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Kapcsolódó módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyarország címerének és zászlajának haszná-
latáról, valamint állami kitüntetéseirő l szóló T/4988 . számú törvényjavaslathoz – kapcsolódva
a T/4988/7 és a T/4988/20/3 . sz. módosító javaslatokhoz – a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat a következő új 21 . §-sal egészül ki :

„21 . § Az állami kitüntetést vissza kell vonni attól, aki arra érdemtelenné vált .A
visszavonásra az adományozásra és annak el őkészítésére vonatkozó hatásköri és eljárás i
szabályokat kell megfelel ően alkalmazni . ”

2. A törvényjavaslat 23 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A 21-22. § szerinti elismerést az (1) bekezdés alapján közzétett vagy rendeletbe n
megállapított feltételek szerint az adományozásra jogosult egyedi határozattal adományozz a
és – ha az elismerésben részesített személyt a bírósom szándékos b űncselekmény miatt
ingerősen elítélte — vonja vissza . Az adományozás tárgyában hozott egyedi határozatot — a 22 .
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult által kiadott határozat kivételével – a Hivatalo s
Értesítőben közzé kell tenni .”

3. A törvényjavaslat 24 . § (2) bekezdés d) pontja a következ ők szerint módosul :

[(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben]

„d) állapítsa meg az e törvény, a Kormány és a miniszterelnök által alapított kitüntetések, dí-
jak adományozására és visszavonására vonatkozó részletes eljárási szabályokat, valamint ”

Indokolás

A közelmúlt szomorú eseménye volt az, amikor egy korábban Kossuth-díjjal kitüntetett
személy olyan kijelentéseket engedett meg magának egy újságcikkben a magyarságr a
vonatkozóan, amivel méltatlanná vált a Magyar Köztársaság által neki adományozott címre .
Ez a sajnálatos esemény bizonyítja azt, hogy amikor az Országgy űlés kitűntetésekkel, díjakkal

országgyűlési képviselő



kapcsolatos törvényt alkot, akkor nem csak az odaítélésnek a feltételeit kell szabályoznia ,
hanem a visszavonásét is . A benyújtott törvény ez utóbbiról nem rendelkezik, pedig még a
jelenleg hatályos törvény is megteszi ezt. A kapcsolódó módosító javaslat ezt korrigálná, így
lehetővé válna, hogy azon emberek, akik megkaptak egy-egy ilyen nagy megtiszteltetés t
jelentő díjat, de később arra - cselekedetükkel, megnyilatkozásukkal – méltatlanná váltak ,
tő lük visszavonható legyen a díj .
Fontos, hogy a díjak visszavonása ne válhasson politikai eszközzé, tehát ne következhéssen
be az, hogy négyévente az új kormányok politikai szempontjaik alapján visszavonhassák a
más politikai nézeteket vallók díjait . Ezért a visszavonásra okot adó és az ezt megítéln i
hivatott testület szabályozása nagyon lényeges kérdéskör . Kapcsolódó módosító javaslatunk
ezért ezt nem ebben a törvényben rendezné, hanem alapos átgondolás és konzultáció után –
végrehajtási rendelet alkotására kötelezés útján – a Kormány jogkörébe utalná enne k
megítélését, bízva abban, hogy számukra is fontos, hogy egy aktuálpolitikai befolyástól
mentes, hosszútávon jól működő rendszert állítsanak fel a kérdéskör rendezésére . Így
orvosolva lenne az a felvetés, hogy a díj visszavonható (e nélkül ad absurdum egy kit űntetett,
majd tömeggyilkossá váló egyén örökre díjazott lehetne), de nem lenne politikai játéksze r
eszköze a visszavonás .

Budapest, 2011 . december i!.

Farkas Gergely Mirkóczki Adám Novák Előd

	

Pörzse Sidor

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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