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Eгkezсtt: 20U

. . ./2014 ( . . .) ОСУ határozata

Ukrajna szuverenitása és területi egységének, hatáгainak sérthetetlensége mellet t

Tekintettel arra hogy :

a) А kommunista rendszer magyarországi összeomlását követ ően elsőként szabadon
megválasztott Országgyűlése egyik első elfogadott törvénye, aг 1956 októberi
forradalom és szabadságharc jelent őségének törvénybe iktatásáról szóló 1990 . évi
XXVIII . törvény pгеаmbulumában kimondta, hogy „az Országgyűlés 1956
szellemének megfelelően mindent megtesz а többpártrendszerű demokrácia, az emberi
jogok és а nemzet f~ggetlenségének védelme érdekében” .

b) Az Országgyűlés tisztában van azzal, hogy а magyar nemzet függetlenségének
megvédése elválaszthatatlanul összekapcsolódik más nemzetek fiiggetlenségének а
megvédésével, mivel а nemzeti függetlenség akkor biztosítható csupán, ha а
demokratikus nemzetek szolidárisak azokkal а más nemzetekkel, amelyek
függetlenségét, szuverenitását támadás éri .

c) Aг Országgyűlés demokráciánk egyik kiemelkedő pillanatának tartja azt, amikor

1992. november 11-6 Budapesten Borisz Jelcin orosz elnök megkövette а magyar

nemzetet az 1956 . évi szovjet beavatkozásért . Еггеl а gesztussal а két ország fontos
lépést tett а történelemmel való szembenézés terén, és új alapokra helyezte а politikai ,
gazdasági és kulturális kapcsolatait . Országaink vezetői ennek az eseménynek а
szellemében működtek együtt aг elmúlt két évtizedben, s erre aг örökségre építve
kívánjuk gazdagítani közös törekvéseinket а jövőben is. Magyarország érdekelt а
demokratikus, stabil, gyarapodó Oroszország fejlődésében .

d) Ukrajnát, Magyarország barátját és szomszédját támadás érte . Aг Orosz Föderáci ó

számos nemzetközi kötelezettségvállalását — közöttük az 1994-es Budapest i
Memorandumot — megszegve 2014 márciusában törvényellenesen annektálta aг
Ukrajnához tartozó Krím félszigetet, ahogy azt az ENSZ Közgy űlése, а maga 2014 .
március 27- 61 megszületett határozatában kimondta .

e) А Délkelet-Ukrajnában kialakult krízis megoldása érdekében 2014 augusztusában
Minszkben létrejött tárgyalás során elért tűzszüneti megállapodás ellenére а harcok
kiújultak Donyeck és Luhanszk megyékben . Amint azt á NATO Walesben megtartott
csúcstalálkozója megállapította, а harcok nem az ukrán állam és а szakadárok között
folynak, hanem —tekintettel aг Orosz Föderáció általa szakadároknak nyújtott katonai

segítségnyújtásra — а megtámadott Ukrajna és а támadó Orosz Föderáció között . Az

Orosz Föderáció katonáinak а közvetlen részvétele következtében az Orosz Föderáci ó
а konfliktusban érdekelt és részes félnek, méghozzá agresszornak min ősül .

f) А Magyar Országgyűlés 1956 emlékéb ő l kiindulva, tisztelegve а magyar szuverenitás
és szabadság védelme során mártírhalált halt hőseink előtt, és aг ő emléküknek i s

adózva, kinyilvánítja szolidaritását а szomszédos és baráti Ukrajnával, és kiáll az

ország területi épsége, határainak sérthetetlensége mellett, hitet téve egyben aziránt ,

hogy Ukrajna politikai berendezkedéséről, bel- és külpolitikájáról, szövetségi

rendszerérő l aг ukrán polgárok döntsenek demokratikus választások útján .



g) А Magyar Országgyűlés elítél minden olyan, а szabadság és а demokrácia alapértékei t

félresöprő , pusztán anyagi megfontolásokon alapuló politikát, amely megkérd őjelezi

az ukrán szuverenitást ért küls ő támadást, és nyíltan vagy burkoltan támogatást nyúj t

az agresszornak, követendő példának tartva, vagy csak mentegetve annak politika i

céljait és rendszerét .

h) А Magyar Országgyűlés 1956 szellemiségéből kiindulva kötelességének érzi –osztva

а demokratikus társadalmak hagyоmáпуоs szolidaritását és az Európai Unió

alapértékeit –azon nemzetek mellé állni, melyeket olyan agresszió ér, mint amilyet a z

Orosz Föderáció követ most e1 а fiiggetlen Ukrajna ellen .

az Országgyűlés а következő határozatot hozza :

1 .§ Az Országgy űlés felszólítja а neki felelős kormányt, hogy aktívan működjön közre az

Európai Unió, а NATO, az ЕBESZ és az ENSZ keretein belül а fenti értékek képviseletében

és azok szellemiségének megfelelően а konfl iktus mielőbbi lezárásában. Ennek érdekében

haladéktalanul tájékoztassa az Orosz Föderáció elnökét és kormányát, hogy Magyarország

elítéli az orosz agressziót, és felszólítja Oroszországot Ukrajna területi épségének ,

szuverenitásának tiszteletben tartására, az azt veszélyeztető politikai és katonai erők

támogatásának megsz űntetésére . Е tárgyban megtett lépéseirő l а kormány 2014. szeptember

30-ig tájékoztassa az Országgyűlést .

Indoklá s

А kormány nem állt ki egyértelműen Ukrajna függetlensége mellett az orosz agresszióva l

szemben. Kifogásolta mind azon lépéseket, amelyeket Az Egyesült Államok és E1 tett а
harcok leállítása és а tárgyalások megkezdése érdekében. Ez а magatartás nem ál l

összhangban az Országgyűlés által elfogadott 1990. évi XXVIII. törvény preambulumában

foglaltakkal, miszerint „az Országgyűlés 1956 szellemének megfelelően mindent megtesz а
többpártrendszerű demokrácia, az emberi jogok és а nemzet függetlenségének védelme

érdekében”, hiszen а nemzet függetlenségének megvédése elválaszthatatlanu l

összekapcsolódik más nemzetek függetlenségének а megvédésével .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Képviselőiönállóindítvány

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elпök úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján
benyújtom Ukrajna szuverenitása és területi egységének, határaina k
sérthetetlensége mellett szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2014. szeptember 9 .
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Demokratikus Koalíció
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