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Bizottsági módosító javaslat

Lezsák Sándor úr ,
az Országgyű lés elnökének feladatait ellátó alelnök részér e
Helyben

Tisztelt Alelnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése
alapján az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága a Szovjetunióba
hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról szóló 1116686 . számú
határozati javaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A határozati javaslat 2 . pontja a következ ők szerint módosul :

„2. A Magyar Országgyűlé s

méltóképpen kíván megemlékezni arról a mintegy 800 ezer magyar honfitársunkról, akiket
1944 őszétől kezdve [a kommunista diktatúrában a magyar hatóságok hatható s
közreműködésével] hadifogolyként vagy internáltként [civilként] a Szovjetunióba
hurcoltak több éves kényszermunkára, vagy a II. világháborút követően a folyamatosan
kiépülő kommunista diktatúrában a magyar hatóságok hathatós közrem űködésével koholt
vádak alapján [8—12] 5-25 évre száműztek a Gulag rabtelepeire ;

tisztelettel adózik mindazok el őtt, akik életüket adták a hazáért, magyarságukért ,
származásuk miatt, politikai, vallási meggy őződésükért, illetve akik emberi és polgári
jogaiktól [állampolgárságuktól] megfosztva idegen földön, hazájuktól több ezer
kilométerre, embertelen, megalázó körülmények között fogságot szenvedve végezte k
kényszermunkát ;

támogatja és szorgalmazza olyan emlékművek állítását, megemlékezések szervezését ,
oktatási anyagok és tudományos feldolgozások készítését, amelyek a kommunista diktatúr a
idején a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokra és kényszermunkásokr a
emlékeznek;

- felkéri a központi államigazgatási szerveket, az oktatási intézményeket, az egyházakat és a
civil szervezeteket, a közszolgálati médiumokat, valamint az önkormányzatokat, hog y
gondoskodjanak a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokról és kényszermunkásokró l
való méltó megemlékezésről .”



Indokolás :

A módosító javaslat pontosításokat tartalmaz, különös tekintettel arra a történelmi tényre, hogy
Magyarországon kommunista diktatúráról 1944 őszén még nem beszélhetünk, figyelembe véve,
hogy hazánk önrendelkezését 1944 március 19-én vesztette el .

Budapest, 2012 . május 7 .

Dr. Lukács Tamás
elnök
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