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Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz intézett „Kik a felelősök az ellenforradalmi emlékművekért,
és mit kíván tenni a kormány?” című, K/3179. számú írásbeli kérdésére az alábbi válasz t

adom.

Képviselőtársam számos kérdést tesz fel írásbeli kérdésében, igyekszem mindegyikre
válaszolni, de mindenekelőtt tisztázni kell számos félreértést .

Vlagyimir Putyin orosz elnök magyarországi látogatása során a Fiumei úti temet ő orosz

parcellájának központi, a második világháborúban elesett szovjet katonáknak emléket állító

emlékművénél (obeliszkjénél) helyezett el koszorút . A koszorúzáson a magyar fél részér ől

senki nem vett részt .

Érdekesnek találom, hogy Képvisel őtársam egy olyan eseményért kívánja felelősségre

vonni a nemzet miniszterelnökét, amin nem vett részt . Kíváncsiságból kérdezem csupán,

akkor is hasonló vehemenciával ragadott tollat, amikor a szocialista kormányf ő 2002-ben

Magyarországon ünnepelte Trianont és a nemzet megcsonkítását? Ugyancsak nem tudo m

felidézni aggodalmát, amikor a Nemzeti Színház igazgatója szintén a trianoni diktátumo t

kívánta volna ünnepelni Budapesten. Azt kell mondanom, hogy az Ön hozzáállása a
nemzeti sorsfordulókhoz szelektív, ebből kifolyólag hiteltelen .

Az 1956-os obeliszkkel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az orosz emlékmű közelében

található a 21 . parcella, ahol 400 szabadságharcos nyugszik . Úgy gondolom, hogy ez a tény

többet jelent bármilyen Ön által igényelt tájékoztató táblánál .

Képviselőtársam le nem zárt kérdéseket feszeget. A Kormány jelen pillanatban is

egyeztet orosz partnerével az emléktábla feliratát illet ően. Az utolsó egyeztetésre februá r
végén került sor . A magyar fél most is, mint ahogy 2013-ban is, felvetette a felirat tartalmát ,
és annak megváltoztatását javasolta az orosz félnek .
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A Magyarországon található külföldi katonai sírhelyek felújítása és gondozása a hatályo s
államközi szerződések értelmében minden esetben az idegen állam feladata és költsége .
Ilyen kétoldalú megállapodás nem csak Oroszországgal van érvényben, Németországgal ,
Szlovéniával és Lengyelországgal is hasonló megállapodásokat kötött a magyar állam - a
teljesség igénye nélkül .

Válaszom végén arra szeretném kérni tisztelettel Képvisel őtársamat, hogy ne
sugalmazzon semmilyen téves állítást a Fidesz-KDNP hozzáállását illet ően az 1956-os
eseményekhez. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csak magyar szempontbó l
óriási jelentőségű . Úgy gondolom, hogy a szabad világ számára is példaértékű a hősiesség,
odaadás és szabadságvágy, amivel a magyar nép küzdött a Szovjetunió ellen. A mi
pártcsaládunkat nem lehet azzal vádolni, hogy ne tisztelegne és emlékezne a nemze t
hőseire .

Tisztelettel :

q, r
dr. Se én Zsolt
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Tisztelt Elnök úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet

43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő „Kik a felelősök az ellenforradalmi

emlékművekért, és mit kíván tenni a kormány?” című, K/3179. számú írásbeli választ igényl ő
kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :

dr. Semjéri zsol t
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