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

megküldöm Mesterházy Attila képvisel ő úr és Dr . Tóth Bertalan képviselő úr „Mikor

nyílik meg az évek óta beharangozott Kolozsvári Magyar Kulturális Fiókintézet, illetve a

marosvásárhelyi és nagyváradi konzuli irodák?” című , K/143. számú írásbeli kérdésér e

adott válaszomat .
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Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igénylő „Mikor nyílik meg az évek óta beharangozott Kolozsvár i
Magyar Kulturális Fiókintézet, illetve a marosvásárhelyi és nagyváradi konzuli irodák?” című ,
K/143 . számú írásbeli kérdésükre - Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából - a z
alábbi tájékoztatást adom .

A Bukaresti Magyar Intézet kolozsvári fiókintézetének megnyitásáról 2014-be n
döntött a Kormány, ám arról - a kulturális intézmények alapításáról szól ó
kormányközi egyezmény eltér ő magyar és román értelmezése okán - azóta is zajlanak
a tárgyalások. A román fél legutóbbi válaszát az egyezmény szövegének módosítás a
tárgyában tett, 2017 . szeptember végi javaslatainkra csupán 2018. május 11-én küldte
meg. Ezek fényében tehát további egyeztetések szükségesek az egyezmény
módosítása érdekében, ami előfeltétele a fiókintézet megnyitásának .

A kolozsvári és a csíkszeredai külképviselet munkatársai mindent megtesznek az
erdélyi magyar közösség és minden magyar állampolgár igényeinek kiszolgálásáért .
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