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Módosító javaslat

Kövér László,

az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A HHSZ. 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Emlékezet
Bizottságáról szóló T/l 3215 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6. fi-a a következők szerint módosuljon :

„6• §

[(1)] A Bizottság tagjává válhat [– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –] minden
olyan büntetlen előéletű és az országgyűlési képviselők választásán választható magyar
állampolgár, ak i

a) jogi vagy osztatlan illetve mesterképzésben szerzett társadalomtudományi felsőfokú
végzettséggel, 	 valamint tudományos fokozattalrendelkezik, és
b) [kiemelked ő tudású elméleti szakember, aki] legalább öt éves, jogi vagy
társadalomtudományi,	 a Bizottság	 feladatkörébe tartozó szakterületen folytatot t
gyakorlattal rendelkezik, melyet olyan munkakörben végzett, amely betöltésének feltétel e
a jogi vagy társadalomtudományi felsőfokú végzettség,	 továbbá
c) kiemelkedő elméleti tudású, és errő l magas hatásfaktorú folyóiratban vagy má s
tudományos publikáció révén tett tanúbizonyságot .

[(2) A Bizottságnak nem lehet tagja, aki 1972. február 14-e előtt született .]”

Indokolá s

Nyilván a Fideszhez lojális, mi több „békemenetes”, a Fidesz-KDNP pártállamban létrehozot t
e fontos tisztségre önként jelentkez ő felelne meg a törvényjavaslatban foglalt feltételeknek .

Eközben a Fidesz megbélyegez minden magyar állampolgárt, aki a demokratikus
rendszerváltás idején a nagykorúságot már elérte . Vissza kell utasítani azt a feltételezést, hogy
az 1972 . február 14-e elő tt született minden honfitársunk „tettestárs” vagy támogató volt a
kommunista diktatúrának nevezett történelmi időszakban.



A születési időpontra vonatkozó feltétel el őírása lényegében azt rögzíti, hogy az Orbán-rezsi m
álláspontja szerint még a Kormány (nem „volt MSZMP-s”) tagjai és baráti körük sem méltó a
bizottsági jelöltségre . Ez még rendben is volna, de ez egyben azt is jelenti, hogy ninc s
Magyarországon olyan személy, aki a demokratikus rendszerváltás el őtt nagykorú volt é s
feddhetetlennek bizonyul . Ez egy olyan sértés, amelyre nincs bocsánat !

Másrészről, a bizottság tagjai számára magas felkészültséget, hozzáértést kell megkövetelni .
A bizottsági tagsághoz szükséges feltételeket részben a felsőoktatásról szóló törvényben
található minta alapján javasoljuk kiegészíteni.

Budapest, 2013 . december 3 .
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