
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: H/14113.

Benyújtás dátuma: 2017-02-21 12:39

Parlex azonosító: UYN4JM180003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik)
Határozati javaslat címe: A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a 2020. év
Trianon Emlékévvé nyilvánításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2017. (.....) OGY határozat 

a 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról

1.  Az Országgyűlés  a  2020.  évet  a  trianoni  békediktátum 100.  évfordulója  alkalmából  Trianon
Emlékévvé nyilvánítja.

2.  Az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt  az  emlékév  programsorozatának  előkészítését  és
kidolgozását  szervező,  a  parlamenti  frakciók  által  jelölt  személyekből  felálló  emlékbizottság
létrehozására,  amelynek  tagjai  köztiszteletben  álló,  széles  körben  elismert  szaktekintélyek,  a
szaktudományok jeles képviselői.

3.  Az  Országgyűlés  a  létrehozandó  emlékbizottság  figyelmébe  ajánlja  az  emlékév
programsorozatába illeszkedő alábbi, kiemelt lehetőségeket:

a) a nemzeti összetartozást hangsúlyozó, annak megélését célzó programok szervezése,

b) hazai és nemzetközi konferenciák szervezése,

c) a Kárpát-medencei magyarság egészére kiterjedő megemlékezések kezdeményezése,

d) iskolai rendezvények szorgalmazása,

e)  emlékművek létrehozásának, illetve emlékező és ismeretterjesztő kiadványok megjelenésének
támogatása,

f) pályázatok meghirdetése,

g) pályázati formában támogatott módon a Kárpát-medencei magyarság fennmaradásáért folytatott
küzdelmeinek és elért kulturális, szellemi és gazdasági sikereinek bemutatása,

h) azon Kárpát-medencei magyar térségek, települések bemutatása, ahol a magyarság lélekszáma
növekszik,

i) Kárpát-medencei turizmus népszerűsítése,

j)  a  trianoni  békediktátum  igazságtalanságainak  és  tragikus  következményeinek  tárgyilagos  és
szakszerű bemutatása, különösképp nemzetközi színtéren,

k) postai emlékbélyeg kiadása,

l) emlékérme kiadása.

4.  Az  Országgyűlés  felkéri  a  közmédiát,  hogy  az  emlékbizottság  által  kidolgozott
kezdeményezéseket  lehetőségeihez  mérten  minél  nagyobb  mértékben  mutassa  be  felületein.  A
fiatalok  minél  hatékonyabb  megszólítása  érdekében  pedig  az  Országgyűlés  javasolja  az
emlékbizottság számára a közösségi médiumok nyújtotta lehetőségek széleskörű felhasználását.
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5. Az Országgyűlés az emlékbizottság figyelmébe ajánlja az önkormányzatok, az egyházak és a
közművelődés intézmények együttműködését és bevonását a programsorozat megrendezése során,
lehetőséget adva egyúttal a társadalmi és kulturális szervezetek közreműködésére.

6. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.
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Általános indokolás

2020-ban lesz a trianoni békediktátum megkötésének 100. évfordulója. A 1920. június 4-én aláírt
szerződés  hazánk  történelmének  legsúlyosabb  és  legfájdalmasabb  eseménye,  amely
katasztrofális  következményeket  hozott  magával  Magyarország  számára.  Elcsatolták  hazánk
területének 72 %-át, és a magyarság egyharmada került üldöztetett kisebbségi sorba. A trianoni
tragédia  máig  hatással  van  nemzetünkre,  mind fizikai,  mind lelki  értelemben.  Az évről-évre
történő megemlékezések sorában a centenáriumi emlékév különös és rendkívüli hangsúllyal bír.
A méltó megemlékezésre, a történelmi sebek enyhítésére, valamint a határokon átívelő nemzeti
egység  és  összetartozás  kifejezésére  időszerű  és  megfelelő  alkalom a  centenáriumi  emlékév
megrendezése. Az emlékév keretében megvalósuló programsorozat lehetőséget nyújt a Kárpát-
medencei  magyar  közösségek  megerősítésére,  a  társadalom  –  különösképpen  a  fiatalok  –
történelmi  emlékezetének  ápolására,  a  nemzeti  önazonosság  megújítására,  a  nemzeti
összetartozás megélésére, valamint a magyar kultúra gyarapítására.
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