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országgyűlési képviselő

Módosító iavaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úrl

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 5 . §-a a következők szerint módosul :

5. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Otv.) 14. §-a a következő szöveggel lép hatályba :
„14. (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, h a
e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák .
(2) A 13 . § (1) bekezdés 3 . pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény ne m
viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX . századi önkényuralmi politikai rendszere k
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politika i
rendszerre közvetlenül utal .
(3) A 42. § 8. pontjában meghatározott köztéri szobor, illetve műalkotás nem viselheti
a)	 olyan személy nevét,	 aki	 a	 XX.	 századi önkényuralmi	 politikai	 rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politika i
rendszert pozitív vagy elfogadható színben tünteti fel, vagy a rendszer, illetve annak valamel y
részének további működtetésének látszatát kelti vagy szükségességére utal .
(4)Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület
neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémi a
állásfoglalását .”



Indokolás

Nem elég a közterületek, intézmények, cégek, egyesületek, sajtótermékek neveiben a z
önkényuralmi rendszerekkel kapcsolatos szabályozás, hanem közterületi szobrok, illetve
műalkotások esetén is indokolt ez . Elég csak a budapesti Szabadság téri szovjet obeliszkre
gondolni, de szerte vidéken is számos helyen (pl . Pásztón) van még kommunista propagand a
emlékmű formájában .
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