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Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elпök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján а Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 1713215 . számú törvényjavaslathoz а
következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

I . А törvényjavaslat 23 . §-ának (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) А Bizo ttság tagja és elnöke а kommunista diktatúra kiépülése és működése idején, 1944.
december 21 . és 1990. május 2. között keletkeze tt és állami intézményeknél, valamint egyéb
szervezeteknél őrzött, akár minősített adatot [nem] tartalmazó dokumentumokba, irat, képi- és
hanganyagokba korlátlanul betekinthet, azokról másolatot készíthet vagy készíttethet.

(2) А Bizottság tagja és elnöke személyi biztonsági tanúsítvány, valamint titoktartási nyilatkozat
és felhasználói engedély nélkül jogosult а Bizo ttság feladat- és hatáskörét érintő minősített

adatokat megismerni .

(3) А Hivatal főigazgatója, vezetője és kutatója а kommunista diktatúra kiépülése és működése
idején, 1944. december 21 . és 1990. május 2 . között keletkezett és állami intézményeknél
őrzött , akár minősített adatot [nem] ta rtalmazó anyagokba, dokumentumokba, irat, képi- és
hanganyagokba korlátlanul betekinthet, azokról másolatot készíthet vagy készí ttethet.”

II . А törvényjavaslat 26 . §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) А Bizottság munkaszervezeteként működő Hivatal központi költségvetési szerv, a[z ]
Bizottság költségvetési fejezetén belül önálló cím . АHivatal jogi személy. ”

Indokolás

А Jobbika 2060-ig titkosíto tt ügynöklisták, az állambiztonsági múlt teljes és azonnali
nyilvánosságra hozatalát követeli az időhúzást helyett.

А második módosítást а nyelvhelyesség indokolja.

Budapest, 2013 . december 3 .
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