
Sajtóközlemény 
 
 
Elhunyt Dr. Habsburg Ottó 
 
Pöcking julius 4, 2011: Habsburg Ottó, az utolsó uralkodó osztrák császár és magyar király 
legidősebb fia, az Európai Parlament képviselője, és a Nemzetközi Páneurópai Unió 
tiszteletbeli Elnöke 98 éves korában, otthonában, Pöckingben elhunyt. 
 
Habsburg Ottó 1912. november 20-án az alsó-ausztriai Reichenauban született, az utolsó 
osztrák császár és magyar király legidősebb gyermekeként. Édesanyja Bourbon-Pármai Zita 
hercegnő, császárné és királyné volt. Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után 1919-
től Svájcban, majd Madeira szigetén éltek száműzetésben, ahol I. Károly császár és király 
1922. április 1-én meghalt. Habsburg Ottó Spanyolországban és Brüsszelben nevelkedett, 
majd 1933-ban a löweni Katolikus Egyetemen szerzett doktori címet. Az rákövetkező 
években szívvel-lélekkel harcolt a nacionalizmus, valamint az Osztrák-Német Birodalom 
egyesülése ellen. A világháború alatt elkötelezetten dolgozott Ausztria önállóságának 
helyreállításán, valamint európai emigránsok érdekeit védte az Amerikai Egyesült 
Államokban. Ez idő alatt együtt dolgozott a Páneurópai Unió alapítójával, Gróf Richard 
Coudenhove-Kalergivel, akinek 1973-tól az utóda lett. Ezt a tisztséget 31 éven keresztül, 
2004-ig töltötte be. A II. világháború végén visszatért Európába és harcolt az európai 
kontinens egységesítéséért. Először 1966-ban - 48 évvel később, öt éves jogi procedúra után -  
utazhatott újra Ausztriába. 1979-től 1999-ig Európai Parlamenti képviselőként tevékenykedett 
a Keresztény-Szocialista Unió pártban. 
Tagja volt a Külpolitikai Bizottságnak, ahol a vasfüggöny megszüntetéséért, a népek 
önrendelkezési és kisebbségi jogaiért harcolt, valamint sürgette a közép-európai bővitést a 
keleti blokkban. 1989-ben elvállalta a páneurópai piknik fővédnöki tisztségét, és részt vett az 
osztrák-magyar határnál megrendezésre kerülő kelet-német békedemonstrációban. 
1999-es nyugdíjba vonulása után is aktívan szerepet vállalt az Európai Parlament 
munkájában, mint szónok és politikus. Több díjat és kitüntetést is kapott belföldön és 
külföldön egyaránt. Utoljára Sarkozy francia Miniszterelnök tüntette ki a Nagykereszt 
Becsületrenddel. 
 
Ottó főherceg 1951.május 10-én vette feleségül Regina Szász-Meiningeni hercegnőt (1925. 
január 06. – 2010. február 03.). A házaspár 1954-től Pöckingben élt; hét gyermekük, 22 
unokájuk és 2 dédunokájuk van. A Habsburg ház jelenlegi feje Habsburg-Lotharingiai Károly, 
aki Ausztriában él. 
 
Habsburg Károly: „ Édesapám kiemelkedően különleges személyiség volt. Egy nagy európait 
veszítettünk el  vele, kinek élete minden mai cselekedetünkre hatással van.  
 
A temetés pontos dátumát egy későbbi időpontban tesszük közzé. 
 
 
További információ: Eva Demmerle,                    Dr. Habsburg Ottó, +49-173-357-3870 
 
edemmerle@habsburg.de 
 
Aktuális információt az alábbi weboldalon talál: www.ottovonhabsburg.org 
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