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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az újonnan
alakuló félkatonai szervezetek elutasításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

az újonnan alakuló félkatonai szervezetek elutasításáról

Az Országgyűlés az újonnan alakuló félkatonai szervezetek elutasításáról a lakosság nyugalmának
megőrzése és védelme érdekében a következő határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  kifejezett  álláspontja,  hogy  Magyarország  rendjének  fenntartása  az  állami
rendvédelmi  szervek  feladata,  ezért  elhatárolódik  minden  önkéntesen  szerveződő  félkatonai
szervezettől.

2.  Az Országgyűlés  elfogadhatatlannak tartja,  hogy olyan félkatonai  szervezetek tagjai  zavarják
meg  felvonulásukkal  vagy  egyéb  tevékenységükkel  a  lakosság  nyugalmát,  amelyek  ideológiai
alapon  szerveződve  leginkább  egyes  népcsoportok  megfélemlítése  érdekében,  vagy  azt
eredményezve jelennek meg különböző településeken.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy ezen szerveződések tevékenységét fokozottan kísérje
figyelemmel,  különös  tekintettel  azok  megejlenésére,  gyűléseire,  az  esetleges  fegyverviselési
jogosultságokra,  és  tegyen  meg  mindent  a  magyar  állampolgárok  nyugalmának  biztosítása,  az
egyenjogúság és a diszkrimináció-mentesség fenntartása érdekében, hogy Magyarországon senkit
ne érhessen hátrány vagy sérelem nemre, fajra, származásra, bőrszínre vagy bármilyen más okra
hivatkozva.

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

Toroczkai  László,  a  Mi  Hazánk  mozgalom  elnöke  néhány  nappal  ezelőtt  bemutatta  „új
honvédelmi szervezetüket” Nemzeti Légió néven, amelyet a Magyar Gárda eszmei örököseként
hoztak  létre.  A szervezet  hivatalos  megalakulása  június  1-én  lesz  Szegeden.  A bemutatáson
elhangzottak azonban komoly aggodalomra adnak okot, mivel a szervezetnek több tagozata is
alakul,  így egy „nemzetvédelmi  tagozat”  is,  amelynek feladata  lesz  az  is,  hogy honvédelmi
ismereteket  adjon  át.  Tekintettel  arra,  hogy  az  alapító  tagok  között  olyan  személy  is
megtalálható,  aki  korábban  a  francia  idegenlégióban  szolgált,  okkal  feltételezhető,  hogy
honvédelmi  ismeretek  keretében  az  erőszakos  fellépés  különböző  formáit,  esetlegesen
fegyverhasználatot  is  oktathatnak  majd  a  tagoknak.  Efelől  az  sem hagy sok  kétséget,  hogy
Toroczkai  László  kijelentette:  szerinte  a  hadsereg  „nem  biztos,  hogy  képes  megvédeni  az
országot, a rendőrség szerepét sem tudjuk pontosan behatárolni”. 

A cigánybűnözés ismételt emlegetése mellett a Mi Hazánk mozgalom képviselője részéről az is
elhangzott,  hogy  Törökszentmiklóson  „különböző  cigány  családok  terrorizálják  a  helyi
családokat”,  és  hozzátette,  hogy ha  a  pártja  kerülne  kormányra,  ők  szibériai  bérrabtartással
szabadulnának meg ezektől az „antiszociális, szociopata” személyektől. A rendőrség a tervezett
megmozdulás  kapcsán  pedig  kimondta,  hogy  az  „kimondottan  félelemkeltésre  irányul,  a
közösség egyes tagjai elleni erőszakra történő burkolt felhívást hordoz magában”. 

Tehát  ismételten  az  a  helyzet  állt  elő,  amikor  olyan  félkatonai  szervezet  jön  létre
Magyarországon,  amelynek  szellemisége  nyíltan  rasszista,  ám  a  megfélemlítő  tömeges
vonulásokon  kívül  már  a  rendvédelmi  szervek  kompetenciájának  kétségbe  vonása  mellett
honvédelmi  ismereteket  is  kívánnak  oktatni  volt  idegenlégiós  közreműködésével.  Mindezek
beláthatatlan következményekkel járhatnak nem csak az ország lakosainak közérzete, hanem az
állami  rendvédelmi  szervekbe  vetett  bizalom tekintetében  is.  Álláspontom szerint  ebben  az
esetben az Országgyűlésnek – a gyülekezési jog maximális tiszteletben tartása mellett – ki kell
nyilvánítania aggodalmát és fel kell kérnie a Kormányt a fokozott figyelemre és a szükséges
cselekvésre,  mielőtt  az  ország  bármely  települése  szélsőséges  megnyilvánulások  alapján
működő, harcászati kiképzésen átesett, rettegést keltő alakulatok játszóterévé válna.
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