
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország önkormányzati választási rendszere lehetővé teszi, hogy lakóhelyünkön az a          

jelölt legyen a polgármester vagy a képviselő-testület tagja, akit a választópolgárok           

legalkalmasabbnak találnak arra, hogy a település és az ott élők érdekeit képviselje. Az             

önkormányzati működésben a képviselő-testület elsődlegessége elvitathatatlan, de a        

polgármester hagyományos és meghatározó résztvevője a helyi önkormányzat szervezetének,         

lényegében a választópolgárok számára ő az „önkormányzat arca”, bizalmat közvetlenül a           

választópolgároktól kapott, így kijelentései Újbuda és a kerületi polgárok megítélésére is           

hatással vannak, amelyre tekintettel szavaihoz markánsabb politikai felelősség is kötődik. 

Dr. László Imre polgármester úr a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésén, a 22. napirendi              

pont tárgyalása során az alábbi kijelentést tette: 

'36-ban vagy '37-ben a Time magazin Hitlert az év emberének választotta. Megérdemelte?            

Meg. Mert az a munkája, amit addig kifejtett, az gyakorlatilag Németország felemelkedését            

hozta, méghozzá látványosan, a világgazdasági válság után. Aztán ami utána történt, az már             

nem igazán fér ebbe a képbe bele. 

Ezt követően politikusok, vallási vezetők, történészek adtak felháborodásuknak és         

elégedetlenségüknek hangot, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak: 

„Ez nyilvánvalóan az én számomra egy elfogadhatatlan mondat. Azt gondolom, hogy           

mindenki, aki a legminimálisabb történeti ismeretekkel rendelkezik, az pontosan tudja, hogy           

’36-ot vagy ’38-at megelőzően milyen fasiszta és zsidóellenes intézkedések történtek          

Németországban. Ha ez tényleg így elhangzott ez a mondat és nem valami kontextusból             

kiragadott kreálmány, akkor azt gondolom, hogy én ennek egyetlen szavával sem értek egyet. 

/Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció Erzsébetvárosi polgármestere/ 

 

  



„Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül szerencsétlen kijelentés, ezekkel nagyon kell            

vigyázni, mert kontextusban kell nézni. Nem úgy történik egy politikus megítélése, hogy            

adott esetben léptetett előre mondjuk egy infrastrukturális fejlesztést és akkor azt mondjuk,            

hogy az már rendben van.” 

/Bősz Anett, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőcsoportjának tagja/ 

„Egy rendkívül szerencsétlen mondatnak tartjuk, a konzekvenciák levonását a Demokratikus          

Koalícióra bízzuk.” 

/dr. Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjának tagja/ 

„A teljes ellenzékre egyébként kihat egy ilyen kijelentés, egy ilyen hiba, úgyhogy itt ennél               

én többet várnék személy szerint, minthogy bocsánatot kér az érintett. Úgy gondolom,            

hogyha valaki egy közszereplő és különösen ilyen fontos pozícióban lévő közszereplő, akkor            

kétszer meg kell gondolnia, hogy miket beszél. Én úgy gondolom, hogy ez óriási hiba volt és                

ezt nem lehet egy enyje-benyjével letudni. Én azt gondolom, hogy ennek kell, hogy             

következménye legyen.” 

/Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője/ 

„Nyilván Adolf Hitlernek a munkássága az teljes mértékben elfogadhatatlan. Nem lehet           

szétválasztani, hogy itt 1935-36 előtti és utáni, tehát ez teljesen elfogadhatatlan, úgy ahogy             

van. Én nem tudom tényleg ezt a kijelentést minősíteni, teljesen meglepődtem, megilletődtem            

ezen, hogy valaki ilyet mond, hogy teljesen természetes és elfogadható az, hogy őt az év               

emberének választották és hogy Németország felemelkedéséhez járult hozzá.” 

/Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője/ 

„Magyarázhatatlan és menthetetlen a kijelentése, vegytiszta neonáci, antiszemita és rasszista          

alapvetés. A minimális emberi tisztesség és az önök által előszeretettel hangoztatott politikai            

korrektség azt követeli, hogy László Imre azonnal távozzon a közéletből, mondjon le            

polgármesteri tisztségéről, ezzel a fővárosi képviselői megbízatásáról és a Demokratikus          

Koalíció elnökségi tagságáról.” 



/Deutsch Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti képviselőcsoportjának vezetője/ 

„Nem lehet pozitív példákat felsorolni Hitler életéből, ez a helyzet. Szerintem a közéletben             

nem feltétlenül helyes, hogy ilyen emberek vannak. Megsérti ezzel a magyarországi           

holokauszt áldozatokat is, zsidó származású embereket is, szláv származású embereket is.” 

/dr. Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője/ 

„Egy közéleti személyiségnek tisztában kell lennie szavai súlyával. László Imre kijelentése           

elfogadhatatlan, elkerülhetetlen, hogy felelősséget vállaljon és bocsánatot kérjen azért, amit          

mondott.” 

/Menachem Margolin, az Európai Zsidó Szövetség elnöke/ 

„László Imre nyilvánosságot elért megnyilatkozását csak elítélni lehet. A szöveg – bármi is             

volt mögötte a gondolat – védhetetlen. Ha politikus mondja, vállalnia kell a            

következményeket.” 

/Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija/ 

„Hitlert a holokausztban betöltött felelőssége, valamint az óriási emberi veszteséggel és           

pusztítással járó második világháború kirobbantása miatt teljesen helytelen dicsérni vagy          

felmagasztalni. Nem hiszem, hogy ezt (a Time magazin Év embere címet) az emberiség             

javára szolgáló tettei elismeréseként kapta volna.” 

/Robert Rozett, a Jad Vasem Intézet – Holokauszt Emlékközpont vezető történésze/ 

„Azt javaslom politikusoknak, hogyha az őket megválasztókhoz méltóak szeretnének lenni,          

akkor készüljenek fel és ne beszéljenek hülyeségeket.” 

/Békés Márton, történész a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója/ 

Magyarország Alaptörvényének IX. cikke kimondja, hogy a véleménynyilvánítás        

szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére, de a            

nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának megsértésére sem. Fenti          



vélemények ismeretében egyértelműen megállapítható, hogy dr. László Imre polgármester úr          

kijelentése semmiképpen sem felel meg ezen alapelveknek és a holokauszt áldozatainak           

hozzátartozóit és leszármazottjait mélyen sérti emberi méltóságukban. Mindezt súlyosbítja,         

hogy polgármester úr ezen kijelentése Újbuda teljes lakosságára nézve kellemetlen, mivel azt            

közfeladata ellátása közben tette. Az újbudai emberek méltóságának, a kerület jó hírének és a              

közbizalom visszaállításának érdekében elengedhetetlennek tartjuk, hogy a képviselő testület         

elfogadja az 1. sz. mellékletben szereplő önkényuralmi rendszerek áldozatainak védelméről          

szóló politikai nyilatkozatot. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Budapest, 2020. július 20. 

    

Jankó István Szabó László 

  


