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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 35 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Megnyitom az ülést. Köszöntöm képviselőtársaimat a tavaszi 
ülésszak reményeink szerinti utolsó törvényalkotási bizottsági ülésén.  

Ismertetem a helyettesítési rendet: Szűcs Lajos képviselőtársunk Mengyi 
Rolandot, Mátrai Márta háznagy asszony Nyitrai Zsoltot, Hende Csaba alelnök úr 
Répássy Róbertet és Vejkey Imre képviselőtársunk Rubovszky Györgyöt helyettesíti. 
(Dr. Répássy Róbert: Itt vagyok.) S már elnézést is kérek, mert Répássy alelnök úr 
helyettesítése tárgytalan, hiszen ő személyesen van jelen, ezért e tekintetben az eseti 
képviseleti megbízás hatálytalan. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítési 
rendre is tekintettel határozatképes. 

Képviselőtársaim a kitűzött napirendi javaslatot kézhez kaphatták. Kérem, hogy 
most erről szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztett napirendet 26 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

A 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról szóló H/16032. 
számú határozati javaslat  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján)  

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont következik, ami a 2017. év Szent 
László-emlékévvé nyilvánításáról szóló H/16032. számú határozati javaslat. 
Házszabálytól való eltérés alapján tárgyaljuk a javaslatot. Az összevont vitára az 
Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor, az összegző módosító javaslatról való 
döntésre és a zárószavazásra pedig csütörtökön. 

Az előterjesztők képviseletében Vejkey képviselőtársunkat köszöntöm, a 
kormány képviseletében pedig Potápi államtitkár urat. A módosító javaslatok között 
egy szocialista módosító javaslat található.  

Az előterjesztő a határozati házszabálytól való eltérés alapján a bizottság ülésén 
ad tájékoztatást arról, hogy a képviselői módosító javaslatokban foglalt mely 
módosításokkal ért egyet (Zaj.), magyarul a Magyar Szocialista Párt módosító 
javaslatával kapcsolatos előterjesztői véleményről kérdezem Vejkey 
képviselőtársunkat. Parancsoljon! Csöndet kérek szépen! 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. A 

Házbizottságban tárgyaltuk ezt a törvényjavaslatot, akkor valamennyi frakció 
támogatta, az MSZP is támogatta. Utána az MSZP kifarolt ebből a támogatásból, azt 
mondták, hogy nem kívánják aláírni, sőt, ahogy láttam ezt a módosítót, inkább a vicc 
kategóriáját jelenti ez a módosítás, amit ide beletettek. Nyilvánvalóan előterjesztőként 
nem tudom támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében államtitkár úrnak adom 

meg a szót. Parancsoljon!  
 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A módosító 
javaslatról a kormány formális döntést természetesen nem hozott, de én a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nevében tudom azt mondani, hogy 
mi nem támogatjuk ezt.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Bertalan frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném 
tisztázni, hogy a Házbizottságban a házszabálytól való eltérés támogatásáról 
nyilatkozott a frakcióvezető-helyettes kollegám, magának a javaslatnak a 
támogatásáról nem, és aláírásáról sem.  

Maga a módosító indítvány pedig nyilván Szent László tevékenységével és 
örökségével kapcsolatos. Azt szeretnénk, hogy a tulajdon védelme érdekében hozott 
törvényei bemutatását tartalmazó anyagok jelenjenek meg az emlékév során, és 
természetesen ennek a mai aktualitása is példaként szolgálhasson azoknak, akik részt 
vesznek ezeken a rendezvényeken. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák a 
javaslatomat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Most túl azon, hogy tartalmilag nem nagy meglepetésre nem fogjuk 

támogatni, de nyelvtanilag sincs értelme a javaslatnak. Tehát azt javaslom, hogy 
legközelebb nyelvtanilag próbálja meg a szocialista frakció úgy megszerkeszteni, hogy 
legyen értelme. Annak, hogy „amelyek a jelenlegi intézményesített korrupció 
időszakában is, amelyek hozzájárulnak…”, a magyar nyelv szabályai szerint meg a 
mondatszerkesztés szabályai szerint nincs értelme.  

Egyébként a vitát már akkor megnyitottam, amikor a frakcióvezető úrnak 
megadtam a szót. Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Vejkey elnök úr, 
parancsoljon! 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Csak nagyon röviden, a 

tényállásszerűség kedvéért, hogy téved MSZP-s kollégám, amikor azt mondja, hogy 
nem támogatta a frakcióvezető-helyettesük, mert kifejezetten oly módon támogatta, 
hogy csatlakozni kívánt az előterjesztéshez - megnézheti a jegyzőkönyvet. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: További felszólalási szándékot nem látok, így most a határozathozatal 

következik.  
Először az MSZP módosító javaslatáról kell döntenünk. Kérem a 

képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! Az előterjesztő, illetve a kormány nem 
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 20 nem ellenében a módosító 
javaslatot nem támogatta.  

Most az összegző jelentésről kell döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
most szavazzanak! Az előterjesztő, illetve a kormány támogatja. (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést 23 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom bizottsági előadónak (Szavazás.), 
akit a bizottság egyhangúlag kézfelemeléssel e feladatra kijelölt.  

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) nem kíván az ellenzék állítani.  
Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm az államtitkár úrnak a 

bizottsági ülésen való részvételt.  

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról 
szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
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módosításáról szóló T/15844. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Soron következik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 
feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 
2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15844. 
számú törvényjavaslat, amelyet kivételes eljárás keretében tárgyalunk. Az összevont 
vitára az Országgyűlés holnapi ülésnapján, az összegző módosító javaslatról való 
döntésre és a zárószavazásra a csütörtöki ülésnapon kerül sor.  

Köszöntöm az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviseletében Hoppál 
államtitkár urat. Képviselői módosító javaslat nem érkezett.  

Az 1. hivatkozási számon egy kizárólag jogtechnikai módosításokat tartalmazó 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat képezi a módosító javaslatok 
tekintetében a vita tárgyát. Az előterjesztőt én képviselem, és én ezt a TAB-módosítást 
támogatom.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak, a kormány véleményét legyen szíves 
ismertetni! Parancsoljon! 

 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot tudok mondani. A 
három jogtechnikai és egy nyelvhelyességi pontosító javaslatot egyaránt támogatjuk.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr kér szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A Jobbik folyamatosan, megalakulása óta a teljes állambiztonsági múlt átláthatóságát 
szorgalmazta, ezzel nem is mondok szerintem semmiféle újdonságot; több javaslatot 
mi is előterjesztettünk.  

A javaslatot támogatni fogjuk, de azt azért el kell mondanom önöknek, hogy ez 
csak egy kis lépést jelent. Tehát nyilvánvalóan ezt be lehet állítani a médiában, vagy 
lehet rá majd hivatkozni úgy, mint egy teljes megoldásra, de azért ez itt egy részkérdést 
kezel vagy egy kis lépést jelent ahhoz az állapothoz képest, amit már egyébként ’90 után 
el kellett volna érni.  

Mivel, ahogy mondtam, a helyzeten javít és nem ront, ezért nem mondjuk azt, 
hogy ne támogatnánk, de továbbra is el fogjuk várni, hogy az a kör, amelyben 
megismerhetőek az adatok, bővüljön, és minél inkább megismerhető legyen, minél 
egyszerűbben és minél nagyobb körben. Úgyhogy ezekkel a kitételekkel - és nem 
belemenve újra az általános vitába - támogatni tudjuk a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Hasonló véleményen vagyunk a tekintetben Staudt Gábor 
képviselőtársammal, hogy azért voltak már a Ház előtt olyan javaslatok, amelyek a 
kutathatóságot ennél lényegesen szélesebb körben és jobban lehetővé tették volna; itt 
gondolok például az LMP-nek a javaslataira, amelyeket tizenvalahányszor nyújtottak 
már be eddig az Országgyűlés elé, és egyszer sem támogatta azokat a Ház. E 
tekintetben, azt gondolom, nem feltétlenül jár a legjobb úton az előterjesztő, amikor 
ezt nyújtja be, és nem az LMP-s javaslatokat támogatja, mindazonáltal természetesen 
megfontolandó ennek a javaslatnak a támogatása is.  
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Van egy-két olyan pontja, amit mi problémásnak érzünk, ezeket az általános 
vitában fogjuk majd alapvetően kifejteni, tehát nem itt a bizottsági ülésen szeretnénk 
erről hosszan beszélni. Úgyhogy mi itt a bizottsági ülésen egyelőre tartózkodni fogunk, 
de nem zárjuk ki a javaslat támogathatóságát sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, úgyhogy 

az államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Bár az előterjesztő a bizottság elnöke, de mégis a 
minisztériumunk szakmai főosztálya, a Közgyűjteményi Főosztály megvizsgálta. 
Szakmai álláspontunk szerint a gyűjtőkör kibővítése, illetve az 1990 előtti különböző 
adathordozói elemeknek a kutathatóvá tétele, valamint az állambiztonsági iratok után, 
1990 után keletkezett polgári és katonai nemzetbiztonsági iratoknak is a kutathatóvá 
tétele valóban egy olyan gesztus, akkora lépés és olyan bővítés ebben a kérdéskörben, 
amit, azt gondolom, mind a kormányzati, mind az ellenzéki oldal jó szívvel támogathat.  

 
ELNÖK: Köszönöm, és én is köszönöm szépen a hozzászólásokat és az 

alapvetően támogató véleményeket.  
Természetesen nem várjuk el azt az ellenzéktől, hogy egy általuk is jó irányúnak 

minősített törvényjavaslat kapcsán ennek a jelentőségét az előterjesztőnél is nagyobb 
mértékben értékeljék vagy dicsérjék, de azért azt szeretném hozzátenni, hogy ennek a 
törvénynek az elfogadása gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mágnesszalagok átkerülnek 
az ÁBTL-be, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába, és ezzel 
kutathatóvá válnak. Szerintem ez nem kis lépés a múlt megismerhetősége és feltárása 
terén, talán az eddigi legnagyobb, az elmúlt években egészen biztosan. Úgyhogy 
köszönöm szépen a támogató véleményeket. (Jelzésre:) Még Bárándy alelnök úr kért 
szót. Parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Csak azért kértem, hogy ha már vitát folytatunk, akkor egy kérdést hadd 
tegyek fel a javaslattal kapcsolatban. Ami például minket ebben zavar, az a javaslat 7. §-
a, mivel a hatályos szabállyal ellentétben a mi álláspontunk szerint itt kibúvót ad az 
egyébként a levéltár által kezelendő iratok kötelező átadása alól, legalábbis mi úgy 
láttuk, hogy ha a levéltár feladat- és hatáskörébe tartozó iratra a közfeladatot ellátó 
szervnek ügyviteli szempontból még rendszeresen szüksége van, akkor az irat mégsem 
kerül a levéltárba. Tehát ez egy olyan szabály, ami a mi meglátásunk szerint a 
hatályoshoz képest visszalépést jelent. Ezt azért tettem ide, mert talán ez a 
legfontosabb vagy legsúlyosabb aggályunk a javaslattal kapcsolatban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Bocsánat, de a hatályos szerint a mágnesszalagok közül semmi nem 

kutatható, hiszen az pillanatnyilag a szolgálatoknál van. Ez átkerül, és azt az 
információt lehet visszatartani, ha én jól fordítom le, a levéltárral való kellően szoros 
együttműködésben készült a javaslat, nem is a minisztériumon belül egyébként, hanem 
a levéltárban, ha például aktív még valaki, akkor természetesen az nemzetbiztonsági 
érdek, hogy ilyen esetben nem adható át az ő kartonja. Tehát szerintem ez szakmailag 
nem kifogásolható semmilyen formában, de természetesen ha ezen túlmenő 
tájékoztatást szeretne bárki kapni, akkor a levéltár is áll rendelkezésre. Nincs ennek 
más oka, és szerintem nagyon kevés ilyen lehetséges még a mágnesszalagnál, de hogy 
elviekben lehet még ilyen, az nem zárható ki, és ebben az esetben meg nyilván az átadás 
nem történhet meg.  
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További hozzászólási szándékot nem látok, úgyhogy most a határozathozatal 
következik.  

Először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A 
kormány és az előterjesztő támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk. 
Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! Az előterjesztő és a kormány 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom (Szavazás.), 
akit a bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt.  

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) az MSZP nem kíván állítani.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendi pont és a mai napirendünk végére értünk. Köszönöm a 
képviselőtársaimnak a mai és az egész ülésszakban tanúsított munkát. Köszönöm. Az 
ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 51 perc.) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit 


