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	 OGY határozat

az izraeli apartheid elítélésérő l

Az Országgyűlés történelmi felelősségének tudatában, az egyetemes emberi jogok ,
továbbá nemzetközi elkötelezettségei és vállalásai alapján :

1. Kinyilvánítja, hogy elítéli a gázai övezet elleni, több mint másfél millió ember t
koncentrációs táborba elkülönítő embertelen blokádot, mely humanitárius katasztrófát
idézett elő a legalapvetőbb élelmiszerek, tisztálkodási eszközök és gyógyszerek övezetbe
történő bejutásának megakadályozásával .

2. Kijelenti, hogy a Gázába tartó segélyszállító hajók elleni, nemzetközi vizeken történt
közelmúltbeli támadás felveti Izrael állama nemzetközi embargóval történ ő
elszigetelésének szükségességét .

3. Ezzel összefüggésben kifejezi súlyos aggodalmát épp ezen, a nemzetközi jogi normákat é s
alapvető emberi jogokat semmibe vevő ország államfője Simon Peresz Magyarország
felvásárlásáról tett nyilatkozata miatt, s azt, mint ellenséges szándékú, szuverenitásunka t
durván sértő törekvést a lehető leghatározottabban utasítja vissza .

4. Felkéri a Kormányt,
• vizsgálja felül hazánknak Izrael államával kötött kétoldalú megállapodásait ,
• kezdeményezze minden lehetséges nemzetközi fórumon Izrael aparthei d

bűncselekmények sorozatát megvalósító tevékenységének elítélését ,
• tegye meg a szükséges lépéseket a súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent ő , izrael i

bejegyzésű vállalkozások — különös tekintettel a magyar társadalomban okkal félelme t
keltő , hadseregnyi tagot számláló őrző-védő cégek, illetve törvénytelen ingatlan -
panamákat megvalósító befektetők — magyarországi működésének felülvizsgálatára .

1 . A határozat kihirdetése napján lép életbe .

Indoklás

Az ENSZ közgyűlése által 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatában egyebek között a következő t olvashatjuk :

„Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek,
ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hog y
viseltessenek .
Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz .
Az egyes államokon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyé t
szabadon megválasztani .
Minden személynek joga van a szociális biztonsághoz ; minden személynek joga van arra,
hogy a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejl ődéséhez szükséges gazdasági ,
szociális és kulturális jogait kielégíthesse.
Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosításár a
alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi

gondozáshoz . ”

Ezzel összhangban az ENSZ az elmúlt évtizedekben közel száz olyan határozatot hozott ,

amelyet Izrael állama nem tartott be, így azt sem, amely a 2008 . decemberében és 2009 .



januárjában Gázát ért légicsapásokban alkalmazott tiltott fegyverek használatának tilalmáró l
szólt .
Szintén az ENSZ elítélő nyilatkozatot fogadott el a fenti határozatban már említett, a gáza i
övezetbe igyekvő segélyszállító hajók elleni, több halálos áldozatot követelő támadás
tárgyában .

Ugyanakkor nemzetközi emberi jogvéd ő szervezetek szerint is Izrael állam politikája egyaránt
apartheid jellegű a nemzetközileg többnyire izraeliként elismert területeken él ő arabokka l
éppúgy, mint a megszállt területek palesztin lakosaival szemben.

A Magyar Köztársaság már Alkotmányában is hitet tesz az emberi jogok egyetemessége
mellett, ugyanakkor törvényeiben szigorúan elítéli azok megsértését . Így a Büntető
Törvénykönyv 157. §-a az apartheid bűncselekményt a következőképpen határozza meg:

„Aki az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja felett i
uralom megszerzése és fenntartása, illet őleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása
céljából

a) valamely faji csoport vagy csoportok tagjait megöli ,
b) valamely faji csoportot vagy csoportokat olyan életkörülmények közé kényszerít ,

amelyekkel a csoport, illető leg a csoportok teljes vagy részbeni fizikai megsemmisítésér e
törekszik,
bűntettet követ el, és tíz évtő l húsz évig terjedő , vagy életfogytig tartó szabadságvesztésse l
büntetendő.”

Ezek alapján egy, az emberi jogokat és nemzetközi jogi normákat évtizedek óta
rendszeresítetten figyelmen kívül hagyó és megsértő állam kapcsán okkal és joggal vetődik
fel, Magyarország milyen módon kíván hangot adni az európai jogi normáknak és erkölcs i
követelményeknek. A fenti Országgyűlési Határozat egy hosszú évek óta hiányázó
állásfoglalást kíván pótolni .



országgyű lési képvisel ő

H/. . . .

képviselő i önálló indítvány

dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten - a Házszabály 87. §-a alapján - benyújtjuk „az izraeli apartheid elítéléséről”
szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2010 . június 30 .
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