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országgyűlési képvisel ő

zárószavazás előtti módosító iavaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 107. § (1 )

bekezdése alapján az Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez
köthető elnevezések tilalmával összefügg ő módosításáról szóló T/7757. számú
törvényjavaslat T/7757/19 . számú egységes javaslatához az alább i

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 4 . §-a a következők szerint módosul :

„4. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Ötv.) 14. §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„14. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait ,
ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák .
(2) A 13 . § (1) bekezdés 3 . pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény 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 politikai

rendszerre közvetlenül utal .
(3) A 42. § 8. pontjában meghatározott köztéri szobor, illetve műalkotás
a) nem ábrázolhat olyanszemé, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy

b) nem tartalmazhat olyan kifejezést va gy ábrázolási elemet, vagy egyébként nem fejezhet k i

olyan üzenetet, amely a XX . századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenü l

összefüggésbe hozható.
(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 .”



2. A törvényjavaslat a következő új 7. §-sal egészül ki :

„7 . § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős
miniszter, hogy a köztéri szobrok és műalkotások személyábrázolása, kifejezés- vagy
ábrázolásielem-használata vagy üzenetközvetítése 	 Ötv.-be ütközése esetén követendő
részletes eljárási szabályokat megállapítsa.”

Indokolá s

A zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtásának indoka, hogy a Közigazgatási é s
Igazságügyi Minisztérium (KIM) kifogásolta azon kapcsolódó módosító javaslatunkat (és íg y
a Kormány nem támogatta azt), miszerint a köztéri szobrokra és műalkotásokra is terjedjen ki
az Ötv.-be bevezetendő elnevezési korlátozás .

A KIM fő ellenérve a támogatás elutasítása okán az volt, hogy az általunk javasol t
szabályozás nem állapít meg olyan garanciális szabályokat, amelyek értelmében a követendő
eljárás világos volna .

E szabályozás azonban jogi álláspontunk szerint rendszertanilag nem a törvénybe kell, hogy
beépüljön, hanem – ha annak bevezetése feltétlenül szükséges – végrehajtási rendelet szintjér e
kell utalni a kérdést.

Amennyiben azonban a végrehajtási szabályok létének kifogásolása a fő ellenérv, abban az
esetben a felhatalmazó rendelkezésben meg kell teremteni az egységes javaslat jelenlegi 4 . § -
ában foglalt szabályozással kapcsolatos végrehajtási rendeletalkotásra történ ő felhatalmazást
is (amely a jelenlegi 4. § vonatkozásában hiányzik, így a KIM érvelésére visszautalv a
valószínűsíthetően ezen szövegrészek is sértik a jogbiztonságot jelenlegi formájukban) .

Ezen helyzet orvoslása érdekében a zárószavazás el őtti módosító javaslat az egész 4 . §-ra
mint az Ötv.-be újonnan bevezetendő rendelkezésekre teszi kötelezővé a felelős miniszter
számára végrehajtási szabályok megalkotását.

Budapest, 2012 . november 16 .

Novák Előd
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