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Zárószavazás előtti módosító javaslat

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése, illetve a 107 . § (1) bekezdése alapján a recski munkatáborban a kommunist a
diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára
történő hiteles bemutatásáról szóló H/11032. számú határozati javaslat zárószavazásr a
bocsátandó H/11032/13 . számú egységes javaslatához a következ ő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztem elő :

Az egységes javaslat 1 . pontja az alábbiak szerint módosul:

„1 . Az Országgyűlés

- felismerve, hogy nemzetünk történelmének megismerése elengedhetetlenül szükséges
minden fiatal magyar tanuló számára ,
- figyelemmel arra, hogy a kommunista diktatúrák által elkövetett bűntettek nem kellően
ismertek a most felnövő generáció előtt,
- abból a célból, hogy a fiatalok szellemi kibontakozásuk hajnalán szembesüljenek a
kommunista diktatúrák által elkövetett szörnyűségekkel ,
- és ezzel hozzájárulva, hogy ezek a szörny ű bűntettek soha többé ne ismétlődhessenek meg

felkéri az oktatásért felelős minisztert, hogy az e határozatban foglaltakra tekintettel
[alkosson rendeletet 2013 . október 30 . napjáig, amely ajánlásként megfogalmazza, hogy
minden köznevelési intézményben tanulmányait folytató tanuló legalább eg y
alkalommal, kötelező iskolai foglalkozás keretében látogassa meg a történelm i
emlékhelyekről szóló 303/2011 . (XII. 23.) Korm. rendelet 28. pontjában nevesített recski
Nemzeti Emlékparkot. A látogatást szervező köznevelési intézmény a látogatá s
megszervezésére tekintettel részleges költségtérítésre legyen jogosult.] december 31 .
napjáig alkosson programot a köznevelésben tanulmányaikat folytató tanulók számára, amel y
lehetővé teszi, hogy a magyar állam támogatásával felkereshessék a Recski Nemzeti
Emlékparkot vagy a kommunista diktatúrának a Kormány által jogszabályban meghatározot t
további, legfeljebb négy hazai emlékhelyét .”



Indokolá s

Jelen módosító javaslat arra irányul, hogy a Kormány a Recski Emlékpark meglátogatásán túl
— területi alapon — határozzon meg további négy olyan kommunista diktatúra emlékhelyet,
amelyet a fent említett emlékparkon túl köznevelésben tanulmányaikat folytató tanuló k
felkereshetnek.

Budapest, 2013 . június 7 .

Gyöngyösi Márton
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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