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Érkezett : 2013 JUN 0 7.

Zárószavazás előtti módosító javaslat

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére
Flelyrben_

Tisztelt Elnök Úr!

Előterjesztőkként á HHSZ. 107. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiszocialist a
vészkorszak . történelmének a fiatal generációk korében való minél teljesebb
megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekébe n
szükséges egyes intézkedésekről szóló, 11/10767. számú határozati javaslat 11/10767/10.
számú egységes javaslatához a következő

Zárószavazás, előtti módosító javaslato t

terjesztjük elő :

Az egységes javaslat 1 . pontja a következők szerint módosuljon :

1 . Az Országgyűlés felkéri az oktatásért felelős minisztert, hogy 2013. augusztus 31 . napjáig
alkosson rendeletet, amely ajánlásként írja elő valamennyi köznevelési intézményben tanul ó
magyar fiatal s7mára az ausdhwitz-birkenau-i haláltábor helyén létrehozott emlékhely és
múzeum, továbbá a Holokauszt Emlékközpontnak vagy a korszak más jelentős hazai
emlékhelyének meglátogatását a történelem oktatása keretében . A látogatást szervező
köznevelési intézmény a látogatás megszervezésére tekintettel_ teljes költségtérítésre legye n
jogosult .

INDOKOLÁS

1. A mi határozati javaslatunkkal együtt tárgyalta az Országgyűlés a KDNP által
kezdeményezett, a Terror Háza Múzeum meglátogatásáról szóló H/1CI960 . számú, valamint a
Jobbik által kezdeményezett, a recski Nemzeti Emlékpark meglátogatásáról szóló H111032 .
számú határozati javaslatot. A módosító javaslatokról való szavazásokat követ ően az a helyzet
állt elő , hogy a köznevelési intézmények a Terror Háza Múzeum meglátogatásához telje s
költségtérítésre, a recski Nemzeti Emlékpark meglátogatásához pedig részleges
költségtérítésre lesznek jogosultak, Csupán az auschwitz-birkenau-i haláltábor helyén
létrehozott emlékhely és múzeum, továbbá a Holokauszt Emlékközpont vagy a korszak más
jelentős hazai emlékhelye meglátogatásához nem biztosítana az állam költségvetési
támogatást – „köszönhetően” Stágel Bence H/10767/7 . számú kapcsolódó módosító
javaslatának, melyet a Fidesz, a KDNP és a Jobbik is megszavazott .
A KDNP-s képviselő azt írta az indokolásban, hogy „jelen gazdasági helyzetben nincs
lehetőség a jelzett utazások minden köznevelésben tanuló diák számára történő
finanszírozására” . Ezek szerint azonban a Terror Háza Múzeum, valamint a recski Nemzet i
Emlékpark meglátogatása kapcsán nem merült fel ilyen jellegű költségvetési aggály.
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Jóindulattal azt feltételezzük a kormánytöbbségről, hogy csupán figyelmetlenségbő l állította
elő ezt a helyzetet. A zárószavazás el őtt még lehetőség van a korrigálásra, ennek a
zárószavazás előtti módosító javaslatnak az elfogadásával ,

2. A kormánypártok végig annak az aggályuknak adtak hangot, hogy a látogatások ne
legyenek kötelezőek, csupán lehetőségként álljanak a köznevelési intézmények pedagógia i
programjában. Ennek megfelelően — szintén Stágel Bence indítványa szerint — úgy
módosították a határozati javaslat általunk benyújtott eredeti szövegét, hogy az oktatásér t
felelős miniszter rendeletben írja el ő ajánlásként az emlékhelyek meglátogatását. Azt már
csak mellékesen jegyezzük meg, hogy bármiféle ajánlás elő írásához nincsen szükség
miniszteri rendeletre, mivel az jellegénél fogva normatív tartalmú . Stágel Bencének a
kormánypártok által megszavazott módosító javaslata tehát ebből a szempontból is
elfogadhatatlan volt számunkra.

Budapest, 2013. június 6 .
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