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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a 2020. év
nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról

1.  Az  Országgyűlés  az  Alaptörvényben  rögzített  felelősségviselés  jegyében,  a  történelmi
Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá
szorító,  1920.  június  4-én  aláírt  békediktátum  100.  évfordulójára  emlékezve,  számot  vetve  e
békediktátum  által  okozott  politikai,  gazdasági,  jogi  és  lélektani  problémák  máig  tartó
megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és
értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit, a
2020. évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánítja.

2.  Az  Országgyűlés  támogatja  és  szorgalmazza  az  anyaországban,  a  Kárpát-medencében  és  a
nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint
oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti
összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét.

3.  Az  Országgyűlés  támogatja  és  szorgalmazza  a  Kárpát-medencei  magyarság  megmaradásáért
folytatott  küzdelmeinek,  valamint  a  magyarság  kulturális,  szellemi,  tudományos,  gazdasági
sikereinek bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő anyagok
létrehozását.

4. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza az állami szuverenitás elvét és a nemzeti közösségek
önazonossága iránti  jogos igényeket  egyaránt  tiszteletben tartó  új  közép-európai  együttműködés
megteremtését,  amellyel  a  térség  minden  állama,  nemzete  és  nemzeti  közössége  hasznára
meghaladható a nemzeti kirekesztés, jogfosztás és korlátozás múltbéli öröksége.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A Kárpát-medencei Magyar  Képviselők Fóruma 2019. március 8-án tartott  plenáris  ülésének
állásfoglalása  tartalmazza,  hogy  a  Kárpát-medencei  Magyar  Képviselők  Fóruma  felkéri  az
Országgyűlést, hogy a 2020. esztendőt nyilvánítsa a nemzeti összetartozás évének, és hozza meg
a  hatáskörébe  tartozó  mindazon  döntéseket,  amelyek  lehetővé  teszik,  hogy  a  nemzet
méltóképpen  emlékezhessék  a  trianoni  tragédiára,  tiszteleghessen  száz  év  egymást  követő
magyar nemzedékeinek nemzethűsége előtt annak érdekében, hogy ezen emlékév által is erőt
meríthessen önazonossága jövőbeni  megőrzéséhez.  Az első világháborút lezáró békediktátum
alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és
vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni trauma óta eltelt
szűk évszázad alatt tragikusan megfogyatkozott a magyarság az anyaországon túl, de a nemzeti
együvé  tartozás  érzése  megmaradt.  A nemzet  harmada  egy  évszázada  küzd  azért,  hogy  a
történelem viharaiban  olykor  ellenérdekelt  erőkkel  szemben  is  megőrizze  önazonosságát.  A
nemzeti  nyelv,  a  nemzeti  kötődésű  irodalom,  a  hitélet,  a  művészetek,  a  népi  alkotások,  a
hagyományőrzés,  a  viselkedési  szokások  továbbélése  révén  a  magyar  identitás  az
országhatárokon átívelően is tovább él. A magyarság a történelmi tragédia után száz évvel is
képes a nemzeti megújulásra, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítésére. Az elmúlt
évszázad arra  is  rámutatott,  hogy nemzetünk megújulása többet  jelent  a  puszta  túlélésnél.  A
magyar  szellemi  és  lelki  termőképességnek  köszönhetően  az  egész  világ  szemében  elismert
eredményeket mutathattunk fel  a kultúra,  a tudományos élet  és a gazdaság területén.  Ezekre
büszke  lehet  minden  magyar,  függetlenül  attól,  hogy  a  világ  mely  pontján  él.  A határozat
elfogadásával nem pusztán a trianoni tragédiára emlékezünk és száz év magyar nemzedékeinek
nemzethűsége előtt tisztelgünk, hanem a térség népei felé tett új együttműködési ajánlat révén a
közép-európai jövőt is szolgálni kívánjuk.
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