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Az Országgyűlésről 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 a marosvásárhelyi II . Rákóczi Ferenc Katolikus Iskola ellehetetlenítésére tet t
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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igénylő „Mit kívánnak tenni a marosvásárhelyi II. Rákóczi Feren c
Katolikus Iskola ellehetetlenítésére tett törekvések ellen?” című, K/76. számú írásbel i
kérdésükre - Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

A Külgazdasági és Külügyminisztérium elkötelezett a marosvásárhelyi katoliku s
líceum megmentése mellett, az ügyben az álláspontunkat többször határozotta n
elmondtuk. Az iskola ellehetetlenítésének ügyét Szijjártó Péter külügyminiszter a
román partnerével, Teodor Melescanuval folytatott tárgyalásain (2017 . augusztus 30-
án, 2017. október 2-án, ill . 2018 . február 5-én) felvetette . Ezen túlmenően a román
OECD tagsági pályázat magyar támogatásának esetleges visszavonásával is nyomást
gyakoroltunk a román kormányra - az eddigi jelek szerint hatásosan . Liviu Dragnea,
a Szociáldemokrata Párt elnöke Miniszterelnök Úrral folytatott 2018 . április 19-i
telefonbeszélgetése alkalmával ismételten ígéretét adta arra, hogy az ügyre megoldás t
találnak.

Fontos kiemelni a marosvásárhelyi katolikus líceum érdekében az RMDSZ által tet t
folyamatos erőfeszítéseket, amelyeket a magyar kormány messzemenően támogat és
támogatni is fog, szükség esetén a külpolitikai nyomásgyakorlás eszközit is igényb e
véve. A jelenlegi állás szerint, az RMDSZ-nek is köszönhetően felmerült megoldás i
javaslat szerint az oktatási miniszter rendelete révén alapítanák újra az iskolát .
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