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zárószavazás előtti módosító javaslat

Dr. Kövér László úr,

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94. § (1 )
bekezdése és 107 . §. (1) bekezdés b) pontja alapján a szélsőségesség, a rasszizmus és az
idegengyű lölet egyes formái elleni határozott fellépésről szóló H/5991 . számú határozati
javaslathoz az alábbi

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. Az egységes javaslat I . pontja a következők szerint módosuljon :

„1 . Az Országgyűlés

a) üdvözli, hogy

aa az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 73 .
§ (2) bekezdése értelmében a mentelmi jog - a korábbi szabályozástól eltér ően - nem terjed ki
a közösség elleni izgatás, nemzeti jelkép megsértése, valamint a nemzeti szocialista é s
kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása b űncselekményekre[ .]3

ab) [Az Országgyűlés] az Ogytv . az eddig fennálló mentesség megszüntetéséve l
megteremtette annak a lehet őségét, hogy e bűncselekmények elkövetése esetén az
országgyű lési képviselők büntetőjogi felelőssége is megállapítható legyen

b) az ab) pont szerinti büntetőjogi felelősség érvényesítésén túl, erkölcsi követelményként
a legszigorúbb fellépést tartja szükségesnek az országgy űlési képvisel ő által tanúsított
rasszista, antiszemita, idegenellenes, iszlamofób, továbbá szexuális irányultságon, illetve
nemi identitáson alapuló megkülönböztetésre irányuló magatartásokkal, illetve az ember i
méltóságot bármely más módon sértő meznyilvánulásokkal szemben.”

2. Az egységes javaslat 2. pontja a következők szerint módosuljon :

2. Az Országgyű lés felhívja a Kormányt, hog y

alakítsa ki a párbeszéd intézményes kereteit, amelyen belül rendszeres egyeztetés t
folytat a civil társadalom képviselőivel, valamint a társadalom széles spektrumát képvisel ő
nem-kormányzati szervekkel [– ide értve a radikalizálódásra fogékony csoportokat is -] ,

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



ezáltal biztosítva a civil társadalom részvételét a széls őségek elleni politika kidolgozásában é s
megvalósításában=

b) minden év november 1-iQ jelentésben számoljon be az Országgy űlésneka
szélsőségesség és az egyes társadalmi csoportok hátrányos megkülönböztetése ellen i
intézkedéseiről, azok megvalósításáról, valamint arról, hogyan biztosította a civiltársadalom
kés viselőinek részvételét az intézkedések kidol ozásában és vé _ reha'tásában s vélemén et
miként érvényesítette ."

Indokolá s

1.Az ember méltósága sérthetetlen, mindenek felett álló védelmet élvez . Az emberi méltóság
megsértésétől való tartózkodás az országgyűlési képviselőkkel szemben is elsősorban erkölcs i
követelmény, s ehhez társul a jogi védelem. Az országgyűlési képvisel őknek kiemel t
kötelessége, hogy ember és ember közötti hátrányos megkülönböztetést elutasítsák, és a z
ilyen megnyilvánulásoktól maguk is tartózkodjanak .
A Magyar Szocialista Párt képviselő inek a gyűlölet megfékezésére irányuló erőfeszítései azt
célozzák, hogy az emberi méltóság hatékonyabb védelmet élvezhessen, hogy ma ne kellje n
félni embereknek, békés állampolgároknak a történelem szemétdombjára való nézete k
újjászületésétől .
Tudjuk és valljuk, hogy a megoldás nemcsak a jog eszközeivel érhet ő el. A gyűlölet
megfékezése valamennyiünk közös felel őssége, akár úgy, hogy még a látszatát is elkerüljük a
gyűlöletet terjesztő nézetek képviselő ivel való közösségvállalásnak.

2. A határozati javaslat általános vitájában Rétvári Bence államtitkár úr kijelentette : „A
kormány idei határozatával létrehozta az emberi jogi munkacsoportot, amelynek pontosan a z
a célja, hogy összehangoltan tudjunk föllépni azokban az esetekben, amikor valaki t
kirekesztéssel, gyűlöletkeltéssel próbálnak a társadalomban megfélemlíteni . E mellett az
emberi jogi munkacsoport mellett működik az a civilekből is álló emberi jogi kerekasztal ,
amely a kormányzat felé ezekről a jelenségekről jelzést tud adni . Az országgyű lési határozati
javaslatban is nevesítve vannak a kiemelt fontosságú civil szervezetek, pontosan azért, mer t
ők jelzik a kormányzat felé a társadalom egyes folyamatait, azokat is, amelyeket a
kormányzat nyilván észlel, és azokat is, amelyeket nem . ”
Ha a kormány valóban komolyan gondolja ezt a feladatot, akkor az is egyértelm ű, hogy
intézkedéseiről csak széles körű társadalmi egyeztetést követően dönthet, s az intézkedések
végrehajtásába is érdemben be kell vonnia az alapvető jogok védelméért fellépő civil
szervezeteket . A zárószavazás előtti módosító javaslat szerint e feladat végrehajtásáról kell
beszámolnia — évente - a kormánynak az Országgyű lés előtt .

A zárószavazás előtti módosító javaslattal az előterjesztők — a HHSZ . 107 . § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott joguknál fogva — az egységes javaslat egyes pontjait egymássa l
összhangban kerek egésszé formálják, továbbá megfeleltetik a határozati javaslat címének .

Budapest, 2012 . június „~ .
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