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Az Országgyű lés
. . . ./2015 ( . . .) OGY határozata
az örmény népirtás elítéléséről

1. Az Országgyűlés az örmény népirtás századik évfordulója okán emléket állít a mészárlá s
másfél millió áldozatának .

2. Az Országgyűlés hangsúlyozza, hogy a világ lelkiismeretének ébren tartásához, és a
további népirtások megakadályozásához a múlttal való szembesülés elkerülése helyet t
világos beszédre van szükség ; emlékezésre a felejtésért, ahol a cél a múlt lezárása és a
felejtés, de csak azután, hogy a nevükön nevezett bűnök teljes nyilvánosságot kaptak .

3. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy 1915-től az Ottomán Birodalom fellépése az örmén y
néppél szemben népirtás volt, amely a civilizált világ rendjével szembeszegülve
jóvátehétetlen veszteségeket okozott az emberiségnek .

4.Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁ S

Az örmény népirtás a XX . század egyik legsúlyosabb traumája. A, világon több mint húsz
ország ismeri el hivatalosan, hogy népirtás történt, bár Törökország a mai napig tagadja ezt .
Az Európai Parlament már 1987-ben és 2005-ben is népirtásként határozta meg a z
eseményeket, néhány hete pedig ismét Törökország felelősségvállalását sürgette . Az újabb
határozat Törökország és Örményország megbékélését és a múlt közös feldolgozását sürgeti .
Néhány napja Ferenc pápa a XX. század első népirtásának nevezte a törökországi örménye k
lemészárlását .
Az örmény népirtás századik évfordulója lehetőséget ad a magyar parlamentnek is, hogy –
vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeivel összhangban, valamint tisztelettel adózva az
állámalkotó hazai örmény nemzetiség el őtt – világosan megfogalmazza álláspontját, é s
emléket állítson a mészárlás másfél millió áldozatának .
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Önálló képviselői indítvány (orszá i yű lési határozati iavaslat )

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján mellékelte n
benyújtjuk az örmény népirtás elítélésérő l szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2015 . április 24 .

Dr. Szél Bernadett
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LMP

Sallai R. Benedek
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