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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Megkezdjük munkánkat. Köszöntöm 
a bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel 
megnyitom. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat és minden érdeklődőt, hogy a félemeleti 
sajtóteremben van lehetőség a bizottsági ülést figyelemmel kísérni és a zárt láncú 
közvetítések jeléhez hozzáférni. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Becsó Károly képviselőtársunk helyettesíti 
Demeter Zoltán képviselőtársunkat, Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony 
helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat, és jómagam helyettesítem Vitányi István 
alelnök urat. Egyelőre ennyi. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Napirend 

módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Most kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs jelzés.) És aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta. 

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról 
szóló T/18205. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Soron következik 1. napirendi pontunk, az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények 
módosításáról szóló T/18205. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő kormányt Fürjes Zoltán helyettes 
államtitkár úr képviseli a Miniszterelnökség részéről. Tisztelettel köszöntjük. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll. Megnyitom a részletes vitát, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek, és kérem, hogy a felszólalásában az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatáról is fejtse ki véleményét. Köszönöm. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm. 

Tisztelt Elnök Úr! Köszöntöm a tisztelt bizottságot is. A kormány álláspontja szerint a 
javaslat megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Az OBH elnökétől érkezett javaslatot a Miniszterelnökség ismeri, megismerte, 
azt támogatja. A Törvényalkotási bizottság előtt egy módosító javaslat formájában 
kívánja kezelni az elnök úr által felvetetteket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
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Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a javaslat a házszabály 
rendelkezéseinek. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) 
Aki nem? (Szavazás.) És aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. (Dr. Kovács Zoltán 
megérkezik az ülésre.) Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. 

Mielőtt erről szavaznánk, bejelentem, hogy időközben megérkezett Kovács 
Zoltán alelnök úr, aki helyettesíti Bajkai István képviselőtársunkat.  

Tehát még egyszer kérdezem a bizottságot, lezárja-e az előterjesztés részletes 
vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról való döntés is 
egyben. Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött. Mivel a vitában hozzászólás nem volt, így sem többségi, sem kisebbségi előadó 
állítására nincs lehetőség. Köszönjük szépen államtitkár úr megjelenését, további szép 
napot kívánunk önnek. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

A B/17876. számú Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága 2020. évi tevékenységéről   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  

Soron következik 2. napirendi pontunk, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2020. 
évi tevékenységéről címmel B/17876. számon benyújtott beszámoló megvitatása és 
lehetőség szerinti határozathozatala a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján. 

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő képviseletében Földváryné Kiss Réka 
elnök asszonyt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökét, Máthé Áron 
elnökhelyettes urat, Bank Barbara asszonyt, Ötvös István és Soós Viktor Attila urakat, 
a testület tagjait és valamennyi megjelent munkatársaikat. 

Az Országgyűlés 2022. február 21-én kérte fel az Igazságügyi bizottságot, hogy a 
jelen beszámolóról annak megvitatását követően hozzon határozatot. 

A vita megnyitása előtt a tárgyalás menetével kapcsolatban az alábbi javaslatot 
kívánom tenni. A bizottságban kialakult gyakorlat alapján kétolvasatos vitára teszek 
javaslatot. Először kérdéseket lehet feltenni elnök asszonynak, majd az elnöki választ 
követően vélemények megfogalmazására lesz lehetőség. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, elfogadja-e a tárgyalás menetére tett javaslatomat. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Nincs 
jelzés.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú, 11 igen szavazat mellett 
a tárgyalás menetére tett javaslatot elfogadta. 

Ismét köszöntöm Földváryné Kiss Réka elnök asszonyt. Megadom a szót, hogy 
expozéját megtarthassa. Parancsoljon, elnök asszony, öné a szó. 

Földváryné Kiss Réka expozéja 

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA elnök (Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Tisztelt 
Elnök Úr! Alelnök Asszony! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Nem az első alkalom, 
hogy lehetőségünk van önöknek beszámolni a tevékenységünkről. A 2020-as év, mint 
mindnyájunk életében, meglehetősen sok váratlan eseményt hozott a koronavírus-
járvány tekintetében, ez többszörös újratervezésre kényszerítette a 
bizottságot - levéltárak lezárása, partnerintézményeink ideiglenes bezárása, a home 
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office-ra való áttérés. Ennek ellenére néhány olyan csomópontot szeretnék most 
önöknek elmondani, amit a beszámolóban részletesen is kifejtettünk, amely a 2020-as 
évben a bizottság legfontosabb tevékenységét jellemezte.  

Részben tovább tudtuk vinni azokat a kiemelt kutatási programjainkat, 
amelyeket elkezdtünk. Voltak, amelyeket ebben az évben kezdtünk el. Bank Barbara 
bizottsági tag vezetésével indult meg egy kutatás és megemlékezés, ismeretterjesztő 
programsorozat a „Magyar gulág” címmel, amely a budapesti kitelepítésekhez, a recski 
kényszermunkatábor felállításához, tehát évfordulós eseményekhez kötődő országos 
ismeretterjesztő és kutatási programsorozat volt.  

Tovább folytatódtak azok az alapkutatásaink, amelyek a kommunista 
hatalombirtokosok feltárására, a koncepciós perek feltárására irányultak. Egy erős 
vidékkutatási lábbal erősödött az eddig is folytatott vidékkutatási láb, a jog- és 
tulajdonfosztás kérdéskörében számos vidéki levéltáros kutatókollégával 
együttműködésben kezdtünk meg egy kiemelt kutatási programot, és legalább ilyen 
fontos volt a nemzetközi kapcsolataink ápolása. Két nemzetközi ernyőszervezetben 
vagyunk benne. Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjával két nemzetközi 
vándorkiállítást tudtunk ebben az évben előkészíteni, illetve elindítani. A másik pedig 
az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata, az egyik prágai, a másik pedig varsói 
központú - ez egy nagy nemzetközi ernyőszervezet -, közös kooperációban, kiállítások, 
konferenciák, nemzetközi diákprogramokban vettünk részt. A lengyel és a szlovák 
társszervezeteinkkel tudtuk a koronavírus ellenére is tovább folytatni az 
együttműködésünket, illetve az Egyesült Államokban működő Kommunizmus 
Áldozatainak Emléke Alapítvánnyal egy közös projektben szakértőként kértek fel 
minket, és egy kiállítás előkészítésének a magyar anyagában vettünk mi részt. Sikerült 
néhány kiadványt is ebben az évben azért tető alá hozni. Az egyik a Magyar Hősök 
kiadványunk, amely hatvan életpályát mutat be, ez most már azóta angolul is 
megjelent.  

Szeretném külön kiemelni, hogy Máthé Áron koordinálásával két olyan 
kiadvány jelent meg, amely a magyarországi zsidóságnak a kommunista diktatúra 
alatti történetével foglalkozik. Ezek hiánypótló kiadványok, Novák Attila volt az egyik 
szerzője, a másik Dombi Gábor. Tovább folytattuk a gulággal kapcsolatos 
kiadványainkat, és volt az Állambiztonsági Levéltárral együttműködésben egy fontos 
kiadványunk, amely a párt és az állambiztonság kapcsolatát vizsgálta a kádári 
titkosszolgálat vezetőinek a pályaképein keresztül. A bizottságunk részletesebb 
programját, munkáját ebben a beszámolóban lehet olvasni, és inkább, ha van kérdés, 
akkor én arra nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.  

Kérdések 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, elnök asszony. Rátérünk a kérdések körére. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök úré a szó.  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! A napokban emlékeztünk a kommunizmus 
áldozatainak az emléknapján az elhunytakra, az áldozatokra. Önök számos érdekes és 
fontos ismeretterjesztő tevékenységet látnak el. Ön is beszélt például az imént a magyar 
gulág országos emléksorozatról.  

Hogy látják, vannak-e egyáltalán mérések arra, hogy ezeknek a régmúltbeli, de 
szörnyű egykori történeteknek a feltárásával vannak-e valamilyen hatással a mai kor 
ifjúságára, akik nem éltek ebben az időben? Hiszen már, akik akkor éltek, azok is 
nagyon idősek, illetve jelentős részük, aki túlélte, az is elhunyt. Én fontosnak tartom 
ezt a dolgot, de ennek társadalmi hatásának is kell lennie, hiszen azért csináljuk. 
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A másik kérdésem vidéki képviselőként arra vonatkozik, hogy önök foglalkoznak 
vidékkutatással. A vidékkutatás keretében mi áll igazából ennek a célkeresztjében, és 
miként értékelik az eddigi kutatásokat? Itt a paraszti társadalom felszámolására 
gondolok, hiszen az adta a társadalomnak egy fontos szövetét, egy nagy erejét. 
Gyakorlatilag ennek a paraszti társadalomnak a felszámolása, a kolhozosítás és 
egyebek miként hatottak az önök kutatásai szerint a társadalomra? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Úgy látom, hogy Keresztes László Lóránt 

képviselő úr szeretne kérdést feltenni. Parancsoljon, frakcióvezető úr! 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem akartam hozzászólni, de alelnök úr kérdése nyomán 
én is bátorkodom kérdést feltenni, illetve egy nagyon rövid hozzászólást tenni.  

Valóban a napokban emlékeztünk a kommunista diktatúrák áldozataira, hogy 
1947. február 25-én Kovács Bélát, a Kisgazdapárt egykori főtitkárát jogellenesen 
elhurcolták az oroszok. Én pécsi, patacsi vagyok, Patacson élt Kovács Béla, és én 
magam is koszorút helyeztem el Kovács Béla szülőházánál, egyébként én ezt minden 
évben megteszem, száz méterre lakom Kovács Béla egykori szülőházától, és szívemen 
viselem, illetve szívünkön viseljük azt a feladatot, hogy bizony azt az óriási, több mint 
három évtizedes mulasztást kezeljük, hogy még mindig nem sikerült az állambiztonsági 
múlt átláthatóvá tételéről gondoskodni.  

2009-ben a Fidesz még a 2010-es választások előtt az egyik ígéreteként jelezte, 
hogy biztosítani fogja az aktanyilvánosságot és az ügynökakták nyilvánosságát, az 
állambiztonsági múlt feltárását, majd nemhogy nem tette meg, de összesen 24 
alkalommal szavazott nemmel a mi javaslatunkra. Hogy ez milyen helyzeteket 
eredményez, itt utalni kell arra, hogy a kommunista állambiztonság egyik lelkes 
besúgója jelenleg a Fidesz színeiben az egyik megyei jogú város polgármestere, és ő 
minden évben ott van és koszorúz a kommunizmus áldozatainak az emléknapján, 
egykori besúgóként. Ez nyilván egy hozzászólás volt a jegyzőkönyv kedvéért, hogy ez 
egy nagyon fontos vállalásunk a kormányváltás után, hogy ezt az aktanyilvánosságot 
meg fogjuk teremteni.  

A kérdésem az, hogy mennyire él a társadalomban annak az igénye, hogy végre 
három évtized után ezt a nyilvánosságot biztosítsuk, és láthassuk azt, hogy a 
rendszerváltás óta fontos közhatalmi funkciót betöltő politikusok közül kik voltak 
érintettek, kik voltak, akik részt vettek az egykori kommunista állambiztonság 
fenntartásában, hogy mennyire érzi a bizottság azt, hogy ez egy nagyon fontos és el nem 
látott feladat. Utalnék arra, hogy én azt gondolom, hogy ez a feladat valóban az ifjúság 
tájékoztatása szempontjából is rendkívül fontos, hiszen nagyon sokan, a rendszerváltás 
után született fiatalok talán már kevésbé foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Azt gondolom, 
hogy nemzeti érdek, hogy ilyen módon ezt a fajta szembesítést megtegyük, és végre 
ezeket a döntéseket meghozzuk, és egyébként kizárjuk a lusztrációs törvényjavaslattal 
a fontos közéleti pozíciókból azokat, akik részt vettek a kommunista állambiztonság 
fenntartásában. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Mindenekelőtt tisztelettel köszönöm a munkájukat, mert bár sajnos azokkal soha nem 
jutunk el oda, hogy az Országgyűlés többsége az állambiztonsági múlt feltárását 
követően a felelősök megnevezésére irányuló jogszabályt megszavazza immár 32 éve, 
de legalább önök az ismeretterjesztő és feltáró munkájukkal annak a társadalmi 
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csoportnak, akit érdekel, mi történt a szocialista rendszer alatt, különösen annak első 
két évtizedében, ez egy rendkívül fontos munka.  

Picit önök helyett is válaszolnék Keresztes László Lóránt képviselőtársam azon 
felvetésére, amikor azt kérdezi önöktől, hogy mennyire érzékelik a társadalomban 
annak igényét, hogy azt a korszakot teljes mértékben feltárva legalább megnevezzük a 
felelősöket, és kizárjuk őket a köztisztségek gyakorlásából. Én azt látom sajnos, hogy a 
magyar társadalmat egyáltalán nem érdekli ez a kérdés. Mindössze azt az értelmiségi 
réteget érdekli, akiknek vagy a családját hurcolták meg - mint például az enyémet -, 
vagy igazságérzetük olyan egészséges és olyan rendíthetetlen, hogy nem szeretnének 
lemondani arról a lehetőségről, hogy egyszer végre azt a korszakot teljes mértékben 
feltárva megnevezzük azokat az embereket, akik segítséget nyújtottak abban, hogy 
emberek tömegének egzisztenciáját, lelkét, életét megnyomorítsák, és nagyon sokakat 
elüldöztek az országból, illetőleg börtönbe zártak, kényszertáborokba utaltak.  

Én azt gondolom, hogy azért nem érdekli annyira a magyar társadalmat, mert 
azt a rendszert nem öt, nem tíz ember tartotta fenn, hanem emberek tízezrei, a 
hivatalokban, párttitkárságokon, különböző olyan helyeken, szervezetekben, ahol volt 
a besúgás, azoknak az embereknek a felderítése és megtalálása és életük tönkretétele, 
akik mondjuk, alkotó személyei voltak az adott közösségnek.  

Számomra rendkívül fájdalmas, hogy azt gondolom, hogy az az emberfajta, aki 
segített a szocialista rendszer fenntartásában, az az emberfajta, embertípus ma is itt 
van köztünk. Tehát nem változik az emberiség összetétele. Mindig vannak a kiszolgáló 
megalkuvók, vannak a bátor, önérzetes alakítói egy ország közéletének. És szerintem 
addig nem is lesz semmifajta igazságtétel vagy a közéletből való kizárás, amíg azoknak 
a családoknak a leszármazói, akik nagyon is erőteljesen aktorai voltak a szocialista 
rendszer fenntartásának, a mai napig a közélet első vonalában vannak. Nem lesz addig 
változás, amíg nem látják be azok a személyek, akik családja vagy ők maguk nemhogy 
érintettek voltak, hanem alakítói voltak annak a rendszernek, nem látják be, hogy 
eggyel hátrébb kellene lépni, addig bizony nemhogy még az önérzetes és igazságot 
akaró társadalmi csoportoknak nem lehet kielégíteni ezen vágyát, hanem még inkább 
erősödik a passzív társadalomban az a tudat, hogy miért akarjak én ezzel foglalkozni, 
ha természetes dolog, hogy a legfőbb döntéshozó szervezetben is évtizeden át, 
évtizedeken át ott lehetnek ezek az emberek.  

Én csak ebbéli véleményemet kívántam így az utolsó igazságügyi bizottsági 
ülésemen elmondani, és ki szerettem volna fejezni azt, hogy azt gondoltam jó pár 
képviselőtársammal, mint például Keresztes László Lóránt, hátha tudtuk volna négy év 
alatt sugallni a társadalom bizonyos szegmenseinek azt, hogy értsék meg: azért van 
szükség a szocialista rendszer fenntartóinak közéletből való kitételére, mert így mindig 
benne marad az a piszok, ami miatt soha, de soha nem lesz valódi, igaz demokrácia az 
országban, merthogy a demokráciához az is hozzátartozik, hogy azt olyan emberek 
alakíthassák az első sorokban, olyan emberek tudjanak példát mutatni a társadalom 
számára, hogy mit jelent a demokrácia, és hogy lehet azt igazán tisztán gyakorolni, 
amíg a közéletünkben még mindig azok az emberek nagy hanggal és önérzettel 
papolhatnak a demokráciáról, akiknek mind a családja, mind a korábbi tevékenysége 
igencsak távol állt a demokratikus alapértékek tiszteletétől. 

Úgyhogy a négy év számomra kudarc, még akkor is, hogyha az önök négyéves 
tevékenysége viszont siker, mert legalább önök tényleg megpróbálják megmutatni, 
hogy mi volt itt, és megpróbálják azt érzékeltetni, hogy ezt soha senki ne vágyja. 
Úgyhogy tisztelettel köszönöm a munkájukat. 

 
ELNÖK: Mi is. Kérdezem, kíván-e még valaki a kérdések körében kérdést 

feltenni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A kérdések körét lezárom, és felkérem 
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elnök asszonyt, hogy válaszoljon a megfogalmazott kérdésekre. Tessék parancsolni, 
öné a szó. 

Földváryné Kiss Réka reflexiója 

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA elnök (Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Nagyon 
szépen köszönöm a kérdéseket is és az észrevételeket is, és ami ebből minket 
történészként, a NEB tagjaiként érint, arra fogok tudni nyilvánvalóan válaszolni. 

Az egyik, amit többen is jeleztek, a társadalmi hatás, és hogy a társadalom 
hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Máthé Áron kollegám vezetésével mi készítettünk 
pont ennek a föltárására szociológusokkal együttműködésben egy belső közvélemény-
kutatást célzott fókuszcsoportokkal, a fiatalokra is fókuszálva, hogy milyen kép él a 
múlt rendszerről, a Kádár-korszakról elsősorban, és az volt a tapasztalat, hogy 
rendkívül vegyes. Tehát ami a benyomás, hogy nagyjából a szakmai módszertani 
kutatásoknak köszönhetően is hasonlóképpen érezzük azt, hogy nagyon sok a feladat 
az ismeretterjesztésben és az érdeklődés felkeltésében. Azt is láttuk, hogy minél inkább 
családi történetek, tehát minél kisebb közösségeken keresztül mennek át ezek az 
információk, annál hitelesebbnek tartják, tehát egy hitelességi kérdést is érzékeltünk 
ezzel kapcsolatban. Az iskolákra ilyen szempontból nagyon kell számítani. A Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága éppen ezért határozta meg néhány évvel ezelőtt, hogy az egyik fő 
profilja vagy egyre erősebb profilja az ismeretterjesztés lesz, tehát rendhagyó 
történelemórák keretében, vándorkiállítások keretében. Többek között a vidéki 
Magyarországra vonatkozó vándorkiállításunk is járja az országot - a „Magyar 
gulág” - és most legújabban az egyházüldözéssel kapcsolatban. 

Azt látjuk, hogy igény volna a hiteles információra, csak nagyon-nagyon sokféle 
információ és benyomás éri a diákokat, de ebben az összefüggésben mi próbálunk 
ebben tényleg a munka eszközeivel - és amennyiben az önök támogatását megkapjuk 
ehhez - továbblépni.  

A vidékkutatás az egyik legfontosabb terület, részben azért, mert a vidéki 
levéltárak egy fel nem tárt kincsesbányát rejtenek, és egy nagyon-nagyon jó vidéki 
kutatóhálózattal tudunk együttműködni. Mind a Történettudományi Intézettel az 
Eötvös Loránd Kutatási Hálózatban, mind pedig a vidéki egyetemekkel zajlik ez a 
kutatás, a nyolcadik könyvünket adtuk ki most már idén; vándorkiállításokat 
csinálunk, rendhagyó történelemórákat, diákversenyeket csinálunk, illetve - köszönöm 
a segítséget - nyilván a modern kommunikáció eszközeivel is föllépünk. Tehát van egy 
kisfilmünk kifejezetten a kádári kényszerkollektivizálással kapcsolatban, ami az 
Apáink földje; a Mi, a rendszer ellenségei a budapesti kitelepítéssel és a recski 
kényszermunkatáborral. Egyébként pedig az Országgyűlés filmműhelyével éppen most 
a kommunizmus áldozatainak az emléknapján mutattuk be az Arany Bálintról szóló 
filmünket, amely a Kovács Béla elhurcolásával kapcsolatos Magyar Közösség-pert 
mutatja be, ez volt az első nagy koncepciósper-sorozat, amelyet a nem kommunista 
polgári politikai alternatíva nemzetiségi függetlenségi gondolata ellen is indított az 
akkori kommunista párt szovjet segítséggel és a politikai rendőrséggel. Úgyhogy ennek 
állítottunk emléket ebben a kisfilmben. Köszönöm, hogy megemlékezett Kovács 
Béláról. 

Ami pedig az állambiztonsági múlt átláthatóvá tétele, a nyilvánosság, azt 
hiszem, ez egy nagyon komplex kérdés, és mi nagyon szívesen beszélünk erről 
bármilyen formában, ugyanis azt gondolom, hogy itt is nagyon sok dolgot kellene 
átbeszélni és tisztába tenni, hogy valóban olyan megoldás szülessen, amely szakmailag 
is, a társadalom szempontjából és a politika számára is elfogadható. Ezért azt 
szeretném elmondani, hogy 2017-ben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közösen vizsgálta át a kommunista 
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állambiztonság által az egységes gépi prioráló rendszeren fennmaradt úgynevezett 
mágnesszalagokat, ez talán így jobban ismert, ez akkor egy minősített titkos anyag volt. 
A jelentésünk olvasható a NEB honlapján. Ennek következtében tettünk egy javaslatot 
ezen anyag minősítésének a feloldásáról, és a hálózati adattár át lett vizsgálva. Tehát 
tulajdonképpen ezek az anyagok az 1990-es hálózati adattáron fennmaradtak, 
korántsem teljes anyagok, de ezek ma kutathatóak az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában a levéltári törvény kereteinek megfelelően, és erre van is 
kutatás.  

Arról, hogy mennyire nagy az érdeklődés, a levéltári kutatók is tudnak sokat 
beszélni. Tehát itt valóban fontos lenne a társadalomnak még inkább az informálása, 
de az, hogy ez nem lenne kutatható, azért így sokkal árnyaltabb. Tehát kutathatóak a 
hálózati adattárak, amiről 90 százalékban lekerült a minősítés, és ami nem került le 
róluk, azok a mai napig tovább élő különböző nemzetbiztonsági szempontok. Tehát 
nem mi vizsgáltuk, hanem az erre illetékes szervek, de kutatható. 

Az egy nagyon érdekes kérdés, erről tényleg nagyon szívesen beszélgetünk, hogy 
mit jelent pontosan az aktanyilvánosság. Anélkül, hogy most a részletekbe 
belemennék, egy dolgot szeretnék azért jelezni. A kommunista állambiztonságnak az 
volt a feladata, hogy mindenkiről lehetőleg terhelő, zsarolható, a magánéletére, 
satöbbire vonatkozó információkat gyűjtsön vagy kreáljon, és ezekkel utána 
manipuláljon és bomlasszon.  

Tehát arról, hogy kiről mit jelentett a felesége, a szomszédja, a munkahelyi 
szomszédja. Azt gondolom, hogy ezek nemcsak a mai szenzitív adatok, hanem ennél 
egy sokkal tágabb információs kör. Tehát, amikor arról beszélünk, és én ezzel nagyon 
egyetértek, történész-kutatóként ezt csináljuk, hogy minél több információt - hogy 
mondjam? - segíteni megérteni a magyar társadalomnak, hogy hogyan működött az 
egész kommunista állambiztonság, és nemcsak az állambiztonság, hanem az egész 
kommunista pártállam hogyan működött, kik voltak a megrendelők, a végrehajtók, és 
ennek az egésznek a végén a hálózati rendszer. De azt gondolom, hogy abban tényleg 
nagyon bölcs döntéseket kell hozni, hogy ebből adott esetben mi kerüljön ki az 
internetre, mert olyan emberekről kerülnek ki adott esetben nem is igaz terhelő adatok 
- már, hogy erkölcsileg terhelő adatok -, amikkel nem biztos, hogy valóban azt a közös 
célt tudjuk szolgálni, amit én úgy hívok, hogy társadalmi és erkölcsi kárpótlás. Tehát, 
hogy itt egy erkölcsi kárpótlásra nagyon nagy szükség volna, de, hogy ennek mi a 
legmegfelelőbb módja, ebben szerintem mi, a történészkollégákkal nagyon szívesen 
partnerek vagyunk egy ilyen típusú megbeszélésben, mert azt gondolom, hogy nem 
biztos, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala - amennyiben, ez nem tudom 
pontosan, mit jelent, de mondjuk, hogy a netre minden jelentés kikerüljön -, ezt én 
szakmailag - nem politikailag - nem tartom a legjobb megoldásnak, mert nagyon sok 
család, gyerekeknek a családi belső világa sérül azáltal, hogy a szüleikről, 
nagyszüleikről akár nem igaz információkat most kirakunk, és utána ki fogja ezeknek 
az embereknek a jó hírnévhez, az erkölcshöz való jogát garantálni. 

Tehát én ezt a szempontot szeretném önöknek fölvetni, és nagyon szívesen 
gondolkodunk erről, és megosztjuk azokat a tapasztalatokat kutatóként, ami 
nyilvánvalóan itt felhalmozódott, nemcsak nálunk, hanem az Állambiztonsági Levéltár 
munkatársainál is. Nyilván ez egy bonyolult kérdés, én most csak egy szempontot 
akartam önöknek jelezni, hogy miért olyan nagyon nehéz történészként ezt a helyzetet 
olyan egyszerűen megoldani. Tehát én ezt bonyolultabbnak látom, miközben nagyon 
egyetértek azzal, hogy minden eszközzel segíteni kell a múlt feltárását és az erkölcsi 
igazságtételt. Köszönöm szépen. 
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Vélemények, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a vélemények, észrevételek következnek. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök 
úr! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden. 

Egyetértek az elnök asszonnyal, hogy a teljes nyilvánosságra hozatal tekintetében, 
ugye, a kutatások szempontjából bárki megtekintheti, én magamnak is; történeti 
kutatók segítségével utána lehetett járni, hogy ki jelentett az emberről. Háromból 
kettőt eltaláltam, ez a helyzet.  

Arról nem beszél senki, amikor ezt elővesszük, hogy hol van, mondjuk, 40-50 
ezer akta. Mert az én emlékeim szerint a Történeti Levéltárba 93-94 ezer akta került 
be, de véletlenül egy aktának az aljába beragadt egy 140 ezer feletti sorszámú. Vitték a 
csepeli égetőbe, és ezek az akták egyébként akár zsarolás céljából is valahol, valakiknél, 
akik ezt kivihették megfelelő időszakban, elvitték. Mint ilyen öregebb képviselő, most 
nem akarom, hogy politikai célra miként használták fel ezt, volt erre példa egyébként, 
hogy előkerültek időnként ilyen akták, nem a Történeti Levéltárból, hanem valahonnan 
máshonnan, és elmentek a sajtóhoz.  

Tehát, amit az elnök asszony mondott, hogy ezt nagyon széleskörűen kell 
végigbeszélni és végigvinni. A történészek számára ez a lehetőség nyitva áll, és 
egyébként saját magáról mindenki kutakodhat, bemehet és megnézheti, akár még 
nyilvánosságra is hozhatja, ha akarja, de az általános, csak úgy dobjuk ki az asztalra, 
amiről az elnök asszony beszélt, sok olyan társadalmi kérdést vet fel a bezsaroltak 
esetében, akiket a gyerekével zsaroltak, és úgy vitték be, és úgy írattak alá, és soha az 
életben nem jelentett egyetlen normális jelentést sem, de ott lesz a neve egyébként a 
nyilvánosságnak. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú és széles körű vita alapján, 
történészek és ehhez értők bevonásával kell ezt végigvinni, amivel én egyetértek a 
magam részéről, csak úgy, hogy tegyük ki az asztalra, hogy ez nem teljesen igaz.  

Ráadásul azok ússzák meg, akik ezt az egészet vitték. A kilencvenes években nem 
volt lusztrációs törvény, mint mondjuk, a cseheknél vagy Csehszlovákiában. Nálunk ezt 
nem hozta meg az Antall-kormány, de azok már nagyon nincsenek az élők sorában, 
akik akkor a pártállam vezetését vitték. Gondoljunk vissza Biszku Béla perére például, 
egy vagy kettő ilyen volt. Vagy a sortűzperekből alig maradt néhány élő személy, akik 
ezeket vezényelték. Tekintettel arra, hogy sok a dolgunk, én nem szeretnék mélyebben 
belemenni ebbe a kérdésbe, de azt gondolom, hogy csak úgy, hogy hozzuk 
nyilvánosságra, anélkül, hogy végiggondolnánk, hogy milyen szempontból és kik 
mozgatták a rendszert, és a mozgatók meg megússzák, az úgy nem igazságos, hogy úgy 
mondjam. Ezért értek egyet azzal, amit az elnök asszony elmondott. 

 
ELNÖK: Keresztes László Lóránt képviselőtársunké a szó.  
 
KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem 

röviden hozzászólni. Nagyon köszönöm elnök asszonynak a hozzászólását. Nagyon 
nagy részben egyetértek az elhangzottakkal. A mi benyújtott és folyamatosan 
változtatott törvényjavaslatunkban is nagyon hangsúlyosan felhívjuk a figyelmet, hogy 
az áldozatokat védeni kell.  

Tehát ebben a javaslatban konkrét célok vannak megfogalmazva. Mi ezeket a 
javaslatokat mindig úgy próbáltuk napirendre vetetni, hogy teljes nyitottsággal 
viszonyultunk ehhez, hogy folytassunk erről egy vitát, legyen erről egy szakmai vita, és 
egy olyan javaslat kerüljön végre az Országgyűlés elé, amiben egyet tudunk érteni, és 
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amivel az áldozatokat megvédjük, ugyanakkor láthatóvá tesszük azt, hogy milyen 
módon hálózták be az egykori állambiztonság fenntartói, mondjuk, a rendszerváltó 
pártokat. Azt gondolom, hogy ez egy mulasztás, és amíg ezt a mulasztást nem pótoljuk, 
addig nem tekinthető a rendszerváltás befejezettnek. Nagyon bízom benne - most nem 
akarok aktuálpolitizálni -, hogy április 3-a után leszünk olyan helyzetben, hogy erről 
érdemben tudunk egy szakmailag megalapozott vitát folytatni. (Dr. Varga-Damm 
Andrea közbeszól.) Most ebben a helyzetben egy ilyen kérdéssel kapcsolatban, 
képviselőtársam, nem választási kampányt szeretnék folytatni, csak utalok rá, hogy 
remélem végre egyszer lesz egy olyan országgyűlési többség Magyarországon, amely 
alkalmas rá, vagy politikailag nyitott rá, hogy ezt a kérdést rendezni lehessen.  

Képviselőtársamnak, alelnök úrnak szeretném jelezni, hogy ez az ön pártjának 
volt egyébként az egyik vállalása 2009-ben, hogy az aktanyilvánosságot biztosítja, 
nyilván ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével. Azt gondolom, hogy ez egy 
olyan lépés volt, hogy egyetlenegy alkalommal még napirendre sem engedték, tehát 
még egy vitát sem indítottak erről, ahol ezeket az érveket egyébként ütköztetni lehetett 
volna. Ez sok mindent elmond, hogy milyen módon védik azokat a személyeket, akik 
adott esetben ott ülnek az önök soraiban.  

Még egy dologgal szeretném zárni, és talán ebben egyetértünk 
képviselőtársammal, hogy az milyen mértékben méltatlan, hogy a magát egykor 
antikommunistának nevező Fidesz színeiben polgármesterként regnáló, a 
nyilvánosságra került iratok alapján lelkes besúgóként a rendszert fenntartó, tehát a 
kommunista állambiztonság egykori besúgója egy egyszerű megkeresésre, amit tőlem 
mint képviselőtől egy szakpolitikai kérdésben kapott, kommunistázással válaszol, és 
arról értekezik, hogy milyen módon történt, mondjuk, a társadalom fejlődése nálunk 
történelmileg szerencsésebb helyzetű országokban. Azt gondolom, hogy méltatlan, 
hogy ezt egy egykori kommunista besúgó megteheti, egy olyan párt színeiben, nagyon 
fontos közhatalmi pozícióban, amely egykor magát antikommunistának nevezte.  

Azt gondolom, hogy ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit, és mi nyilván azon 
leszünk, ha egy olyan politikai helyzet alakul ki, akkor ezeket a szempontokat is 
maximálisan figyelembe véve, amit elnök asszony elmondott, ezt a kérdést végre 
rendezni tudjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 

Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.  
Kérdezem elnök asszonyt, kíván-e a vitában elhangzottakra reagálni. (Jelzésre:) 

Nem. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. Ahogy az írásbeli anyagokból és 
az elnök asszony szóbeli kiegészítőjéből is látható, a tárgyalt beszámoló a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága 2020. évi tevékenységéről a jogszabályoknak megfelelő 
tartalommal és formában, részletesen tájékoztatja a bizottságot, ezért a beszámolót a 
bizottságnak elfogadásra javaslom.  

Kérdezem tehát, elfogadják-e a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2020. évi 
tevékenységéről szóló B/17876. számú országgyűlési beszámolót. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igennel, nem 
szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. A bizottság döntéséről 
házelnök urat írásban értesítjük, valamint a bizottság honlapján is elérhető lesz. Ezzel 
ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének 
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és tagjainak a részvételét a bizottsági ülésünkön, és 1 perc technikai szünetet rendelek 
el. (Szünet: 10.51-10.52) 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel 
benyújtott T/18101. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Folytatjuk ülésünket. Soron következik 3. napirendi pontunk Magyarország 
Alaptörvényének tizedik módosításáról címmel, a Tóth Bertalan, MSZP, és 
képviselőtársai által benyújtott T/18101. számú javaslat tárgysorozatba vételéről való 
döntés. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Gurmai Zita képviselő asszonyt, és 
megadom a szót, hogy az előterjesztést szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni, 
képviselő asszony, öné a szó. 

Dr. Gurmai Zita szóbeli kiegészítése 

DR. GURMAI ZITA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Alelnöktársak! Kedves Bizottság! Bizonyára mindenki olvasta az előterjesztést. A 
lényege nagyon röviden, hogy jelenleg a nemzetközi szerződések felmondása tiltott 
népszavazási tárgykörbe tartozik, természetesen még abban az esetben is, ha olyan 
nemzetközi szervezetből való kilépés képezné a népszavazás tárgyát, amelybe való 
belépésünket egyébként országos népszavazás előzte meg vagy erősítette meg. Az 
egységes ellenzéknek feltétlenül az a célja, hogy biztonságossá tegye: mind az EU-ból, 
mind pedig a NATO-ból való kilépést célzó kormányzati szándék népszavazáson 
erősítendő meg, ezekről nem lehet egyszerű parlamenti többséggel szavazni. 

Azért szeretném önöket emlékeztetni, hogy mikor is és egyáltalán milyen 
eredményű volt ez a két népszavazás. 1997. november 1-jén az érvényesen szavazó 
választópolgárok több mint 85 százaléka, 3 344 131 választópolgár válaszolt igennel 
azon kérdésre, hogy egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz 
csatlakozzon, biztosítsa az ország védettségét, míg 2003. április 12-én az érvényesen 
szavazó választópolgárok több mint 83,76 százaléka, 3 056 027 választópolgár 
válaszolt igennel azon kérdésre, hogy egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az 
Európai Unió tagjává váljon. 

Én bizakodó vagyok, hogy ezt a módosítást támogatni tudják. Nagyon szépen 
köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

kíván hozzászólni. (Jelentkezések.) Megadom a szót Varga-Damm Andrea képviselő 
asszonynak. Tessék parancsolni, képviselő asszony! 

Hozzászólások, vélemények 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Az előterjesztők 
között kettő darab jogászt találtam, bár tény, hogy egyikük sem gyakorolja a hivatását. 
Az szerepel ennek az előterjesztésnek az indokolásában, hogy a Kúria következetes 
joggyakorlata arról szól, hogy például nem engedné, hogy népszavazás legyen, ha az 
Országgyűlés vagy a kormány kezdeményezésére az Országgyűlés ki akarna lépni akár 
a NATO-ból, akár az Európai Unióból. Szeretném megkérdezni képviselőtársamat, 
hogy ismertesse azt a kúriai joggyakorlatot, ami ezt tartalmazza. 

De értelmezzünk már egy kicsit jogot, mert azért ez mégiscsak az Igazságügyi 
bizottság! A 8. cikk (2) bekezdése azt mondja, hogy népszavazás tárgya az Országgyűlés 
feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. Tehát például az EU-ból vagy a NATO-ból 
való kilépésünk az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés. Aztán azt 
mondja a 8. cikk (3) bekezdés d) pontja, amelyet tartalmaz ennek a javaslatnak az 
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indokolása, hogy nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről nem lehet 
népszavazást tartani. Ez azt jelenti, hogy ha egy olyan népszavazási kezdeményezés 
születne, hogy valamely nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségünket ne 
teljesítsük, vagy az Országgyűlés hozzon egy olyan törvényt, hogy ne kelljen egy 
nemzetközi kötelezettségből eredő feladatunkat teljesítenünk, akkor nem lehet 
népszavazást tartani, hiszen vállaltunk egy nemzetközi kötelezettséget, és azt egy 
népszavazás nem írhatja felül. De a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség nem 
egyenlő egy nemzetközi szervezethez való csatlakozással vagy onnan való kilépéssel, 
mert az nem maga a kötelezettség teljesítése, hanem a nemzetközi szervezetben való 
lét. Külön kell választani egy tagsági viszonyt egy kötelezettségvállalástól. A 
jogszabályok azért alapvetően ezen állnak. 

Természetesen meg fogom szavazni ezt a javaslatot, mert mégiscsak ellenzéki 
képviselő vagyok, de szeretném tisztelettel megkérni ezt a társaságot, amely ezt a 
javaslatot beterjesztette, hogy ha már elvárunk a kormányzattól törvényes működést, 
ha elvárjuk azt, hogy Alaptörvénnyel koherens jogszabályi vagy törvényjavaslatokat 
nyújtson be és azt szavazzon meg, akkor tegye már meg az ellenzéki közösség, hogy 
legalább valamifajta jogértelmezést az előtt megtesz, mielőtt egy ilyen javaslatot 
benyújt, mert sajnos nevetség tárgyává teszi magát. Egyébként ezt a javaslatot meg 
lehetett volna úgy fogalmazni, hogy ne lehessen belekötni, és jogdogmatikai vitát ne 
nyissunk, de hát ezen most már túl vagyunk. 

Úgyhogy nagy örömmel várom képviselőtársam azon tájékoztatását, hogy a 
Kúria mely döntése az, amely olyan joggyakorlatot alakított ki, hogy ha az Országgyűlés 
vagy a kormány ki akarna lépni az EU-ból vagy a NATO-ból, akkor ne lehetne ebben a 
körben népszavazást kezdeményezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Sebián-Petrovszki László képviselőtársunké a szó. Tessék, 

parancsoljon! 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Az 

előterjesztő képviseletében megjelent képviselőtársam jól elmondta azt, hogy mi 
vezetett oda vagy mi az a múltbeli történés - konkrétan a Magyarország európai uniós, 
illetve NATO-csatlakozása kapcsán történtek -, amely feleleveníti ezt, hogy 
népszavazással döntöttek akkor az állampolgárok a csatlakozásról.  

Én hozzátenném a jelent, hogy így mondjam, hiszen látjuk azt, hogy mi történik 
Ukrajnában, látjuk azt, hogy egy országot egyébként igenis véd az, hogyha ezekhez a 
nemzetközi szervezetekhez csatlakozik, hogyha ezeknek tagja, vagy tagja lenne. Tehát 
látjuk azt, hogy Magyarországnak igenis a biztonságát szavatolja az, hogy a NATO tagja, 
igenis véd minket az, hogy az Unió tagja vagyunk, rengeteg külső hatástól, például 
katonai támadástól is, illetve bizonyos segítséget nyújt, ha ilyen netalántán, ne adj’ 
Isten, bekövetkezne. 

Tehát ez a javaslat, ami valóban egy közös ellenzéki javaslat, valójában azt a célt 
szolgálja, hogy ne fordulhasson elő az a helyzet, véletlenül sem, bármiféle 
jogdogmatikai vita rosszul alakulása esetén se fordulhasson elő az, hogy noha az 
állampolgárok milliói úgy döntöttek - szintén az előterjesztő konkrétan elmondta a 
szavazatszámokat -, elsöprő többséggel döntöttek valahogy, akkor azt a döntést ne 
lehessen máshogy visszavonni, mint ugyanúgy az ő kezükbe adva, ugyanúgy 
népszavazáson megtörténtté tenni. Tehát a javaslat ezt a célt szolgálja.  

Lehet, hogy abban Varga-Damm Andrea képviselőtársamnak jogászként vannak 
súlyos érvei, hogy vajon egy jogi vitában melyik értelmezésnek milyen alapja van, csak 
sajnos egy olyan országban élünk, ahol tudjuk, hogy ez sokszor vajmi keveset számít, 
tudjuk, hogy a bíróságok döntései sokszor kívánnivalót hagynak maguk után akár 
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egyik, akár másik oldal szempontjából. A lényeg az, hogy ha ennyire könnyű megtenni, 
hogy így mondjam, hogy ezt a kérdést kivonjuk bármiféle ilyen vitából, akkor tegyük 
meg, adjuk oda az embereknek a döntési jogot, mondjuk azt ki expressis verbis, hogy 
népszavazás döntsön ilyen esetekben, és akkor attól kezdve már a vitát is elkerüljük, 
meg a bírósági hercehurcát is, egész egyszerűen akkor megoldottuk azt a kérdést, hogy 
Magyarország EU- és NATO-tagságának esetleges megmásításakor az emberek 
dönthessék el, hogy ők ezt akarják-e vagy sem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, 
kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon, öné a szó. 

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Természetesen 

minden olyan javaslatot örömmel veszünk, ami ezt meg tudja erősíteni. Én továbbra is 
bizakodó vagyok, hogy van esélyünk arra, hogy ezt támogassák. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki igen! (Szavazás.) Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
az indítványt nem vette tárgysorozatba. A határozati házszabály értelmében a bizottság 
házelnök urat a tárgysorozatba vétel kérdésében meghozott valamennyi döntéséről 
írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.  

A Völner-üggyel összefüggésben megállapítható kormányzati 
felelősséget feltáró eseti bizottság létrehozásáról szóló H/18249. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik negyedik napirendi pontunk, a Völner-üggyel összefüggésben 
megállapítható kormányzati felelősséget feltáró eseti bizottság létrehozásáról szóló, 
Arató Gergely - DK - és képviselőtársai által benyújtott H/18249. számú határozati 
javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Ismét köszöntöm az előterjesztők 
képviseletében Gurmai Zita képviselő asszonyt. Megadom a szót, hogy az előterjesztést 
szóban is indokolhassa. Parancsoljon! 

Dr. Gurmai Zita szóbeli kiegészítése 

DR. GURMAI ZITA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Nyilvánvalóan az ellenzék tisztában van azzal a házszabályi 
korlátozással, hogy folyamatban lévő büntetőügyben nem lehet vizsgálóbizottság 
felállítását kezdeményezni, éppen ezért is kezdeményezzük az úgynevezett eseti 
bizottságot, amelynek elsődlegesen az lenne a célja, hogy az ügynek nem a jogi, hanem 
a politikai felelőssége kérdéseit lehessen kivizsgálni. 

Tisztázandó politikai felelősség pedig szerintem akad bőven. Völner Pál 
országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettese, Varga Judit 
miniszter államtitkára vesztegetési botrányba keveredett. A gyanú szerint a Végrehajtói 
Kar elnökétől hosszabb időn keresztül kapott rendszeresen 2-5 millió forintot 
alkalmanként a jogtalan előny ellentételezéseként, felügyeleti hatósági igazgatási 
jogkörével visszaélve, és vállalta, hogy a konkrét ügyeket intézi a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar elnöke kérésének megfelelően. Az államtitkár három év alatt összesen 
83 millió forintot vett át Schadltól, Schadl lehallgatott beszélgetéseiből pedig kiderül, 
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hogy sokan keresték őt, hogy segítsen a jogi diplomához szükséges vizsgák letételében. 
Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kabinetfőnöke is több 
alkalommal így vizsgázhatott.  

A bizottság elnevezése „A Völner-üggyel összefüggésben megállapítható 
kormányzati felelősséget feltáró eseti bizottság”. Mi lenne a célja? A célja az lenne, hogy 
a Völner-ügy politikai hátterét fel tudjuk tárni, annak a felmérése, hogy milyen 
intézkedések, jogszabály-módosítások szükségesek, különösen a végrehajtói 
szervezetre nézve, melyek azok a problémák, amelyek a polgári bírósági végrehajtási 
eljárás során fokozottan érintik a szegénységben élő, különösen a hajléktalan vagy 
bizonytalan lakhatási helyzetű embereket; annak a vizsgálata, hogy az egyetemi 
függetlenség visszaállítása érdekében szükséges-e az egyetemek hivatásetikai 
szabályainak, a vizsgaszabályzatoknak, illetve a törvényi szabályozásnak az 
átgondolása.  

Az elmúlt néhány évben ugyanis több mint tízezer kilakoltatást foganatosítottak, 
családokat, gyermekeket, időseket raktak az utcára, sokszor jogellenesen, mérhetetlen 
szenvedést okozva ezzel az érintetteknek. Számos olyan ügy vált ismertté az utóbbi 
években, amikor a végrehajtók kihasználták az adós jogban való járatlanságát, és 
szándékosan nem adták meg az ügye viteléhez szükséges tisztességes felvilágosítást, így 
jutottak a kiszemelt ingatlanokhoz, és az azért kapott pénzből pedig dőzsöltek, 
luxusutazásokra jártak családostul. Ennek a bizottságnak a mandátuma természetesen 
2022. március 31-éig tartana. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Mielőtt megadnám a szót Varga-

Damm Andrea képviselő asszonynak, tényként kell megállapítanom, s el kell 
mondanom, hogy ugye, a törvényeket mindenkinek be kell tartania, és az 
igazságszolgáltatás dolga az, hogy ítélkezzen, és nem a parlamenté. Ha valakiről 
bebizonyosodik, hogy bűnös, akkor annak nyilván következményei vannak, és ne 
előlegezzünk meg semmilyen bűnösséget vagy ítéletet.  

Szeretnék kitérni arra, hogy éppen az MSZP volt az 2012. március 26-án, aki 
akkor T/6391/9. irományszám alatt benyújtott Kövér László házelnök úrnak egy 
módosítási javaslatot a házszabály 94. § (1) bekezdés és a 102. § (1) bekezdése alapján, 
ahol azt kérték, hogy ne terjedjen ki a vizsgálat olyan ügyre, amely a döntés 
előkészítésének szakaszában van, nem terjedhet ki a vizsgálat továbbá olyan kérdés 
megvizsgálására, amelynek folyamatban lévő büntető-, szabálysértési, polgári vagy 
hatósági eljárás a tárgya.  

Tehát most a jelen pillanatban azzal állunk szemben, hogy amit 2012. március 
26-án csaknem tíz évvel ezelőtt benyújtott ide a tisztelt MSZP, és azt az Országgyűlés 
el is fogadta, akkor most annak a szöges ellentétét kívánja megvalósítani. Varga-Damm 
Andrea képviselő asszonyé a szó. 

Hozzászólások 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Először 
is azt nem értem, hogy 2021 december elején már híradások szóltak arról, hogy a 
végrehajtói rendszerben micsoda durva jogsértések történtek, hiszen már akkor Schadl 
György is le volt egy ideje tartóztatva.  

Az is nagyon hamar kiderült decemberben, hogy a nyomozati anyagokból a 
lehallgatások alapján következtetett tényállásban annak igen nagy része nem Varga 
Judit miniszter, hanem Trócsányi László miniszter ideje alatt történt, és furcsa mód az 
ellenzékben senki nem kérdezte meg, hogy ki alakíthatta ki ezt a rendszert, hiszen 
látjuk, nem Varga Judit minisztersége alatt történt. Nehogy félreértsen valaki, én nem 
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vagyok elégedett Varga Judit tevékenységével, de olyat meg nem szeretnék 
rátapasztani, ami nem hozzá kötődik. 

Az is furcsa volt számomra, hogy a tüntetések az Igazságügyi Minisztérium előtt 
voltak, és nem a Végrehajtói Kar épületénél, és nem azt kerítették körbe bűnügyi terület 
szalagjával, holott tessenek már elgondolkodni azon, hogy az állam végrehajtói igényét 
megvalósító szervezetben lévő, durva, elképesztő mélységekig ható bűncselekmény-
sorozat van vizsgálat alatt. 

Döbbenet számomra, hogy az ellenzéktől nem hallom azt, amit egyébként már 
régen kellene hallani, hogy ez a szervezet nem tegnap, nem 2012 óta vagy ’15 óta lett 
bűnnel áthatva, hanem amióta csak magánvállalkozásokba adták ezt az állami 
feladatot, ez azóta terhelt a korrupcióval és a bűnnel. Szeretném emlékeztetni önöket, 
hogy az elektronikus árverési rendszert azért kellett bevezetni, mert bűnszervezetek 
voltak jelen az árveréseken, és fenyegetésekkel zavarták el az árverezni kívánókat, hogy 
alacsonyan maradhasson az árverési ár. Ne tessenek elfelejteni azt, hogy azért kellett 
törvénnyel bevezetni, hogy lakóingatlanokat 100 százalékos értéken lehet csak 
árverezni, mert embereket úgy raktak ki ingatlanjaikból, hogy töredékáron árverezték 
el a maffiózók tevékenysége eredményeként! 

Tehát én nem tudom, hogy ha ez már decemberben egyértelmű volt, akkor miért 
csak február 18-án nyújtanak be egy ilyen javaslatot, március 31-ei eseti bizottsági 
megszűnéssel, amikor mindenki tudja, hogy ilyen rendkívül bonyolult ügyben, még ha 
politikai felelősségről is beszélünk, egyszerűen lehetetlen ilyen rövid idő alatt olyan 
következtetéseket levonni, amelyeknek politikai értelme lesz. Már meghallgatni sem 
tudja ennyi idő alatt azokat az embereket, akiket kellene. 

Amíg az ellenzék nem követeli, hogy a végrehajtói rendszer kerüljön vissza 
állami hatáskörbe, és a végrehajtók állami alkalmazottak legyenek, addig itt nem lesz a 
társadalom számára kedvező változás. 

Még egyet hadd mondjak önöknek. Nem tűnt fel egyiküknek sem, hogy például 
a Fővárosi Törvényszék bírái számon kérték Tatár-Kis Pétert, hogy milyen alapon 
folytathatott ilyen beszélgetést a Végrehajtói Kar elnökével, addig a végrehajtók nem 
kérik az előzetesben lévő vezetőjük lemondását? Hát milyen egy bűnnel áthatott 
szervezett lehet, miket tudhat ez a Schadl az összes végrehajtóról, hogy nem meri senki 
felvetni, hogy nem kellene tán lemondani a kar elnökségéről, és hogy milyen egy 
szervezet lehet az, amely eltűri, következmények nélkül eltűri, hogy a vezetője ilyen 
tevékenységekben vehet részt? 

Még egyet, ha már Igazságügyi bizottságban vagyunk, hadd vessek föl e téma 
kapcsán. Azt tessenek megmondani, hogy kinek az érdeke volt az, hogy a 444-hez 
eljusson a nyomozati anyag! Tudják, kiknek az érdeke volt? A terheltek és az ügyvédjeik 
érdeke volt. Merthogy ebből tudták megismerni az összes meghallgatási jegyzőkönyvet, 
az összes vallomást, és tudnak hathatósan fölkészülni majd hamis tanúk tömegével a 
bírósági szakra, és ezzel tudják majd annulálni az elkövetett bűncselekményeket. Majd 
tessenek megnézni pár év múlva, hány felmentő ítélet lesz, mert majd meg fogják 
magyarázni, hogy az a beszélgetés valójában nem arról szólt! És akkor nem beszélve 
arról, már Völner ügyvédje mondta, hogy a meghallgatások a mentelmi jog 
felfüggesztése előtt voltak, és szerinte nem lehet majd őket fölhasználni. 

Gondolják meg, egy olyan országban élünk, ahol nyomozati iratokat ki lehet adni 
következmények nélkül! Kettő darab ember másolhatta le ezeket az iratokat: a 
nyomozó, aki vele foglalkozik, vagyis vizsgáló, és annak a főnöke. Ugyanis a rendőrségi, 
ügyészségi rendszerben irathoz saját kóddal lehet csak hozzáférni. Tehát pontosan 
tudja mindenki abban a szervezetben, hogy ki másolta le ezt az anyagot és juttatta el a 
444-hez, és egy újságot használtak fel arra, hogy eljussanak ezek az anyagok ezekhez 
az érintettekhez. 
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Tehát én csak azt szeretném önöknek mondani, hogy míg a végrehajtói rendszer 
borzalmas, bűnnel áthatott, még egy büntetőeljárásban is következmények nélkül lehet 
a legsúlyosabb jogsértést elkövetni, addig ne csak Völner Pál politikailag érintett 
tevékenységéről beszéljünk, hanem akkor az egész rendszert kell az országgyűlési 
képviselőknek akár eseti bizottság keretében is vizsgálni. 

Végszóként: az például nem tűnt fel senkinek, hogy Trócsányi László, aki EU-
biztos akart lenni, köztársasági elnök akart lenni, hát nem megelégedett a Károli 
Gáspár Református Egyetem rektori székével? Hát egy ilyen ember, aki ennyire imádja 
a pozíciókat, és az egész viselkedése, ez a felsőbbrendű mentalitás, ami őt jellemzi, pont 
megelégedett volna vele? Hát azért elégedett meg, mert szerintem örül neki, ha 
megússza - persze meg fogja úszni, mert rá senki nem fog vallomást tenni - ennek a 
szörnyűséges ügynek a következményeit. 

Tehát azt szeretném mondani, képviselőtársaim, hogy jóval túlmutat ez az ügy 
azon, mint ami itt a javaslatban van. Völner Pál, biztos vagyok benne, még ha róla sincs 
jó véleményem, és ő is engem bántott ebben a négyéves ciklusban, de hogy nem ő az 
aktora ennek az ügynek, az biztos, és nagy valószínűséggel nem nagyon volt más 
választása, mint ebben ilyenformán részt venni.  

Tehát az, hogy egy Völner-ügy, vagy a javaslat is ezt a nevet használja, én azt 
gondolom, inkább arról kellene beszélnünk, hogy az állam végrehajtói igényét egy 
iszonyatos bűnszervezet kezeli. Például egyik nap egy bíró mondta nekem a 
tárgyalóteremben, mert kettesben voltunk a tárgyaláson, hogy most azt gondoljam 
meg, hogy akik meghozzák az ítéleteket, azoknak mennyi a jövedelme, és akik a 
végrehajtásban részt vettek, azoknak mennyi a jövedelme. Hát a végrehajtók nem is 
kaphatnának egy forintot sem, ha a bírák nem hoznák meg az ítéleteket, és a bírák 
megtehetnék azt, hogy mindenáron ráveszik a feleket, hogy egyezzenek meg, azért, 
hogy ne kerüljenek végrehajtókhoz ügyek, azaz rajtuk múlik, hogy a végrehajtók 
mennyi pénzt keresnek. Ezekről az összefüggésekről senki nem beszél. 

Tehát amíg nem követelik országgyűlési képviselők, hogy ezt a rendszert úgy 
lehet felszámolni, hogy visszakerül állami hatáskörbe a végrehajtás, állami 
alkalmazottakként, addig én senkivel nem óhajtok erről beszélgetni, mert addig nem a 
rend helyreállítása a cél, hanem csak kapargatunk politikai felelősöket a felszínen, és a 
mélységekig soha nem jutunk el. Köszönöm a szíves figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Sebián-Petrovszki László képviselő úré a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Két 

megjegyzésem hadd legyen. Az egyik. Ahhoz a kérdéskörhöz szólnék hozzá, hogy miért 
pont ebben az ügyben kezdeményezte ezt az ellenzék, hiszen olyan sok ügy van, 
naponta tudnánk olyan ügyeket előhozni, amik alapján kérhetnénk megalapozottan, 
hogy vizsgáljuk ki egyik vagy másik történést. Azonban ritka az, ami most ebben az 
ügyben történt, a Völner-ügyben történt, hogy nemcsak az államigazgatás, a 
kormányzat legfelső szereplői lettek érintve, hogy ilyen passzívban fogalmazzak, egy 
ilyen korrupciós ügyben, hanem erről a nagy nyilvánosság is tudomást szerzett, ez ritka 
dolog valóban, és bizonyítékok kerültek napvilágra, de úgy napvilágra, hogy valóban 
olvashattuk az újságokban és hallhattuk a tévében, rádióban. Tehát azon különleges 
helyzetben vagyunk most, hogy rengeteg részletet tudunk, és a „tudunk” szót tudatosan 
használom most, tudunk arról, hogy Völner úr, illetve egyéb mások, akik ebben az 
ügyben érintettek, mit csináltak, mit nem csináltak, mennyit vett át, hogy vett át, és mit 
csinált. Ez olyan rendkívül ritka, hogy ez önmagában indokolja azt, hogy rendben, 
akkor ezt vizsgáljuk meg, nézzük meg, hiszen rengeteg információ és bizonyíték van, 
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másfelől pedig valóban az államigazgatás és a kormány legfelsőbb szintjeit szövi át ez 
a korrupció minden jel szerint. 

A másik kérdéskör pedig az, és ezt Varga-Damm Andrea képviselőtársam 
boncolgatta, hogy valójában mik történtek, milyen szálak vannak ebben az ügyben. 
Valóban vannak olyanok is, amiket képviselőtársam is említett, felmerülnek kérdések, 
hogy hogyan kerülhetett ki ez az anyag egyébként az internetre. Tudjuk, hogy 1700 
oldalnyi anyag kikerült, hangfelvételek vannak, egyes feltételezések szerint 
videófelvételek vannak. 

Tehát valóban vannak ennek a történetnek olyan szálai, amelyek komoly 
kérdéseket vetnek fel, és ezt pártfüggetlenül mondom. Mi tudná jobban megnézni és 
rávilágítani erre, ha nem egy vizsgálóbizottság, amire most itt javaslatot teszünk? Igen, 
a határideje szigorú. Igen, ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan szükség van ennek 
felállítására, és nagyon gyorsan szükség van ennek a munkájára, de azt gondolom, hogy 
ez olyan súlyú ügy, hogy érdemben érinti a kormányról alkotott képet, urambocsá’ a 
választásokat is. Tehát igenis ezt meg kell lépni, mert itt tényleg a legfelső szintet érintő 
bizonyított korrupcióról beszélünk ebben az ügyben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Elnök úr kiemelte, hogy 2012-ben éppen 
az MSZP volt az, aki a vizsgálóbizottságok felállításáról szóló törvényjavaslatot oly 
módon módosította, hogy büntetőügyekben, folyamatban lévő ügyekben ne lehessen 
ilyen vizsgálóbizottságot felállítani. De akkor mondjuk el azt is, hogy valóban egy 
szerencsétlen javaslat volt, amit a Jobbik akkor nem is támogatott, de mondjuk el azt 
is, hogy ezt a Fidesz és a KDNP megszavazta akkor, nyilván ezért tudott ebből törvény 
lenni. Ne felejtsük el azt a felelősséget sem, amely ezáltal a jelenlegi kormánypártokat 
is terheli ezzel kapcsolatban. Mi is adtunk már be olyan módosító javaslatokat 
korábban, amelyekben szerettük volna visszaállítani a vizsgálóbizottságok felállítási 
lehetőségét, és sajnos ez a kormánypártokon múlik, hogy nem sikerült ezt véghezvinni. 

Azt is látni kell, hogy sajnos a magyar gazdasági, politikai életben vannak súlyos 
anomáliák, és bizonyos esetekben nem mindig indul büntetőeljárás, vagy elakad, vagy 
megszűnik a nyomozás olyan ügyekben, amelyekben adott esetben feltételezhető a 
büntetőeljárás végig vitele, illetve a bűncselekmény elkövetése. 

Azt is nagyon jól tudjuk, hogy ha nincsen meg az az akarat a büntetőjogban 
eljáró szervek részéről, hogy bizonyos politikai összefüggések esetében föltárják a 
tényeket, akkor azok nem lesznek feltárva. A vizsgálóbizottságoknak éppen ez lenne a 
feladata a parlamentben, hogy ilyen esetekben, illetve, amikor súlyos, a közélet 
tisztaságával kapcsolatos, azt érintő súlyos bűncselekmények gyanúja merül fel, 
amelyben adott esetben politikusok is, illetve politikai szereplők is lehetnek érintettek, 
akkor szükséges lenne ennek a felállítása. Sajnos jelenleg e miatt a jogszabályi kötöttség 
miatt a vizsgálóbizottság felállítása nem lehetséges. Ezáltal nagyon fontos lenne jelen 
pillanatban az, hogy az előterjesztők által javasoltakat megszavazzuk, és ezt az eseti 
bizottságot bizony minél hamarabb felállítsuk, mert nagyon nagy jelentősége van 
annak, hogy valóban kerüljön kivizsgálásra, hogy milyen politikai felelősség kiket 
terhel. Az is nagyon fontos, amit Varga-Damm Andrea képviselőtársam ezzel 
kapcsolatban elmondott, hogy nemcsak ezt kellene vizsgálnia most a parlamentnek, 
illetve ennek a bizottságnak, hanem azt is vizsgálnia kellene, hogy a végrehajtói 
rendszerben milyen anomáliák vannak, milyen változásokat kellene meghozni, mert 
az, hogy kell hozni, teljesen biztos. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára fontos, 
hiszen oly mértékű korrupció figyelhető meg és valóban nemcsak az elmúlt négy évben, 
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hanem azt megelőzően is folyamatosan voltak ezek, hogy erre is ki kellene térni, és 
nagyon fontos lenne ennek a rendszernek is a vizsgálata, azonban azt gondolom, hogy 
ez nagyobb léptékű. Mindenképpen nagyon fontos lenne az, hogy a jelen pillanatban 
szavazzuk meg ezt az előterjesztést, és ezt az eseti bizottságot állítsuk fel. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Keresztes László Lóránt képviselő úré a szó. Parancsoljon! 
 
KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon 

rövid leszek. Azt gondolom, hogy képviselőtársaim kellően megindokolták ezt a 
javaslatot. Egyetlenegy szempontot tennék hozzá az ügy jelentőségét bemutatandó. 
Úgy tudom, hogy november 25-én vagy e tájban volt három minisztériumban is 
házkutatás az üggyel összefüggésben, és ehhez képest csak december 7-én került be az 
ügyészség beadványa Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozóan.  

Tudjuk azt, hogy már hónapokkal korábban előzetes letartóztatásba került 
Schadl György a Végrehajtói Kar elnöke, és ehhez képest például azt a diplomata-
útlevelet, amit felhasználva vélhetően meg akart szökni az országból, csak január 
közepe tájékán vonta vissza a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Tehát itt 
elképesztő összefonódások vannak, amik egyébként kiderülnek az ügyészség 
beadványából is, hiszen ott is olvasható az, hogy Völner Pál használta nemcsak az 
Igazságügyi Minisztérium apparátusát, hanem más minisztérium apparátusát is 
felhasználva hajtották végre ezeket a korrupciós cselekményeket. Tehát rendkívül 
kiterjedt ügyről van szó. Jelzem, hogy a Miniszterelnökséget is érintette a házkutatás. 
Tehát mindenképpen szükséges, hogy ez a vizsgálóbizottság kialakuljon.  

Én is egyetértek azzal, amit Varga-Damm Andrea képviselő asszony elmondott, 
hogy itt gyakorlatilag egy maffia működik a végrehajtás rendszerében, és annak 
érdekében, hogy a társadalmi károkat legalább mérsékelni lehessen, azonnali 
intézkedéseket kellett volna már érvényesíteni és most is érvényesíteni, és ezeket is 
meg kellene tenni annak érdekében, hogy ez a kiterjedt korrupció ne adjon lehetőséget 
arra, hogy újabb és újabb embereket károsítsanak meg súlyosan. Úgyhogy én is arra 
kérem a tisztelt bizottságot - én itt ugye, szavazati joggal nem rendelkezem -, hogy 
támogassák a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További felszólalót nem látok. A vitát lezárom. Felhívom 

képviselőtársaim figyelmét, hogy nekünk a hatályos jogi szabályokhoz kell igazodni. Az 
eseti bizottságra a vizsgálóbizottságra vonatkozó szabályok vonatkoznak alapvetően, 
márpedig az explicite ki van mondva, hogy nem hozható létre vizsgálóbizottság 
folyamatban lévő büntetőügyben, és az eseti bizottságra pedig a vizsgálóbizottságok 
szabályai vonatkoznak általánosságban, ezt is a törvény mondja ki, nem én.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megadom a szót Gurmai Zita előterjesztőnek, ha 
kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. Parancsoljon! 

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Kellően 

alátámasztottuk, hogy miért is lenne szükség erre a bizottságra. Köszönöm szépen a 
hasznos észrevételeket. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez még csak a jéghegy 
csúcsa. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 
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8 nem ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt 
a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen Gurmai Zita képviselő asszonynak, hogy 
két napirendi pontban is részt vett előterjesztőként. (Dr. Varga-Damm Andrea távozik 
az ülésről.) 

A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók 
vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáró (sic!) címmel 
benyújtott T/18132. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik ötödik napirendi pontunk, a közhatalmat gyakorló politikusok 
és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáró (sic!) 
címmel benyújtott Keresztes László Lóránt LMP-s képviselő és képviselőtársai által 
benyújtott T/18132. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 
Tisztelettel köszöntjük Keresztes László Lóránt képviselő urat a bizottsági ülésünkön. 
Megadom a szót, hogy előterjesztését szóban is indokolhassa.  

Dr. Keresztes László Lóránt szóbeli kiegészítése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon bízom benne, hogy a javaslat 
nem ismeretlen önök előtt, nem első alkalommal terjeszti be ezt az LMP országgyűlési 
frakciója. Egy viszonylag kiterjedt törvényjavaslatról van szó. Ennek a legfontosabb 
célja, hogy a közbizalom helyreállítása érdekében a vagyonnyilatkozatok rendszerét 
újraszabályozzuk. Pontosan tudjuk, hogy ezer sebből vérzik ez a rendszer. 
Gyakorlatilag könnyen kijátszható, nem ad valós képet jelenleg a vagyonnyilatkozatot 
tevő valós anyagi, gazdasági helyzetéről. Ezzel a helyzettel nagyon sürgetően kell 
kezdenünk valamit.  

A legfontosabb elemei ennek a vagyonnyilatkozatokra is vonatkozó törvénynek, 
hogy az Állami Számvevőszék jogkörei is bővülnének, illetve meghatározott szereplők, 
a köztársasági elnök, az országgyűlési képviselők, különböző felsővezetők 
vagyonnyilatkozatai, az Országgyűlés által kinevezett tisztségviselők 
vagyonnyilatkozatai, illetve az egyes állami és önkormányzati cégek, a nagyvárosi 
polgármesterek, illetve köztulajdonban álló nagyvállalatok vezetőinek 
vagyonnyilatkozatai esetében is az Állami Számvevőszéknek hivatalból kelljen 
vizsgálatot indítani, tehát a vagyonnyilatkozatok megalapozottságát vizsgálni kelljen.  

Szintén foglalkozik a javaslat azzal, hogy a nyilvános vagyonnyilatkozatok 
összevethető, kereshető módon legyenek közzétéve, kizárja az utólagos módosítás 
lehetőségét, illetve kiterjedne a jellemző visszaélésekre, különböző családi 
ajándékozásokra, ezek megalapozottságát is vizsgálná, illetve az ingyenes juttatások 
rendszerének vizsgálatára is kiterjedne.  

Továbbá egy olyan fontos módosítást említenék még, hogy a költségvetési 
bevételekkel és támogatásokkal kapcsolatos adatokat az Országgyűlés Hivatala az 
érintett állami szervek közvetlen adatközlése alapján tudná közzétenni. 

Tehát a lényeg az, hogy a korrupció elleni küzdelem és az átláthatóság 
megteremtése érdekében ez egy rendkívül fontos javaslat, mondhatjuk, hogy egy 
hiánypótló, a jelenlegi rendszer anomáliáit kiküszöbölő javaslat, ezért kérem szépen a 
tisztelt bizottság támogatását, hogy erről tárgyalni lehessen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Mivel vita nem volt, így ismét 
nem tudom megadni a szót az előterjesztőnek. 
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Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) És aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük 
szépen az ülésünkön való részvételét frakcióvezető úrnak. 

A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek 
vagyonosodásának átláthatóságáról szóló H/18130. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 6. napirendi pontunk, a közhatalmat gyakorlók, valamint a 
közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról szóló, Kocsis-Cake 
Olivio, Párbeszéd, képviselő úr által benyújtott H/18130. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Köszöntjük az előterjesztő Kocsis-Cake Olivio 
képviselő urat, aki egyedüli benyújtó, és megadom a szót, hogy előterjesztését szóban 
is indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Kocsis-Cake Olivio előterjesztése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy hasonló javaslattal jöttem, mint az LMP 
frakcióvezetője, valószínűleg azért is, mert hasonló anyagból dolgoztunk. Próbálom egy 
kicsit más irányból megvilágítani, hátha meggyőzöm a kétkedő fideszes képviselőket, 
hiszen az előző javaslatot leszavazták. 

Én azt gondolom, hogy évente nevetség tárgyává tesszük magát az 
Országgyűlést, a parlamentet és a parlamenti képviselőket. Én azt látom, hogy évente 
egy ország röhög rajtunk, és ez az, amikor a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra 
kerülnek, mert nyilvánvalóan az oknyomozó újságírók, de az emberek sem hülyék, 
pontosan tudják, hogy ezek a vagyonnyilatkozatok nem fedik le a valóságot. 

Fideszes képviselőtársaim nagyon sokszor hivatkoznak a parlament 
tekintélyére. Én azt gondolom, hogy ez nagyon komolyan sérti a parlament tekintélyét, 
hogy például Orbán Viktor miniszterelnök vagyonnyilatkozatából az derül ki, hogy 
semmilyen megtakarítása nincs. Ezeket még a fideszes szavazók sem hiszik el.  

Én azt gondolom, hogy párton átívelő fontosságú lenne az, hogy ezt egy kicsit 
rendbe rakjuk, legalább közelítsük a valósághoz ezeket a vagyonnyilatkozatokat. 
Amikor ez a vagyonnyilatkozati rendszer elfogadásra került, akkor lehet, hogy 
naprakész volt, bár szerintem akkor is már megkérdőjelezhető volt bizonyos 
szempontból, de most már teljesen egyértelmű a mostani jogi környezetben, hogy ez a 
vagyonnyilatkozati rendszer nem tudja követni a vagyonosodást olyan mértékben, 
ahogy az az átláthatóságot szolgálná. Nyilvánvalóan a legnagyobb presztízzsel 
rendelkező országgyűlési képviselők esetén ez borzasztóan fontos lenne, hogy az 
állampolgárok bízzanak abban, hogy ezek a képviselők átláthatóan vagyonosodnak, és 
ne azt lássák, hogy itt mutyi van a háttérben, és nem teljesen lehet látni, hogy ki honnan 
szerzett különböző ingatlanokat, és a többi. Tehát ebből a szempontból tartanám 
nagyon fontosnak, hogy ezt a vagyonnyilatkozati rendszert átvilágítsuk. 

Amennyiben ez a javaslat, ami itt a Ház előtt van, nem tökéletes, akkor lehet ezt 
javítani, vigyük be a plenáris elé, és tegyék hozzá a képviselőtársaim is a javaslataikat, 
de az biztos, hogy ez a mostani rendszer nem alkalmas arra, hogy a parlament 
tekintélyét védje. 

Csak kiegészítésként, amit Keresztes Lóránt frakcióvezető úr nem mondott el. A 
javaslatomban szerepelne az, hogy egy elektronikusan kitölthető és digitálisan 
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összehasonlítható rendszer legyen, egy elektronikus állami vagyonnyilatkozati 
adatbázis jöjjön létre. Ez nyilvánvalóan a követhetőséget szolgálná.  

A mi javaslatunkban még azt emelném ki, hogy kötelező lenne magyarázatot 
adni arra, hogy milyen forrásból tett szert az adott szereplő bizonyos vagyontárgyakra. 
Ez jelenleg nincs így, semmilyen magyarázatot nem kell adni, ha valaki ilyen 
vagyontárgyat szerez. A mi javaslatunkban az is benne van, hogy az adóhatóság 
ellenőrizheti ezt a vagyonnyilatkozatot, és automatikusan összevethető lenne az 
adóbevallással ez a vagyonnyilatkozat. Ez jelenleg sincs így, tehát ezt nem vizsgálja 
semmi. 

Vagyonosodási vizsgálatot valóban lehet kérni képviselő ellen a Mentelmi 
bizottságon keresztül, hogyha ott többséget kap, de nem fog többséget kapni, mert ez 
egy paritásos bizottság, tehát nyilvánvalóan pártérdekek mentén ez a kezdeményezés 
minden esetben el fog halni. 

Tehát ezek azok, amik talán pluszt jelentenek az előző javaslathoz képest. Illetve 
beemelnénk ide az évi 500 millió forintnál többet elnyerő gazdasági társaságok 
tulajdonosait is és tisztviselőit is, mert azt gondoljuk, hogy akik ilyen mennyiségű 
állami pénzt kapnak, azoknak is meg kell felelnie bizonyos átláthatósági 
szempontoknak. 

Úgyhogy kérem a bizottság tagjait ezek alapján, hogy támogassák a javaslatot. 
Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Igen, Gyüre Csaba alelnök úr. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. A Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről maximálisan támogatjuk ezt a 
javaslatot. Nem véletlen, hogy legalábbis a törvényjavaslat egy bizonyos részét mi 
ebben már meg is valósítottuk önmagunkra nézve kötelezőként, hiszen mi már hosszú 
évek óta mindig nyilvánosságra hozzuk és közzétesszük a hozzátartozóink 
vagyonnyilatkozatát. Nagyon fontosnak tartjuk a közélet tisztasága és átláthatósága 
érdekében ennek a kiterjesztését minden országgyűlési képviselő vonatkozásában, 
hiszen láttuk azt, hogy országgyűlési képviselők néha elfelejtkeznek vagyontárgyakról, 
néha pedig szándékosan átírják családtagjaikra, hogy ne kerüljön nyilvánosságra, hogy 
milyen vagyontárgyaik vannak. Mit szolgál ez? Egyértelműen a korrupciót szolgálja, 
egyértelműen azt szolgálja, hogy átláthatatlanok legyenek a közpénzügyek 
Magyarországon, ez pedig nagyon rossz irányba mehet. Mindenképpen támogatandó a 
javaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További felszólalni szándékozót nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem 

az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük 
képviselő úrnak a részvételét a bizottsági ülésünkön. 
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A végrehajtási eljárások azonnali hatályú felfüggesztéséről szóló 
H/17904. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Soron következik 7. napirendi pontunk, a végrehajtási eljárások azonnali 
hatályú felfüggesztéséről szóló, Apáti István, független, képviselő úr által benyújtott 
H/17904. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Apáti István 
képviselő urat nem látom a teremben. Kérdezem kollegáimat, hogy kint látják-e a 
folyosón, kérem, nézzék meg. Egy másodperc, képviselőtársaim. (Jelzésre:) Köszönjük 
szépen, nincs. Az előterjesztő nincs jelen. Mivel az előterjesztő előzetesen nem kérte, 
hogy a mai napon indítványa tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért 
távolléte a bizottsági eljárást nem akadályozza. 

A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) És aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az önálló bírósági végrehajtói tevékenység nonprofit jellegűvé 
alakításáról szóló H/17921. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 8. napirendi pontunk, az önálló bírósági végrehajtói 
tevékenység nonprofit jellegűvé alakításáról szóló, ugyancsak Apáti István független 
képviselő úr által benyújtott H/17921. számú határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. Az előterjesztő továbbra sincs jelen.  

A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.  

Határozathozatal 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom.  

Javaslat a végrehajtási eljárások egyes részletszabályainak 
módosítására címmel benyújtott H/18046. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 9. napirendi pontunk, „Javaslat a végrehajtási eljárások egyes 
részletszabályainak módosítására” címmel, Székely Sándor független képviselő úr által 
benyújtott H/18046. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Az 
előterjesztő képviselő úr nincs a teremben. (Jelzésre:) Kollégám kint sem látja. 
Köszönöm szépen. 

A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 8 nem 
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ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a 
napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Mivel ebben a 
ciklusban már nem tervezünk több bizottsági ülést tartani, ezért megköszönöm a 
bizottság valamennyi tagjának, alelnökeinek a munkáját, megköszönöm a 
szakértőknek, a bizottság munkatársainak, a gyorsíróknak a munkáját, a segítő 
kollégáknak az elmúlt teljes négyéves munkáját. További sok sikert és jó egészséget 
kívánok! 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm szépen. Ezennel a bizottsági 
ülést berekesztem. Köszönöm megjelenésüket. Szép napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc)  

 

 

 Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Földi Erika 

 


