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Napirendi javaslat  
 

1. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. A Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
 

3. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám)  
(Általános vita) 

 

4. Egyebek 
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Tóth Gábor Lajos szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Farkas Flóriánt Berényi 
László, Kubatov Gábort Gajda Róbert, Rónaszékiné Keresztes Monikát Wittner Mária, Varga 
Lászlót Lanczendorfer Erzsébet, Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó helyettesíti. Megállapítom, 
hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr 10 órakor telefonált, hogy a temerini fiúkról külön 
napirendi pontot szeretne felvetetni. Én azt javasoltam neki, hogy az egyebekben mondja el 
azt, amit akar, mert így, minden előkészítés nélkül nem tudom figyelembe venni a kérését.  

Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása. A november 28-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm dr. 
Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a KIM részéről, valamint Schmehl János 
dandártábornok urat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságáról. Kérdezem, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselünk.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a 

törvényjavaslat 1. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 4. ajánlási ponttal – dr. Gaudi-Nagy 
Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 3. § 2. pontja módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 3. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
3. § 7. pont d) alpontja módosítását, valamint új e) alponttal történő kiegészítését javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Jó a felvetés, de ebben a formában nem tudjuk támogatni. Kis pontosításra 
lenne szükség.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (12) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
33. § (2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 6. pontjában – amely összefügg a 7. ajánlási ponttal – dr. Gaudi-Nagy 
Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 34. § (4) bekezdése módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 8. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
51. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (11) Ki nem támogatja? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 9. pontjában – amely összefügg a 10. és 11. ajánlási ponttal – Vágó 
Sebestyén a törvényjavaslat 57. § (2) és (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy 
a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 12. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 
83. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 



- 7 - 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 13. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 
83. § (4) bekezdése elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 14. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 
83. § (8) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 15. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 
122. § d) pontja elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 16. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 
123. § (1) és (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 17. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Staudt Gábor és dr. Gyüre Csaba 
a törvényjavaslat 133. § (2) bekezdését új j) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 18. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 
166. § b) pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 19. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 
169. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 20. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 174. § (4) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (11) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 21. pontjában dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 
179. § (4) bekezdése elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (11) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 22. pontjában Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén és Mirkóczki 
Ádám a törvényjavaslat 203. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 23. pontjában Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén, dr. Staudt 
Gábor és Mirkóczki Ádám a törvényjavaslat 216. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy 
a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 24. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 
219. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az általános vita során észleltük, hogy a 

jogok között szerepel a munkavégzés lehetősége. Ez a módosító javaslatunk arra irányul, 
hogy ne joga, hanem kötelessége legyen az elítéltnek a munkavégzés. Talán nem kell hosszan 
magyarázni, hogy ez egy teljesen más szemléletű dolog. Kérem gondolják át és indokolja 
meg, hogy miért nem kívánják kötelezővé tenni a munkavégzést a BV-intézet adottságai és 
keretei között.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Mi a másik oldalról közelítettük meg a kérdést. Mi nem jognak tekintjük a 
munkavégzést. A másik megközelítés szerint nem a büntetés-végrehajtási intézetnél jelenik 
meg az, hogy a munkáltatás kötelező, hanem az elítélt oldaláról. A törvényjavaslat 133. § (2) 
bekezdés c) pontja azt mondja, hogy az elítélt köteles a számára kijelölt munkát elvégezni. Ez 
alapján úgy gondoljuk, hogy a javaslat által kívánt célt a törvényjavaslat a jelenlegi 
formájában is eléri. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 25. pontjában dr. Bárándy Gergely és dr. Harangozó Tamás a 
törvényjavaslat 435. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem támogatja a tárca ezt a javaslatot?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő kialakította a törvény hatálybalépésének az ütemezését. Ő 
nyilván ezt tartja helyesnek és végrehajthatónak, ezért ezen nem is kíván változtatni.  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez nem volt valami kimerítő indoklás, hogy a tárca így 
tartja helyesnek, de nem akarom tovább birizgálni a dolgot. Ha nem támogatják, hát nem 
támogatják.  

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A hatálybalépést érinti ez a módosítás, amely 

azt a lehetőséget teremti meg, hogy akár hamarabb is hatályba léphet a törvénycsomag, 
amelynek mi számos elemével egyetértünk, főleg azzal, hogy a szigorítás irányába megy, 
hogy az önfenntartó börtön irányába mozdul el, még ha nem is olyan radikálisan, mint ahogy 
mi szeretnénk. Miért nem szeretnék hamarabb hatályba léptetni ezt a törvénycsomagot? Miért 
ne léphetnének korábban hatályba ezek a szabályozó elemek? Az, hogy vannak strukturális 
meg pénzügyi feltételek, az egy dolog, azt majd nyilván hozzá kell zárni. Nem értem, miért 
kell ölbe tett kézzel egy évet várni arra, hogy kötelező legyen a munka a börtönben. Lehet, 
hogy nehéz lesz a feltételeket megteremteni, de kezdjük el. Legyen ez már most kötelezettség 
és ne veszítsünk el egy évet az önfenntartó börtönök felé való elmozdulás útján.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat indoklása épp arra vonatkozott, hogy a parlament 
elfogadja ezt a törvényt, de a hatálybalépése már a következő ciklus idejére esik. Ha jól 
emlékszem, még az volt az indoklásban, hogy ez a parlament beszűkíti a következő 
kormányzat tevékenységét, és azért ne most lépjen hatályba, hogy a következő kormány 
hatálybalépési rendelkezés nélkül a saját szája íze szerint átírogathassa a módosító javaslatot.  

Azért azt se felejtsük el, hogy ebben vannak olyan jelentős újítások, amelyek komoly 
felkészülési időt igényelnek, másrészt pedig – ezt már a benyújtáskor is jeleztem – a kódex 
mellé számos törvény módosítása is szükséges. Ehhez szükség van egy külön kísérőcsomagra, 
amely az új BV-kódex fogalomvilágának megfelelően felülvizsgálja a teljes törvényi 
rendszert, azt követően a teljes alatta lévő jogszabályi rendszert felülírja, aztán számos 
miniszteri rendelet megalkotására van szükség, ami szintén nem kevés idő, és kénytelenek 
vagyunk bekalkulálni azt is, hogy a következő év választási év és ki tudja, hogy a parlament 
mikor tud majd ilyen ügyekkel foglalkozni.  

Képviselő úr említette az önfenntartó börtönök megteremtését és a kötelező 
munkáltatást. Jelzem, hogy a kötelező munkáltatás most is fennáll, és a BV a meglévő 
törvényi kötelezettségek mellett is köteles arra törekedni, hogy minél szélesebb körben 
biztosítsa a munkáltatást és az önfenntartást. Ez tehát nincs összefüggésben a 
hatálybaléptetéssel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Államtitkár úr arról győzött meg, hogy még 

inkább szükség van ennek a törvénynek a korábbi hatálybaléptetésére, hiszen ahogy elmondta, 
a következő év választási év lesz, ki tudja, milyen eredmény születik, többféle forgatókönyv 
is lehet. Miért nem törekszünk arra, hogy ez a törvény most lépjen hatályba? Ne mondják már 
azt, hogy az önök számára nem tudom milyen nagy talány az, hogy jövőre mikor lesznek 
ülések és milyen ülésezési rend lesz. Hadd ne higgyem már el, hogy ez egy kvázi önökön 
kívülálló ismeretlen tényező ebben az egyenletben. Ha megkérdezik a házelnök urat vagy 
bárkit a jelenlegi Fidesz-vezetésből, akkor nagy valószínűséggel megkapják a választ arra, 
hogy jövőre mikor lesznek az ülések.  

Nyilván fontos és kell egy külön BV hatályba léptető csomag, de miért nem lehet ezt 
felpörgetni? Az látható, hogy a magát demokratikusnak nevező ellenzék nem szereti ezt a 
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koncepciót, mert túl szigorúnak tartja, szeretné dédelgetni az elítélteket, szeretné, ha naponta 
háromszor megsimogatnák őket, és úgy akarják kinyírni ezt a törvényt, ahogy csak lehet. 
Gyurcsány közzétette a 33 pontját, látjuk, hogy mindent le akarnak nullázni abból, ami 
legalább egy kicsit is jó volt. Miért nem törekszünk arra, hogy minél hamarabb lépjen 
hatályba ez a törvény? Nem azt mondom, hogy január 1., de miért nem lehet megcélozni 
február végét? Nem egyszer tanúi voltunk már annak, hogy néhány törvénycsomag úgy 
átment itt, hogy még pislogni se volt időnk. Nem azt mondom, hogy ez jó, de most 
kivételesen partner lennék abban, hogy minél gyorsabban menjen át ennek a BV-törvénynek a 
hatálybaléptetési csomagja is és lépjen életbe mondjuk március 1-jétől. Szerintem az nem 
irreális dolog, hogy ez március 1-jén lépjen hatályba.  

Gondolom, egy ilyen jellegű kapcsolódó módosító javaslatot még előterjeszthetünk, 
ezt nem tiltja semmi, a Házszabály is lehetővé teszi. Kérem, hogy legyen ebben partner, 
államtitkár úr. A kodifikációs csapat jó a KIM-ben, ismerjük őket, képesek rá. Szerintem meg 
kellene pörgetni a dolgot.  

 
ELNÖK: Szeretném megköszönni a képviselő úrnak, hogy a jövő évi választás 

eredményeit rögzítette a jegyzőkönyv számára, amikor azt mondta, kérdezzük meg a Fidesz 
vezetését, hogy hogyan fog ülésezni a következő parlament. Ez nyilvánvalóan csak freudi 
elszólás lehetett. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Jövőre még lesznek parlamenti ülések?) Ha azt 
javasolja, hogy ez ügyben a Fidesz vezetését kérdezzük meg, akkor nyilván azt feltételezi, 
hogy a Fidesz megnyeri a választásokat, de ezt tekintsük freudi elszólásnak. Ez egyébként a 
dolognak csak a politikai része, amire nem válaszolhat az államtitkár úr.  

A dolog szakmai része az, hogy ez egy 1979 óta negyvenszer módosított törvényhez 
kapcsolódó végrehajtási rendelkezések, kormányrendeletek és ágazati rendeletek rendszerét 
jelenti, ami ilyen értelemben független a választási eredményektől, tehát nem a parlamentnek 
kell erről dönteni. Hogy ezeknek az új intézményeknek a végrehajtása megfelelő legyen, a 
minisztérium pontosan felmérte az erőforrásait arra, nyilván a BV-vel egyeztetve, hogy ez 
tisztességesen mennyi idő alatt hozható meg. Ha a szakapparátus azt mondja, ennyi idő kell 
ahhoz, hogy az új intézményrendszer bevezetéséhez szükséges végrehajtási rendeletek 
megalkothatók legyenek, akkor fogadjuk el, hogy ez az ő szakmai álláspontjuk. Ezzel persze 
lehet vitatkozni, lehet kapcsolódó módosító indítványt beadni, de egy 470 szakaszból álló 
olyan törvény hatálybaléptetéséhez, amely még legalább 10-12 kormány- vagy miniszteri 
rendeleti szintű jogszabály megalkotását igényli, időre van szükség. Ha nem így tennénk, 
rögtön azt fognák ránk, hogy kapkodunk. Egyébként a törvényjavaslat fogadtatásából arra 
következtethetünk, hogy a parlament minden pártja üdvözölte ezt a jogalkotási terméket. Ha 
ilyen gondosan tudták ezt előkészíteni, akkor engedjük meg nekik, hogy ugyanilyen 
gondossággal fejezzék be a munkát.  

Ki támogatja a módosító indítványt? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem 
kapott.  

Megköszönöm helyettes államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 
szóló határozati javaslat (H/13094. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról szóló határozati javaslathoz benyújtott és a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. A november 27-ei keltezésű 
ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm Komoróczki István államtitkár urat és Tóth Gábor Lajos 
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szakmai tanácsadó urat az NGM részéről. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot 
képviselnek-e.  

 
DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselünk.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 3. pontjában dr. Lamperth Mónika és Varga Zoltán a határozati 

javaslat 5. pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem támogatják?  
 
DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

határozati javaslat 5. pontjában a folyó szövegben tett módosítási javaslatok szakmai 
szempontból ugyan elfogadhatók, de szerkesztési szempontból nem. A felsorolás bővítése 
kapcsán meg kell jegyezni, hogy ez egy tömör, rövid összefoglalása az OFTK-ban 
megfogalmazott specifikus céloknak, és a specifikus célok a dokumentumban már 
tartalmazzák a bővítési javaslataikat. Köszönöm.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Vitatkoznék önnel, ha nem haragszik. Ha tartalmi 

szempontból megfelelnek, akkor nem tudom, milyen szerkesztési szempont zárja ki, hogy 
például ne csak életképes vidék legyen, hanem versenyképes is – szerintem ez fontos tartalmi 
kiegészítés –, hogy bele legyenek írva a gyarapodó kis- és középvállalkozások, valamint az 
értéktudatos és szolidáris társadalom mellé szerintem tartalmi kiegészítés és nem egyszerűen 
csak redundancia a tisztes megélhetést adó munka és a növekvő foglalkoztatás. Megérteném a 
szerkesztési szempontot, ha a rövid pontok helyett egy-egy féloldalas meghatározás lenne, de 
nem ez történik, ki lehet számolni, hogy maximum öt-hat szóval egészülnének ki ezek a 
pontok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azok a javaslatok, amiket a módosító javaslat 

tartalmaz, egyet kivéve elfogadhatók, ez pedig a versenyképes vidék. Szerintem totális 
tévedés az mind az MSZP, mind a kormány részéről, amikor versenyképességről beszél egy 
társadalom kapcsán. Ez persze hosszú filozófiai vita lenne, amibe most nem megyek bele. Az 
életképesség már önmagában azt jelenti, hogy elértük a célt a vidék szempontjából. Nem 
tudom, kivel kellene versenyeznie a magyar vidéknek, Provence-szal vagy Elzásszal, és hogy 
miért kellene versenyeznie.  

A többi javaslat viszont tényleg jó, meg kell dicsérnem az MSZP-t, valószínűleg sokat 
olvasták a radikális változás programját (Lendvai Ildikó: Lebuktunk.), az igazságos 
társadalompolitika például a Jobbik programjának két alcíme volt, a társadalmi igazságosság 
és a nemzeti önrendelkezés, és az MSZP hatalmas léptekkel kezd közelíteni ebbe az irányba. 
A változó idők szele ezek szerint ezt hozta. A másik pedig az öngondoskodó társadalom, ami 
szerintem a legeslegfontosabb. Ha kimondjuk azt a két szót, hogy öngondoskodó társadalom, 
akkor már kimondtunk mindent. Az a lényeg, hogy ne a Tescóban vásároljanak az emberek.  

 
ELNÖK: De képviselő úr, épp azt akarja kivenni.  
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem akarja. Az af) pontba akarja beemelni 
azt, hogy „öngondoskodó társadalom”.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Oda igen, de az ae) pontból meg kivenné.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Onnan kivennék, de egy önálló pontban 

javasolják az öngondoskodó társadalom megjelenítését. A lényeg az, hogy ez nagyon fontos. 
S azzal is egyet lehet érteni, hogy „hatékony és színvonalas egészségügy”, hiszen az 
egészséges társadalomnak ez a másik lába. Persze ez nemcsak az egészségügy szempontjából 
fontos, hanem azért is, hogy életképes legyen a vidék, ami azt jelenti, hogy az emberek 
hetente háromszor el tudnak menni uszodába, mert van annyi uszoda, az emberek megtehetik, 
hogy elmenjenek és ezt az állam még támogatja is. Egyébként ezeket vitattuk meg múlt héten 
kedden a hajnalig tartó általános vitában, amelyen a jelen lévő képviselők közül rajtam kívül 
senki nem vett részt. Államtitkár úr viszont ott volt, aki végig jegyzetelt a vita során és a 
végén elég hosszan értékelte a felszólalásokat. Egyetlenegy problémánk volt csupán, hogy ő 
sem vett részt aktívan a vitában, egyetlen kérdésre sem válaszolt a vita folyamában. 
Egyetlenegyszer szólt közbe, amikor fogadást ajánlottam, hogy az Európai Unió meg fog 
szűnni, akkor azt mondta, hogy nem fog megszűnni.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, kérem, hogy a módosító javaslatról beszéljen.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szerintem ez egy jó módosító javaslat, 

függetlenül attól, hogy az MSZP nyújtotta be. Ebben stratégiai szempontok merülnek fel. 
(Wittner Mária: Kössetek szövetséget az MSZP-vel.) Nem fogunk szövetséget kötni az MSZP-
vel, ha valaki ilyen félreértésbe esne, akkor ezt most eloszlatom.  

 
ELNÖK: Képviselő úr hiányolta az általános vitában az államtitkár úr válaszait. Most 

megkérem államtitkár urat, hogy válaszoljon a kérdésekre.  
 
DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Most 

egy határozati javaslat van önök előtt, amelynek van egy melléklete. Képviselő asszony azt 
kérte, hogy a határozati javaslatot bővítsük ki pár összetett mondattal. Mi úgy gondoljuk, 
hogy a melléklet ennek szerves részét képezi, feleslegesnek tartjuk a szószaporítást, hiszen a 
mellékletben részletesen kitértünk arra, amit a képviselő asszony megfogalmazott.  

Képviselő úr a múltkori részletes vitán valóban aktívan szerepelt, én viszont a 
múltkori bizottsági ülésen hiányoltam a képviselő úr által képviselt párt megjegyzéseit.  

Mi komolyan gondoljuk a mellékletben és az országgyűlési határozat elválaszthatatlan 
részeként megfogalmazásra került szövegben megfogalmazottakat. Nem akarnék polémiába 
menni az egyes megjegyzésekkel kapcsolatban, mint versenyképes vidék vagy öngondoskodó 
társadalom. Annak idején már a parlament plenáris ülésén is megállapodtunk abban, hogy 
Magyarország egy versengő Európának a része, versenyképesnek kell lennie a vidéknek 
ahhoz, hogy más európai tagállamok termékeivel versenyképes lehessen és ne csak itthon, 
hanem másutt is értékesíteni tudjon. Véleményünk szerint ezek megfelelő hangsúlyt kaptak a 
mellékletben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (4) Ki nem támogatja? (10) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában Magyar Zoltán a határozati javaslat 8. pontja módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt két fontos szempont kerülne beemelésre, az 

egyik az élelmiszerfeldolgozó-ipar fejlesztése…  
 
ELNÖK: Ön téved, ugyanis most az 5. pontról tárgyalunk.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 4. pontról nem beszélünk?  
 
ELNÖK: Nem, mert nem tartozik a bizottság illetékességi körébe.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ebben a javaslatban arról van szó, hogy ne 

háromévente, hanem évente adjon tájékoztatást a kormány a koncepcióban meghatározott 
célok megvalósulásáról. Szerintem ez elég indokolt lenne. Ha már egy 17 éves programról 
van szó, az oda-visszacsatolások nagyon fontosak. Szerepel itt a „visszacsatolás” szó is, bár 
nem abban az értelemben, ahogy azt én szeretem használni az elcsatolt területek tekintetében, 
ettől függetlenül miért ne lehetne évente beszámolni. A három év egyébként is nehezen 
értelmezhető, mert négyéves ciklusok vannak. Ezek szerint egy kormány csak egyszer fog 
beszámolni a főszabály szerint. Nehezen kezelhető ez a három év. Miért nem tartunk erről 
évente egy vitanapot, ha már van egy olyan fontos dolog, mint a fejlesztési koncepció? 
Szeretném meggyőzni államtitkár urat arról, hogy jó lenne, ha évente parlamenti kontroll is 
lenne erről.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, a fejlesztések ritkán kötődnek ciklusokhoz, különösen az 

európai uniós pénzekből megvalósuló fejlesztések. Egy közbeszerzési eljárással lefolytatott 
fejlesztés két-három cikluson is áthúzódhat. Tehát az áthúzódások miatt a három év indokolt 
lehet, de hallgassuk meg államtitkár urat. (Wittner Mária: Még egy bírósági per is évekig 
tart.)  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez abszolút világos, én is azt mondtam, hogy 

itt hosszú távú, ciklusokon átívelő dolgokról van szó. Pont ezért lenne fontos, hogy az 
Országgyűlés, mint a jogalkotás mellett az ellenőrzést végző szerv, az országban végbemenő 
folyamatok legfőbb ellenőrző szerve évente hallgasson meg egy beszámolót. Miért ne lehetne 
évente egyszer a kormánynak beszámolnia – mint a Médiahatóság elnökének vagy az 
ombudsmannak – arról, hogy áll ennek a koncepciónak a megvalósulása? Szerintem ez egy 
stratégiai jelentőségű dolog. Mindenki tudja, hogy ez egy hosszú távú projekt, de pontosan 
ezért kéne évente beszámolni róla. Ha teljesen rossz irányba mozdul el ez a dolog és csak 
háromévenként van visszacsatolás, akkor már sokkal nehezebb lesz korrigálni. Erről szól ez a 
javaslat.  

 
ELNÖK: Ezt valóban nehéz korrigálni. Ha az Európai Unióban ezt elfogadják, akkor 

egy ilyen korrekció Brüsszelben több mint két év. Ezért kell helyesen meghatározni a 
fejlesztési célokat – az előző ciklusban ez nem nagyon sikerült –, és azokhoz tényleg nagyon 
nehéz hozzányúlni. Ha kiderül valamiről, hogy módosítani kellene, az bizony a brüsszeli 
bürokrácián keresztül két éven belül nem nagyon lehetséges. Államtitkár úré a szó.  
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DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nyilván 
emlékszik rá, képviselő úr, hogy korábban négy-öt évesek voltak ezek a periódusok, mi ezt 
három évre csökkentettük. Valóban rendkívüli jelentősége van egy ilyen, az OFTK egészét 
átfogó beszámolónak. Vannak úgynevezett éves területi beszámolók, amelyeken a 
kormányzat folytat párbeszédet a koncepciót elkészítő területekkel. Úgy gondoljuk, ez 
szükségtelenné teszi az Országgyűlés előtt történő éves beszámolást, ezért választottuk a 
hároméves periódust.  

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mi sem mondunk mást, csak azt nem tudom, 

miért tesz úgy elnök úr és államtitkár úr, mintha nem értené, hogy miről beszélek. Azt senki 
nem vitatja, hogy hosszú távú, ciklusokon átívelő dolog a nemzeti fejlesztés ügye. Az se 
vitatható, hogy a megyékkel folyamatos párbeszédben kell lenni ahhoz, hogy a legjobb 
megoldásokat találjuk meg. Én nem arról beszéltem, hogy évente kellene korrigálni ezt a 
tervet, ezt a koncepciót, hanem arról, hogy a végrehajtást évente kellene ellenőrizni. S ehhez 
nem kell Brüsszel, ehhez elég lenne a Magyar Országgyűlés, amelynek az az egyik feladata, 
hogy a törvényalkotás mellett ellenőrizze a folyamatokat. És ha bárki el tud jönni évente 
beszámolni, akkor miért ne tudna a kormány évente beszámolni arról, hogy e remek javaslat, 
koncepció végrehajtása során az alábbi dolgok történtek. S a vitákban nyilván egy csomó 
javaslat merülne fel, egy rakás jobbító szándékú megfontolás. De ha csak háromévente van 
ilyen beszámoló, akkor adott esetben három évig mehet rossz irányba a végrehajtás anélkül, 
hogy az Országgyűlésnek lenne kontrollja. Mondhatnám kicsit ironikusan államtitkár úr 
szavai után, hogy igazából már nincs is szükség az Országgyűlésre, de a törvényalkotás 
furcsaságait látva sokszor tényleg úgy is tűnik, hogy nincs szükség az Országgyűlésre. Már az 
is bohózatba illő volt, ahogy ennek a javaslatnak az általános vitája zajlott, hiszen este 10 
órakor kezdődött és mindössze egy fideszes bejelentett hozzászóló volt a vitához.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, most a módosító indítványról beszélünk, arról, hogy évente 

vagy háromévente számoljon-e be a kormány. Ha az ezzel kapcsolatos mondanivalója 
elfogyott, akkor szavazzunk.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyáltalán nem fogyott el a mondanivalóm. 

Azért kellene évente kontroll, hogy ne fordulhasson elő az, ami az általános vitában 
előfordult, hogy – még egyszer mondom – egyetlenegy bejelentett fideszes hozzászólója volt 
e stratégiai jelentőségű koncepció vitájának. És este 10-kor kezdődött az érdemi vita, ami 
hajnali 2-ig tartott. Álljon már meg a menet! Miért nem lehet egy kicsit komolyabban venni 
az Országgyűlés munkáját?  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, a véleményét meghallgattuk. Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában dr. Kolber István és dr. Lamperth Mónika a határozati javaslat 
mellékletének 4. 15 pont Somogy megye fejlesztési irányok részének második francia 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A módosító indítvány mellett szeretnék szólni, tudniillik 

az az átfogalmazás, amit az indítvány tartalmaz, szerintem tartalmi természetű, ezért fontos. 
Azt javasolják a kollégák, hogy a leszakadt népréteghez tartozók munkára ösztönzése helyett 
az legyen, hogy munkához segítése. Álláspontunk szerint ez egy picit szélesebb kategória. 
Nem zárja ki az ösztönzést, de utal arra a problémára, hogy hiába ösztönzöm én, ha ott nincs 
az ő képességeinek megfelelő kínálat, ha nincsenek kellő rávezető vagy közvetítő utak, 
ugyanakkor a segítségben benne van az ösztönzés is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha tárgyaljuk a 6. számú módosító javaslatot, 

amely kapcsán úgy érezzük, hogy a munkához segítés a bizottság kompetenciájába esik, 
akkor miért nem tárgyaltuk a 4. ajánlási pontban a területi vízmegtartást vagy az 
élelmiszerfeldolgozó-ipar fejlesztését szorgalmazó javaslatot? A 3. pontban, Lamperth 
Mónika javaslatában gyarapodó kis- és középvállalkozások voltak, amelyek főszabály szerint 
nem az Emberi jogi bizottság kompetenciájába tartoznak. Magyarul az a javaslatom, hogy 
tárgyaljunk a 4. ajánlási pontban lévő javaslatról is. Nem hiszem, hogy sok időt vesztünk vele, 
mert mindössze egy plusz módosító javaslatról van szó.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, azt nem én döntöm el, hogy mit tárgyalunk, de a kérését 

természetesen akceptálhatom. Most azért nem akarok vitát nyitni, mert nem az a kérdés, hogy 
a munkaerőpiacon valaki hogy jelenik meg, hanem az, hogy az emberi méltósághoz 
hozzátartozónak tartjuk-e a munkát. Ha ezt a törvényjavaslatot ilyen szempontból tárgyaljuk, 
akkor emberi jogi aspektusa van a kérdésnek. A szakmai osztály és a munkatársaim döntik el, 
hogy melyik módosító javaslatokat tárgyalja meg a bizottság.  

De térjünk vissza az éppen tárgyalt módosító indítványra. Megadom a szót az 
államtitkár úrnak.  

 
DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Szeretném világossá tenni, hogy ezt a szövegelemet a megyei közgyűlésektől kaptuk, amikor 
összeállítottuk az elmúlt másfél esztendőben a koncepciót. A szöveget gyakorlatilag 
változtatás nélkül tettük be az anyagba és úgy gondolom, a megyei közgyűléseknek kellene 
kezdeményezniük, ha a saját szövegjavaslatukon szeretnének módosítani. A tárca nem kíván 
élni a módosítás lehetőségével és nem támogatja ezt a szöveges javaslatot. Köszönöm.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egy tartalmi választ jobban elfogadtam volna. Végül is 

csak a parlamentnek van módja és lehetősége módosítani a szövegen. Én tiszteletben tartom a 
megyei közgyűlések bármely eredeti javaslatát, de azért az példátlan volna, hogy emiatt 
korlátozzuk a parlament változtatási lehetőségét, főleg ha nem alapvető átírásról van szó. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, én szakmai választ adnék a kérdésére. Ha nem Somogy 

megyéről volna szó, hanem arról, hogy a jogszabályok szóhasználata ne olyan legyen, mint 
ahogy azt a Somogy megyei részben megfogalmazták, hanem a törvény egészében más 
legyen, nos arról lehetne érdemi vitát folytatni. De hogy csak Somogy megyében hajtjuk 
végre ezt a változtatást, a többi megyében meg nem, azért, mert Somogy megyére beadtak egy 
változtatási javaslatot, én szakmailag nem értek egyet. Ha általánosan mindenütt bevezetjük 
ezt a szóhasználatot és ki akarjuk fejezni azt, hogy az ember nem munkaerő-piaci tényező, 
hanem a munka az emberi méltósághoz hozzátartozó, mások javára végzett tevékenység, ezt 
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el tudom fogadni, de ha mindez csak Somogy megyére vonatkozik, akkor az számomra 
szakmailag nem fogadható el. Öné a szó.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Értem azt, amit elnök úr elmondott, és osztom is azt a 

véleményt, hogy a munka az emberi méltóság része. Tehát nem elvi vitát szeretnék folytatni, 
csak szeretném jelezni, hogy mivel a szöveg – ahogy az előterjesztőtől hallottuk – úgy állt 
össze, hogy a megyék adták be, a terminológiájuk nem feltétlenül azonos. Most nincs előttem 
a másik tizennyolc megye terminológiája, de könnyen lehet, hogy Somogy megyénél így 
fogalmaztak, máshol meg másként. Aki megnézte az összes megye fogalmazását – bevallom 
én nem tartozom közéjük –, az talán tud erről valamit mondani. De nyilván az sem eshet majd 
kifogás alá, ha véletlenül a többi megyében is az a megfogalmazás van, amit most javítani 
javasolunk, mert akkor ott a bizottság kezdeményezheti a hasonló terminológiai változtatást. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Berényi László képviselő úr!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Megnyugtathatom a képviselő asszonyt, mert csupán 

arra vonatkozik a szövegkörnyezet, hogy ne a segélyek, hanem a munka irányában foglaljunk 
állást. Az előző szövegben olyan fogalmak vannak bent, mint a hátrányos helyzetű rétegek 
segítése meg a munka becsülete. Ez az utolsó mondat igazából csak arra ösztönöz, hogy a 
munka irányába fordítsuk a dolgot és ne a segélyek irányába. Ez határozta meg az egész 
gondolatmenetünket. Köztünk is volt olyan, akinek ez szembetűnő volt, de ha az előtte lévő 
szövegrészt átgondolja, azt láthatja, hogy abban vannak a segítés irányába forduló mondatok. 
És a megyénkről van szó, s ebben én is szervesen részt vettem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám)   
(Általános vita) 

3. napirendi pontunk a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat. Az 
általános vitára való alkalmasság megállapítása a bizottság feladata. Szeretettel köszöntöm 
Sölch Gellért főosztályvezető, kabinetfőnök urat a KIM részéről. Parancsoljon, öné a szó.  

Sölch Gellért főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. A kormány által benyújtott javaslat egy ötfős bizottság 
létrehozását teszi lehetővé. Az ötfős Nemzeti Emlékezet Bizottsága legfőbb feladata a 
kommunista rendszer működésének a feltárása és annak elemzése.  

A bizottság öt tagjából három választott tag lenne, akiket az Országgyűlés 
kétharmados többséggel választana meg, míg két tag delegálás alapján kerülhetne a 
bizottságba az igazságügy-miniszter, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a 
javaslatára. Nem lehetne olyan személy a bizottság tagja, aki 1972. február 14. előtt született. 
A bizottság tagjának társadalomtudományi felsőfokú végzettséggel, valamint ilyen 
munkakörben ötéves gyakorlattal kell rendelkeznie. A bizottság tagjainak vagyonnyilatkozat-
tételei kötelezettségük lesz, és összeférhetetlenségi szabályok is megállapításra kerülnek a 
javaslat szerint.  
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A bizottság mellett működő hivatal központi költségvetési szerv, amelynek feladatai: 
jelentések tétele, büntetőeljárás kezdeményezése a Legfőbb Ügyészségnél, ha a Btk.-ba 
ütköző, valamint emberiesség elleni bűncselekmények felmerülnek, illetve a látókörébe 
kerülnek. Ezenkívül a kommunista hatalom birtokosai szerepeinek, megbízatásainak a 
meghatározása.  

A bizottság elnöke az Országgyűlés által választott három tag egyike lenne, aki az 
Országgyűlés általi választáskor kapná az elnöki megbízatást. Az ő feladata lesz a bizottság 
üléseinek a szervezése, a bizottság mellett működő hivatal irányítása és annak meghatározása, 
hogy a bizottság egy-egy tagja vezetésével működő különböző munkacsoportok milyen 
összetételben álljanak fel.  

A törvényjavaslat módosításokat javasol az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltáráról szóló törvény tekintetében is. Ennek célja a megfigyeltek jogköreinek bővítése és 
a korábban hivatásos alkalmazottként, hálózati személyként vagy operatív kapcsolatként a 
titkosszolgálatokat segítő, működtető személyek jelenlegi jogköreinek a csökkentése. Ennek 
érdekében a hivatásos alkalmazottak nevei és személyes adatai megismerhetővé válnának, 
nem kellene ezeket anonimizálni, tehát nyilvánosságra hozhatók lennének. A megfigyeltek 
lehetőségei bővítésre kerülnének. Korábban kizárólag csak a rájuk vonatkozó adatokat 
ismerhették meg, ezután pedig az őket érintő adatok megismerésére is lehetőség lenne, ami 
egy sokkal bővebb kör. A javaslat emellett lehetővé tenné a hozzátartozók számára is, hogy 
megismerhessék az elhunyt biztonsági vagy megfigyelti múltját.  

A jelen szabályozás szerint ha az operatív kapcsolat, illetve a hálózati személy 
közszereplőnek minősül, akkor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára az érintett 
közszereplőt megkérdezi, hogy elismeri-e a közszereplői minőséget, és a közszereplői 
minőség elismerése esetén nyílik meg annak a lehetősége, hogy megismerjék a rá vonatkozó 
adatokat, és ha valaki nem ismeri el a közszereplői minőséget, akkor a levéltárat kell a 
kérelmezőnek perelnie. Ez a javaslat viszont egy közvetlen perelhetőséget biztosít, tehát nem 
a levéltárat kellene az adat megismerése iránti kérelmezőnek perelnie, hanem azt, aki tagadja, 
hogy ő közszereplő lenne. A levéltár tehát eddig egy kicsit furcsa helyzetben volt, hiszen ő 
senkiről nem volt jogosult meghatározni, hogy közszereplő-e vagy sem, a pert mégis ellene 
kellett megindítani.  

Dióhéjban összefoglalva ezek a javaslat fő irányai. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm dr. Rétvári Bence államtitkár urat. Most pedig 

képviselőtársaimnak adom meg a szót, elsőként Kulcsár Gergely képviselő úrnak.  

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az általános 
indoklásban rögzített célokkal és a törvény több pontjával egyetértünk, azt azonban ki kell 
jelenteni, hogy komoly késésben vagyunk, ugyanis egy hasonló bizottságra már az elmúlt 23 
évben is szükség lett volna, sőt 1990-ben, a rendszerváltás évében kellett volna ezt felállítani. 
Az elmúlt huszonhárom és fél év kormányainak a bűne az, hogy ez nem történt meg. Olyan 
szempontból is késésben vagyunk, hogy ez a kormány korábban azt ígérte, hogy 2012 nyaráig 
feláll ez a bizottság, ehhez képest több mint egyéves késéssel került elénk ez a 
törvényjavaslat.  

Vannak olyan dolgok a törvényjavaslatban, amikkel nem tudunk azonosulni, ilyen 
például az, hogy kilenc évre betonozzák be a tagjait. A törvényjavaslatból kitűnik, hogy ezek 
a tagok valószínűleg Fidesz-közeli emberkék lesznek.  

A Jobbik fontosnak tartaná, hogy az ügynöklisták nyilvánosak legyenek, de az nem 
látszik, hogy ez ezzel a törvénnyel megvalósul-e. Valószínűleg nem. Ilyen szempontból 
időhúzásnak tűnik ez a javaslat, ezért tartózkodni fogunk a szavazásnál. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először egy 

kérdésem lenne. Kétségtelen, hogy ez az előterjesztés előrelép egyet a titkosszolgálati 
dokumentumok és ügynöklisták dolgában, egy lépéssel szélesíti a hozzáférhetőséget az 
érintettek, a hozzátartozók és a kutatók számára. A kérdésem arra vonatkozik, hogy nem 
lehetne-e nagyobbat lépni. Nem lett volna-e célszerű ezzel a törvénnyel együtt a tudományos 
közvélemény által elég régóta igényelt teljes nyilvánosságot biztosítani? Erre vonatkozó 
javaslat már az elmúlt ciklusban is született. Most furcsa módon egyetértek a Jobbikkal, jó lett 
volna, ha előbb születik. Az elmúlt ciklusban nem sikerült – nem feltétlenül a mi 
szavazatunkon múlt – ezt elfogadtatni.  

De ha már a kormány okkal és joggal hozzányúl ehhez a témához, akkor nem kellene-
e a teljes nyilvánosság irányába lépni? Megnéztem, hogy az a kétségtelen lépés, amit a 
szélesebb hozzáférés érdekében javasol az előterjesztés, mennyire terjed ki, és úgy láttam, 
még mindig vannak benne gátak, akárhogy nézzük, most egy új bizottságon keresztül, annak 
ilyen vagy olyan engedélyével férhet hozzá a kutató is, elég ha ezzel kapcsolatban a 34. §-t 
idézem. A jó szándékot nem vitatom, de ez megint csak a teljes kutathatóságot fogja 
korlátozni, pedig ez még csak a kutatás. Azt írják, hogy anonimizálva férhet hozzá a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra vonatkozó adatokhoz a kutató. 
Egyfelől értem, hogy itt nyilván egy ember intim szféráját akarják védeni, másfelől azonban 
az eléggé mesterkéltnek látszik, hogy a tudományos kutatónak igazolnia kell, hogy például a 
világnézeti meggyőződés megismerése hozzátartozik az ő kutatásához. Hát mi a fene tartozik 
hozzá, ha nem ez? Felteszem, hogy a megfigyelés alapvetően összefügghetett az illető 
világnézetével, olykor talán még a vallásával is; ebben nem vagyok biztos, de a világnézeti 
meggyőződésével egészen biztosan. Azt hiszem, egyszerűbb volna eljutni a közel teljes, a 
megfigyeltek érdekét nem sértő, de mégis ezen túlmenően közel teljes nyilvánossághoz.  

Az is furcsa a 33. §-ban – és nyilván azért állnak elő ezek a paradox ellentmondások, 
mert nem a nyilvánosságra hozás az a fő eszköz, amit alkalmaz a törvény –, hogy „a hivatásos 
alkalmazott – felteszem, hogy ez a titkosszolgálatok hivatásos alkalmazottja –, a hálózati 
személy és az operatív kapcsolat megismerheti és nyilvánosságra hozhatja a kizárólag vele 
kapcsolatba hozható személyes adatokat”. Magyarán az ügynök vagy a tartója bizonyos 
dolgokat nyilvánosságra hozhat, tulajdonképpen szinte mindent, amit a megfigyelt. Ebből 
megint furcsa dolgok lehetnek. Vagy a teljes megismerést kellene biztosítani, vagy akkor nem 
pontosan értem, hogy az átlagemberhez képest miért az ügynöknek vagy a hálózati 
személynek van plusz jogosítványa. Ezek nem rossz szándékú ellentmondások, tehát nem azt 
akarom mondani, hogy az előterjesztő valami sötét keverést akar csinálni, de száz évig 
vitatkozhatunk majd ezeken a paragrafusokon, ha nem szánjuk rá magunkat a teljes 
nyilvánosságra. Bármely oldalán van az ember a politikának, egy adott szituációban a teljes 
nyilvánosság mindenki érdeke, és amíg ez nem történik meg, addig a kormányt – a miénket is, 
az önökét is – mindig azzal vádolják, hogy takargatni akar, még akkor is, ha ennek nincs 
alapja. Azt javasolnám – s ez furcsa módon kicsit egybehangzik az előző hozzászólással –, 
hogy a nyilvánosság irányába mozduljunk el, egyszerűen az objektív igazság érdekében – ami 
kit ment, kit nem ment, de mégiscsak ahhoz lehet viszonyítani – tovább kellene lépni. 
Kérdezem, hogy miért is nem történik meg ez ezzel a lépéssel együtt. Vagy – s ez egy pozitív 
válasz lenne – már készülnek egy másik törvényben erre? Ha így van, akkor itt elég bonyolult 
ellentmondások lehetnek.  

A továbbiakban már nem kérdeznék, hanem véleményt mondanék, aminek a vége az 
lesz, hogy én is tartózkodni fogok a szavazáskor. Az előbb említett kifogáson túl kétségeink 
vannak e bizottság jelölésével kapcsolatban. Akárhogy is nézzük, az öt tag közül négy 
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politikai természetű mandátumot fog kapni ilyen vagy olyan módon. Egyet delegál a Magyar 
Tudományos Akadémia, és ez helyes, de én őszintén szólva mind az ötnél ezt tartanám 
helyesnek – vagy ha nem a Tudományos Akadémia, akkor is van épp elég kutatóintézet 
Schmidt Máriáéktól kezdve másokig –, de csak egy az, aki az ötből egy arra hivatott 
tudományos intézmény jelölése révén kerül oda, egy másik az önök tárcájának a megbízása 
alapján, három pedig kétharmados szavazatokkal. Pontosan értem azokat a lépcsőfokokat, 
amit a jelölőbizottság bejár. Értem, hogy először konszenzusra törekszik, de ha nem lesz teljes 
konszenzus, akkor belép a kétharmad. Ez most azt jelenti, hogy csak az egyik politikai oldal 
fog tudni jelölni, a későbbiekben pedig attól félek, hogy senki. Nem temetni akarom egy még 
meg sem született bizottság tagjait, de akármi is adódhat, valaki leköszönhet, ne adj’ isten 
meghalhat. Tehát az egyik oldalról a kétharmad egyoldalúan küldhet, a másik oldalról pedig a 
pótlás gyakorlatilag lehetetlenné válik egy nem kétharmados többség esetén.  

Nem ez a legélesebb kritikám, csak jelzem a vitapontot, ami az életkorra vonatkozik. 
Értem én, hogy olyanokat akarnak, akik személyükben semmilyen módon nem voltak 
érintettek a vizsgált korban. Mégis látok benne valami, köztünk szólva nem is tudom, hogy 
egészen alkotmányos életkor szerinti megkülönböztetést is, hiszen még azokat is kizárják – 
hogy ne legyek félreérthető –, akik az adott korszakban már éltek, de ellenállók voltak. Nem 
tehetnek róla, hogy már akkor is éltek. Ha pedig ezzel az érintettséget akarjuk kizárni, amit 
értenék mint szándékot, akkor nem gondolom, hogy kevésbé érintett valaki rokoni vagy egyéb 
szálakon, azt meg már nyilván nem mondhatjuk, hogy akinek a nagypapája nem tudom mit 
csinált, az se vehet részt ebben a munkában. Nem ez a fő kifogásunk a törvényjavaslat ellen, 
inkább csak jelezném, hogy az életkorban érzek bizonyos alkotmányos aggályokat is.  

Azt nem tartom szerencsésnek – még akkor se, ha az ügyek egy része bírósághoz 
mehet, de a nyilvánosságra hozó része nem bírósági kérdés –, hogy nincs jogorvoslat a 
bizottság döntéseivel szemben. Ezt semmiféle szervezetnél nem tartanám szerencsésnek. Még 
egyszer mondom, látom, hogy lesz olyan, ami úgyis bírósághoz megy, de azért a tevékenység 
nagyobb részének nem lesz bírósági kifutása, akkor pedig a jogorvoslatra szükség van. Látom, 
hogy államtitkár úr csóválja a fejét, ezek szerint rosszul értettem, hogy nincs jogorvoslat a 
bizottság döntéseivel szemben, de – bár nem írtam ki a paragrafusszámot – mintha ezt 
olvastam volna.  

Az már elhangzott, hogy a kilenc évre, sőt a tizennyolc évre meghosszabbítható 
megbízás általában sem szerencsés. Még egy ilyen szervezetnél csak hagyján, de azért nem 
örülök, ha újabb és újabb törvényekbe kerülnek be kilenc és tizennyolc éves megbízások.  

Azt inkább csak jelezném, van abban valami komikus, hogy meghatározzák, ki lehet 
az új intézmény ügykezelője, és azt írják – még egyszer mondom, a szándék érthető –, hogy 
volt MSZMP-tag se lehessen, kivéve, ha kizárással szűnt meg a tagsága. Itt azért, legalábbis 
egy ideig, előáll egy elég komikus helyzet. Bizonyos iratokat Pintér belügyminiszter úrtól kell 
majd megkapnia a bizottságnak. Magyarán, Pintér belügyminiszter úr nem lehet ügykezelője 
annak az intézménynek, amelynek a munkáját egy ügykezelő szintjénél sokkal jelentősebb 
mértékben kell segítenie. Nyilván értik, hogy a példa nem feltétlenül őt akarja kiragadni, csak 
jelzi a helyzet bizonyos fokú komikumát, vagy inkább tragikomikumát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi megjegyzést engedjen meg nekem, hogy 1972 

előtt született a belügyminiszter. (Lendvai Ildikó: Én nem erről beszéltem. Másként pedig az 
ügykezelők születhettek 1972 előtt is.) Wittner Máriáé a szó.  

 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én csak tőmondatokban szeretnék beszélni arról, ami az 

elmúlt húsz évben a tudomásomra jutott. Valamikor felállítottak a parlamentben egy 
vizsgálóbizottságot bírói tagokból, hogy kivizsgálják, ki érintett akár miniszterként, akár 
államtitkárként az ügynökügyekben. Szerintem voltak olyanok, akik kőkeményen érintettek 
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voltak, mégis tisztázták magukat. Itt azért van némi kétségem a dologgal kapcsolatban, és a 
vitatott helyzetek a mai napig is megvannak a politikában.  

Másrészt kiherélt iratokról és kiherélt irattárakról van szó, hiszen nagyon sok iratot 
kiszedtek valakik és zsarolásra használták fel azokat különböző politikai személyekkel 
szemben.  

Harmadrészt megállapítottam az elmúlt években – különösen 2006-ban derült ez ki és 
vált a sejtésem valóra –, hogy alvóügynökök még mindig léteznek, akiket még védenek is. 
Ezekre hogy fog a törvény vonatkozni, illetve kérdezem, hogy a papírjuk egyáltalán bekerül-e 
vizsgálatra.  

Negyedszer: vajon az MSZMP-irattár, amit Földi elvtárs kezelt az ÁVH-ról és minden 
egyébről, érintetlenül átkerül-e oda, ahol vizsgálni fogják az ügyeket, vagy azt éppen úgy 
kiherélték – véleményem szerint igen –, mint ahogy kiherélték az egyéb iratokat. Volt, akinek 
elküldték az anyagát, de azért ennek is utána kell nézni, mert mindent felvettek mikrofilmre. 
Tehát csak utána herélték ki az egész irattárat.  

Nekem ez a véleményem. Remélem olyan emberek fognak odakerülni, akik 
egyértelműen és eskü mellett, ténylegesen betartott eskü mellett fogják ezeket vizsgálni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Sok fontos dolog elhangzott már, és 

mindenki, aki hozzászólt – én is ilyen szeretnék lenni –, az ügy előremozdítását látja 
fontosnak, azt, hogy végre öntsünk tiszta vizet a pohárba. Tulajdonképpen erről kéne, hogy 
szóljon ez az egész történet, csak az a baj, hogy nem teljesen erről szól. A kollégám már 
elmondta, ezért nem akarom megismételni, és Lendvai Ildikó is, hogy szükség van ennek a 
listának a nyilvánosságra hozására, és úgy tudom, hogy az LMP is ezt képviseli. Gyurcsány 
Ferencék nyilván mást gondolnak erről, de azt javaslom, hogy nagyon ne foglalkozzunk 
velük. Tehát a parlamenti ellenzék elsöprő többsége szeretné már végre ezt a fránya listát 
nyilvánosságra hozni, ami persze nem egyszerű, mert nincs ott egy lista valahol. Ez nyilván 
már ki van mazsolázva, hiszen volt a Végvári-ügy, a Dunagate és pont ebben az épületben 
daráltak le igen nagy mennyiségű iratot.  

Ez egyébként egy jó irányú gondolat. Nagyon szimpatikus az Alaptörvény U) cikke, 
támogattuk a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a létrehozását és egyáltalán a múlt feltárását. 
Miért nem lehet ebbe az irányba elmozdulni? Nagyon határozott választ várunk arra, mi az 
akadálya annak, hogy ennek a listának a nyilvánosságra hozása megtörténjen. Mondom ezt 
olyan emberként is – s ezt szomorúan kell megállapítanom –, hogy már nem lehetek tagja 
ennek a bizottságnak, hiszen 1971 augusztusában születtem. Remélem nem azért húzták meg 
épp így a korhatárt, hogy Gaudi-Nagy Tamás soha az életben ne lehessen tagja ennek a 
bizottságnak, de már kezdem azt hinni, hogy igen, mert már annyi „üldöztetés” ért parlamenti 
képviselőként, de lehet, hogy az „üldöztetés” helyett a „diszkrimináció” szót kellett volna 
használnom.  

Komolyra fordítva a szót: az Alaptörvény U) cikkében foglalt lehetőség sokkal több 
annál, mint amit a törvény megvalósít. Mi is tartózkodni fogunk a szavazáskor, de remélem, 
hogy módosító javaslatokkal jobbá tehető ez a javaslat. Nekünk már van olyan javaslatunk, 
amely szerepelt az Alaptörvény vitájában is. Emlékeztetnék arra, hogy mi voltunk az egyetlen 
olyan ellenzéki párt, amelyik aktívan vett részt az Alaptörvény vitájában és módosító 
javaslataink is voltak. Többek között az, hogy a bizottságra bízzunk nagyobb feladatokat, 
például nyissuk meg a sértetti képviselet lehetőségét. Adjuk meg a lehetőséget ennek a 
bizottságnak arra, hogy felkarolhassa olyanok ügyét, akik már akár pénzügyi, akár 
egészségügyi vagy más okok miatt nem tudnak magukról gondoskodni, magyarul nem tudnak 
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fellépni a jogaik, az érdekeik megóvása érdekében. Tudjuk persze, hogy Magyarországon az 
alkotmányos rendszerben az ügyészség köteles fellépni az olyanok jogai érdekében, akik nem 
képesek a jogaik megóvására, de azt is tudjuk, hogy működik ez a rendszer. Jó, hogy létrejön 
egy specifikált szerv, adjuk már meg a lehetőséget neki arra, hogy a hozzáforduló sértetteknek 
segíthessen. Magyarul hogy ez egy szolgáltató jellegű szerv legyen, és ne az, hogy a 
Tudományos Akadémia kinevez ide valakit, s akkor okos emberek összeülnek, kiadnak 
évkönyveket, tartanak egy-két konferenciát és ezzel lezártuk a dolgot. Ne így legyen. Ez 
legyen egy ügyfélszolgálati irodával működő központ, ahova bármely ’56-os, vagy a 
kommunizmus ideje alatt meghurcolt, a hortobágyi kényszermunkatáborba elhurcolt ember 
bemehet és kérheti, hogy segítsenek neki abban, hogy tisztán lásson és felléphessen az ellen, 
aki megfigyelte.  

Igen nagy disznóság volt ez a rendszer, ahogy működött. Mondom ezt annak ellenére, 
hogy voltak ennek a rendszernek erényei is – a teljes foglalkoztatottság meg más dolgok –, de 
most nem az erényekről beszélünk, hanem arról, hogy volt egy diktatúra, amit működtettek, és 
megdöbbentő, hogy 1990-től kezdve a mai napig a működtetők néhány elenyésző kivételtől 
eltekintve nem kellett, hogy elszámoljanak a tevékenységükkel. De még a nyilvánosság elé 
sem kerültek, még csak „kalodába” se zárták őket, rájuk mutatván, hogy ők voltak azok, akik 
napi rutinmunkával figyelték meg és hallgatták le az embereket, írtak jelentéseket és tettek 
tönkre számtalan embert.  

A javaslatnak mindenképpen erénye a nyilvánosságra hozatali lehetőség bővítése mind 
a bizottság, mind az áldozatok, a megfigyeltek számára. Hozzáteszem, van egy terminológiai 
problémám azzal kapcsolatban, ahogy a javaslat a 20. §-ban fogalmaz: „A kommunista 
hatalom birtokosainak a diktatúra működésével összefüggő szerepükre és cselekményeikre 
vonatkozó személyes adatainak közzététele.” Valljuk be őszintén, hogy elég nehezen gördül 
ez a mondat, de nem ez a főbajom vele. Mi az, hogy a „kommunista hatalom birtokosa”? Én 
szívem szerint kiterjesztő értelmezéssel azt mondanám, hogy mindenki, az államigazgatási 
szervezetrendszer és az állami szervezetrendszer minden tagja ennek minősül. De az egyedi 
jelleggel erre a feladatra felkért besúgó ennek minősül-e? Ő is a kommunista hatalom 
birtokosa volt? Ezek szerint az ő adatait nem lehet nyilvánosságra hozni? Mert ha leszűkítve 
értelmezzük, akkor ez a helyzet. Adjunk egy definíciót! Normális jogszabályokban szép 
szokás adni egy definíciós készletet a jogszabály elején. Nevezzük már meg, hogy kik a 
kommunista hatalom birtokosai!  

Mondok egy példát. Van egy olyan jogeset, ahol azt mondja egy helyi közszereplő, 
hogy ennek meg ennek a jegyzőnek az időszakában milyen csúnya padláslesöprések voltak. 
Ezért őt kártérítésre kötelezték, mondván, hogy mondhatott olyat, hogy a kommunista 
diktatúra működtetőjének tekinthető egy olyan jegyző, akinek az ötvenes években a 
hatáskörébe esett a padlásokra való felmenetel megszervezése. (Wittner Mária: Az 
instruktorok hatáskörébe esett.) Maradjunk annyiban, hogy a jegyzőnek végrehajtási feladatai 
voltak, aki nem is jegyző volt, hanem vb-titkár, és ő volt az állam végrehajtó hatalmának a 
kinyújtott karja.  

Az viszont nem tetszik nekem, hogy a bizottság tagjának a polgári jogi felelősségére 
nem vonatkozik védelem. Az jól hangzik, hogy nem vonható felelősségre a bizottság tagja, 
bíróság, hatóság előtti eljárás nem indítható ellene az általa kifejtett tevékenység, közölt tény 
stb. miatt. Ez azonban nem vonatkozik a polgári jogi felelősségre. Ezek szerint ugyanúgy fog 
járni, mint egy helyi közszereplő, egy jelenlegi polgármester, aki elmond a múltról valamit – 
ami ráadásul igaz is –, azt magára veszi egy volt kommunista hatalombirtokos, aki beperli és 
jogerősen kártérítést kap. Ez azért ne legyen már így! Az egész kártérítési rendszert úgy, 
ahogy van, emeljük már ki ebből, hogy ne kelljen jogkövetkezményektől tartania a bizottság 
egyetlen tagjának sem azért, mert közzéteszi, hogy ki, hol, mikor, milyen formában figyelt 
meg, hallgatott le bárkit is, vagy bármilyen diktatórikus lépést csinált.  
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A bizottsággal kapcsolatban van egy komoly költségvetési garanciális elem, amely 
úgy szól, hogy az előző év költségvetésénél nem lehet alacsonyabb. Ebből fakadóan nyilván 
mindenki izgatott, hogy mennyi lesz a bizottság költségvetése. Magyarul, most lesz a 
költségvetés részletes vitája, nyilván módosító javaslat fog érkezni erre. Hadd tudjuk már 
meg, hogy mi a kormányzat ezzel kapcsolatos elképzelése! Most nyilván nem a költségvetési 
javaslatot tárgyaljuk, de ez nem egy mellékes dolog. Ha az szerepel a javaslatban, hogy nem 
lehet kevesebb, mint az előző évi költségvetési támogatás, akkor az azt jelenti, hogy a mostani 
összeg kvázi bebetonozódik.  

 
ELNÖK: Nem akarom megszakítani, képviselő úr (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Máris 

megszakított!), de most az általános vitára való alkalmasságról tárgyalunk.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elmondom a felvetéseimet és az 

észrevételeimet. Ezt mindig jobb a javaslat tárgyalásának az elején megtenni, mert amikor 
elindul a gépezet, akkor már nem nagyon van befogadó készség bármire is. Szeretném 
megkérdezni, hogy milyen költségvetést terveznek jövőre ennek a bizottságnak, amely január 
1-jétől megkezdi működését. (Wittner Mária: Ne most kérdezd meg!) Én most szeretném 
megkérdezni, ha megengedi.  

Végül azt olvassuk, hogy a bizottság öt tagja közül három választott, kettő delegált. 
Hadd kérdezzem meg, hogy miért nem adunk delegálási jogot a kommunizmus áldozatait 
tömörítő civil szervezeteknek vagy azok szövetségének. Ezt akár Wittner Mária helyett is 
kérdezhetem. (Wittner Mária: Ez nem lenne jó.) Nem tudom, hogy miért nem jó. Szerintem 
meg jó. (Wittner Mária: Szerintem meg nem.)  

 
ELNÖK: Ha majd lesz olyan módosító indítvány, hogy civil szervezetek kapjanak 

delegálási jogot, akkor azt meg fogjuk vitatni.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha már delegálási rendszer van, akkor ezt 

ötletként vetem fel. Egyébként sem értem a Tudományos Akadémia jelenlétét ebben a 
delegálási folyamatban. Hadd ne ragozzam hosszan, hogy miért, de a Tudományos Akadémia 
ma még finomam szólva sem tekinthető teljes mértékben magyarnak. Az Akadémiának nincs 
köze ehhez a témához. De ha mégis van köze, akkor kérje fel szakértőnek a bizottság, de ne 
delegáljon be oda senkit. Azt részben meg tudom érteni, részben nem, hogy a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium delegálni szeretne egy embert. Szívem szerint azt mondanám, 
hogy legyen négy választott ember és egy delegált, s ez utóbbi legyen a kommunizmus 
áldozatainak vagy üldözötteinek valamilyen szervezeti jelöltje. Jussanak dűlőre ezek a 
szervezetek! Tudom, hogy nehéz, s lehet, hogy Marika éppen ezt akarja mondani. Én is 
ismerek sok tisztességben megőszült, az üldöztetés által megrokkant embert, de becsüljük már 
meg őket és ne mondjuk azt, hogy ők úgyse tudnak megegyezni, úgyis civakodni fognak. 
Tiszteljük már meg őket ezzel, hiszen egy alaptörvényi intézményt töltenénk meg 
tartalommal, aminek szimbolikusan is komoly jelentősége van. Én még emlékszem arra, hogy 
Sepsey Tamás időszakában a Kárpótlási Hivatalnál – ahol akkor egyetemistaként dolgoztam a 
kárpótlási ügyek elbírálásában – volt egy tanácsadó testület néhai Menczer Gusztáv 
vezetésével, amely kizárólag a kommunizmus üldözötteiből állt és nagyon hasznos tanácsokat 
adott a szervezet működtetéséhez. Valamilyen módon miért nem emeljük be ebbe a 
bizottságba a kommunizmus áldozatainak vagy üldözötteinek a szervezeteit?  

 
ELNÖK: Ha majd lesz ilyen módosító indítvány, azt meg fogjuk vitatni.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Lesz majd ilyen módosító indítvány.  
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ELNÖK: Én is üdvözlöm ezt a törvényjavaslatot. Azért tartom általános vitára 

alkalmasnak, mert hosszú évek óta először jelenik meg az, hogy egy tudományos igénnyel 
felálló bizottság képes olyan kérdéseket is vizsgálni, amelyek adott esetben túllépnek a 
nemzeti kereteken, tehát olyan tudományos vizsgálatokat tud lefolytatni, hogy a korszakot a 
birodalmi szemlélet alapján kell-e értelmezni. Az a bizottság egyik jelentősége, hogy eddig 
még soha nem jutottunk el. A másik oldalról pedig üdvözlöm az önrendelkezési jog ilyenfajta 
kiterjesztését.  

Most pedig megkérem államtitkár urat, hogy válaszoljon az elhangzottakra.  

Válaszok 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 
iratnyilvánosságra majdnem mindenki utalt. Azt mindenki elismerheti, hogy ez egy sokkal 
szélesebb köre az iratnyilvánosságnak. Egy-két konkrét kérdés kapcsán majd azt is 
elmondom, hogy miben és hogyan nyilvánosabb. Egy olyan bizottságot hozunk létre, amely a 
törvény által aktivista szerepre van indíttatva az egész ügyben. A bizottság minden iratot 
megismerhet, nincs olyan irat, amit ne ismerhetnének meg ennek a bizottságnak a tagjai. 
Olyan széles körű az ismeretszerzési lehetősége, mint a miniszterelnöknek, a köztársasági 
elnöknek s még talán egy személynek ebben az országban, és bármelyiknél indítványozhatják 
azt, hogy a titokgazda a minősítést oldja fel. Tehát egy nyilvánosságra hozó motort tettünk be 
a rendszerbe, amelyik végig tudja nézni, melyek azok az iratok, amelyeknek már 
huszonhárom éve nyilvánosnak kellene lenniük, s mindegyiknél a nyilvánosság erejével tud 
hatni a titokgazdára, hiszen a Nemzeti Emlékezet Bizottsága majd nyilvánosságra hozza, mely 
iratokra mondta azt, hogy az a minősítés alól feloldható.  

Túl azon, hogy bővül a betekintési köre, túl azon, hogy az áldozatoknak szélesebb 
körű lesz az adatmegismerési köre, túl azon, hogy a tudományos kutatók több adatot 
ismerhetnek meg és hozhatnak nyilvánosságra a viszonylag egyszerűen megszerezhető 
igazolások keretében – ami csak a rendszer visszaélésektől való megóvását jelenti –, ezen 
túlmenően ott van motorként a bizottság, amely pont azért van tudományos igényű tagokból 
összeválogatva, hogy minél inkább motorja legyen a teljes átszellőztetésnek, a teljes 
iratnyilvánosságnak. Bízunk benne, hogy majd előre tudnak jutni.  

A tagok életkorának meghatározásával igyekeztünk egyfajta támadhatatlanságot 
biztosítani, hogy ne legyen vita arról egy, két vagy öt év múlva, hogy valaki azért dönt valami 
mellett vagy valami ellen, mert személyesen érintett. Természetesen nagyon sok 1972. február 
14-e előtt született ember is alkalmas lenne ennek a bizottságnak a vezetésére, de az összes 
tagot meg akarjuk óvni a politikai támadásoktól, s ezáltal a bizottság tekintélyét is.  

Annak érdekében, hogy az ügynöknek, az szt-tisztnek vagy bárki másnak a neve 
nyilvánosságra hozható lehessen – de nemcsak a neve, hanem egyéb adatai is, hogy be 
lehessen azonosítani, melyik Kovács Ferenc az, akire gondolnak –, az áldozat kezébe adtuk a 
lehetőséget. Az ügy ura tehát az áldozat. Ha ő nyilvánosságra akarja hozni azok nevét, akik 
megnyomorították az ő életét, akkor megteheti. Ha viszont nem akarja, akkor nem fog ez alá 
az eljárás alá kerülni, ugyanakkor a nyilvánosság figyelme őrá is ráterelődik, hogy miért 
szervezték be és hogyan. Tehát pont azért jó ez az új rendszer, mert az áldozat lesz a legfőbb 
gazdája az adatoknak, és abból, ami rá vonatkozik, mindent nyilvánosságra hozhat még a 
személyazonosító adatok tekintetében is.  

Az anonimitás kapcsán szeretném elmondani, hogy nem anonim az iratok biztosítása a 
kutató részére akkor, ha igazolja a kutatását. S ahogy képviselő asszony is mondta, egy 
egyetemi kutatónak nem lesz nehéz igazolnia, hogy milyen téren kutat.  

Úgy látom, az ügynökökkel kapcsolatban egy félreértés van. Egy ügynök maximum 
azt hozhatja nyilvánosságra, hogy ő ügynök volt és vele kapcsolatban mik születtek, de azt 
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nem hozhatja nyilvánosságra, hogy kiről mit jelentett. Ő csak a saját mivoltát hozhatja 
nyilvánosságra, és ezáltal a rokonai megismerhetik azt, hogy ő milyen tevékenységet 
folytatott.  

Az ügyek bírósági kifutása elsősorban a személyiségi jogsértéseknél érdekes, akkor, 
ha például valótlan tényt állítanak valakiről vagy kedvezőtlen színben tüntetik fel.  

Az ügyben, hogy ki mit tett volna korábban, a Jobbik és az LMP bármit mondhat, de 
minden más párt már volt kormányon Magyarországon. Ha valaki ebből a törvényből valamit 
hiányol, azt megtehette volna akkor, amikor kormányon volt. Ez a törvény minőségileg 
előrelép az iratnyilvánosság tekintetében. Bár tette volna ezt meg bármelyik korábbi kormány, 
és akkor most ezt nem kellett volna meglépnünk.  

Egyetértek Wittner Máriával abban, hogy nem azért nem tudunk teljes információs 
kárpótlást nyújtani az áldozatoknak, mert a törvény erre nem adna lehetőséget – a törvény erre 
a teljes lehetőséget megadja –, hanem azért, mert bizonyos iratok már nem lelhetők fel, 
ugyanis 1989-90-ben megsemmisítették azokat.  

Ami pedig az MSZMP irattárát jelenti a Politikatörténeti Intézetből: az 
Alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmányos az a törvény, amelyik ezt az Országos 
Levéltárnak rendeli átadni. A Politikatörténeti Intézet sajnos késlekedik azzal, hogy átadja 
ezeket az iratokat. Már felszólító leveleket is kapott ez ügyben. Bár a törvény szerint 
önmagának kellett volna ezeket az iratokat átadnia, de már felszólító levelet is kapott. Bízunk 
benne, hogy ez megtörténik. Ők a válaszadás helyett inkább Strasbourghoz fordultak. Pedig 
ha már a magyar Alkotmánybíróság is kimondta, hogy törvényes igénye az államnak, hogy az 
államhatalommal kapcsolatos akkori pártállami dokumentumokat megkapja, akkor ez 
természetes.  

Gaudi képviselő úrnak mondom a listák nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban: erős 
vita folyik arról, hogy van-e teljes lista vagy nincs. Van, aki azt mondja, olyan lista van, 
amelyen egyszerre vannak rajta a szt-tisztek, az ügynökök és a megfigyeltek nevei és ezt kell 
szétszálazni, hogy ki micsoda. Az a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az egyik feladata, hogy 
ebből a listából szedje ki az szt-tisztek nevét és azt javasolja nyilvánosságra hozni.  

A sértetti képviselet ebben a bizottságban lényegében megvalósul, hiszen a 
bűncselekmények miatt egyfajta irat-előkészítést végez a bizottság, amit a törvény szerint kell 
átadnia az ügyészségnek, és attól kezdve elindulhat az ügyészségi eljárás.  

Ki volt a kommunista hatalom birtokosa? Ez a bizottság össze fog állítani egy 
nómenklatúrát azzal kapcsolatban, hogy ki volt kommunista hatalombirtokos.  

Azt már Wittner Mária is elmondta, hogy a civil szervezetek delegálása több 
problémát vetett volna fel. Mi abban bízunk, hogy így is működni fog ez a bizottság.  

 
ELNÖK: A költségvetéssel kapcsolatos kérdésre még nem válaszolt államtitkár úr.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Azt 

majd látni fogjuk, hogy jövőre mekkora lesz ennek a bizottságnak a költségvetése. Mivel csak 
január 1-jén lép hatályba a törvény, ez a kérdéskör időközben fog majd megoldódni, de utána 
ennél kisebb nem lehet. Ezt a lengyel példa alapján tettük bele a törvénybe, akik azután 
hozták meg ezt a rendelkezést, miután a szocialista kormány megpróbálta ellehetetleníteni az 
ottani Nemzeti Emlékezet Intézetét. Köszönöm szépen.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot. (10) Ki nem tartja 
általános vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  
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Köszönjük szépen államtitkár úr és főosztályvezető úr segítségét. A napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek, melynek keretében Gaudi-Nagy Tamás 
képviselő úr be kíván számolni a temerini fiúk szabadlábra helyezésének a körülményeiről. 
Öné a szó.  

Dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő (Jobbik) beszámolója a temerini fiúk szabadlábra 
helyezésének körülményeiről 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Megpróbálom két percben összefoglalni a 
beszámolóm. A bizottság is tárgyalta annak idején annak az új hét délvidéki fiúnak az ügyét, 
akiket tavaly október 22-én egy kocsmai verekedés után helyeztek előzetesbe Temerinben, és 
ők egészen a múlt csütörtökig előzetesben is voltak. Már akkor frissen is látható volt, most 
viszont már a napnál is világosabb, hogy ez egy abszolút koncepciós jellegű per, eljárás, 
amelyben az őket támadó szerbek közül csak egyet helyeztek vád alá, de ő is szabadlábon 
védekezik, mindössze csak pár napot volt bent a börtönben.  

A megelőző hetekben egy átfogó akciósorozatot indítottunk a délvidéki magyarság 
helyzetének az európai szervekben történő bemutatása érdekében. Az Európa Tanácsban 
október első hetében volt egy tüntetés, közmeghallgatás, filmvetítés. Akkor levetítettük Az 
áldozatból bűnös című filmet. Elnök úrnak szeretnék átadni egy példányt ebből a 
dokumentumfilmből, amely a hét fiú esetéről szól. Ezenkívül az Európai Parlamentben is volt 
egy tüntetés, egy közmeghallgatás és egy könyvbemutató, ahol Bozóki Antal Magyar 
közösség Szerbiában című kiváló jogi monográfiáját mutattuk be. Ugyanilyen filmbemutató 
volt Budapesten két hete, a múlt hét péntekre pedig Temerinbe volt meghirdetve egy ilyen 
könyv- és filmbemutató. Az előző nap, csütörtökön kaptuk a hírt, hogy a hét fiút hirtelen 
kiengedték.  

Nagyon nagy öröm ez nekünk, akiknek fontos a délvidéki magyarok jogvédelmi 
helyzetének erősítése. El kell mondanom, hogy a hét fiúból kettőnek a védelmét és annak a 
finanszírozását a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány látja el, az a szervezet, amelyet az 
Országgyűlés 2011-ben a Kalmár Ferenccel közös javaslatomra hozott létre. Az eljárás még 
nyilván nem ért véget, bár már réges-rég meg kellett volna szűnnie. Ott volt egyébként az 
eseményen Plank Zoltán konzul úr is, tehát nagyon komoly a magyar állam figyelme ebben az 
ügyben. Nyilván több hatás együttes eredménye az, hogy megtörtént a hét fiú szabadulása. 
Nagyon remélem, hogy ez ügyben a saját frontjukon a magyar diplomáciai szervek is 
megtették azt, amit lehetett. Erről az eseményről megkapta a tájékoztatást a miniszterelnök úr, 
Németh Zsolt államtitkár úr, Répás Zsuzsa államtitkár asszony, valamint Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes úr is.  

Nagyon remélem, hogy ezt a szellemiséget fogja továbbvinni a magyar politika és 
szakít azzal a felfogással, hogy ne hozzuk szóba a kényes ügyeket, mert akkor könnyebben 
megoldódnak. Pont fordított a helyzet: ha határozottak és kemények vagyunk, akkor az ilyen 
ügyeket is meg lehet oldani, és nagyon remélem, hogy az egész délvidéki magyarság ügyét a 
területi autonómiával, az önálló egyetemmel, a nyelvhasználattal és minden más 
igényrendezéssel, ami ott esedékes.  

Ezúton tolmácsolom a hét délvidéki fiú köszönetét és örömét, akik most otthon 
lehetnek a szüleikkel. Nyilván nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen egy év után megint el 
kell kezdeniük élni a civil életben. Hozzáteszem, hogy rengeteg bántalmazás és megaláztatás 
érte őket a börtönben, amelyek orvoslása érdekében megpróbáljuk majd a megfelelő jogi 
lépéseket megtenni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni képviselő úrnak az ebben az 
ügyben tett fáradozását.  

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
megköszönöm képviselőtársaim munkáját és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


