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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Magyarország továbbra is blokkolni kívánja Ukrajna 
euro-atlanti integrációs törekvéseit? " 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
 
Az  elmúlt  napokban  olyan  háborús  események  elszenvedői  vagyunk  Európában,  amelyek
alapvetőan alakítják át a térség biztonsági helyzetét és a nemzetközi kapcsolatokat is. Oroszország
agressziója  a  független  és  szuverén  Ukrajna  ellen  irányult,  és  kirobbantott  egy  semmivel  nem
igazolható,  igazságtalan  és  aljas  módon  előre  eltervezett  háborút,  amely  rengeteg halált  és
szenvedést  hoz mindkét  nép számára.  A NATO és az EU egységesen és határozottan lépett  fel
Vlagyimir  Putyin  által  elrendelt  invázió  ellen.  Ezen  egység  megőrzése  alapvető  biztonsági
érdekünk, hiszen a putyini agresszió egyik célja az EU, a NATO tagállamainak megosztása, hogy
ezzel meggyengítsék az euro-atlanti szövetségesi rendszert és ezáltal kiszolgáltatottá, sérülékennyé
tegyenek bennünket.
Elemi érdekünk az a béke és biztonság területi kiterjesztése, amely leggyorsabban a szövetségesi
rendszer bővítésével érhető el, legyen szó a Nyugat-Balkánról vagy éppen Ukrajnáról. Mindezekből
kiindulva kérdezem Miniszterelnök urat, hogy:

1. A Magyar Kormány, jelen megváltozott körülmények közepette, továbbra is blokkolni 
kívánja-e a NATO-Ukrajna bizottsági ülések miniszteri szintű összehívását?

2. A Magyar Kormány, jelen megváltozott körülmények közepette, továbbra is blokkolni 
kívánja-e Ukrajna csatlakozását a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági 
Központjához?

Továbbá  tekintettel  arra,  hogy  Szijjártó  Péter  külügyminiszter  úr  tavaly  év  végi  miniszteri
meghallgatásán kérdésemre a következő választ adta:  „Tehát a NATO-Ukrajna bizottsági ülések
miniszteri szinten történő összehívását továbbra is blokkoljuk, és ha ez így megy tovább, akkor nem
vagyok  abban  biztos,  hogy  az  Európai  Unióban  is  nem  kell  majd  nyúlnunk  a  vétó,  illetve  a



 
blokkolás  eszközéhez  Ukrajnával  kapcsolatban  különböző  integrációs  kérdésekben”;  valamint
figyelemmel arra a hírre, hogy: hamarosan hivatalosan is megérkezhet Brüsszelbe Ukrajna uniós
csatlakozási  kérelme,  hiszen  Volodimir  Zelenszkij  ukrán  elnök  hétfői  beszédében  arra  kérte  az
Európai  Uniót,  hogy „azonnal”  vegyék  fel  őket  a  tagországok  közé  egy  rendkívüli  eljárásban,
kérdezem Miniszterelnök urat, hogy:

1. A Magyar Kormány jelen körülmények között valóban blokkolni kívánja-e Ukrajna uniós 
csatlakozását is vagy bármely módon akadályozni akarja-e Ukrajnát „különböző integrációs 
kérdésekben”?

 
Tisztelettel várom válaszát. 
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