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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni а
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint а tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Mit lován tenni а Kormány annak érdekében, hogy а szovjet megszállás és а
kommunista diktatúra lenyomatai eltűnjenek az utcáinkról és а köztereinkrő l?”

címmel.

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

2012. évi CLXVII . törvény, azaz az egyes törvényeknek а XX. századi önkényuralm i
rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefügg ő módosításáról című , 2013 . január 1 -
jétő l hatályos jogszabály kapcsán fordulunk Önhöz .

Sajnálatos módon számos település önkormányzata а törvény ellenére а mai napig а
megszálló Vörös Hadseregrő l elnevezett utcában található, а jogszabályban foglaltakat az
önkormányzatok ugyanis nem hajtották végre . А Vörös Hadsereg utcában találjuk me g
Csibrák, Nagyrozvágy, Tarnaszentmiklós vagy éppen а fidеszes polgármester által vezetett
Bükkábrány polgármesteri hivatalát is .

Persze vannak más településeken, egyéb а szovjet megszállást és а kommunista diktatúrát
dicső ítő vagy csak szimplán а pártállam bűneit - ha nem is nyíltan - kisebbítend ő utcanevek.
Ilyen például Pásztó, ahol а helyi polgárok nyomására, lényegesen а törvényben foglalt
határidőt követően, de végül döntés született а Sallai Imrérő l, а Tanácsköztársaság idején
működő belügyi népbiztosság politikai osztályának vezet őjéről, illetve а Mező Imrérő l
(Меhrеl Izsák), а kommunista párt (МКР , később МОР ) funkcionáriusáról elnevezett
utcanevek megváltoztatásáról . Azonban hiába küldtek az átnevezéssel kapcsolatba n
javaslatokat is а pásztói polgárok, ez а mai napig nem történt meg. Ez azért is különösen
aggasztó, mert а kevesebb, mint 10 ezer fős nógrádi település két halálraítélt/kivégzett 1956 -
os mártír emlékével büszkélkedhet . Azonban sem Alapi Lászlóról, sem Geczkó Istvánró l
nincs elnevezve utca а fideszes többségű képviselő-testülettel rendelkez ő Pásztón. Ellenben



van egy szovjet emlékmű, amelynek eltávolítására а választási kampányban rendre ígérete t
tesznek а helyi politikusok. А tavalyi évben is ezzel kampányolt а fideszes polgármesterjelölt .

А Borsod megyei Edelényben Antal György útról elneveze tt utcában narancssárga-fehér, а
Fidesz fogójával ellátott tábla hirdeti : Edelény útja . Ennek ellenére - vagy talán éppen azért -
а mai napiga Tanácsköztársaság idején az edelényi járás vörös őrségének parancsnokáról, az
emléktáb án olvashatóak szerint „a proletárdiktatúráért folytatott küzdelem bátor harcosáról ”
van elnevezve az utca . А fentiekhez hasonló példákat hosszasan lehetne sorolni .

А törvény céljával egyetértünk, de mégis mi értelme van egy olyan jogszabálynak, amelyet а
kormánypárt által irányíto tt településeken sem tartanak be, és az abban foglaltak elmulasztás a
egyébként sem jár semmiféle következménnyel?

Mit tettek és mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy utcáink és köztereink hosszú
évtizedek pártállami diktatúrája után megszabaduljanak а kommunizmus emlékeitő l?

Várjuk megtisztelő válaszát !

Budapest, 2015 . január 21 .

Tisztelettel,

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Sneider Tamás

	

Hege Lorántné
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