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Írásbeli választ igényl ő kérdés
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.* (8) bekezdése alapján írásbeli
választ igénylő kérdést kívánok intézni a Külügyminisztériumot vezet ő dr. Martonyi János
miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„Mikor bontják el hazánk köztereiről a szovjet megszállást dicsőítő szovjet
emlékműveket?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tiszteit Miniszter Úr !

Mintegy 21 éve már annak, hogy az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánkat, illetve két év e
forradalminak nevezett demokratikus változások során sikerült a nyolc év népnyúzó, hazánkat
kiárusító, az alapvető emberi szabadságjogokat lábbal tipró szocialista kormányt leváltani .
Ennek ellenére köztereinket a mai napig a megszálló szovjet hadsereget dics őítő, a
megszállást felszabadításnak beállító obeliszkek lepik el . Budapesten a Szabadság téren, de
példának okáért Pásztón és Dobozon frekventált helyen szovjet katonai emlékmű hirdeti
megalázottságunkat. Közismert tény, hogy a II . világháború során a Vörös Hadsereg
ellenséges állam fegyveres erejeként elfoglalta hazánkat, több százezer ember életét oltotta ki ,
több százezer magyar nőt becstelenített meg, és felbecsülhetetlen veszteségeket okozott a
nemzetgazdaságnak. A magyar emberek méltóságát éppen ezért kirívóan sértik történele m
fekete lapjaira tartozó, drámai eseményeket dics ő ítő emlékművek közterületi jelenléte. Ezt
igazolja az is, hogy a Szabadság téri szovjet emlékművel szemben hosszú évek óta jelent ős
civil mozgalmi törekvések figyelhetők meg (pl . Nemzeti Jogvédő Szolgálat Szabadság tér
bizottsága) és rendszeresen éri politikai okból motivált fizikai támadás, rongálási cselekmén y
(pl. 2006. szeptember 18 .) .

Törvényes és jogszerű lehetőség létezik ezen emlékművek eltávolítására és más, magyar
emberek érzületét tiszteletben tartó módon történ ő elhelyezésére. Dr. Zétényi Zsolt, a Nemzeti
Jogvédő Szolgálat elnöke kidolgozta az emlékm űvek eltávolításának koncepcióját . A
koncepció jelenleg is elérhető a Nemzeti Jogvédő Szolgálat honlapján (http ://nja .hu/hirek/a-
szabads ag-teri-szovj et-emlekmu-eltavoli tasa/a-szabadsag-teri-szovjet-ho si-emlekmu-ugye
2006-ban-cimu jogi-es-politologiai-szakvelemeny-teljes-terjedelmeben-itt-olvashatok .tog) .



A koncepció lényege, hogy a magyar állam fontos állami érdekbő l a magyar-orosz hadisí r
egyezmény helyes értelmezése szerint egyoldalúan is elmozdíthatja a szovjet katonai
emlékműveket a közterületekrő l, tehát nem szükséges mindenáron az orosz fél hozzájárulása .
Természetesen a cél az, hogy a hazánk közterein megtalálható szovjet emlékm űvek sorsáról
az orosz állammal egyetértésben döntsön hazánk, tehát indokolt törekedni arra, hogy a z
emlékművek sorsát az érintett felek számára megnyugtatóan rendezzük. 2006-ban
Sátoraljaújhelyen sikerült az orosz féllel történt megállapodás alapján a köztéri szovje t
emlékművet áthelyeztetni .

Ennek kapcsán kérdezem Miniszter urat :

Mit tett a Minisztérium 2010. májusától az emlékművek eltávolításának érdekében?
Önök szerint van-e jogi akadálya ezen emlékm űvek eltávolításának?
Tervezik tárgyalások elindítását a szovjet émlékművek eltávolítása érdekében?
Pásztó Város Önkormányzata dokumentálta, hogy az emlékm ű alatt nincsenek katonák
földi maradványai, elkészítették szakemberrel az emlékm ű megfelelő módon történő
áttelepítését . Megjelölték, hogy a pásztói köztemetőben szeretnének méltó módon
emléktáblát állítani az elesett szovjet katonáknak . Az orosz és az ukrán
nagykövetségekhez többször levélben fordultak, azonban érdemi válasz nem érkezett
megkeresésükre . A Minisztérium milyen segítséget kíván adni a pásztóiaknak, illetv e
más érintett települések lakóinak az érzületüket sért ő emlékművek eltávolításával
kapcsolatban?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2012 . május 17 .

Dr. audi-Nagy Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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