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Kövér László úr
az Országgy űlés Elnöke részér e
Helyben
Zárószavazás el őtti módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY határozat 107 . § (1 )
bekezdés b) pontja alapján a Kormány az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló
kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekr ől szóló
jelentés elfogadásáról szóló H/6854/7 . számú egységes javaslathoz az alábbi
zárószavazás

el ő tti

módosító javaslato t

terjeszti el ő :

1 . Az egységes javaslat 2 . pontja a következők szerint módosul :
(Az Országgyűlés)

„2. állást foglal amellett, hogy a [Büntető Törvénykönyvről szóló 1979 . évi IV. törvény
2698. §-ában foglalt] büntető törvény önkényuralmi jelkép használatát tiltótényállása a
demokratikus társadalom védelme, az emberi méltóság tiszteletben tartása által vezérelt elve k
szerint, Magyarország történelmi múltjára tekintettel, alkotmányos berendezkedéséne k
megfelelő módon került megalkotásra, így az Emberi Jogok Európai Bírósága által Appl . No.
29459/10 számon meghozott, Magyarországot marasztaló
[ítéletének
végrehajtásával]ítéletével, továbbá a büntető törvény módosításával nem ért egyet, ”

2. Az egységes javaslat 3 . pontja az alábbiak szerint módosul :
(Az Országgy űlés)

„3 . az Emberi Jogok Európai Bíróság[ának]a [a Fratanoló kontra Magyarország ügybe n
hozott] által, a büntető törvény önkényuralmi jelkép használatát tiltó tényállásána k
alkalmazása miatt meghozott vagy esetlegesen meghozandó ítéletei alapján az államot terhel ő
fizetési kötelezettség [fedezetének] összegével a pártok központi költségvetés i
támogatás[a]ának [terhére való biztosítása érdekében a Magyarország központ i
költségvetésér ől szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosítását] a csökkentéséttartj a
szükségesnek.”

Indokolás
A zárószavazás előtti módosító javaslat lehetővé teszi, hogy az állam ne csak az adott ügyben ,
de valamennyi kés őbb felmerülő ügy esetében az őt terhel ő fizetési kötelezettségének az
ítéletben foglalt határidőben eleget tudjon tenni a pártok költségvetési támogatásának terhére .
Budapest, 2012 . június 29 .
Dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszter

