
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: H/6417.

Benyújtás dátuma: 2019-06-07 11:31

Parlex azonosító: VTV1MDP10001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Dr. László Imre (DK), Dr. Oláh Lajos 
(DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt (DK), Hajdu László (DK), Varju László (DK)
Határozati javaslat címe: Az emberi és kisebbségi jogokról és az ezeket fenyegető szervezetekről

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Az emberi
és  kisebbségi  jogokról  és  az ezeket  fenyegető  szervezetekről”  címmel  a  mellékelt  határozati
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...../2019. (.....) OGY határozat 

Az emberi és kisebbségi jogokról és az ezeket fenyegető szervezetekről

A magyar Országgyűlés
- tekintettel a New Yorkban, 1966. december 16-án elfogadott; Magyarországon az 1976. évi 8.
törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára;
-  tekintettel  a Rómában, 1950. november 4-én elfogadott,  Magyarországon az 1993. évi XXXI.
törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményre
és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyvre;
- tekintettel az Európai Unió 2000. december 7-én, Nizzában elfogadott Alapjogi Chartájára;
- tekintettel az Európai Parlament 2017. október 11-én elfogadott, a romák unióbeli integrációjának
alapjogi  szempontjairól  és  a  cigányellenességgel  szembeni  küzdelemről  szóló  2017/2038  (INI)
jelzésű állásfoglalására;
-  tekintettel  az  emberi,  polgári,  politikai  és  kisebbségi  jogokat  elismerő  és  garantáló  hatályos
magyar törvényekre;
- tekintettel a nem, faj, bőrszín, anyanyelv, vallás vagy világnézeti meggyőződés, nemi identitás,
szexuális  irányultság,  nemzeti,  nemzetiségi  és  etnikai  hovatartozás  szerinti  megkülönböztetés
hatályos nemzetközi egyezményekben és magyar törvényekben rögzített tilalmára:

1. mélységesen és a leghatározottabban elítéli a rasszizmus, az antiszemitizmus, a cigányellenesség,
az  idegengyűlölet,  a  homofóbia  és  általában  a  kisebbségekkel  szembeni  előítélet  és  hátrányos
megkülönböztetés minden formáját;

2. nem ismeri el a kollektív bűnösség fogalmát, ebből eredően pedig elutasítja a kollektív bűnösség
vádjának  megfogalmazását  bármely  társadalmi  csoporttal  szemben  és  elítél  minden,  valamely
társadalmi csoport kollektív bűnösségére utaló megnyilatkozást;

3.  emlékeztet  az  alkotmányos  jogállamnak  arra  az  alapelvére,  miszerint  erőszak  alkalmazására
kizárólag az állam, illetve annak törvényben meghatározott szervei és szervezetei, és szigorúan csak
a törvényben megszabott céllal, esetekben és mértékben jogosultak;

4.  leszögezi,  hogy  mindenkinek  joga  van  a  félelemmentes  élethez,  és  a  megfélemlítéssel,
fenyegetéssel szemben mindenki jogosult az állam védelmére;

5. emlékeztet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a közösség elleni uszítást
tiltó és azt büntetni rendelő 332. §-ra;

6.  emlékeztet  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvénynek  a  közbiztonsági
tevékenység jogellenes szervezését tiltó és azt büntetni rendelő 352. §-ra;

7.  emlékeztet  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 3. § (3) bekezdésére, amely szerint
az egyesülési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére
való felhívást, és nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével; továbbá (4) bekezdésére,
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amely  szerint  az  egyesülési  jog  alapján  nem  alapítható  szervezet  olyan  tevékenység  végzése
céljából, amelyet törvény tilt;

8. emlékeztet arra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a föntebb fölsorolt elvek és jogszabályi rendelkezések
sérelme  miatt  2009.  július  2-án  hozott  ítéletével  a  Magyar  Gárda  Egyesületet  és  Mozgalmat
jogerősen föloszlatta,  az  ítélet  ellen előterjesztett  felülvizsgálati  kérelemmel szemben a Magyar
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága az ítéletet hatályában fenntartotta, végül az Emberi Jogok Európai
Bírósága  az  ítéletet  megtámadó  keresetet  Strasbourgban,  2013.  december  9-én  jogerősen
elutasította;

9. fölkéri a kormányt, hogy a fenti elveknek és rendelkezéseknek az állam szervei és szervezetei
útján  szerezzen  érvényt,  illetve  tegyen  lépéseket  az  ehhez  esetleg  szükséges  jogszabályok
megalkotására.

10. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A Mi Hazánk Mozgalom bejelentette, hogy Nemzeti Légió néven egyesületi formában félkatonai
szervezet létrehozására törekszik. Tekintve, hogy jogállamban a legitim erőszak kizárólagos és
törvények  által  szigorúan  szabályozott  állami  monopólium,  továbbá,  hogy  az  egyesület
formailag  még  meg  sem  alakult,  de  máris  korlátozni  próbálta  mások  alapjogait,  az
Országgyűlésnek a törvényes rend, továbbá a hatályos magyar törvények által garantált emberi,
polgári, politikai és kisebbségi jogok védelmében ez ellen föl kell lépnie. A javaslat szerint az
Országgyűlés e feladatát a fenti határozat elfogadásával teljesítené.

Részletes indokolás

1-4. 

Az 1-4.  pont  politikai  deklaráció:  az  Országgyűlés  kiállása  az  egyesület  megalakulásával  és
tervezett tevékenysége által veszélyeztetett alapjogok mellett.

5-7. 

Az 5.-7. pont azon jogszabályi helyekre emlékeztet, amelyekbe az egyesület megalakítása illetve
tervezett tevékenysége ütközik.

8. 

A 8. pont  arra  a precedensre hívja föl a figyelmet,  amelynek során egy a most  tervezetthez
nagyon hasonló egyesület tevékenységét a független magyar és illetékes nemzetközi bíróságok
törvénytelennek találták,  ezért  azt  föloszlatták,  illetve a föloszlató döntést  minden lehetséges
fórumon jóváhagyták.

9. 

A 9.  pont  azt  javasolja,  hogy  az  Országgyűlés  hívja  föl  a  kormányt,  mint  a  törvények
végrehajtásáért  viselt  felelősség  letéteményesét,  hogy  a  hivatkozott  jogelveknek,
jogszabályoknak és rendelkezéseknek minden törvényes eszközzel szerezzen érvényt.

10. 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz
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