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Módosító iavaslat
Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) ООУ határozat 94. § (1)
bekezdése alapján а Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló T/13215 . számú
törvényjavaslathoz а következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

I .

	

А törvényjavaslat 4 .§-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

А [Bizottságnak öt tagja van. А Bizottság az elnökből, az elnökhelyettesbő l, а
választott és а megbízott tagokból áll .] Bizottság tagjainak számáraа képviselőcsoport-
vezetők - független képviselők véleményét is mérlegel ő - megállapodása szerint, ennek
hiányában а képviselőcsoport-vezetők indítványaira figyelemmel az Országgyűlés elnöke tesz
javaslatot az Országуyíülésnek .
(2) А Bizottság az elnökből,és azOrszággyűlés által megválasztott tagokból áll .
(3) А választható tamok felétа korвánург1i, másik felét az ellenzéki képviselőcsoрortok
jelölik azzal, hogy minden képviselőcsoport legalább egy jelöltjét meg kell választani, ésа
Bizottság elnökétа kormánypárti képvisel őcsoportok felöltjeinek sorában kell számításb a
venni .
(4) Ha valamelyik képviselőcsoportа jelölésben nem vesz részt, az adott oldal más
képviselőcsoportjai élhetnekа képviselőcsoportot megillető jelölési joggal .
'5) Haа 7. § (1) bekezdés szerinti időtartam lejárta előtt valamelyik választott tag
megbízatása megszűnik, akkor az új tag felölése ésmegválasztása а 4.§ (1) (3)-(4), illetve а 7 .
§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint tö rténik .

II .

	

А törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :

„(1) А Bizottság [választott] tagjainak [és] elnökének, [megbízatási ideje kilenc év.]
mandátuma azonos időpontban, választott tagok Országgyűlés általi megválasztásának
napjától számított öt év eltelte után jár Iе_ А Bizottság elnökét és [választott] tagjait az
Országgyűlés a jelenlévő képviselők [kétЬarmadának]	 felének szavazatával választja meg.”

III.

	

А törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :

„(2) А Bizottság tagja és elnöke tisztségében [egyszer] nem választható újra [vagy bízható
meg] .”
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W .

	

А törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

(3) А Bizottság [választott] tagjaira [és elnökére ]
[а)] első alkalommal, illetvelegfeljebb hatvan, de legkésőbb harminc nappala tagok
megbízatása idő tartamának letelte el őtt, valamint egyéb esetbenа megbízatás megszűnésérő l
való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, az országgylési képvisel őcsoportokа
4. § szerinti eljárásnak megfelelően tesznek iavaslatot . Az új tagot az Országgyűlésа
jelenlevő képviselők felének szavazatával válaszfia megа már megválasztott tagok
mandátumának lejártáig terjedő időszakra .
[b) az а) pontban nem említett esetekben а megbízatás megszűnéséről való
tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, az országgyűlési képviselőcsoportok
egy-egy tagjából álló eseti bizottság (а továbbiakban: jelölőbizottság) egyhangú
szavazással tesz javaslatot . ]

V .

	

А törvényjavaslat 7. §-a, а következő (4) bekezdésének az alábbi módosítását
javasoljuk :

(4)А Bizottság elnökére első alkalommal, illetve legfeljebb hatvan, de legkés őbb harminc
nappala tagok megbízatása időtartamának letelte előtt, valamint egyéb esetbenа megbízatás
megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, az országgyűlési
képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló eseti bizottság (a továbbiakban : jelölőbizottsá )
egyhangú szavazással tesz javaslatot.
Az új elnököt az Országgyűlésа jelenlevő képviselők felének szavazatával választja megа
tagok mandátumának lejártáig terjedő időszakra.

VI .

	

А törvényjavaslat 7. § (6) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

„(6) Ha а jelölőbizottság а (4) bekezdés szerinti határidőn belül nem tud [két tagjelöltet és]
elnökjelöltet javasolni, а jelölőbizottsága második jelölési körben а szavazati mérték legalább
kétharmadával javasolhat jelöltet . ”

VII . А törvényjavaslat 7. § (7) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

„(7) Ha a jelölőbizottsága (3) bekezdés szerinti esetekben а második jelölési körben sem tud
nyolc napon belül [két jelöltet] elnökjelöltet állítani, akkora mandátuma megszűnik, és új
jelölőbizo ttságot kell felállítani .”

VIII . А törvényjavaslat 8 . §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

,,8 . §

(1) Az Országgy űlés а Bizottság [választott] tagjait és elnökét а megválasztásukhoz
szükséges feltételek megvizsgálását követ ően, а nemzetbiztonsági ellenőrzésük
eredményének figyelembe vételével, az Országgy űlés kutatási és tudományos kérdésekkel
foglalkozó állandó bizottsága véleményének ismeretében választja meg .
(2)А Bizottság [választott] tagjának és elnökének jelölt személy igazolja а megválasztásáho z
szükséges feltételek fennállását, amely adatok nyilvánosak .



(3) А Bizottság [választott] tagjának és elnökének jelölt személy nemzetbiztonság i
ellenőrzését az Országgyűlés elnöke kezdeményezi . А Bizottság [választott] tagjának és
elnökének jelölt személy nemzetbiztonsági ellenőrzését az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi.
(4) Ha az Országgyűlés a jelöltet nem választja meg, a jelölő bizo ttság új javaslatot tesz."

IX . А törvényjavaslat 9. §-ának elhagyását javasoljuk, és az azt követő §-ok számozás a
értelemszerűen módosul .

[(1) А Bizottság egy-egy tagja а Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az
igazságügyért felelős miniszter megbízása alapján tölti b~ tisztségét . А megbízás kilenc
évre szól.
(2) А Bizottság megbízott tagjának jelölt személy igazolja а megbízásához szükséges
feltételek fennállását, amely adatok nyilvánosak.
(3) А Bizottság megbízott tagjának jelölt személy nemzetbiztonsági ellen őrzését az
Országgyűlés elnöke kezdeményezi . А Bizottság megbízott tagjának jelölt személy
nemzetbiztonsági ellen őrzését az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi, amely az
Országgyűlés elnökét, valamint az (1) bekezdés szerint а Bizottság megbízott tagja
megbízására jogosult személyt értesíti а nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményéről . ]

X . А törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :

„(1) А Bizottság tagja а megválasztását, [megbízatását] követő harminc napon belül, maj d
ezt követően minden évben január 31-ig, az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával
azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz . ”

XI . А törvényjavaslat 16. és 17. §-ainak az alábbi módosítását javasoljuk :

„16 . §

,,(1) А Bizottságban betöltött tagság megszűnik
a) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével ,
b) а megbízatási időtartam leteltével ,
c) halállal,
d) lemondással ,
e) összeférhetetlenség miatt а megbízatás megsz űnésének megállapításával ,
f) ha а Bizottság tagja megbízatásához, megválasztásához szükséges feltételek már nem
állnak fenn,
g) ha а vagyonnyilatkozat-tételi köteleze ttségét szándékosan elmulasztja, vagy а
vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl .
(2) Ha а Bizottság [Országgyűlés által választott tagjának tagsága] az (1) bekezdés b)
pontja alapján szűnik meg, és а megbízási időtartam leteltéig az Országgyűlés а Bizo ttság új
tagját nem választja meg, az érintett tag megbízatása az utódja megválasztásáig
meghosszabbodik .
Ha а [Bizottság Országgy ű lés által választott] több tagjának szűnik meg egyidejűleg а
megbízatása, mint ahány tagot az Országgyűlés а határidő ig választ, а fiatalabb tag
megbízatása hosszabbodik meg.



(3) Ha а Bizottság [Országgyűlés által választott több tagjának] szűnik meg аmegbízatása,
az Országgyűlés először а Bizottság azon tagjának utódját választja meg, akinek а
megbízatása korábban szűnt meg vagy hosszabbodott meg, illetve korábban szűnne meg.
(4)А Bizottság [Országgyűlés által választott tagja] megbízatásának а megszűnését az (1 )
bekezdés e), f) és g) pontjában meghatározott esetben az Országgyűlés összeférhetetlenségi
ügyekkel foglalkozó bizo ttságának javaslatára az Országgyűlés köteles megállapítani. Az
eljárass az országgy űlési képviselők összeférhetetlenségi, vagyonnyilatkozat-tételi eljárásár a
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni .
[(5) А Bizottság nem választott tagja megbízatásának а megszűnését а (1) bekezdés e), f)
és g) pontjában megtatározott esetben az Országgyű lés összeférhetetlenségi ügyekke l
foglalkozó bizottságának javaslatára а megbízást adó, 9 . § (1) bekezdése szerinti személy
köteles megállapítani. Az eljárásra az országgy űlési képviselők összeférhetetlenségi ,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárására vonatkozó sza Ьályokat kell megfelelően alkalmazni. ]

17 . §

А lemondást а Bizottság tagja а Bizottság elnökével, а Bizottság elnöke az Országgyű lés
elnökével [vagy а megbízást adó, 9. § (1) bekezdése szerinti személlyel] írásban közli . А
lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges . А lemondást nem kell
indokolni, а megbízatása lemondás benyújtásának napjával szűnik meg ."



Indokolás

А Bizottság összetételének tekintetében főszabállyá kell tenni а paritásos választás elvét .
Ennek híján, szélsőséges és nem várt esetben előfordulhatna ugyanis, hogy éppen а
kommunista állampárt utódpá rtának képviselőcsoportja bírna meghatározó befolyással egy
olyan bizottság összetétele tekintetében, melynek elsődleges feladata „a diktatúra hatalmi
működésének feltárása” lenne. Figyelemmel arra, hogy az Országgyűlés mindenkori
összetétele szerint а képviselőcsoportok száma változó, ezért а Bizottság választott tagjainak
száma sem lehet állandó, hanem а megválasztás idejében fennálló képviselőcsoportok számát
tükrözi azzal, hogy választható tagok felét а kormánypárti, másik felét az ellenzéki
képviselőcsoportok jelölik. А javaslat értelmében а képviselőcsoportok megállapodása, illetve
ennek hiányában а házelnök javaslata alapján dönt az Országgy űlés а bizo ttság létszámáról .
Az elnök és а tagok mandátuma öt évre módosul . Ennél hosszabb id őtartam nem indokolt ,
különös tekintettel arra, hogy а delegáló Országgyűlés összetétele is négyévente változik . А
jelen módosító javaslat а Bizo ttság elnökének megválasztása tekintetében igazodik az eredeti
törvényjavaslat szerinti – jelöl ő bizottság felállításával összefüggő - elgondoláshoz . А Magyar
Tudományos Akadémia általi delegálás semmivel sem indokolható, ugyanis а köztestület, а
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994 . évi XL. törvényben biztosíto tt felhatalmazás
alapján egyébként is bármilyen kutatási területen kifejtheti а tudományos munkásságát .
Figyelemmel arra továbbá, hogy а bizo ttság tagolódik а közigazgatási szervek rendszerébe ,
bármely szaktárca általi delegálás indokolatlan .

Budapest, 2013 . december 3 .

Novák Е 1од

dr. Staudt Gábor

	

dr.

Jobbik Magyarországért Móalom
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