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Módosító iavaslat

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján a kommunist a
diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló
H/5540 . számú határozati javaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

nyújtjuk be :

A határozati javaslat 1 . pontja az alábbi f) alponttal egészül ki :

(1 . Az Országgyűlés)

„f) felkéri a Kormányt, hogy 2012 . július 1-jéig intézkedjen az egyes tartós időtartamú
szabadsági esztést elszenvedettek részére 'áró uttatásokról szóló Korm . rendelet ala•'án áró
juttatások felülvizsgálatáról és biztosítsa, hogy a kárpótlás ne csak a három évnél több id őre
kitelepítetteknek járjon . Mindemellett az elmúlt évek elmaradt kárpótlási összegeine k
emeléseit figyelembe véve a kárpótlás mértékét is emelje meg .”

Indokolás

Az első Orbán-kormány 2000 . december 26-án az 1956-os forradalom és szabadságharc
közelgő 45. évfordulójára tekintettel rendeletet hozott az 1945 és 1963 között törvénysért ő
módon elítélt, valamint az 1956-os forradalomban és szabadságharccal összefüggésben
elítéltek, továbbá az egyes, személyes szabadságot tartósan korlátozó intézkedések hatály a
alatt álló személyek részére járó juttatásokról .
Az egyes tartós időtartamú szabadságvesztést elszenvedettek részére járó juttatásról szól ó
267/2000. (XII. 26.) számú Korm. rendelet diszkriminatív módon csak a három évet elér ő
vagy meghaladó szabadságvesztést vagy szabadságelvonást elszenvedettek esetén teszi
lehetővé kompenzáció nyújtását .
Szorgalmazom ezért, hogy az Országgyűlés hívja fel a Kormányt a kérdéses rendele t
módosítására, melynek keretében megszünteti a fenti — jogosultság megállapítására irányuló —
különbségtételt, a juttatásokat pedig arányos mértékben minden — jogellene s
szabadságelvonással, szabadságkorlátozással érintett — személy részére megállapítja .
Továbbá a módosító javaslat előírja, hogy a kormány rendezze a kárpótlás összegének
nagyságát is, tekintettel arra, hogy az elmúlt években nem történt emelés és fontos lenne,



hogy a még élő , néhány száz ember felé ezzel is kifejezze a kormány a meghurcoltatásai k
miatti részvétet .

Budapest, 2012 . február

Farkas Gergely
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