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Magyarország és a stratégiailag fontos keleti partnerei — így különösen Oroszország és
Törökország — közötti diplomataképzés, valamint cserediákprogramok elősegítésérő l

1) Az Országgyűlés felismerve azt, hogy a keleti fordulat hosszú távú kiteljesedéséhez ,
valamint hosszú távú biztosításához kizárólagosan stratégiailag kezelt diplomataképzésse l
megteremthető humán kapacitás mellett van reális lehetőség, felkéri a Kormányt, hog y

az e határozatban felsorolt országokkal haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
mielőbbi sikeres együttműködés kiépítése érdekében,

2014. év végéig külön-külön kössön kétoldalú megállapodást egy állami cserediák -
programról, amelynek célja, hogy a közélettel foglalkozó, közéleti pályára készülő
fiataljaink kölcsönösen megismerhessék az adott országokat, azok népeit, kultúráját ,
nyelvét, történelmét, problémáit és terveit .

2) A javaslat kiemelt partnerként jelöli meg Oroszországot és Törökországot .

3) A 2) pontban említett két stratégiai partnerrel való sikeres együttműködés esetén
megfontolásra javasoljuk Kazahsztánnal, Azerbajdzsánnal, Iránnal, Szíriával ,
Egyiptommal, Algériával, Nigériával, Indiával, Kínával, Mongóliával, Vietnámmal ,
Brazíliával, Argentínával és Mexikóval való kapcsolatfelvételt .

4) Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.



Indokolás

Az Európai Unió jelenlegi tagállamainak sorából egyre – másra érzékelhet őek azok az állás -
pontok, amelyek szerint a szuverén boldogulás esélye a jelenlegi gazdasági – politikai kör-
nyezetben jóval nagyobb a közösségen belüli lehet őségekhez képest .

Magyarország földrajzi elhelyezkedése és történelmi múltja révén kifejezetten bizakodóan
viszonyulhat a keleti fordulathoz, amely egy kelet-közép-európai integráción túlmutató kör -
ben, Oroszországgal, Törökországgal, Közép-Ázsiával, a Távol-Kelet országaival való straté-
giai együttműködésben nyerhet kiteljesedést .

E kapcsolatrendszer kiépítése – különös tekintettel Hazánk látható Unión belüli elszigeteltsé-
gére is – felettébb sürgető , az egyelőre szavak szintjén megfogalmazott elgondolásoknak vég-
rehajtásba kell fordulniuk.

Egyértelműen látható az is, hogy a keleti fordulat kitörési pont hazánk számára, a magya r
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek el őtt olyan új piac megnyílása lenne várható ,
amely alapján kiemelkedő természeti adottságainkban rejl ő előnyeink reális kihasználására
mutatkozik esély.

A keleti fordulattal kapcsolatosan számba vehet ő államokkal való együttműködés megterem-
tésének azonban alapfeltétele a szakmailag jól képzett és megfelel ő számú szakemberállo-
mány, melynek kinevelésével nem lehet tovább késlekedni .

A kölcsönös tapasztalatcsere, az adott országok népeinek, kultúrájának, nyelvének ,
történelmének problémáinak megismerése alapvető jelentőségű a kapcsolatrendszer
kiépítésének hajnalán.

Ennek megalapozása összenemzeti érdek, Hazánk hosszú távú és sikeres boldogulását
szolgálja .



országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtjuk Magyarország és a stratégiailag fontos keleti partnerei — így
különösen Oroszország és Törökország — közötti diplomataképzés, valamin t
cserediákprogramok el ősegítéséről szóló határozati javaslatot.

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2013 . április 22 .

Gyöngyösi Márton
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Vona Gábor
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Hegedűs Tamás
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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