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Módosító iavasla t

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Ur!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításáról szóló T/9929 .
számú javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A javaslat 3 . cikkében foglalt Alaptörvény „ALAPVETÉS” rész U cikk (3) bekezdése a
következők szerint módosul :

„(3) A kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami meg őrzése érdekében Nemzeti
Emlékezet Bizottsága működik. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága feltárja a kommunista
diktatúra hatalmi működését, a kommunista hatalmat birtokló személyek és szervezetek
szerepét, és tevékenysége eredményeit átfogó jelentésben, valamint tovább i
dokumentumokban közzéteszi, 	 továbbá ezen kutatásokon alapuló dokumentumok alapfán
büntetőeljárások megindítását kezdeményezi az illetékes hatóságoknál, valamintamegindult
büntetőeljárásokban sértetti képviseletet is ellát . ”

Indokolás

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának létrehozása szép és előremutató kezdeményezés, mit
sem ér azonban, ha a Bizottság feladata mindössze történelmi kutatások folytatásában merü l
ki .

Magyarországon számos, akár állami támogatásból, akár magánforrásból működő szervezet és
szakember foglalkozik a kommunista múlt kutatásával, azonban egy állami támogatásbó l
létrehozott, az emlékezet állami megőrzése érdekében működő szervezet kapcsán joggal
várható el egy olyan el őírás megalkotása, amely szerint e Bizottság köteles az általa feltár t
bizonyítékok birtokában a megfelel ő eljárások megindítását kezdeményezni .

A Bizottság eljárásáról szóló törvény megalkotásakor a jövőben figyelembe kell venni azt,
hogy e feladatellátás nem teljesítése esetén megfelelő szankció kerüljön előírásra annak



érdekében, hogy a múltfeltárás és az ezzel kapcsolatos elszámoltatás valóban hatékon y
legyen, és ne csak egy üres jogi rendelkezés szereljen az Alaptörvényben, mindenfél e
jogkövetkezmény nélkül .

A jelen módosítás újítása még, miszerint a Bizottság feladatköre a megindult
büntetőeljárásokban a sértetti képviselet ellátása is . Ezt az Alaptörvény kötelező feladatként
írja elő a Bizottság részére .

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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