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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
választ igénylő kérdést kívánok intézni a Honvédelmi Minisztériumot vezet ő miniszterhez ,
mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Örök hála és dics őség a szovjet hősöknek, akik az 1956 . októberi ellenforradalomba n
életüket áldozták a magyar nép szabadságáért? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Jelenleg is zajlik a Fiumei úti temető 1 . és 4. parcellájában található szovjet katonai temet ő
felújítása. A katonai temetőben több olyan emlékmű található, amelyeken a magyar nemzet
számára igen sértő feliratok találhatók . Az 1956-os forradalom fegyveres leverésében részt
vett, és a harcokban elesett szovjet katonák emlékművén a következő olvasható : „ Örök hála
és dicsőség a szovjet hősöknek akik az 1956. októberi ellenforradalomban életüket áldozták a
magyar nép szabadságáért. "

Magyarország és Oroszország között 1995-ben létrejött hadisír egyezmény nem mondja k i
pontosan, hogy az vonatkozik-e az 1956-os forradalomra . Az egyezmény kihirdetéséről szóló
104/1996 . (VII . 16.) Kormányrendelet a megállapodás időhatárát „az I. és II. világháborúban,
valamint a háborút követő időszakban elestek, vagy meghaltak” szövegkörnyezetben

fogalmazza meg.

Emlékeztetnék, hogy a 1990-es években Borisz Jelcin orosz elnök bocsánatot kér t

Magyarországtól az 1956-os forradalom vérbefojtásáért . A morális elismerés tehát már
megtörtént, most már a fizikai megvalósításnak kell érvényt szerezni .



Kérdezem ezért Miniszter Urat, hogy valóban örök hála és dics őség jár a szovjet katonáknak

az 1956. októberi forradalom vérbe fojtásáért? Nem gondolja, hogy a magyar né p
érzékenységét is figyelembe kellene venni néha? Nem gondolja, hogy a külföldi halot t
katonákra meg lehetne úgyis emlékezni, hogy az ne járjon a magyar nemzet érzékenységéne k
sárba tiprásával?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2013 . október 28 .

Tisztelettel,

dr. Staudt Gábo r
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