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Határozati javaslat címe: Az Úzvölgyében történt provokáció és jogsértések elleni fellépésről 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
Úzvölgyében történt provokáció és jogsértések elleni fellépésről” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

az Úzvölgyében történt provokáció és jogsértések elleni fellépésről

Az Országgyűlés - átérezve Magyarország történelmi felelősségét a határon túli magyar nemzeti
kisebbségek védelme, az európai nemzetiségi jogok és az egyetemes emberi értékek melletti kiállás,
valamint  a XX. század háborúiban elesett  hősi  halottak emlékének méltó megőrzése terén -  az
alábbi határozati javaslatot hozza:

1.  Az Országgyűlés  elítéli  az  Úzvölgyében történt,  magyarok elleni  provokációt  és  az alapvető
emberi jogok súlyos megsértését, ezért felhívja Románia felelős vezetőit, hogy tartsák tiszteletben a
vonatkozó nemzetközi kötelezettségeket.

2. Az Országgyűlés a jövőre nézve felhívja

a) a nemzetközi közösséget, hogy ítélje el a jogsértést, ami szemben áll az Európai Unió által vallott
értékrenddel, ezzel veszélyeztetve Románia európai jövőjét;

b)  Magyarország  európai  parlamenti  képviselőit,  hogy  közösen  lépjenek  fel  uniós  szinten  az
Úzvölgyében történtekkel kapcsolatban;

c)  a magyar  kormányt,  hogy minden lehetséges eszközzel,  nemzetközi  szervezetek bevonásával
gyakoroljon nyomást a magyarság védelme érdekében;

d)  a  román  kormányt,  hogy  teljes  körűen  vizsgálják  ki  az  esetet  és  erről  adjanak  részletes
tájékoztatást  a  magyar  kormány  részére,  továbbá  állítsák  vissza  a  temetőt  eredeti  állapotába,
valamint arra, hogy a temető gondozása átvételének kezdeményezésétől elálljon

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

A történelmi Magyarország határán, a Kárpátok hegyei között fekvő úzvölgyi, osztrák–magyar,
magyar,  valamint  német  katonasírokat  rejtő  temető  régóta  a  helyiek,  illetve  az  oda  elesett
bajtársaikra  megemlékezni  visszajáró  veteránok  önkéntes  gondozásában  állt.  Az  elmúlt
hónapokban a Csíkszentmihály önkormányzatának közigazgatása alá tartozó temetőt a román
lakosságú Dormánfalva (Darmanesti) önkormányzata is elkezdte magáénak tekinteni és ott egy
román katonai parcellát kívánt kialakítani.

Az  úzvölgyi  katonatemetőben  sohasem feküdtek  a  román  hadsereg  katonái,  hiszen  őket  a
környékbeli hegyekben, a harcok helyszínein temették el. A dormánfalvi önkormányzat nekik
kívánt emléket állítani, ám a megvalósítás kegyeletsértő módon, a temető látványát alapjaiban
megváltoztatva történt, azt a hamis tényt sugallva, hogy ott román katonák is nyugszanak. Ez
ellen a helyi  magyar közösségek többször is tiltakoztak, különösen azért,  mivel a felállított
„fiktív sírhelyek” a magyar katonák sírjaira is rácsúsztak.

Ebben a feszült légkörben került sor a „román parcella” emlékműveinek felavatására, melynek
során  a  békésen  tiltakozó  magyar  emlékezőkre  felheccelt  román  huligánok  rontottak  rá,
megrongálva a temető magyar sírkeresztjeit. Sajnos a román hatóságok nem hogy nem tudták a
jogsértéseket  érdemben  megakadályozni,  de  egyes  személyek  esetén  még  az  események
hatósági bátorításának gyanúja is felmerült.

Sajnos a román kormány továbbra sem hajlandó az ügyet súlyának megfelelően kezelni és nem
adott kézzelfogható garanciákat arra nézve, hogy a temető eredeti állapotát helyreállítják,  a
további jogsértésektől pedig tartózkodnak.

Éppen ezért  indokolt  a  magyar  Országgyűlésnek mielőbb fellépnie a  határozati  javaslatban
foglalt módon és formákban.
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