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Határozati javaslat címe: Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió elítéléséről

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján „az Ukrajna
elleni orosz katonai agresszió elítéléséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani.

...../2022. (.....) OGY határozat
az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió elítéléséről

Az Országgyűlés megdöbbenéssel értesült arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én
hajnalban elrendelte katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. Több városból is légicsapásokról,
tüzérségi támadásokról érkeztek hírek. Az ukrán határőrség szerint ezek után északról, keletről és
délről is orosz katonai járművek hatoltak be. Az orosz hadsereg szerint a katonai repülőtereket és a
légvédelmi létesítményeket támadták, de Kijevben több lakóépület is megsérült. Ezzel egyidejűleg
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hadiállapotot vezetett be. A fentiekre tekintettel:
1. Az Országgyűlés felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy határolódjon el az orosz
katonai beavatkozástól, illetve azonnal és határozottan ítélje el az orosz agressziót.
2. Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy fejezze ki szolidaritását Ukrajnával, az ukrán
néppel, mondja ki világosan, hogy Ukrajna határai sérthetetlenek.
3. Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy maradéktalanul hajtsa végre a NATO és az
Európai Unió Magyarország részvételével meghozott döntéseit a putyini Oroszország
katonai agressziójával kapcsolatban.
4. Az Országgyűlés követeli a Paks2 beruházás engedélyezési eljárásának azonnali
felfüggesztését, illetve az orosz érdekeket kiszolgáló Nemzetközi Beruházási Bank azonnali
kiutasítását Magyarországról.
5. Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy fogadja be az esetlegesen határaira érkező
kárpátaljai magyarokat és minden más ukrajnai menekültet. Érkezésükre, ellátásukra
haladéktalanul fel kell készülni.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el különleges katonai akciót az ukrajnai
Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott
„népköztársaságok” függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin azt állítja, hogy
Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország
demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai
célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött keletukrajnai területeken. Az ukrán vezetés pedig hadiállapotot vezetett be.
A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva
ellen. Ezzel szemben Orbán Viktor miniszterelnök nem hajlandó elítélni az oroszok által indított
háborút, nem hajlandó elítélni Putyin lépéseit. Még akkor sem, amikor kárpátaljai magyarok élete
kerül veszélybe. A magyar miniszterelnök nem más, mint a Nyugat legnagyobb árulója, Putyin
legfontosabb kitartottja.
1956-ban megtanultuk, milyen az, amikor egy független államot megszállnak az oroszok. Most a
szemünk előtt történik ugyanez: Vlagyimir Putyin Oroszországa megtámadta Ukrajnát.
Az ellenzéki összefogás mélységesen elítéli az oroszok által indított háborút, és határozottan kiáll
Ukrajna és a kárpátaljai magyarok mellett. Ezért jelen határozati javaslat benyújtásával próbál
nyomást gyakorolni a magyar miniszterelnökre, illetve a kormányra, hogy határolódjon el az orosz
katonai beavatkozástól, illetve azonnal és határozottan ítélje el az orosz agressziót. Emellett
felszólítja a kormányt, hogy fejezze ki szolidaritását Ukrajnával, az ukrán néppel, mondja ki
világosan, hogy Ukrajna határai sérthetetlenek. Ugyanis, aki a támadókat erősíti, aki kiszolgálja
őket politikailag és gazdaságilag, az veszélyezteti nemcsak a békét, de a szuverén Magyarországot
is.
Álláspontunk az, hogy a magyar kormánynak vissza kell szereznie cselekvőképességét, amit az
orosz érdekek kiszolgálása, Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal kötött üzletei megbéklyóznak, ezért
az ellenzéki összefogás határozottan felszólítja a kormányt, hogy azonnal függessze fel a Paks2
beruházás engedélyezési eljárását, illetve utasítsa ki az országból az orosz érdekeket kiszolgáló
Nemzetközi Beruházási Bankot. Mindezekkel egyidejűleg pedig készüljön fel a határainkhoz
érkező ukrajnai menekültek befogadására és ellátására.
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