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Tisztelt Elnök Úr !

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

megküldöm Dr . Molnár Zsolt képviselő úr és Dr. Tóth Bertalan képviselő úr „Ma is

egyetért a Nemzeti összetartozás bizottságának 2016. november 26-i ülésén tett kijelentésével ,

miszerint összességében ilyen jó még nem volt a kapcsolatunk a szomszédos országokkal? ”

című , K/95 . számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018 . június „

Tisztelettel :

Menczer Tamá s

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47 .
E-mail : Tamas .Menczer@mfa .gov.hu; Tel : 458-1285
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Dr. Molnár Zsolt képviselő úr és
Dr. Tóth Bertalan képvisel ő úr részére

Magyar Országgy ű lés
Budapest

Tisztelt Képviselő Urak !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglalta k
alapján írásbeli választ igénylő „Ma is egyetért a Nemzeti összetartozás bizottságának 2016 .
november 26-i ülésén tett kijelentésével, miszerint összességében ilyen jó még nem volt a
kapcsolatunk a szomszédos országokkal?” című, K/95. számú írásbeli kérdésükre -
Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

Magyarország szoros együttműködést folytat minden szomszédjával . Ennek és a
gazdasági sikereknek az eredményeként a felmerül ő vitás kérdéseket is fokozatosan a
megoldás esélyével vitathatjuk meg .

Ukrajnával azonban 2017 szeptemberében a szerzett kisebbségi jogok csökkentésér e
irányuló ukrán kormányzati törekvések miatt romlottak meg a kétoldalú kapcsolatok,
a legutóbbi május 29-i külügyminiszteri találkozó alapján azonban újra látszik ném i
remény a megoldásra . Az általunk javasolt 5 fős magas szintű munkacsoport
(külügyminiszterek, oktatási miniszterek, KMKSZ-elnök) várhatóan június folyamá n
összeül . Amennyiben a magyar álláspontnak megfelel ő módosításokat ukrán bels ő
jogi aktusokkal is megerősítik a törvényben, a magyar-ukrán kapcsolatok i s
visszatérhetnek az oktatási törvény elfogadása el őtti jószomszédi együttm űködéshez .

Budapest, 2018 . június „ li . "

Tisztelettel :

Menczer Tamá s

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
E-mail : Tamas .Menczer@mfa .gov.hu; Tel: 458-1285
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