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[az orosz–ukrán háború]Az Ukrajna elleni orosz agresszió egyéves évfordulójáról

A Vlagyimir Putyin elnök által vezetett Oroszországi Föderáció egy évvel ezelőtt igazolhatatlan
módon  felrúgta  az  európai  békét,  és  nemzetközi  szerződéseket  megszegve  teljes  körű  katonai
inváziót indított a szomszédos Ukrajna ellen. Mindezt annak ellenére tette, hogy Ukrajna területi
szuverenitását,  határainak tiszteletben tartását  Oroszország több alkalommal  – így az  1994.  évi
Budapesti  Memorandumban is  –  elismerte  és  szavatolta.  Egy éve  zajlik  a  háború  az  agresszor
Oroszország és  a területi épségét, békés polgárai életét védő  Ukrajna között, és nincs jele annak,
hogy  rövid  időn  belül  véget  érne.  [A  következmények]Az  orosz  agresszió  következményei
drámaiak: [a háború már eddig is ]több mint százezer [emberéletet követelhetett]katonai és civil
áldozat, az elmúlt [évek]évtizedek legnagyobb európai humanitárius [válságát okozta.  

 
Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat
követel.  Vadászgépeket,  helikoptereket,  rakétarendszereket,  harckocsikat]válsága,  ukrajnai
menekültek  milliói,  az  orosz  hadsereg  által  végrehajtott  vérengzések  és  más  háborús
bűncselekmények,  tömeges  nemi  erőszak és  [még  több  lőszert  küldenének]ukrán  gyerekek
tízezreinek  elrablása,  ukrán  civil  célpontok  és a  [hadszíntérre]kritikus  infrastruktúra  ellen
végrehajtott  rakétatámadások.  Magyarország,  csakúgy,  mint  az  Európai  Unió  többi  tagállama,
mielőbbi  békét  szeretne.  A  [tagállamok  egy  része  már  el]második  világháború  óta  zajló
legpusztítóbb európai konfliktusban hazánknak nemcsak erkölcsi kötelessége, de közvetlen nemzeti
érdeke is, [kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz
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vezethetnek.  
 

Mindezekre]hogy az európai szövetségeseivel összhangban szolidaritást mutasson Ukrajnával, szót
emeljen az  orosz agresszió  ellen, és  [a 2022.  évi  áprilisi  választás  egyértelmű üzenetére]egy
olyan  békekötés  irányába  tegyen  erőfeszítéseket,  amely  elfogadható  a  megtámadott  Ukrajna
számára.  

 
Mindezekre tekintettel az Országgyűlés az alábbi megállapításokat teszi:

1.  Kifejezzük elkötelezettségünket  a béke,  a  konfliktusok békés  megoldása mellett,  és a
támadó,  területrabló háború minden formája ellen.  Azt várjuk el  a  nemzetközi  közösség
minden tagjától, hogy a [mielőbbi]megtámadott Ukrajna által elfogadható, igazságos béke
érdekében  [lépjenek]lépjen fel,  és  [kerüljék  azokat  a  lépéseket,  amelyek  a  háború
kiterjedésével  járnak]eközben  szüntelenül  legyen  tekintettel  Európa  népeinek
demokratikus elkötelezettségére és békevágyára.

2.  Ismételten  elítéljük  Oroszország  embertelen,  provokálatlan  és  jogilag  igazolhatatlan
katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez. A háborúért a felelősség
egyértelműen Vlagyimir Putyint és Oroszországot terheli. Arra szólítjuk fel Oroszországot,
hogy  a  béke  helyreállítása  érdekében  tartsa  tiszteletben  Ukrajna  1991-ben  megállapított
határait, haladéktalanul hagyjon fel a fegyveres cselekményekkel, és vonuljon ki Ukrajna
megszállt területeiről. Felkérjük a nemzetközi közösséget a civil lakosság elleni, bucsai és
más hasonló vérengzések kivizsgálására és a háborús bűnösök felelősségre vonására.

3. Álláspontunk szerint [a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították
a  háborút]az  Európai  Unió  által  Oroszország  ellen  elfogadott  szankciók  összességében
helyesek,  és  céljuknak  megfelelően  csökkentik  Oroszország  hadviselő  képességét.  Arra
kérjük tehát Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy - ahogyan eddig is - továbbra is támogassa
a szankciókat  az  [orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt]Európai Tanácsban.
Ugyanakkor  hangsúlyozzuk,  hogy  a  szankciókról  folytatott  részletes,  objektív,  európai
szintű  vitának  van  helye,  és  elismerjük,  hogy a  [szankciók  eredményezte  magas
energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az]szankciós
rezsimek kétoldalúak,  így a  szankciókat  kirovó országoktól  is  alkalmazkodást,  áldozatot
kívánnak.  Kinyilvánítjuk,  hogy  nem  az energetikai  szankciók, [egekbe  lökték]hanem
elsődlegesen Oroszország kínálatcsökkentő lépései okozták az  [energiaárakat, gazdasági
károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család,
amely  ne érezné]energiaárak  tavaly  nyári  elszabadulását.  Hasonlóképen a rekord-magas
magyar inflációért sem az Oroszország ellen bevezetett szankciók felelősek elsődlegesen,
mivel  azok  a  gázpiacot  nem, a  [szankciós  infláció  terheit]kőolajimportot  pedig  csak  a
magyar behozatal kivételével érintik.

4.  [Ellenezzük azokat]Felhívjuk 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]figyelmet  arra,
hogy Európa és benne Magyarország elemi érdeke a mielőbbi energetikai függetlenedés a
szénhidrogénforrásait  fegyverként  használó  Oroszországtól.  Emlékeztetünk  arra,  hogy  a
háború  kezdetekor még  [nagyobb  inflációt  okoznának  számos  tagországban]a
hazánkéhoz hasonló mértékű orosz kitettségű országok, 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]például  Szlovákia  és  Ausztria  is  sikeresen  és  jelentősen
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csökkentették  függőségüket  az  orosz  energiaimporttól.  Hangsúlyozzuk,  hogy  az  orosz
fosszilis energiaforrásokról történő leválás egyben lehetőséget kínál hazánknak a [háború fő
gazdasági teherviselője]zöldenergiaátállás felgyorsítására.

5.  Magyarország  a  háború  kirobbanása  óta  történetének  legnagyobb  humanitárius
segélyakcióját  hajtotta  és  hajtja  végre.  [Felhívjuk]Üdvözöljük a  menedékkérők
segélyezésének  eddigi  lépéseit,  és  felhívjuk  a  Kormányt,  hogy  továbbra  is  minden
lehetséges  módon  folytassa  az  Ukrajnából  érkező  menekültek  megsegítését,  valamint  a
menekülteket segítő civil és egyházi szervezetek támogatását.

6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar
közösséget, amelynek tagjai egyértelműen elítélik az orosz agressziót, és nem kívánnak egy
megcsonkított, orosz befolyás alatt álló bábállam polgáraiként élni. Már eddig is sokan adták
az  életüket  a  háborúban[,  miközben  jelenleg  is  zajlik] Ukrajna  önállóságáért  és
szabadságáért.  A  magyar  kormánynak a  [sorozás  annak  érdekében,  hogy  további
kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba]konfliktussal kapcsolatos politikájában a
kárpátaljai magyarok biztonságára, jövőjére és kinyilvánított szándékaira is tekintettel kell
lennie.

7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja, és ennek megfelelően is
cselekszik. [Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog
tenni  a  béke  előmozdítása  érdekében.  A  2022.  évi  áprilisi  választások]Támogatja
Ukrajnát minden olyan EU- és NATO-körben közösen megállapodott eszközzel, amelyek
nem járnak magyar katonák Ukrajnába küldésével. Teljes jogú tagként és  [a szankciókról
szóló  konzultáció  eredményei  egyértelműek,  ezek  alapján  megerősítjük:
fegyverszállítások  és  további  szankciók  helyett  mielőbbi  béketárgyalásokra  van
szükség]szuverén  államként  a  politikai  és  katonai  szövetségeseinkkel  szorosan
együttműködve  Magyarország  mindent  meg  fog  tenni  az  igazságos  béke  helyreállítása
érdekében.

8.  Felszólítjuk  a  magyar  [közéleti  szereplőket,  hogy  tartózkodjanak  az  olyan
állásfoglalásoktól  és  politikai  akcióktól,  amelyek  jelentős  gazdasági  károkat
okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A
háború  folytatása,]közmédiát,  a  kormánypárti  sajtóorgánumokat  és  a  magyar  közéleti
szereplőket,  hogy  tartózkodjanak  a  konfliktus  egyoldalúan  oroszpárti,  ukránellenes
bemutatásától és a [halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet.
Csak azonnali  tűzszünettel,  tárgyalásokkal  és  békével  lehet  életeket  menteni!]Kreml
által terjesztett dezinformációk közlésétől.

Indokolás 

Az eredeti szöveg valótlanságokat és torzításokat tartalmaz. A módosítás Magyarország érdekeinek
és az európai értékeknek megfelelő politikai nyilatkozat elfogadására tesz javaslatot.
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