
I jii'45 8

Képviselő i önálló indítvány

Az Országgyű lés
	 /2013.( . . . .) OGY határozata

a magyarországi németek elhurcolásának és el űzetésének emléknapjáró l

1. A Magyar Országgy űlés január 19-ét, az el űzetés 1946-os kezdetének évfordulóját a
magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjává nyilvánítja .

2. Az Országgyű lé s
szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a II . világháború végén, valamint
az azt követő időszakban a kollektív bűnösség igaztalan vádja és elve alapján
üldöztetést, kisemmizést elszenved ő magyarországi német közösség ember i
jogokat súlyosan sértő és igazságtalan elhurcolásáról és el űzetésérő l ;
tisztelettel adózik mindazok előtt, akik a megaláztatások, elhurcolások áldozata i
voltak, különös tekintettel azon egyházi, illetve világi személyekre, akik sokszor
önként vállalták az üldöztetést, és akár a halált is a rájuk bízott közösségek iránt i
felelősségvállalásból és szolidaritásból fakadóan ;

- támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok
készítését, amelyek a magyarországi német közösség meghurcolásával ,
üldöztetésével, elűzésével kapcsolatosak .

3. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.

4. A 88/2012 . (XII .12.) OGY határozat hatályát veszti .

Indokolás :

A Magyar Országgyűlés 2012 . december 12-én a magyarországi németek elhurcolásának
emléknapjáról elfogadta a 88/2012 . (XII .12.) OGY határozatot . Az országgyűlési határozat i
javaslat elfogadásával arra törekedett, hogy a magyar nemzet és a vele több évszázada együtt
élő nemzetiségi közösségek harmonikus, és egymást gazdagító, a modern európai együttélés i
normákat tiszteletben tartó közös fejlődését semmi se akadályozhassa .

E törekvést szolgálták a rendszerváltás óta, az igaztalan kollektív sérelmeket elszenvedett
vallási és kisebbségi közösségek iránt megnyilvánuló tisztelet és a többszöri bocsánatkérések ,
kárpótlási aktusok.

A magyarországi német nemzetiség űek „kitelepítését” el ő irányzó rendelet végrehajtására
Magyarországon els őként 1946 . január 19-én került sor, ezen a napon indult az els ő vagon. Az
első elhurcolások Budaörsön történtek, ezért is található a budaörsi Ó-temet őben az Országo s
Kitelepítési Emlékhely .

Országgyűlési képviselő

ídrz,tte



Az igazság kimondása, a meghurcoltaknak és elűzötteknek járó tiszteletadás minden
nemzetnek egyaránt feladata és felelőssége. Különösen igaz ez a többségi nemzet é s
nemzetiségek közösségi kapcsolatára .

Az elfogadott Országgyűlési határozat módosítására a Magyarországi Németek Országo s
Önkormányzata kérése alapján kerül sor . Véleményük szerint az elfogadott Országgyűlés i
határozatban sajnálatosan keveredik, illetve az Országgy űlési határozat nem következetesen
használja az „elhurcolás” (németül : „Verschleppung”) és az „el űzetés” (németül :
„Vertreibung”) fogalmakat . Előbbi a magyarországi németek 1944 . december végét ől szovjet
kényszermunkatáborokba történt deportálására, az ún . „Málenykij robotra” használatos
kifejezés, utóbbi az 1946 . január 19-én Budaörsön megkezdett ún . kitelepítésre vonatkozó
fogalom .
A változtatás oka többet között az is, hogy a magyarországi németek álláspontja szerin t
mindemellett nem szerencsés egy országgyűlési határozatban történelmi kérdésekben állás t
foglalni .

A módosítás célja a történelmi hűség helyreállítása, és a múlt méltó feldolgozásának
szándéka.

Budapest, 2013 . november 25 .

Dr. Lukács Tamás (KDNP)
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz —Magyar Polgári Szövetség

Érkezett: 2013 DEC 0 2.

Előteriesztői csatlakozás képviselői ónálló indítványhoz

Kővér László úrnak
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnők Úr !

Pofapi Árpád János és Dr . Lukács Тamás а Fidesz –Magyar Polgári Szövetség és а
Kereszténydemokrata Néppárt képvisel őcsoportjának tagjai 2013 . november 25-61

benyújtották „A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáróP '
szóló H/13158 . számú határozati javaslatot .

Ezúton szeretném jelezni, hogy – az előterjesztők hozzájárulásával –előterjesztőként kívánok
csatlakozni а fenti indítványhoz .

Budapest, 2013 . december 2 .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Elöteriesztő i csatlakozás képvisel ői önálló indítványhoz

Tisztelt Elnök Úr!

Potápi Árpád János és Dr. Lukács Tamás a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjának tagjai 2013 . november 25-én

benyújtották „A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról”
szóló H/13158 . számú határozati javaslatot .

Ezúton szeretném jelezni, hogy – az előterjesztők hozzájárulásával – előterjesztőként kívánok
csatlakozni a fenti indítványhoz .

Budapest, 2013. december 9 .

Kövér László úrnak
az Országgy űlés Elnöke részére

Helyben
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