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Összegző jelentés

a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslathoz
(H/16032.) benyújtott képviselői módosító javaslat vitájáról

(határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 65. §-a szerinti, az
Országgyűlés  által  elfogadott  H/16032/1.  számú  határozati  házszabályi  rendelkezésektől  való
eltérésre irányuló javaslatban meghatározott eljárásában – lefolytatta a határozati javaslat részletes
vitáját.

A Bizottság a határozati javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A Bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta az összegző
jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e
a HHSZ 42. §-ában foglalt követelménynek.

A Bizottság a határozati javaslat részletes vitáját – összegző módosító javaslat benyújtása nélkül –
2017. június 13. napján lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS
a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról szóló

H/16032. számú határozati javaslathoz benyújtott
H/16032/2. számú képviselői módosító javaslatról

(határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel) 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Burány Sándor (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: H/16032/2/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 2. Pont
Módosítás jellege: módosítás

2.  Az Országgyűlés  támogatja  és szorgalmazza mind az anyaországban,  mind a határon túl  élő
magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését,
valamint  oktatási  anyagok  készítését –  különös  tekintettel  Szent  László  királynak  a  tulajdon
védelme  érdekében  hozott  törvényeinek  bemutatását  tartalmazó,  és  a  mai  ember  számára  is
üzenettel  bíró  értelmezését  segítő  anyagokra  –,  amelyek  a  jelenlegi  intézményesített  korrupció
időszakában is, amelyek hozzájárulnak Szent László királyról való méltó megemlékezéshez.

H/16032/2/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén nyelvhelyességi szempontból pontosítandó. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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