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Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő „Alapi László és Geezkó István pásztói ötvenhatos mártírok
kivégzésének közelgő 56 évfordulója alkalmából szülővárosuk polgárai számíthatnak-e a
telepillés központi részén található szovjet emlékmű eltávolításában a Külügyminisztériu m
segítségére?” círnü, K110794 . számú kémlésére az alábbi tájékoztatást adtam :

A Magyarországon található szovjet/orosz katonai temetkezési helyek áthelyezését illet ően a
Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya között a háborúkba n
elesett katonák es polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi
helyzetérői szóló, Moszkvában 1995 . március 6-án aláírt Megállapodásban (kihirdetve :
104/1996 (VII . 16.) Korm. rendelet), a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya
kötött a háborúkban elesett katonák es polgári áldozatok emlékériek megorökitéserő l ,
lalannint sírjaik jogi helyzetérő l szóló, 1996 november 16-án, Kijevben aláír t
Megállapodásban (kihirdetve 21611998 . (XII . 30.) Korma rendelet) és a Magyar Köztársaság
Kormánya és a Moldovai Köztársaság Koralánya között a háborúkban elesett katonák és
polgári áldozatok emlékének mcgörokttésér ől, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló ;
Chisinauban 1998, március 2-án aláírt Megállapodásban (kihirdetve : 154/2000 . (IX. 13 .)
Kcsrm.. rendelet) lefektetett szabályok tekintendők irányadónak.
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A hivatkozott kétoldalú kormánymegállapodások közös ismérve, hogy a szerződő felek
biztosítják az egymás területén lévő katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékrnűvek és
más kegyeleti létesítmények védelmét és korlátlan id őre szóló megőrzésük jogát .

Abban az esetben, ha a katonai temetkezési helyek és kegyeleti létesítmények által elfoglal t
földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt fél új –
méltó körülményeket teremt ő – helyet biztosít a másik fél számára és vállalja az elesett
katonák földi maradványainak a kegyeleti létesítmények áthelyézésévél és az új katona i
temetkezési helyek kialakításával járó költségeket. Az új .;földterület kiválasztását és az
újratemetés-t a felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani . Egymás katonai sír -
es emlékhelyeinek egyoldalú eltávolítására nincs lehetőség, azonban az áthelyezés lehetséges .

A hadisír-gondozássál összefüggő kérdések szakmai koordinálója Magyarországon a
Honvédelmi Minisztérium. A tárca irányítása mellett működik a Magyar-0r~ kétoldal ú
kormányközi hadisírgondozó vegyes bizottság magyar tagozata, amelyben a
Külügyminisztérium is képviselteti magát. Az időről időre ülésező vegyes bizottság
kereteiben nyílik lehetőség az esetlegesen felmerülő problémák kezelésére, a magyar érdekek
érvényesíttetésére, az együttm űködési területek áttekintésére .

A rendelkezésünkre álló információk alapján az orosz fél nem zárkózik el a pásztói emlékmű
áthelyezésétől . Az ő nyilvántartásuk szerint azonban az emlékmű alatt 26 szovjet katona földi
maradványai nyugszanak . Az áthelyezésre így csak ennek figyelembe vételével kerülhet sor.

Az eddigi tapasztalatok szerint az orosz kormányzat – egy alapos bels ő egyeztetési folyamatot
követően – a megfelelően benyújtott kérelmeket nem utasítja el . Emwk megfelel ően a
Külügyminisztérium üdvözöl minden olyan lépést, amely elősegítheti a pásztói emlékmű
ügyének minden érdekelt fél részére történő megnyugtató és a törvény betűjének megfelelő
rendezését, s ahhoz az illetékességébe tartozó minden segítséget kész megadni .

Budapest, 2013 . április
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