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Módosító javaslat

Kövér László,

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A HHSZ. 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Emlékezet
Bizottságáról szóló T/13215 . számú törvényjavaslathoz a következő, egymással összefüggő
pontokból álló

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 1. §-a a következők szerint módosuljon :

„1• §

(1) A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (a továbbiakban : Bizottság) a kommunista diktatúrával
kapcsolatos állami emlékezet meg őrzésével, valamint a diktatúra hatalmi működésének
feltárásával foglalkozó testület. A Bizottság jogállását és hatáskörét az Alaptörvény és e
törvény határozza meg .
(2) A Bizottság tevékenysége során minden más szervezett ől független.
(3) A Bizottság általános hatáskörrel ellátja a kommunista diktatúrák hatalmi m űködésének, a
hatalmat birtokló személyek és szervezetek szerepének feltárását, és tevékenység e
eredményeit átfogó jelentésben, valamint további dokumentumokban közzéteszi .
(4) A Bizottság tagjainak javaslatára önállóan, valamint az Országgyűlés kérésére
megállapításokat, jogalkotási javaslatokat tesz, jelentéseket készít, amelyekkel el ősegíti a
kommunizmus b űneinek feltárását, ezáltal pedig a demokratikus jogállamiság kiteljesedését .
(5) A Bizottság kutatásai alapján a büntet őjogilag felelősnek tartott személyekkel szemben
büntetőeljárás lefolytatását kezdeményezheti a legfőbb ügyésznél .
(6) A Bizottság az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdése alapján kutatással alátámasztott átfog ó
jelentésben meghatározza és közzéteszi különösen, hogy mely szerepek, megbízatások ,
foglalkozások, tisztségek betöltése minősül kommunista hatalombirtoklásnak és mel y
szervezetek minősülnek kommunista hatalombirtokosnak. [A jelentés bíróság vagy más
hatóság előtt önálló jogorvoslattal nem támadható meg .
(7) A Bizottságnak az Alaptörvény U) cikk (4) bekezdése alapján közzétett tényállítása i

bíróság vagy más hatóság előtt önálló jogorvoslattal nem támadhatók meg .]”



2. A törvényjavaslat 20. fi-a a következők szerint módosuljon :

„20 . §

(1) A Bizottság az alábbi tevékenységeket folytatja az 1944 . december 21 . és 1990. május 2 .
közötti időszak átfogó elemzésével és a kommunista diktatúra működésének feltárásával
összefüggésben :

a) tudományos kutatás,
b) irat, képi- és hanganyagok nyilvánosság számára való közzététele ,
c) irat, képi- és hanganyagok digitalizálása,
d) ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok kiadása ,
e) feltárt tényadatokból és eredményekből nyilvánosság számára elérhető online
adatbázis, tudásközpont és digitális archívum létrehozatala ,
fi élő tanúk emlékeinek rögzítése ,
g) a kommunista diktatúra felépítésével, működésével kapcsolatos vizsgálat i
eredményeket ágazatonként összefoglaló jelentések készítése ,
h) a kommunista hatalom birtokosainak a diktatúra működésével összefügg ő szerepükre
és cselekményeikre vonatkozó személyes adatainak közzététele ,
i) együttműködés az ügyészség kijelölt szervezeti egységeivel a kommunista diktatúr a
alatt elkövetett, el nem évülő bűncselekmények elkövetői körének felderítésében,
összhangban a Büntető Törvénykönyv, és az emberiesség elleni b űncselekmények
büntetendőségérő l és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrába n
elkövetett egyes bűncselekmények üldözésérő l szóló törvény rendelkezéseivel .

(2) Az (1) bekezdés h) pontja alapján közzétett adatokhoz a kommunista hatalombirtokos a rá
vonatkozó adatok tekintetében írásbeli megjegyzést tehet, amelyet a Bizottság az eredeti adat
változatlanul hagyása mellett közzétesz . Ha a személyes adatainak jogellenes közzététel e
miatt az érintett bírósághoz fordul, a bíróság soron kívül jár el .”

Indokolá s

A jogorvoslat kizárása átlátszó és gyalázatos újabb lépés a jogállamiság ellen. A
gránitszilárdságú egypárti alaptörvény közérdekbő l nyilvánossá minősíti a hatalombirtokosok
személyes adatait, a rendszerváltás előtti pártállami rendszerben betöltött szerepük súlyától
függetlenül valamennyien — mindenki másnál nagyobb mértékben — t űrni kötelesek a velük
kapcsolatos nyilvános közléseket .

A módosító javaslatban elhagyni javasolt rendelkezés azt jelenti, hogy a bizottság által
tényként közölt bármilyen „gondatlan hazugság”, jogellenes minősítés szabad, ilyen miatt
nem élhetnek jogorvoslattal az érintettek . Az a hatalom, amely a tényfeltáró újságírást eg y
tollvonással akarta ellehetetleníteni, állami szervet hoz létre abból a célból, hogy az felel ősség
nélkül állíthasson olyat is, aminek a valóságtartalmáról gondatlanságból nem győződött meg,
vagy amely tényállítás téves .

Másrészt elfeledkezik a törvényjavaslat arról is, hogy nem minden „megfigyelt” volt áldozat ,
hiszen a megfigyeltek között bűnözők is előfordultak . Már csak ezért sem lehet a vol t
hivatásos alkalmazottakat és más érintetteket a jogorvoslat jogától megfosztani .

Budapest, 2013 . december 3 .

Tóbiás József
MSZP
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