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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A vörös
terror  ellen  küzdő  hősök  és  áldozatok  igaz  emlékének  védelméről”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

A vörös terror ellen küzdő hősök és áldozatok igaz emlékének védelméről

Az Országgyűlés
- tisztelettel adózva mártírok emlékezetének,
- soha nem felejtve és soha meg nem bocsátva a kommunista diktatúrák embertelenségét,
- kifejezve eltökéltségét a pusztító, életellenes ideológiák térnyerése megakdályozásában,
-  vallva,  hogy a  huszadik  század  erkölcsi  megrendüléshez  vezető  évtizedei  után  múlhatatlanul
szükség van lelki és szellemi megújulásra,
- a jövő nemzedékek iránti elkötelezettségéből,
a következő határozatot alkotja:

1.  Az Országgyűlés  az  első  vörös  terror  első  áldozata,  gróf  Tisza  István  mártír  miniszterelnök
meggyilkolásának  100.  évfordulóján,  2018.  október  31-én  visszaállíttatja  a  Nemzet  Főterére,  a
budapesti Kossuth térre a Nemzeti Vértanúk emlékművét.

2. Az Országgyűlés kezdeményezi hazánk kegyeleti helyszíneiről a kommunizmust éltető, követőit
hősként  igazoló,  így  kiemelten  „a  kommunizmusért,  a  népért  éltek”  feliratok,  valamint  a
kommunista jelképek haladéktalan eltávolíttatását.

3.  Az  Országgyűlés  kezdeményezi  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  14.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  előírások  –  elmulasztását  törvényességi
felügyeleti eljárással sújtó - végrehajtását 2018. október 31-ig.

4.  Az  Országgyűlés  kezdeményezi  minden  olyan  közterületi  alkotás  eltávolíttatását,  amely  a
kommunizmus kiépítésében, fenntartásában részt vett személyt ábrázol vagy szervezetet idéz fel,
illetve azok ideológiáját közvetíti.

5.  Az Országgyűlés  nemzeti  sorstragédiának nyilvánítva  a  magyar  nép által  elszenvedett,  (Kun
Béla,  Rákosi  Mátyás,  Kádár  János  vezetésével  megvalósult)  három  vörös  terrort,  felkéri  a
Kormányt,  hogy mihamarabb terjessze az Országgyűlés  elé azt a törvényjavaslatot,  amellyel  az
oktatás,  a  kulturális  élet,  valamint  a  tömegtájékoztatás  területén  biztosítja  a  kommunizmus
ideológiájának  és  gyakorlatának történeti  hűséggel  való  bemutatását,  az  ellene  küzdő hősök és
áldozatok igaz emlékezetének megőrzését.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A XX. századi önkényuralmi rendszerek igazolása tekintetében zéró toleranciát  kell  hirdetni.
Amint  az  emberség  is  egyetemes,  úgy az  embertelenség is  az,  ennek  megfelelően általános
érvényű,  de  kellően  konkrét,  mindenre  kiterjedő  szabályozás  szükséges  az  országgyűlési
határozatban megfogalmazott alkotmányos célok megvalósulása érdekében. Nem engedhetjük
meg,  hogy  közterületeinken,  intézményeinkben,  közéletünkben  a  kommunizmus  pusztító
ideológiája  alattomos  módon  mételyezze  nemzeti  önbecsülésünket,  kikezdje  társadalmi
önrendelkezésünket, továbbá az alapvető emberi értékek melletti elkötelezettségünket.

A Nemzeti  Hitvallásunkkal  egybehangzóan  valljuk,  hogy:  „Büszkék  vagyunk  az  országunk
megmaradásáért,  szabadságáért  és  függetlenségéért  küzdő  őseinkre.”  Lehetetlen  ezen
meggyőződésünket hitelesen vállalni a jövő nemzedékei előtt, ha tűrjük, hogy a magyarországi
kommunizmus első áldozata halálának 100. évfordulója is úgy múljon el, hogy a bolsevizmus
sötét  örökségét  nem számoltuk  fel  maradéktalanul  és  hátrahagyott  emlékeit  nem küldtük  a
történelem szemétdombjára.

“A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem.
Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra-
és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más,  normális,  azaz nem kommunista ember
számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról,
amit  a  keresztény  etika  így  nevez:  lelkiismeret.  A kommunista  eltorzult  lélek!  Egészséges
szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit
egy  kommunista  szemrebbenés  nélkül  ki  ne  mondana,  ha  azt  a  mozgalom érdeke  vagy  az
elvtársak szermélyes boldogulása így kívánja.”

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin
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