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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18702 . számon előterjesztett, Az életüktől és a szabadságuktól politikai
okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1997 . évi XXIX. törvény

módosításáról és a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának újabb
határidejéről szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
december 5-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . §
(2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta a Kormány és az Előterjesztő jelenlévő
képviselőjének a törvényjavaslathoz fűzött szóbeli kiegészítéseit . Az Igazságügyi
Minisztérium vezető tanácsosa elmondta, hogy a T/18702 . számon, új változatban
benyújtott törvényjavaslatot csak 2005 . december 1-jén kapták kézhez, így az új
változatot a Kormány még nem tárgyalta meg . A Kormány csak a korábbi,
T/17817 . számon benyújtott változatról alakította ki a véleményét, melyet nem
támogatott. Az IM képviselője kihangsúlyozta, hogy az IM illetékesei a
Kormányelőterjesztést már elkészítették, és nem javasolják a benyújtott új
változatot sem támogatásra, annak ellenére, hogy a törvényjavaslat érdemével
nagyrészt egyetértenek, és az első változat tárgyalásakor javasolt néhány
javaslatot az Előterjesztők beépítették a javaslatba, illetve néhány hiányosságot
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pótoltak. A tárca képviselője világosan megfogalmazta, hogy csak az élet
elvesztéséért járó kárpótlás egyes, meghatározott eseteiben javasolják támogatni a
kérelmek benyújtásának újbóli megnyitását .

A bizottságban kisebb vita bontakozott ki arról, hogy a törvényjavaslat
mennyiben járulhat hozzá a kárpótlási folyamat (végleges) lezárásához .

Az Előterjesztő képviselője ismertette a törvényjavaslat benyújtásának,
illetve az új változat benyújtása indokát, és megköszönte a Hadigondozattak
Szövetsége szakmai segítését .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára - a tárca vélemény ellenére
- egyhangúlag 18 szavazattal tárgysorozatba vette és általános vitára alkalmasnak
tartotta .

A bizottság előadója az általános vitában : Dr . Hargitai János (Fidesz)

Budapest, 2005 . december 05 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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