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A recski munkatáborban a kommunista diktatúra er őszakszervezetei által elkövetet t
rémtetteknek a felnövekv ő generációk számára történ ő hiteles bemutatásáról

1 . Az Országgyű lés

- felismerve, hogy nemzetünk történelmének megismerése elengedhetetlenül szüksége s
minden fiatal magyar tanuló számára ,

figyelemmel arra, hogy a kommunista diktatúrák által elkövetett bűntettek nem
kellően ismertek a most felnöv ő generáció előtt ,

- abból a célból, hogy a fiatalok szellemi kibontakozásuk hajnalán szembesüljenek a
kommunista diktatúrák által elkövetett szörnyűségekkel ,

és ezzel hozzájárulva, hogy ezek a szörnyű bűntettek soha többé ne ismétl ődhessenek
meg

felkéri a Kormányt, hogy az e határozatban foglaltakra tekintettel alkosson rendelete t
2013. október 30 . napjáig, amely a Nemzeti alaptanterv részévé teszi, hogy minden
köznevelési intézményben tanulmányait folytató 9-12. évfolyamos tanuló legalább eg y
alkalommal, kötelez ő iskolai foglalkozás keretében látogassa meg a történelm i
emlékhelyekrő l szóló 303/2011 . (XII . 23 .) Korm. rendelet 28 . pontjában nevesített recski
Nemzeti Emlékparkot . A látogatást szervező köznevelési intézmény a látogatá s
megszervezésére tekintettel részleges költségtérítésre legyen jogosult .

2. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba .
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Indokolá s

A kommunista diktatúra megtorló államgépezetének különféle erőszakszervezetei, az 1950-es
évek elejétől kezdődően példátlan gyűlölettel fordultak nemzetünk ellen . 1950 márciusátó l
1953 júniusáig az ÁVH több mint egymillió büntetőeljárást kezdeményezett az ügyészségeknél, azok
a bíróságokhoz 650 ezer vádiratot nyújtottak be, melynek nyomán 390 ezer elmarasztaló ítélet
született.

Az Államvédelmi Hatóság által működetett munkatáborok – közöttük Tiszalök, Kazincbarcika,
Bernátkút, Hortobágy, Márianosztra, Dunabogdány, Megyer, Oroszlán, Inota – közül a Heves
megyei Recsk mellett m űködtetett kényszermunkatábor elvitathatatlan szimbólumává vált a
kommunista diktatúra kegyetlenségeinek . Az ide elhurcolt mintegy 1500 honfitársunk a
szovjet módszerekből megismert válogatott megtorlásoknak voltak alávetve, közülük ali g
ötvenen maradtak életben .

A magyarság XX. századi történelmét legsúlyosabban meghatározó kommunista diktatúr a
állambiztonsági börtönei, internáló-, kitelepít ő-, gyűjtő- és munkatáborai egyszerre szolgálták a
megfélemlítést és a nemzeti öntudat megtörését, mára azonban kézzelfoghatóvá vált, ami ol y
sokak számára akkoriban is nyilvánvaló volt, hogy identitásunk elvétele semmilye n
erőszakszervezet számára és semmilyen terror alkalmazása mellett nem lehetséges .

Az idő múlásával azonban egyre kevesebben tudják átadni a felnövekv ő generáció számára a
kommunizmus embertelen bűneiről szerzett elborzasztó tapasztalataikat, amelyre pedi g
nélkülözhetetlen szükség lenne az egészséges, a magyarság valós történelmi múltjában
gyökeredző személyes értékrend kialakításához .

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy – a sajnálatos gyakorlati tapasztalat szerint – a
jelenkor tömegkommunikációs eszközeinek többségéből szerezhető információk a nemzetek
felettiség, a globalizáció eszméjét terjesztik, ezáltal is ellehetetlenítve a nemzeti történelmi
tapasztalatokból kiinduló romlatlan világkép kialakítását .

A magyarság számára nem létezik reális jöv őkép a kommunizmus, mint a magyar nemzet
történelmének legnagyobb és közvetlen közelmúltbéli tragédiájának hiteles bemutatás a
nélkül .

Mindezek alapján kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a közvetlenül előttünk járó
generációk kommunista diktatúra során végbement szenvedései és ezen – a mai kor ifjúság a
számára már-már elképzelhetetlen – borzalmak ellenére tanúsított dics ő helytállása, megfelelő
módon kerüljön átadásra az utánunk következő nemzedékeknek is .

Ezekre való tekintettel rendkívül fontos, hogy a közoktatás keretében a 9-12 . évfolyamo s
tanulók a recski Nemzeti Emlékpark helyszínén ismerkedjenek meg a kommunista diktatúra
nemzetünk megtörésére és elpusztítására irányuló törekvéseivel .



Vona Gábor
országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtom A recski munkatáborban a kommunista diktatúr a
erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára
történő hiteles bemutatásáról szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom.

Budapest, 2013 . május . . .

Vona Gábor
országgyű lési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Csatlakozás képviselői önálló indítványhoz

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28. § (4)
bekezdése alapján Vona Gábor által benyújtott, a recski munkatáborban a kommunista
diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk
számára történő hiteles bemutatásáról szóló H/11032 . számú határozati javaslathoz — az
előterjesztő hozzájárulásával benyújtóként — csatlakozni kívánunk .

Budapest, 2013 . május 23 .

Tisztelettel :
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Farkas Gergely

	

Mirkóczki Ádám
országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

	

Jobbik Magyarországért Mozgalom

A csatlakozáshoz hozzájárulok:

Vona Gábor
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom

országgyűlési képviselő

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
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