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Az Önök által feltett „Magyarország mely kétoldalú nemzetközi kulturális együttm űködési
megállapodásai jártak le, és mikor várható ezek megújítása?” című írásbeli kérdésre — Balo g
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Magyarországnak az alábbi országokkal kötött kulturális egyezménye, illetve munkaterve jár t
le :

Románia
Jelenleg hatályos kulturális munkaterv nincs, a legutóbbi, 2005-2008 . évekre szólt . A magyar
fél nyitott az együttműködésre és új megállapodás kidolgozására . Jelenleg Romániában zajlik
az elnökválasztási kampány, így a kérdés ezt követ ően kerülhet napirendre . Magyar részrő l
folyamatosan szorgalmaztuk a munkaterv kidolgozását, de a romániai belpolitikai változások
miatt végül erre nem került sor .

Montenegró
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró
Minisztertanácsa közötti oktatási, kulturális, tudományos, kulturális, ifjúsági és spor t
együttműködésről (Belgrád, 2006 . március 13 .). Előrehaladott tárgyalások folynak egy új
egyezmény megkötésér ől, jelenleg a montenegrói fél válaszára várunk a magya r
szövegjavaslatra vonatkozóan .

Szerbia
A 2014-2016 . évekre szóló oktatási, tudományos és kulturális együttm űködési program
szövegének egyeztetése most zajlik . Jelenleg a szerb fél válaszára várunk a magyar
szövegjavaslatra vonatkozóan.

Szlovénia
2014.10.14-én megérkezett a szlovén fél jegyzéke a kulturális egyezmény hatályban
tartásáról, így az egyezmény hatályban van .

Moldova
Hatályos kulturális munkaterv nincs . Megkezdődtek az egyeztetések egy új kulturális
munkaterv kidolgozására .

Mongólia
A 2011-2014-es évekre szóló oktatási, tudományos és kulturális munkaterv 2014 . július 31-én
lejárt . Jegyzék formájában kezdeményeztük a mongol félnél, hogy a régi munkaterv az ú j
munkaterv aláírásáig maradjon hatályban .
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Dél-Afrikai Köztársaság
A legutóbbi, 2003-ban kötött kulturális munkaterv 2006 . szeptember 17-ig volt hatályban . A
magyar fél nyitott a munkaterv megújítására dél-afrikai szándék esetén .

Algéria
Megkezdődött a 2014-2016 . évekre szóló kulturális együttműködési program szövegének
egyeztetése .

Finnország
A 2004-2008-as évekre szóló az oktatási, tudományos, kulturális és sportkapcsolatokat
szabályozó Együttműködési Programot (munkatervet) 2004 . január 15-én írtuk alá. Az
Együttműködési Program 2008 . december 31-én lejárt, de érvényessége 5 évve l
automatikusan meghosszabbodott. A finn fél informálisan jelezte, hogy az ország már csak
kivételes esetekben köt munkaterveket . Magyar részről nyitottak vagyunk a munkater v
megújítására .

Kuvait
1966-ban írt alá a két ország egy kulturális megállapodást . A kuvaiti fél 2014 májusában
kezdeményezte egy új, aktualizált egyezmény aláírását . Az egyeztetések hamarosan
megkezdődnek.

Litvánia
A kulturális és oktatási keretmegállapodás 2008 végén lejárt . Litván részről nem
szorgalmazták a megállapodás meghosszabbítását, magyar részrő l nyitottak vagyunk erre .

Ukrajna
A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Ukrajna Kulturáli s
Művészeti Minisztériuma közötti 2005-2008 . évi együttműködési terv lejárt, megújítása
folyamatban van. Az aktualizált munkaterv szövegtervezetét hamarosan megküldjük az ukrán
fél részére .

Budapest, 2014 . október 21 .
Üdvözlettel :

Rétvári Benc e
államtitkár
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az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dúró Dóra é s
Gyöngyösi Márton (Jobbik) országgyűlési képviselők „Magyarország mely kétoldalú
nemzetközi kulturális együttm űködési megállapodásai jártak le, és mikor várható eze k
megújítása?” című, K/1503 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2014 . október 21 .

Tisztelettel :

Rétvári Bence
államtitkár


	page 1
	page 2
	page 3

