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Az Országgyűlés  
- felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített célokat és elveket,  
- felidézve továbbá, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében foglaltak értelmében
minden állam kötelezettsége, hogy nemzetközi kapcsolataiban tartózkodjon más államok területi
épsége vagy politikai függetlensége ellen intézett fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától, illetve
bármely más tevékenységtől, amely az Egyesült Nemzetek céljával összeegyeztethetetlen, valamint,
hogy nemzetközi vitáit békés úton rendezze,  
- megerősítve, hogy semmilyen területszerzést nem lehet jogszerűnek tekinteni, amelyet fenyegetés
vagy erőszak alkalmazásával szereztek,  
- felidézve az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének vonatkozó határozatait, amelyeket a tizenegyedik
rendkívüli ülésén elfogadott és 2014. március 27-i 68/262 határozatát,  
- hangsúlyozva, hogy egy évvel az Ukrajna ellen tartó teljes körű invázió után az átfogó, igazságos
és  hosszan  tartó  béke  elérése  jelentősen  hozzájárulna  a  nemzetközi  béke  és  biztonság
megerősítéséhez,  
- felidézve a Nemzetközi Bíróság 2022. március 16-i végzését,  
-  elítélve az Orosz Föderáció Ukrajna elleni  agressziójának súlyos  emberi  jogi  és humanitárius
következményeit, beleértve az Ukrajna-szerte folyamatos kritikus infrastruktúra elleni támadásokat,
amelyek  pusztító  következményekkel  járnak  a  civil  lakosság  számára,  és  súlyos  aggodalmának
hangot  adva  a  polgári  áldozatok  magas  száma  miatt,  beleértve  a  nőket  és  a  gyermekeket,  a
lakóhelyüket  elhagyni  kényszerült  személyek  és  humanitárius  segítségre  szoruló  menekültek
számát, valamint a gyermekek ellen elkövetett jogsértéseket és visszaéléseket,  

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó,
részelemeiben  egymástól  elválaszthatatlan)  módosítás  tüntethető  fel.  Az  egy  módosító  javaslatban  benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők. 



-  mély  aggodalomát  kifejezve  a  háború  globális  élelmezésbiztonságra,  energia-,  nukleáris
biztonságra, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatásával kapcsolatban,  
az alábbi határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  hangsúlyozza,  hogy  a  lehető  leghamarabb  el  kell  érni  egy  átfogó,
igazságos és tartós békemegállapodást Ukrajnában az Egyesült Nemzetek Alapokmányának
elveivel összhangban.

2.  Az Országgyűlés üdvözli  és határozottan támogatja  az Egyesült  Nemzetek Szervezete
főtitkárának  és  a  tagállamoknak  az  erőfeszítéseit  az  Ukrajnában  megvalósítandó  átfogó,
igazságos és tartós béke előmozdítása érdekében, összhangban az Alapokmánnyal, beleértve
a szuverén egyenlőség elveit, az államok területi integritását.

3.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  a  tagállamoknál  és  a  nemzetközi
szervezeteknél szorgalmazza az átfogó, igazságos és tartós ukrajnai béke elérésére irányuló
diplomáciai erőfeszítéseik növelését, összhangban az Alapokmánnyal.

4.  Az  Országgyűlés  megerősíti  elkötelezettségét  Ukrajna  szuverenitása,  függetlensége,
egysége  és  nemzetközileg  elismert  határain  belüli  területi  integritása  iránt,  amely
felségvizeire is kiterjed.

5. Az Országgyűlés követeli, hogy az Orosz Föderáció azonnal, teljes mértékben és feltétel
nélkül vonja ki összes katonai erejét Ukrajna nemzetközileg elismert területéről, és felszólít
az ellenségeskedések beszüntetésére.

6. Az Országgyűlés követeli, hogy a fegyveres konfliktusban résztvevő felek mindegyike
kezelje  a  hadifoglyokat  a  Hadifoglyokkal  való  bánásmódra  vonatkozó  Genfben,  1949.
augusztus  12-én  kelt  egyezmény  és  az  1949.  évi  genfi  egyezmények  I.  kiegészítő
jegyzőkönyve rendelkezéseinek megfelelően,  és  felszólítja  a  feleket  a  hadifoglyok teljes
cseréjére, valamennyi jogellenesen fogva tartott személy szabadon bocsátására, és minden
internált és erőszakkal átvitt és kitoloncolt civil visszaküldésére, beleértve a gyermekeket is.

7.  Az  Országgyűlés  felszólítja  a  fegyveres  konfliktusban  résztvevő  feleket,  hogy  teljes
mértékben  teljesítsék  a  nemzetközi  humanitárius  jogból  fakadó  kötelezettségeiket,  hogy
folyamatosan  gondoskodjanak  a  polgári  lakosság  és  polgári  objektumok  kíméléséről,  a
rászorulók számára nyújtott, biztonságos és akadálytalan humanitárius ellátás biztosításáról,
és tartózkodjanak a polgári lakosság túléléséhez nélkülözhetetlen tárgyak megtámadásától,
megsemmisítésétől, eltávolításától, illetve használhatatlanná tételétől.

8.  Az  Országgyűlés  követeli  az  Ukrajna  kritikus  infrastruktúrája  elleni  támadások  és
bármely polgári objektum – beleértve lakóházak, iskolák és kórházak – elleni szándékos
támadás azonnali leállítását.

9.  Az  Országgyűlés  hangsúlyozza  annak  a  szükségességét,  hogy  a  legsúlyosabb
bűncselekmények  a  nemzetközi  jog  szerint,  Ukrajna  területén  megfelelő,  tisztességes  és
független  nyomozások  és  büntetőeljárások  nemzeti  vagy  nemzetközi  szintű  folytatásán
keresztül  elszámoltathatóak  legyenek,  valamint,  hogy  minden  áldozat  számára
szolgáltassanak igazságot, továbbá, hogy megelőzzék a jövőbeli bűncselekményeket.

10. Az Országgyűlés szorgalmazza, hogy az összes tagállam működjön együtt a szolidaritás
szellemében  a  háborúnak  az  élelmezésbiztonságra,  az  energiára,  a  pénzügyekre,  a
környezetre és nukleáris biztonságra és biztonságra gyakorolt globális hatásainak megoldása
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érdekében, hangsúlyozza, hogy az átfogó, igazságos és a tartós ukrajnai békének figyelembe
kell vennie ezeket a tényezőket, és felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák az Egyesült
Nemzetek Szervezetének főtitkárát ezen hatások megoldására irányuló erőfeszítéseiben.

[Egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn
belül  véget  érne.  A  következmények  drámaiak:  a  háború  már  eddig  is  több  százezer
emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

 
 

Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat
követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert
küldenének  a  hadszíntérre.  A tagállamok  egy  része  már  el  is  kötelezte  magát  a  további
fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek.  

 
Mindezekre és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére tekintettel az Országgyűlés
az alábbi megállapításokat teszi:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség
minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel,  és kerüljék azokat a
lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az
önvédelemhez.

3. Álláspontunk  szerint  a  Brüsszelben  elfogadott  gazdasági  szankciók  nem
csillapították  a  háborút,  és  az  orosz  gazdaságot  sem  kényszerítették  térdre,  sőt  a
szankciók  eredményezte  magas  energiaárak  megfizetésével  Oroszország  háborúját
finanszírozza  Európa.  Az  energetikai  szankciók  egekbe  lökték  az  energiaárakat,
gazdasági  károkat  és  tomboló  inflációt  okoztak  minden  uniós  tagországban.  Nincs
olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.

4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai
szankciók  körét.  A gáz-  és  olajimport  teljes  befagyasztása,  a  nukleáris  fűtőelemek
behozatali  tilalma  jelentős  ellátásbiztonsági  zavarokat  és  még  nagyobb  inflációt
okoznának  számos  tagországban,  így  Magyarországon  is.  Elvárjuk  a  brüsszeli
döntéshozóktól,  hogy  ne  hozzanak  olyan  döntéseket,  amelyek  gazdasági  kárai
nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne
Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.]

5.  [Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius
segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk]Az Országgyűlés felhívja a Kormányt,
hogy  továbbra  is  minden  lehetséges  módon  folytassa  az  Ukrajnából  menekültek
megsegítését.

6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar
közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a
[sorozás]mozgósítás annak  érdekében,  hogy  további  kárpátaljai  férfiakat  vigyenek  a
frontvonalba.

7.  Magyarország a  NATO és  az  Európai  Unió  elkötelezett  tagja.  Teljes  jogú tagként  és
szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében.
[A  2022.  évi  áprilisi  választások  és  a  szankciókról  szóló  konzultáció  eredményei
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egyértelműek,  ezek  alapján  megerősítjük:  fegyverszállítások  és  további  szankciók
helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.]

8.  [Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket]Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt,
hogy  [tartózkodjanak]tartózkodjon az  olyan  állásfoglalásoktól  és  politikai  akcióktól,
amelyek  jelentős  gazdasági  károkat  okozhatnak  hazánknak[,  vagy  Magyarország
háborúba sodródását eredményezhetik].[ A háború folytatása, a halált okozó fegyverek
szállítása  emberek  ezreinek  életébe  kerülhet.  Csak  azonnali  tűzszünettel,
tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!]

Indokolás 

Az MSZP a béke pártján áll, és támogat minden olyan javaslatot, amely a béke előmozdítását, a
magyar emberek, családok biztonságát és megélhetését  segíti  elő.  Az MSZP elítéli  Oroszország
agresszióját,  elismeri Ukrajna szuverenitását,  függetlenségét,  egységét és nemzetközileg elismert
határain belüli területi integritását.
 
A Fidesz-KDNP háborús határozati javaslatának vannak támogatható pontjai, azonban több pontja
nem felel meg a valóságnak, vagy nem fejti ki az igazság minden részletét.
A világháborúra való utalásban Oroszország nem szerepel, miközben atomfegyverek bevetésének
lehetőségével eddig csak Oroszország fenyegetett.
 
A magas energiaárakkal  kapcsolatban rögzíteni  kell,  hogy – a Fidesz-KDNP háborús  határozati
javaslatában foglaltakkal ellentétben – Európa nem finanszírozza Oroszország háborúját, miután az
orosz gázszállítás aránya 50%-ról 8%-ra csökkent az EU-ban. Magyarország azonban – miközben
lenne  lehetőség  más  forrásból,  olcsóbban  vásárolni  –  a  2021-ben  megkötött  elhibázott  orosz
gázszerződés miatt Európában a legdrágábban veszi az orosz gázt.
 
Tomboló infláció – a Fidesz-KDNP háborús határozati javaslatának állításával ellentétben – már
egyedül  csak  Magyarországon  van.  Miközben  az  EU  inflációs  átlaga  csökken,  addig
Magyarországon még mindig nő, és a legmagasabb az EU-n belül. Az élelmiszerárak közel 50 %-os
emelkedését  több  más  tényező  mellett  leginkább  a  Fidesz  által  kivetett  extra  magas  adók
(ÁFA+különadók) okozták.
 
A Fidesz-KDNP háborús határozati javaslata által megnevezett brüsszeli döntéshozók egyike Orbán
Viktor, aki mind a 10 szankciós csomagot jóváhagyta.
 
A szankciókról szóló nemzeti konzultáció eredményei nem a többségi akaratot fejezik ki, miután a
magyar választók többsége támogatja az orosz agresszor elleni szankciókat.
 
Az  MSZP  valódi  békepárti  határozatnak  az  ENSZ  Közgyűlése  által  2023.  február  24-én  a
tagállamok  3/4-es  többségével  elfogadott  határozatot  tartja,  amelynek  egyik  előterjesztője
Magyarország volt, és meg is szavazta azt.
 
Éppen ezért módosító javaslatként ennek a határozatnak a pontjait terjesztjük az Országgyűlés elé,
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hogy  a  magyar  országgyűlési  képviselők  is  erősítsék  meg  azt.  Bízunk  benne,  hogy  így  valódi
konszenzussal tudjuk kifejezni Magyarország béke iránti elkötelezettségét.
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