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Napirendi javaslat  
 

a) Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
jelentése (J/6574. szám)  
(Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
önálló indítványa)  
(Általános vita)  

b) Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…. szám)  
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)  
(Általános vita)  
Meghívottak:  
(Az eseti bizottság képviselője  
A Belügyminisztérium képviselője 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Farkas Zoltán (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 
 

Meghívottak részéről   
 
Hozzászóló 

Dr. Kocsis Máté elnök (Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a 
gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés 
felszámolását elősegítő eseti bizottság)  
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 22 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves 
Képviselőtársaim! Elnök úr megkért, hogy a mai ülést vezessem le, mivel majd előterjesztője 
lesz itt az országgyűlési határozatnak. 

Köszöntöm az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának megjelent 
képviselőit, illetve a hallgatókat. Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor, 13 
képviselő jelen van, hárman adtak megbízást, Földi Lászlót Borbély Lénárd, Farkas Zoltánt 
Kulcsár József és Juhász Ferencet pedig dr. Harangozó Tamás képviselőtársunk fogja 
helyettesíteni, így határozatképes a bizottság. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött napirendi 
pontokhoz képest nincsen változás. Első és egyetlen napirendi pontunk az egyenruhás 
bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás 
bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság J/6574. számú jelentése, valamint annak 
elfogadásáról szóló határozati javaslat együttes általános vitája. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. (Szavazás.) 14 igen. Ki az, 
aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

14 igen szavazattal és 2 tartózkodással a napirendet elfogadtuk. 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság J/6574. 
számú jelentése 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentése 
elfogadásáról szóló H/6877. számú határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! Körünkben köszöntöm dr. Kocsis Máté elnök urat, az eseti 
bizottság elnökét, valamint Tasnádi László kabinetfőnök urat a Belügyminisztérium részéről. 

Az előttünk fekvő jelentés tárgyalására vonatkozóan a Házszabály határozata, a 114. § 
(1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy annak csak általános vitájára van lehetőség, az elfogadó 
határozatról és a jelentésről együttes általános vitát folytatunk le. 

Elsőként megadom a szót dr. Kocsis Máté elnök úrnak, mint előterjesztőnek, ezt 
követően a Belügyminisztérium képviseletében kabinetfőnök úrnak a jelentés és az elfogadó 
határozat általános vitára való alkalmasságával kapcsolatban. 

Megadnám a szót elnök úrnak. 

Dr. Kocsis Máté, az eseti bizottság elnökének szóbeli tájékoztatója 

DR. KOCSIS MÁTÉ, az eseti bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Bizottság! A gyöngyöspatai eseményeket feltáró, illetve javaslattevő eseti bizottság jelentését 
reményeim szerint valamennyien ismerik, és annak a tartalmát eképpen hosszasan nem 
ismertetném. Néhány technikai információt szeretnék még nyújtani hozzá. A bizottság 282 
napon keresztül működött vagy állt fenn. Ez alatt az időszak alatt jó néhány ülést tartott, 
melynek keretében 20 szervezetet, illetve annak képviselőjét, illetve más magánszemélyeket 
hallgatott meg, olyanokat, akik résztvevői, illetve tanúi voltak az ott történt eseményeknek. 

Az egyik ülésünkön meghallgattuk Balajti László altábornagy urat, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal akkori főigazgatóját, illetve Hellebrandt László urat, az 
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Információs Hivatal főigazgató-helyettesét. Ennek a bizottsági ülésnek a minősítése titkos, a 
titkosítás 2036. december 31-éig tart. 

Ennek a feloldását én levélben a tavalyi év októberében kértem Balajti László 
altábornagy úrtól, erre ő egy elutasító választ küldött, melyben nemzetbiztonsági érdekekre 
hivatkozott. Ezt természetesen tudomásul vettem én magam is, és a gyöngyöspatai bizottság 
is. 

A munka módszerét és a munka folyamatát tekintve a bizottság úgy járt el, hogy közel 
másfél folyóméternyi iratanyagot tanulmányozott át. Ezeket az iratokat a különböző országos 
hatáskörű szervektől, illetve olyan szervezetektől kérte be, amely szervezetek résztvevői, 
alakítói voltak az ottani eseményeknek. Az ebből kiolvasott álláspontok alapján tartottuk a 
személyes meghallgatásokat. Húsz fő, különböző szervezetek képviselői kerültek 
meghallgatásra, ahol elmondták a saját álláspontjukat. 

Ezen álláspontok feldolgozását követően alakította ki a bizottság a jelentéstervezetet, 
melyet aztán a záróülésén a bizottság támogatott, illetve elfogadott. 

Tekintettel arra, hogy reményeim szerint ennek a tartalmát valamennyien ismerik, 
ezért én inkább most az előterjesztői mondandómat befejezném, és szívesen válaszolok a 
kérdéseikre, amennyiben vannak. Köszönöm, alelnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A Belügyminisztérium részéről Tasnádi László 

kabinetfőnök urat illeti a szó. 

Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium) kiegészítése 

TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A 
Belügyminisztérium, így a kormány is úgy látja, hogy a bizottság teljes körűen, minden 
körülményt figyelembe véve kivizsgálta az eseménysorozatot. 

Az eseménysorozat kapcsán a szükséges intézkedéseket és következtetéseket már a 
jelentés előtt levonta, ezt mindenképpen szeretném leszögezni. Úgy gondoljuk, hogy a 
bizottsági jelentésben foglaltak abszolút objektívek, és az eseményhez kapcsolódóak, 
szakmailag helytállóak, és javasoljuk az elfogadását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Rátérnénk a kérdésekre és 

véleményekre. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki kérdést kíván feltenni. Harangozó 
Tamás képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Kabinetfőnök úr, a jelentést az albizottság tagjai mind megkapták, szerintem itt a főbizottság 
tagjai közül sokan nem, lehet, hogy e-mailen sem. Vagyis e-mailen biztosan megkapták, de 
talán jobban mutatott volna, ha legalább nyomtatásban is megkaphatták volna a 
képviselőtársak, hátha nem mindenki olvasta el ezt, amiről beszélünk. 

Az albizottság munkája során is egyértelművé tettük, hogy a titkosszolgálati vezetők 
nem a felderítés módszerére, nem az információ-beszerzés körülményeire, hanem arra az 
egyszerű igenre, illetve nemre vagy nem tudom válaszára, amiket konkrétan a bizottság 
határozati javaslatában megfogalmazott felvetésekre tettek, és tettek ilyen válaszokat, azoknak 
a nyilvánosságra hozása nélkül ennek a jelentésnek semmi értelme nincsen. Ezek nélkül ez 
egy szervezett, tervezett manipulálása és félrevezetése a teljes magyar közvéleménynek. Ami 
azért nagyon szomorú, mert ennek a vizsgált eseménysorozatnak, azon belül is a 
szélsőségeseknek a fellépése és megnyilvánulása, tervezett akciói és ezen politikai 
haszonszerzésre irányuló tevékenységeinek az elítélése egyébként közös feladata lenne a 
demokratikus pártoknak. 
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De mindakkor, amikor egyébként a Fidesz ezt arra is használja, hogy nem létező 
szellemekkel kergetőzik, ami az LMP szerepvállalását vagy éppen a „húsvéti utaztatás” 
nevezetű tákolmányt, kreálmányt jelenti ebben a jelentésben. Egyébként a jelentés szövegét, 
ha valaki csak veszi a fáradságot, amit önök leraktak az asztalra, abból kiderül, hogy nem igaz 
a történet, és végigolvassák a jelentésben foglaltakat és a határozatban lévő megállapítások 
eleve ambivalensek egymással kapcsolatban, akkor ez nagyon nagy baj, mert azt gondolom, 
hogy így elvesszük annak a lehetőségét, hogy ebben az ügyben egyébként az összes 
demokratikus parlamenti párt együtt szavazzon és összefogjon. Továbbra is fenntartjuk azt, 
hogy ameddig a titkosszolgálati jegyzőkönyveknek a megállapítás, tehát a végleges válasz 
része az, hogy igen, nem, vagy nem tudja a vezető azokat a megállapításokat, amiket az 
albizottság - ahogy kabinetfőnök úr mondta - előre, mint a régi szép időkben, előre már a 
bizottság létrehozásakor megállapított, hogy ezekre mi volt a titkosszolgálati vezetők válasza, 
addig ebben a munkában a Magyar Szocialista Párt nem tud részt venni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám a szót, egy-két mondatot 

tájékoztatásul a képviselő úrnak mondanék, hogy eseti bizottságról beszélünk és nem a 
főbizottságról, mert az ön mostani hozzászólásában ezt egy kicsit összekeverte. 

A második mondandóm pedig az, hogy ha megnézi, akkor 2012. március 29-ével 
érkezett be (Dr. Harangozó Tamás szakértőivel konzultál.) A képviselő úrnak mondanám, 
megvárom, míg befejezi. Ha szólok, akkor általában azért szólok, mert én figyelek. 

Szóval visszakanyarodva: 2012. március 29-én érkeztette a tisztelt Ház a jelentést, 
most pedig, ha jól tudom, 2012. április 23-a van. Úgyhogy szerintem bőven volt ideje minden 
képviselőtársamnak a jelentést magát tanulmányozni. J/6574. számon a Ház irományai között 
megtalálható lett volna. 

Jámbor Nándor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, alelnök úr. Csak röviden 

reflektálnék az előbb elhangzottakra. Kocsis Máté elnök úr objektivitást említett. Én is 
csatlakozom abban az aspektusban az előttem szólóhoz, hogy ez a jelentés nem az 
objektivitást tartalmazza, hiszen külső szemlélők, vizsgálódók formáltak meg, bár 
meghívottak által elmondott véleményt. Egyet le kell szögeznünk, hogy az önkormányzati 
választásokkor a helyben élő lakosok, akik saját bőrükön tapasztalták és végigélték az 
eseményeket, ők a választások alkalmával kifejezték a véleményüket, és a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom jelöltjét támogatták a választásokon. 

Azt hiszem, hogy ezen nincs mit egy demokráciában vizsgálni, a szavazók véleménye 
kifejeződött a választások alkalmával. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy mindenféle külső 
vizsgálódás csak politikai célokat szolgál. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tóth Gábor képviselő urat illeti a szó! 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Nem volt szándékomban hozzászólni a 

jelentéshez, mélységében, tartalmában, de miután a mostani diskurzus kezd visszamenni ilyen 
politikai síkra, ilyen tekintetben mint hasonló élményekkel rendelkező polgármester, 
szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt évek és évtized egyértelműen tanúbizonyságot tett 
arról, hogy bizony, bizony, a politikum és bizonyos szervezetek működése megfogható ezek 
mögött az események mögött. Szélső jobbról, szélső balról egyaránt és egyértelműen, jelen 
pillanatban is folynak, akár a saját személyemmel kapcsolatosan is olyan vidám történetek, 
amelyekben - hogy is mondjam - erre alkalmas személyeket, halmozottan hátrányos helyzetű, 
úgy roma, mint magyar embereket felhasználnak a politikum szereplői arra, hogy bizonyos 
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politikai feszültséget generáljanak, és alkalmasint ezt akár a médiaküszöböt elért szintre 
felvigyék. 

Tehát az elmúlt hetekben én magam is szereplőjévé váltam hasonlónak, tehát itt 
nagyon-nagyon kérném az erre illetékes hatóságok hozzáértő szakembereit, hogy 
mélységében vizsgálják ezeket az eseményeket, addig, amíg ebből megint újabb országos 
cirkuszok nem generálódnak, ahol az országot le lehet járatni európai szinten, és nem csupán 
belpolitikai, hanem külpolitikai hancúrozássá is változtatják ezt a terepet. 

Undorítónak és gusztustalannak tartom azt, amikor magukat exponáló, teljesen 
mindegy, hogy milyen pártállású emberek – még egyszer mondom – elhagyott, idős, öreg 
embereket használnak fel, és alkalmasint kisebbségi sorban lévő olyan emberkéket, akik 
megint csak alkalmasak arra, hogy belerántsák ebbe a dologba, saját önös politikai céljaikra 
akarják felhasználni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Harangozó Tamás még egyszer nagyon 

röviden, és utána le is zárnám a vitát. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bocsánat, a kérdésemet elfelejtettem feltenni. 

A Belügyminisztérium kabinetfőnökétől szeretném nagy tisztelettel kérdezni, mint akihez 
valamilyen szinten a titkosszolgálatok is nyilvánvalóan miniszter úr bizalmasaként tartoznak, 
hogy legyen kedves nekem elmondani, kabinetfőnök úr, hogy milyen állami, szolgálati titkot 
tartalmazhat az, és hogy ön egyetért-e azzal, amit az Alkotmányvédelmi Hivatal akkori 
vezetője nyilván önszántából írt, hogy nem tudja feloldani az államtitoknak minősülő 
jegyzőkönyvet. Hogy az itt lévő bizottsági alapító okiratban lévő kérdésekre - most talán nem 
kell végigolvasnom, csak mondjuk egyet: annak megállapítása, hogy kinek a megbízásából és 
milyen szerepet játszott a Gyöngyöspatán lezajlott eseményekben Richard Field, valamint 
kinek a megbízásából, milyen céllal állította valótlanul, hogy evakuálni kell a helyi lakosságot 
- adott konkrét válasza nem az információk beszerzésének körülményei, hanem a válasza, 
hogy volt-e egyáltalán ilyen, volt-e külföldi kapcsolata, és volt-e egyáltalán bármi, ami ebben 
a megállapításban van, erre egyértelmű választ kaptunk a bizottság ülésén. Mi akadályozza 
meg a nyilvánosságot, hogy ezt megismerhesse, és mi abban az államtitok egyébként, ami a 
végeredménye, a végső megállapítása volt ott a szolgálatok vezetőinek? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Básthy Tamás alelnök úr jelentkezett 

szólásra, és utána lezárnám a kört. 
 
BÁSTHY TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A bizottság munkájában 

kezdettől fogva bátran mondhatom, hogy minden harag és előítélet nélkül próbáltam részt 
venni, és vehettem is részt, hiszen a földrajzi távolság is, mely a lakóhelyem és Gyöngyöspata 
között van, lehetővé tette azt, hogy teljesen az itt elhangzottak alapján és a viták alapján 
alakíthassam ki a véleményemet. 

Ahogy elnök úr elmondta, valóban több mint kilenc hónapon keresztül vagy közel 
kilenc hónapon keresztül folyt az események tanulmányozása, és az a meggyőződés alakult ki 
bennem, minden előítéletesség nélkül, hogy az, ami Gyöngyöspatán bekövetkezett, az nem 
egy gyöngyöspatai esemény. Az egy olyan esemény, amit tudatosan gerjesztettek politikai 
erők, politikai érdekeltségek, ezt a számos, nagyon objektív szereplő, akiket megkérdezett a 
bizottság, alátámasztotta a kérdésekre adott válaszaival. Alátámasztotta az is, hogy 
Gyöngyöspatán a korábbiakban a bűnügyi helyzet gyakorlatilag nemhogy az országos 
átlagnál rosszabb lett volna, hanem annál tulajdonképpen jobbnak volt tekinthető, és javuló 
tendenciát mutatott, attól függetlenül, hogy természetesen, ha valaki bűncselekmény által 
érintett és áldozat lesz, az az egyetlen bűncselekményt is nagyon tragikusan éli meg. 
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Mindezek figyelembevételével teljesen azonosulok a bizottság jelentésével, azzal az 
anyaggal, amely előttünk fekszik, és meggyőződésem, hogy nem jó irányba mentek el a 
politikai erők, többet ártottak az ügynek, mint használtak, mert ebben a térségben is, és az 
ország hasonló helyzetben lévő, hasonló gondokkal küzdő számos térségében ezek az 
ilyenfajta cselekedetek és ilyenfajta szándékok nem vezetnek, nem vezethetnek eredményre, 
hiszen ezek csak a társadalmi feszültségeket gerjesztik. Ezek csak az emberek 
bizalmatlanságát egymás iránt növelik, egy olyan időszakban, amikor Európa figyelmének a 
középpontjában vagyunk, bátran mondhatjuk, hogy önhibánkon kívül, talán pontosan olyan 
információknak, olyan tévhiteknek a következtében, melyekhez a gyöngyöspatai események 
is alapokat szolgáltattak. 

Tehát az egész ország megítélése szempontjából is rendkívül káros folyamatok, 
események következtek be, amelyen egyetlenegy módon lehet segíteni: következetes, nagyon 
céltudatos, a különbségeket csökkentő, felzárkóztató tevékenységgel, amely nemcsak az 
ország különböző tájegységei között, hanem az adott térségben élő emberek közötti 
különbségeket is megpróbálja felzárkóztatni. 

Ehhez nagyon sok toleranciára, nagyon sok szeretetre, az önkormányzatiság 
erősítésére, annak a felismerésére van szükség, hogy a magyar társadalomban az együttélés 
nem csupán egy szükségszerűség, hanem az egyetlen lehetősége a magyar társadalom 
fejlődésének, európaibbá válásának.  

Ebbe semmiféle félelemgerjesztés nem fér bele, hiszen Bibótól tudhatjuk, hogy a 
demokrácia annyit jelent, hogy nem kell félni. Ez azt is jelenti, hogy nem kell félni a 
romáknak, és nem kell félni a romáktól, és nem kell félni a magyaroknak sem, és nem kell 
félni a magyaroktól sem. Ehhez az kell, hogy jobban figyeljünk oda egymásra. Ennek a 
jelentésnek a legfőbb társadalmi tanulsága számomra az, hogy sokkal többet kell tennünk 
azért, hogy megértsük egymást, a cselekedetek indítékát próbáljuk megérteni, és ha 
megértjük, akkor talán sikerül csökkenteni is ezeket az indítékokat, ezeket a gerjesztő 
szándékokat, és ehhez a társadalomban nem a megosztottság növelésére és nem a politikai 
hatalomszerzésre, hanem az alázatos politikai munkára és az ország nehéz helyzetben lévő 
területei felzárkóztatásának segítésére van szükség. 

Azt hiszem, hogy ez a jelentés visszafogottsággal ezt a célt szolgálja a leírtakon 
túlmenően. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Az előterjesztők nevében megadnám a szót 

elnök úrnak, hogy a kérdésekre és a véleményekre reagáljon. 

Dr. Kocsis Máté, az eseti bizottság elnökének válaszai a vitában elhangzottakra 

DR. KOCSIS MÁTÉ, az eseti bizottság elnöke: Köszönöm szépen, alelnök úr. A 
bizottság tagjaitól nem túl sok kérdést kaptunk, de szeretnék néhány elhangzott momentumra 
reagálni.  

Az objektivitás, mint megkérdőjelezett tény felmerült. Nem tudom nem megemlíteni a 
bizottsági munkának az utolsó állomását, amikor a jelentést tárgyaltuk. A bizottság 
munkájában részt vevő jobbikos képviselő szerint az LMP-re vonatkozó részek igazak és 
helytállóak, az LMP-s képviselő szerint pedig a Jobbikra vonatkozó részek igazak és 
helytállóak. Tehát mind a két részének az objektivitását rajtam kívül más is mondja. 

A másik, hogy Harangozó képviselő úr említette a közvélemény manipulálását, mely 
szerint ő annak tartja ezt a jelentést. Mi azt tartjuk a közvélemény manipulálásának, ahogy a 
tavaly tavaszi események kommunikálásra kerültek a hazai és a nemzetközi sajtóban. Ezt 
többször kifejtettük. Ma nincsen olyan józan gondolkodású ember, aki azt mondaná, hogy az 
ott történt valós események jót tettek az országnak, vagy annak a kommunikációja különösen, 
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ami egyébként a valósággal sok esetben köszönőviszonyban nem volt, azok jót tesznek-e az 
országnak. 

Annak örülök, hogy azt kijelentette, hogy olyan nem létező szellemekkel küzdünk, 
mint a „húsvéti utaztatás”, éppen a jelentésnek egy meghatározó része ezt támasztja alá, amit 
ön is mond. Olyan fejezeteket tartalmaz, amelyek a korábbi, a közvélemény számára alaposan 
megismert tényeket tisztába tesznek, és felhívják a figyelmet arra, hogy azok a politikai erők, 
amelyek ott szerepet vállaltak, és aztán egy másik politikai erő, amely mindezt kommunikálta, 
mennyire is nem mondott igazat. 

Ha nem haragszanak meg, én abszolút objektívnek és tárgyilagosnak tartom a 
jelentést, éppen abból kifolyólag is, hogy mindenki számára megismerhető valamennyi 
bizottsági ülésnek a jegyzőkönyve, illetve az az iratanyag. 

Éppen a Magyar Szocialista Pártot nem tekintve, igaz az a mondat, hogy a bizottság 
282 napos fennállása alatt egyetlenegy ellenzéki képviselő sem tekintett bele ebbe a másfél 
folyóméternyi iratanyagba, az önök szakértője legalább igen. Éppen ezért azt gondolom, hogy 
a Jámbor képviselő úr által elmondott objektivitása a dolognak ilyen értelemben inkább 
megkérdőjelezhető. 

Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy egy időközi polgármester-választás nem oldja fel 
és nem teszi meg nem történtté a tavasszal Gyöngyöspatán történteket, mert ön arra 
hivatkozik, hogy július 17-én Juhász Oszkár megnyerte a választást, és ezzel minden 
tisztázódott Gyöngyöspatán. 

Nem, ott nagyon komoly társadalmi feszültségek érezhetők, még talán a mai napig is. 
Azt is belátja már minden józan gondolkodású ember, hogy ha Gyöngyöspatára, az amúgy 
egyébként valóban nehéz helyzetben lévő Gyöngyöspatára, ahol voltak megoldandó 
problémák, nem olyan nagyságrendben, mint önök azt gondolták, de ha Gyöngyöspatára nem 
teszi be politikai párt a lábát, akkor a gyöngyöspataiak sokkal jobban jártak volna, hiszen 
elmélyült a konfliktus a helyi romák és nem romák között is. 

Azt is mondja, hogy politikai céljai vannak a jelentésnek. Ez a jelentés nem született 
volna meg, ha az ott történt eseményeknek nem lett volna politikai céljuk. Nincs egyébként a 
jelentésnek politikai célja, a jelentésnek egy igazságérzet diktálta célja van leginkább, 
egyszerűen az, hogy ki kell hogy mondja a magyar Országgyűlés, minden esetben, nemcsak 
Gyöngyöspata kapcsán, minden olyan esetben, amikor igaztalan vádak érik akár hazánkat, 
akár egy magyar települést, hogy mi is történt és hogyan történt. 

Felhívom a figyelmét arra, amivel kezdtem a mondandómat, hogy a jelentés többek 
között a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület vezetőjének, Juhász Oszkárnak, különböző 
szervezeteknek a meghallgatásával is íródott, vagy abból is íródott, éppen ezért akkor lenne ez 
egy igaztalan jelentés, ha őket egyáltalán kihagytuk volna ebből a folyamatból. 

Szeretném tisztázni, bár nem az én reszortom, csak itt egy félreértésben vagyunk, talán 
Harangozó képviselő úr tette szóvá, hogy a Belügyminisztérium már a jelentés megszületése, 
sőt már a bizottság felállásakor így látta ezeket a dolgokat. Egyrészt legjobb tudomásom 
szerint nem ez hangzott el, de ez kabinetfőnök úr reszortja, én pusztán csak azért hoztam 
szóba, mert ahogy a jelentés vége felé is olvashatják, mind a magyar kormány, mind pedig az 
Országgyűlés a gyöngyöspatai eseti bizottság munkájának fennállása alatt jó néhány ponton 
már a hatályos jogszabályi környezetet módosította, így például a büntető törvénykönyvbe 
bekerült a 174. § módosítása, vagy az új szabálysértési törvény, amely fellép ezekkel a 
jelenségekkel szemben, december 23-án szavazott róla a parlament, és január 6-án lépett 
életbe, illetve megszületett a 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről, amely szintén a 
tavaly tavasszal kirobbant eseményeket, illetve azok megismétlődését próbálja meg 
megakadályozni a jövőben, és bízom is benne, hogy ez a kialakított jogszabályi környezet 
képes is lesz erre. 
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Őszintén remélem, hogy minden felvetésre tudtam válaszolni. Amennyiben nem, 
alelnök úr, akkor természetesen állok rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megadnám a szót kabinetfőnök úrnak azzal, 

hogy egyben kérném a Belügyminisztérium álláspontját is, hogy egyetért-e az előterjesztéssel. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Köszönöm elnök úrnak, hogy kiigazított, de én is mondtam volna, hogy valószínűleg 
félreértés történt, hiszen ezekre a jogszabályi változásokra próbáltam utalni az előzőekben, 
tehát nem az ítéletet ismertük fel előre, mint ahogy erre utalt képviselő úr. 

A másik kérdésére pedig azt szeretném válaszolni, hogy igen, egyetértek a 
minősítéssel. Azt gondolom, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság teljes körűen tárgyalta ezt a 
kérdést annak idején, és ott elhangzott a nemzetbiztonsági kérdéseket érintő összes 
problémakör. 

Tehát azt gondolom, hogy egyetértek, és továbbra is még egyszer mondom, hogy a 
Belügyminisztérium és nyilván így a kormány is javasolja elfogadni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Elnök úrnak adnám még meg a szót. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ, az eseti bizottság elnöke: Bocsánat, csak egy rövid kiigazítás. 

Az előbb a büntető törvénykönyv módosításának a paragrafus számát hibásan idéztem, amiért 
elnézésüket kérem, a 217. §-ra vonatkozott ez. 

 
ELNÖK: Úgy gondolom, hogy elnök úr mindenkinek megadta a lehetőséget a 

véleményekre, kérdésekre és a válaszra. Harangozó úrban még maradt esetleg? (Dr. 
Harangozó Tamás: Igen.) Akkor egy rövid kérdés. 

További észrevételek 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én Tasnádi úrra szeretnék 
reagálni. Nem a Nemzetbiztonsági bizottság ülésének jegyzőkönyvére kíváncsi bárki is, annak 
a Gyöngyöspata eseti bizottságnak a jegyzőkönyvére, ahol darabra fel lettek téve a bizottság 
alapító okiratában lévő határozati javaslati pontok, amire választ kapott a bizottság. 

Ezeket a válaszokat igenis, nyilvánosságra kell hozni, továbbra is ezt tartjuk. 
Semmiféle hókuszpókusz, nemzetbiztonsági ügynökröpködések és nem tudom, semmi 
nincsen benne, államtitkár úr, semmiféle információ-beszerzés, „igen, nem, nem tudom” ezen 
három variáció közül kellene tudni a közvéleménynek is, hogy az erre hivatott szervek a 
külföldi összeesküvés-elméletekre és az egyéb dolgokra, amelyek ebben a határozati 
javaslatban vannak, mit mondtak. Azt gondolom, hogy egyszerűen elvárható, hogy a magyar 
közvélemény erről tájékozódjon, hogy ha ez az ügy a politika kereszttüzébe került. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Úgy gondolom, hogy már az elnök úr is 

megfogalmazta, hogy kérte a minősített dokumentumok feloldását. Ha a bizottsági ülésen a 
Magyar Szocialista Párt aktívan részt vett volna, akkor gondolom, megismerhettek volna ők is 
mindenfajta kérdésre adott választ. 

Határozathozatalok 

Azt javasolnám a tisztelt bizottságnak, hogy miután a Belügyminisztérium és a 
kormány álláspontját ismerjük, hogy támogatják, ezért kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 



- 12 - 

J/6574. számú jelentés általános vitára alkalmasságát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 11 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem.  

11 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal bizottságunk támogatta. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki a H/6877. számú elfogadó határozatot 

általános vitára alkalmasnak találja. (Szavazás.) 11 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 
nem. 

Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a bizottságunk általános 
vitára alkalmasnak találta. 

Tisztelt Bizottság! Ajánlásunkat szóban kell majd előterjesztenünk. Ki az, aki vállalja? 
(Ágh Péter jelentkezik.) Köszönöm szépen. Ágh Péter képviselőtársunk vállalta, hogy a ma 
este sorra kerülő plenáris ülésen a bizottsági ülésről ad egy rövid tájékoztatást. 

Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, köszönöm szépen az aktív 
részvételüket, az ülést bezárom.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 52 perc)  
  

Csampa Zsolt  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


