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

megküldöm Dr. Molnár Zsolt képvisel ő úr és Dr. Tóth Bertalan képviselő úr „Mit

kívánnak tenni az erdélyi egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának leállítása, a korábba n

jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának megkérdőjelezése ellen?” című ,

K/73. számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018 . június „
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Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igénylő „Mit kívánnak tenni az erdélyi egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatásának leállítása, a korábban jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok
tulajdonjogának megkérdőjelezése ellen?” című, K/73. számú írásbeli kérdésükre -
Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

Romániai és vatikáni képviseletünk révén szorosan nyomon követjük az egyház i
ingatlanok helyzetének alakulását .

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatta, és támogatja a romániai magya r
szervezeteket, beleértve az egyházakat is az erdélyi egyházi ingatlano k
visszaszolgáltatásának leállítása, a korábban joger ősen visszaszolgáltatott ingatlanok
tulajdonjogának megkérd őjelezése ügyében. Ennek keretében segítségükre voltunk
árnyékjelentések és a restitúciós fehér könyv nemzetközi szervezetekhez val ó
eljuttatásában is .

Emellett Szijjártó Péter külügyminiszter román partnerével, Teodor Melescanuva l
folytatott tárgyalásain többször is felvetette az egyházi ingatlanok ügyét .

Budapest, 2018 . június „

Tisztelettel :

Magyar Levente

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47 .
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