
KÜLGAZDASÁGI És KÜLÜGYMINISZTÉRIU M
Parlamenti Államtitkár

az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

megküldöm Dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő „Mi az oka annak, hogy

Orbán Viktor miniszterelnökfelül kívánja vizsgáltatni a Magyar Köztársaság Kormánya és az

Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Er őinek a Magyar

Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak

mellékletét képező Végrehajtási Megállapodásokat? ” című, K/19584. számú, Mesterházy

Attila országgyűlési képviselő „Az Amerikai Egyesült Államok részéről történt-e pozitív

visszajelzés a megállapodás, valamint az annak mellékletét képező végrehajtási megállapodások

felülvizsgálatára és a tárgyalások megkezdésére?” cím ű, K/19590. számú, valamint „Miért

van szükség a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az

Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történ ő tevékenységéről

szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képez ő Végrehajtási Megállapodások

felülvizsgálatára?” című , K/19591. számú írásbeli kérdéseire adott válaszomat .

Budapest, 2018 . február „,iL”

Tisztelettel :

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
E-mail : I .evente .Map~}TarC .mfa.ov,hu; Tel: 458-1675

Kövér László úr részére
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Mesterházy Attila képviselőúr és
Dr. Harangozó Tamás képviselő úr részére

Magyar Országgyűlés
Budapest

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVL törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

alapján írásbeli választ igényl ő „Mi az oka annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök felű i

kívánja vizsgáltatni a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormány a

közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történ ő

tezaekenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási

Megállapodásokat?” című, K/19584. számú, „Az Amerikai Egyesült Államok részéről

történt-e pozitív visszajelzés a megállapodás, valamint az annak mellékletét képezővégrehajtási

megállapodások felülvizsgálatára és a tárgyalások megkezdésére?” című, K/19590. számú,

valamint „Miért van szükség a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok

Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén

történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képez ő Végrehajtás i

Megállapodások felülvizsgálatára?” című, K/19591. számú írásbeli kérdéseikre - Szijjártó

Péter miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

Az Egyesült Államok részéről 2017 őszén érkezett megkeresés a Magyar Köztársasá g

Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyvere s

Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás,

valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások (1997 . évi XLD( .

törvény) felülvizsgálatára .

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapesti, Bem rakpart 47.

E-mail: L.evente .Magyar@nnfa .gov.hu; Tek 458-1675
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Az új védelmi együttműködési megállapodás (Defense Cooperation Agreement,

DCA) létrehozásának legfontosabb célja, hogy a több mint 20 éve érvényben lévő,

hazánk NATO-csatlakozása előtt kötött megállapodást szővetségesi kapcsolataink

fejlődéséhez igazítva újítsuk meg. Washington Magyarországon kívül nyolc másik

régióbéli szövetséges országgal - Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária ,

Románia, Észtország, Lettország, Litvánia - kezdeményezte új védelmi

együttműködési megállapodások létrehozását

A szerződés felülvizsgálata kétoldalú kérdés, tehát azt Magyarország és az Egyesült

Államok kormányai között kell rendezni . A biztonság- és védelempolitikai

együttműködés mindig is kiemelt szereppel bírt a két ország kapcsolataiban . A

megállapodás tervezetében foglaltak ugyanakkor nem függetlenek sz ővetségesi

feladatainktól sem, hiszen a megállapodás elősegíti a Szövetség keretében felmerülő

feladatok elvégzését is. Ezen okokból született a megfelelő miniszterelnöki ME

határozat

11.Budapest, 2018. február ,,,
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Magyar Levente

KtiIgazdasági és Külűgyminisztérium,1027 Budapest, Bem rakpart 47.

E-mail: Levente.Magyar@rnfa .gov.hu; Tel : 458-1675


	page 1
	page 2
	page 3

