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A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

Az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak ,
továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megsz űnését vagy megszüntetését
követő [három] öt évig – kivéve a Győr Megyei Jogú Város polgármesteri tisztségét elnyerni
kívánó jelölteket, akik három évig – nem indulhatnak jelöltként az országgyűlési képviselők
választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képvisel ők és a
polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képvisel ők választásán . ”

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság 2010 . július 12 . napján 9 .30
órakor, illetve 2010. július 13 . napján 9 .00 órakor kezdődő ülésén nyilvánvalóvá vált, hogy a
korábban az öt évi moratóriumot tartalmazó javaslat visszavonásának, s e módosítot t
törvényjavaslat előterjesztésének egyetlen indoka az volt, hogy Borkai Zsolt Fideszes
országgyűlési képviselő a most ősszel esedékes önkormányzati választáson ismét induln i
tudjon Győr város polgármesteri tisztségéért, helyes, hogy e jogalkotói szándék –
bármennyire is károsnak, elítélendőnek és a képviselő i hatalommal való visszaélésnek tartjuk
azt – a törvényjavaslatban és annak indokolásában is megjelenjen .

Fenntartva azon álláspontunkat, hogy a törvényjavaslat egészével egyetérteni nem tudunk ,
fontosnak tartjuk azt, hogy ellenzéki képvisel őként a helyzet abszurditására ne csak a
parlamenti és a bizottsági vitában, hanem e módosító javaslatban is rámutassunk.
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