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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére hivatkozással ,

megküldöm Szávay István országgy űlési képviselő » Mit fog tenni a Kormány annak

érdekében, hogy ne lehetetlenüljön el a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum

működése és rendben elindulhasson a 2017/2018-as tanév is?" című, ,x/14246. számú

írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . március « ."
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KÜLGAZDASÁGI ÉS KŰ LŰGYMINISZTÉRIUM

MINISZTE R

Szávay István képviselő úr részére

Magyar Országgy űlés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett, az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8)

bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Mit fog tenni a Kormány anna k

érdekében, hogy ne lehetetlenüljön el a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum

működése és rendben elindulhasson a 2017/2018-as tanév is?” című, K!14246 . számú írásbel i

kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

A Külgazdasági és Külügyminisztérium sajnálattal és aggodalommal szerzett tudomást arról ,

hogy az illetékes román tanügyi hatóság a Korrupcióellenes Ügyészség eljárására hivatkozva

megtagadta új osztályok indítását 2017 szeptemberét ől a Marosvásárhelyi Római Katolikus

Teológiai Líceumban .

2017. február 27-én román kollégámmal, Teodor Melecanu külügyminiszterrel folytatot t

tárgyalásom alkalmával többek között a marosvásárhelyi gimnázium ügyét is felhoztam .

Megállapodtunk abban, hogy mihamarabb összehívjuk a Kisebbségi Együttm űködési

Szakbizottságot, a romániai magyar kisebbségi képvisel őkkel és a magyarországi romá n

kisebbségi képviselőkkel együtt, amelyen tematizálásra kerül a Líceum ügye is .

A Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum érdekében felemelte szavát a

Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság és az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítván y

vezetősége is . Az RMDSZ szövetségi elnöke, akivel szintén személyesen egyeztettem, a

román Legfelsőbb Bírói Tanácshoz fordult az iskola ügyében . A magyar kormány egyetért a z

álláspontjukkal és támogatja az illetékes erdélyi katolikus intézményeket és a romániai

magyar érdekképviseleteket, példa erre Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr 2016 .

december 5-i Budapesten elhangzott beszéde, illetve Potápi Árpád János nemzetpolitikáér t
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felelős államtitkár és Soltész Miklós szociális, család és ifjúságügyért felel ős államtitkár

2017. február 27-i közleménye.

Romániai külképviseleteink, mind a Bukaresti Nagykövetség, mind a területileg illetéke s

Csíkszeredai Főkonzulátus folyamatosan figyelemmel kísérik a Marosvásárhelyi Római

Katolikus Teológiai Líceum ügyét, és kapcsolatban állnak az érintettekkel . Mindent

megtesznek azért, hogy a kérdésben záros határidőn belül, a Romániával ápolt stratégiai

partneri viszonyunk keretei között létrejöv ő , megnyugtató megoldás szülessen .

Budapest, 2017 . március „ Ágy •”

Szijjá Péter
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