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Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 90. § (1) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Navracsics Tibor,
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium irányítójáho z
„Mikor kerül megalkotásra az 1945-1948 közötti időszakban Felvidékről kitelepített testvéreink
jóvátételére irányuló törvény? ”
címmel .
A választ írásban várom !
Tisztelt Miniszter Úr !
Az egységes magyar nemzetért érzett felelősségből fakadóan, Felvidékről kitelepített honfitársaink
jóvátételének máig elvarratlan szálai miatt fordulok jelen kérdésemmel a T. Miniszter Úrhoz !
Az Alkotmánybíróság 37/1996 . sz. határozata megállapítja, hogy Magyarország
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet, 2012 . január 1-től alaptörvény ellenessége t
valósít meg a mai napig, tekintettel arra, hogy az 1945-1948 között Felvidékr ől kitelepített
honfitársaink máig nem kapták meg az őket megillet ő jóvátételt.
Az Alkotmánybíróság indokolásában kifejtette, hogy a Párizsi Békediktátum 29 . cikk 3.
pontjában a magyar Kormány kötelezte magát, hogy azokat a magyar állampolgárokat, akiknek
javait e cikk értelmében elvették és nem adták vissza, kártalanítani fogja . E kötelezettségvállalás
belső jogalkotási kötelezettséggel jár, így mindaddig, amíg a nemzetközi jogi kötelezettség és a
belső jog összhangja nem valósul meg, a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes állapo t
fennáll. Tisztán látható, hogy egyrészt jogi, másrészről pedig erkölcsi felel őssége a Kormánynak,
hogy mielőbb orvosolja ezen alkotmánysért ő állapotot.
Az Országgyűlés, 2011 . december 23-i, az „Egyes törvények az Alaptörvénnyel összefüggő
módosításáról” szóló törvényjavaslat záróvitájában felszólalásomban emlékeztettem a T . Házat arra,
hogy a benesi rendszer kommunista államvezetése 100 000 felvidéki magyar testvérünke t
népirtással felérő módon telepítette ki és fosztotta meg vagyonaiktól.
A kommunista vezetés ű Magyar Állam 1948-ban vállalta a Csorba-tói Egyezményben, hog y
jóvátételt ad nekik, azonban ez máig nem történt meg .

100.000 ember és leszármazottai a mai napig jóvátétel nélkül vannak, miközben Felvidéken a ma i
napig továbbra is jogfosztások érik a magyar embereket, többek között már sokadik honfitársunka t
fosztják meg jogtalanul állampolgárságától . Vérlázító módon még olyan személy ellen is fellépne k
a szlovák hatóságok aki 99 éve a saját szül őföldjén él.
Álláspontom szerint meg kell adni a törvényes arányos, méltányos és korrekt jóvátételt a
felvidéki magyar honfitársaink részére is, tekintettel arra is, hogy a 2011 . évi CLXXXVIII. törvény
XLII fejezetében a kormányzati rendkívüli kiadások cím alatt zsidó honfitársainknak már biztosítv a
van az 1,7 milliárd forint összeg ű éves jóvátétel .
Dr. Rétvári Bence államtitkár úr, 2011 . december 23-án, a mellette helyet foglaló Orbán
Viktor miniszterelnök úr határozott bólogatása mellett, az Országgy űlés plenáris ülésén egy
záróvitában megtett hozzászólásában ígéretet tett arra, hogy a Kormány törvényt fog alkotni a
felvidéki honfitársaink kárpótlása érdekében . Az államtitkári választ jelentős sikernek értékelem,
mivel most tett el őször nyilvános ígéretet tett a Kormány arra, hogy törvényi kereteket biztosítva ,
megadja a kitelepítés áldozatává vált felvidéki testvéreink részére a kárpótlást .
Az Országgyűlés 2012 . december 28-i ülésén Vantara Gyula fideszes képvisel őtársam által
„Régi bűnök árnya messzire nyúlik, avagy milyen kárpótlásban részesülhetnek a Felvidékr ől
kitelepített magyar állampolgárok?” címmel feltett azonnali kérdésében emlékeztetett a T . Ház és az
ország nyilvánossága el őtt, hogy a kitelepítés óta lassan egy emberöltőnyi idő telt el és máig nem
történt meg a jóvátétel . A képviselőtársam javasolta, hogy az erkölcsi rehabilitációt méltányos lenn e
egy jelképes összegű kárpótlással nyomatékosítani .
Válaszában T. Miniszter Úr elmondta, hogy a minisztériumban már folynak a munkálatok,
amelyek arra irányulnak, a felvidéki honfitársainkat ért anyagi károkat és veszteségeket számb a
vegyék és mai értéken forintban összesítsék, valamint a kárpótlás szabályainak kialakításán is
dolgoznak és várhatóan még idén az Országgy űlés elé terjesztik a jóvátételt célzó törvényjavaslatot .
Tájékoztatom T. Miniszter Urat, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2012 .
január 27-én tartott ülésén vitatta meg és a magyar delegáció támogatásával fogadta el Egidiju s
Vareikis litván képviselőtársam, „A lakosság erőszakos kitelepítése, mint az emberi jogok
megsértése” című jelentés részét képez ő határozatot.
Az 12819. számú dokumentum 55 . pontjában kategorikusan leszögezi azt, hogy az állam álta l
elkövetett erőszakos kitelepítésekért az állam felel ősséggel tartozik, ezért jóvátételi kötelezettsé g
terheli.
Kérem T. Miniszter Urat, hogy válaszában tájékoztasson arról, hogy az Ön és dr. Rétvári
Bence államtitkár úr nyilvános ígéretének valóra váltása mikorra várható, azaz mikor nyújtj a
be a Kormány a kitelepített felvidéki testvéreink jóvátételére irányuló törvényjavaslatot ?
Budapest, 2012 . február 10.
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