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Zárószavazás előtti módosító
javaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, illetve a 107. § (1) bekezdése alapján Magyarorszá g
Alaptörvényérő l szóló T/2627/165 . számú egységes javaslathoz az alább i

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjesztem elő :

Az egységes javaslat XXIII. cikke az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki :

„(9) A (8) bekezdés rendelkezéseitől eltérően nem viselhet közhivatalt, nem lehet állam i
illetve önkormányzati többségi vagy résztulajdonban álló gazdasági társaság vezet ő
tisztségviselője vagy ezen gazdasági társaság ellenőrző szervének tagja az, aki az 1949.
augusztus 20-át követő és az 1990 . május 2-át megelőző időszakban állami vezető , az egykori
állampárt vezető tisztségviselőse, vagy bármely erőszakszervezet vezető beosztású tisztje,
illetve Szigorúan Titkos (SZT) állományú tisztje volt .”

Indokolás

A szabad magyar nemzet jogos igénye, hogy a szocialista elnyomó hatalmat megtestesít ő
egykori funkcionáriusok, hálózati személyek ne vehessenek részt a mai demokratikus közéle t
alakításában – különösen az állami döntések meghozatalában – ne viselhessenek közhivatalt ,
illetve ne gyakorolhassanak befolyást állami vagy önkormányzati vállalatokban viselt
tisztségeiken keresztül a nemzetgazdaság folyamataira.

Az alaptörvényi szabályozás jogpolitikai indoka az, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország
demokratikus hagyományaihoz igazodóan szükséges a szocialista korszak személyzet i
politikájával történő elvi szakításról a lehető legmagasabb jogalkotási szinten rendelkezni ,
másrészt ebben az esetben az Alkotmány rögzítene egységes és kötelez ő keretszabályokat
minden olyan, alacsonyabb szintű jogszabály számára, amely nem egyszer szerteágazó módo n
rendezi a módosítás által érintett vezet ők jogállásának egyes kérdéseit .
Az Alaptörvény – egységes javaslatban szereplő – tételes rendelkezései a jelen formájukban a Nemzeti
hitvallás azon rendelkezéseivel ellentétesek, mely szerint „ . . . nem ismerjük el az 1949. évi
kommunista alkotmányt, amely egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk anna k
érvénytelenségét. Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első
határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát



1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásátó l
számíjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének. "

A tételes szabályozás jelen formájában lehetővé teszi „az új demokrácia és alkotmányos rend
kezdőnapját”, illetve az „állami önrendelkezés visszaálltát” megelőző „zsarnoki uralom"-ban
vezető szerepet vállalt, az 1956-os forradalom eszmeiségét elutasító személyek további
hatalomgyakorlását, mindez pedig nyilvánvalóan ellentétes a nemzeti hitvallásba n
megfogalmazott általános elvekkel és célokkal .

Budapest, 2011 . április 1 ' .
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