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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Június 4-e
munkaszüneti  nappá  nyilvánításáról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánjuk
benyújtani.



...../2021. (.....) OGY határozat 

Június 4-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Az  Országgyűlés  –  felismerve  a  magyarság  legnagyobb  történelmi  tragédiájára  való  méltó
megemlékezés szükségességét, egyben nemzetünk határokon átívelő összetartozásának fontosságát
– a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy mielőbb dolgozzon ki és terjesszen az Országgyűlés
elé olyan törvényjavaslatot, amely június 4-ét munkaszüneti nappá nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy mielőbb alkossa meg a saját hatáskörben meghozható
jogszabályokat,  illetve  mielőbb  dolgozzon  ki  és  terjesszen  az  Országgyűlés  elé  olyan
törvényjavaslatot,  amely biztosítja,  hogy a magyar állampolgárok minden évben a június 4-ével
érintett naptári héten egy alkalommal térítésmentesen utazhassanak a MÁV-START Zrt., valamint a
VOLÁNBUSZ Zrt. járataival a mai Magyarország területéről a trianoni békediktátum által elcsatolt
területekre, és onnan vissza.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítását úgy
tegye lehetővé, hogy a munkaszüneti napokra fizetendő bérek és a munkáltatót terhelő közterhek a
központi költségvetést terheljék.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 2. pontban meghatározott cél megvalósítását úgy
tegye lehetővé, hogy az utazásokkal összefüggő költségek a központi költségvetést terheljék.

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

1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, amelynek következtében Magyarország
elveszítette  területének  és  lakosságának  mintegy  kétharmadát.  Az  egykor  320  ezer
négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió
lakost számláló kisállammá vált, miközben milliónyi honfitársunkat szolgáltatta ki ellenséges,
őket  szülőföldjükről  elüldözni  akaró  államoknak.  Bár  sokan  pusztán  történelmi  kérdésként
szeretnék kezelni Trianon ügyét, a mindennapos magyarellenes atrocitások, nyelvünk, kultúránk
üldözése, a kettős állampolgárság büntetése, vagy a magyar szervezetek,  oktatási  és egyházi,
valamint  művelődési  intézmények  elleni  rendszeres  fellépések,  illetve  a  magyar  gazdasági
érdekeltségek gyengítése, a magyarlakta területek gazdasági felzárkózásának nehezítése mind-
mind egyértelművé teszik, hogy a 101 esztendős békediktátum nemcsak a múlt, hanem a jelen és
– ha nem vigyázunk – a jövő mindennapjainak is része lesz!

A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény június 4-ét, az
1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A Polgári
Válasz álláspontja szerint ez fontos szimbolikus lépés, ám nem elégséges ahhoz, hogy a polgárok
méltó módon tudjanak megemlékezni nemzetünk egyik legnagyobb történelmi tragédiájára. A
Polgári Válasz szerint ennek érdekében indokolt munkaszüneti nappá nyilvánítani június 4-ét,
valamint térítésmentes utazási lehetőséget biztosítani honfitársaink számára a mai Magyarország
területéről a trianoni békediktátum által elcsatolt területekre, és onnan vissza, otthonról haza.
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