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

megküldöm Dr. Molnár Zsolt képviselő úr és Dr. Tóth Bertalan képviselő úr „A

magyar-szlovák relációban mikor kerülhetnek asztalra - a 2010 óta jegelt - felvidék i

magyarságot sújtó kényes problémák? Orbán Viktor évekkel ezelőtt megígérte, hogy most már

a kényes ügyek is napirendre kerülnek . De ezek megoldására mikor kerül sor?” című , K/69 .

számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igényl ő „A magyar-szlovák relációban mikor kerülhetnek asztalra -
a 2010 óta jegelt - felvidéki magyarságot sújtó kényes problémák? Orbán Viktor évekkel ezel őt t
megígérte, hogy most már a kényes ügyek is napirendre kerülnek . De ezek megoldására miko r
kerül sor?” című, K/69. számú írásbeli kérdésükre - Szijjártó Péter miniszter ú r
megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

A magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatok a két ország miniszterelnöke által 201 2
áprilisában kijelölt „pozitív agenda” révén soha nem látott fejl ődésen mentek át .
Célunk, hogy az ezáltal megteremtett bizalmi légkör az érzékeny kérdése k
megnyugtató megoldásához is elvezessen . A magyar diplomácia ezeket természetese n
folyamatosan napirenden tartja .

Budapest, 2018 . június „
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