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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással,

megküldöm Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő „Ha döntésre kényszerülne, ki t

választana a Miniszterelnök: Oroszországot vagy Európát?” című, K116599. számú írásbel i

kérdésére adott válaszomat .

Kövér László úr részére

az Országgyűlés elnöke

Budapest, 2017. július ,,2G "
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Dr. Hadházy Ákos képvisel ő úr részére
Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Ha döntésre
kényszerülne, kit választana a Miniszterelnök : Oroszországot vagy Európát? " című, K/16599 .
számú írásbeli kérdésére – Szijjártó Péter, mint a téma szerint feladatkörrel rendelkező
miniszter megbízásából – az alábbi tájékoztatást adom .

Magyarország helye az Európai Unióban van, Magyarország érdeke, hogy az EU er ős és
versenyképes legyen . Ugyanakkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy véleményünket ,
észrevételeinket elmondjuk az Unió jelenével, jöv őjével kapcsolatban .

Különösen fontos ez akkor, amikor az EU egyszerre több súlyos kihívással néz szembe, igy

például az illegális bevándorlással, az ukrajnai konfliktussal, a Brexittel, az energiabiztonsá g
kérdésével vagy a sok tagországot sújtó munkanélküliséggel .

Az EU jövőjével kapcsolatban két ellentétes elképzelést láthatunk, az egyik szerint még töb b

tagállami jogkört kell átadni Brüsszelnek, a másik szerint viszont a tagállamokat kel l
megerősíteni . Magyarország az utóbbi, az er ős uniós tagállamok szövetsége mellett tette le a
voksát, az európai integráció akkor tud er ős lenni, ha erős tagállamokra épül, ebben egyetérté s
van Közép-Európában .

Az ezt a nézetet képvisel ő tábor a Brexittel elveszíti legmarkánsabb tagját, ami miatt a
visegrádi országoknak az eddiginél is egységesebben és hangosabban kell képviselniük ezt a z
álláspontot .

Rendkívüli jelentőségű, hogy a visegrádi együttműködés ma a legszorosabb é s
leghatékonyabb szövetség az EU-ban, amit még fontosabbá tesz, hogy az EU jöv őjérő l
folytatott vitákban jellemz ően egységes álláspontot képviselünk .
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A magyar külpolitika minden esetben a magyar érdekeket képviseli . Külpolitikai és
külgazdasági döntéseinket kizárólag a magyar emberek érdekeit szem el őtt tartva hozzuk
meg. Az elmúlt időszakban képviselt politika eredményeképpen azon kevesek közé tartozunk ,
akik a régiónk életét meghatározó jelentős hatalmakkal kiegyensúlyozott kapcsolatot tartanak
fenn, így az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Németországgal, Kínával é s
Törökországgal is .
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