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Az Országgyűlés

Oktatási, tudományos és kutatás i
bizottságának

ajánlás a

a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében
való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúr a

fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
szóló H/10767. számú országgyűlési határozati javaslat

részlete s

vitájához

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága (továbbiakban : Oktatási
bizottság) megvitatta a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generáció k
körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúr a
fontosságának tudatositása érdekében szükséges egyes intézkedésekr ő l szóló, H/10767 .
számon beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott
H/10767/2 . számú módosító javaslatot.

Az Oktatási bizottság ülésén a Kormány képvisel ője tárcaálláspontot ismertetett .

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéb ő l elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettő l eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képvisel ők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m
foglalt állást .

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseine k
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalá s
nélkül is .
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A határozati házszabályi rendelkezés 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokr a
vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HHSZ . 94 .
§ (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó határozati javaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az els ő helyen kijelöl t
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HHSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé.

1. Révész Máriusz, Ágh Péter, Menczer Erzsébet és dr. Hoppál Péter képviselő a
határozati javaslat 1 . és 2 . pontjának a következő módosítását javasolja:

1. Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy 2013 . december 31 . napfáig készítsen
országos programot [abból a célból, hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal
legalább egyszer a magyar állam támogatásával eljusson az auschwitz-birkenau-i
haláltábor helyén létrehozott emlékhelyre és múzeumba, továbbá tegyen javaslatot a
program 2015-ig pályázati úton, azt követ ően normatív módon történő finanszírozására .

2. Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy 2013 . június 30-ig tegyen javaslatot
azon jogszabályok módosítására, indokolt esetben új jogszabályok alkotására, amelyek a
fentiek szakmai és finanszírozási hátterét biztosítják] a köznevelésben tanulmányaikat
folytató tanulók számára, amely lehet ővé teszi, hogy a magyar állam támogatásával
felkereshessék az auschwitz-birkenau-i haláltábor helyén létrehozott emlékhelyet é s
múzeumot, a Holokauszt Emlékközpontot vagy a korszak más jelent ős hazai emlékhelyét .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2013 . október 30-ig tegyen javaslatota
törvényhozás számára a program pályázati úton történő finanszírozásának biztosítására .

Indokolás : Lásd a H/10767/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2013 . május 28 .

Pokorni Zoltán s .k.
az Oktatási, tudományos

és kutatási bizottság elnöke
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