntézetelc szakértöí egy k гсjсzсftсл ennek а témána k
szentelt egyeztetést is tartottal .
Az utó6bi i dоkьсп а Вепс '^-д&Тсаnаьk kéxdése az ЕU hagyoгreányos elzárkózása ellenére i s
гас gj сl сп t az curópai kёzсlсtьсп ^ az ЕЦгёра г Рагlаmспt Peticiás н i .zоа s4а (РЕТ1) foglalkozi k
ус с, А РЕТl 2012, tnájus 22-én elftэgadha
rхуi Iуа.tl ftсttа^ а . .^ВспсS-д&гёtьi щоk .
sёгthеtсtlсиsёgёго l szоlо 2007-es szlovák taernzeti fianáesi hаtагс zаt hatályon kívül
ъdусzсsсгс irányu1ó tваgуаг civil '.kсzдсщёnусzё St. Аz.. Európai Bízottság véle.ménye a
Ьсадиáппуа .kарс sо l аtоsап az уоft, hogy
Uаiбааk.. .Пi пс s ьа tаskёгс tёгtсасl.гй i.
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dоkц entum оk megs ещ luisitesére, mivel az EU^оg jоаьаtаsa 2érЬen ё s időben kor1át оzвtt. А
Bizottság ezen álláspontjával szemben а PETI 2012 szeрtсшьегё en а kérdés парirепden
fax-fásáról döntött, majd levélben kérte а szlovák koxт~ztánytrl az ügу tisztázását . А szlovák
ko:тnáпу válaszát kövеtő en а PETI 2013 . május 27-i záf üléséп foglalkozatta kérdéssel:
I346 Z оltán EP-k ё pvis е Iо j ы1 а 9-re k ő meghallgatást szervezett а ügyb сn. Magyar érd еk,
Ъо у а kcrdésbeп а vita toуаь ra is foIyjоп.
E1 еngedhetctlennek tart оm ebben а tёт агз а törtёnész еk iaagya ьь aktívatását is : ebben а
vоп atkozásЬan sikerült elindítanunk V4-es körben еgy ígéretes kezdeményezést, amel y
tогténész konfсгепс íаk sоrап а Visegrádi Csoport tcöztis törCéпehnéпеk részét képez(
érzékeny, е1lеntétes megítélés ű еsmёnyeket törekszik értelimezxri, s egy аttal а történelmi
görcsöket оlíiап i. lviagy аrország Ко гrnáпya ezek sikeтélзeг а jövőben is mindent megad anna k
érdekében, hogy а 13enes-dekrétumok p гоъ lernatíkus öröksége felszárn оll atdvá уаbол
Budapest, 2013 . iесетЪer
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