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Az Országgyűlés . ../2002. ( . . .) OGY számú határozata
a rendszerváltoztatás körülményeit, valamint

a rendszerváltoztatás folyamatának eredménytelenségét előidéző okok összefüggéseit
feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról

A Magyar Köztársaság előző miniszterelnöke, Dr. Medgyessy Péter titkosszolgálati
múltjának nyilvánosságra kerülése óta a közéletben és a sajtóban folyamatosan napirenden
lévő kérdések a magyarországi rendszerváltoztatás folyamatának máig tisztázatlan
körülményei, és a magyar társadalom súlyos morális, lelki és szellemi állapota, valamint a
rendszerváltoztató erők által keltett és gerjesztett várakozásokkal szemben bekövetkezett
életszínvonal-esés okai .
Naponta szaporodnak azon nyilvános vélemények, amelyek nem érzelmi alapon, éppen
ezért nagyobb figyelmet igényelve megkérdőjelezik a rendszerváltoztatás
eredményességét, illetve kimondják eredménytelenségét.
Az elmúlt hetekben nyilvánosságra került úgynevezett ügynöklisták és az azokkal
kapcsolatban kiteljesedő társadalmi vita hátterében húzódó folyamatok szintén
rávilágítottak arra, hogy az 1990-es országgyűlési választásokat megelőző
rendszerváltoztató folyamat mindennapi életünket máig is alapvetően meghatározó
részleteiről nem rendelkezik kellő információval a társadalom, így a kommunikációs
monopóliumok segítségével nagyon könnyen félrevezethetőek az egyes emberek és a
közösségek is .

Pedig a legteljesebb nyilvánosságra tartozik, azaz a társadalom tisztánlátását és azon
keresztül cselekvőképességét segíti, önveszélyes manipulálhatóságának vethet gátat, ha
tizenöt év mulasztását pótolva végre megismerjük és megismertetjük a közelmúltunk
eseményeinek hátterében meghúzódó és bemutatható történések láncolatát .

Mindezek miatt, tapasztalva az ország teljes és önveszélyes kettéosztottságát, megértve az
egyre erősebben megjelenő jogos és valós társadalmi igényt a rendszerváltoztatás
hátterének legteljesebb megismerése iránt, a politikai felelősséget átérezve az
Országgyűlés kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a rendszerváltoztatás folyamatát
és körülményeit annak teljes valójában a társadalom elé tárja, és ennek érdekében az
alábbi határozatot hozza .

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34 . §-ának (1) bekezdése alapján a rendszerváltoztatás
körülményeit, valamint a rendszerváltoztatás folyamatának eredménytelenségét előidéző
okok összefüggéseit feltáró országgyűlési vizsgálóbizottságot hoz létre .

11 . Az bizottság feladata, hogy tárja fel a rendszerváltoztatás körülményeinek és
folyamatának teljes hátterét, majd fogalmazza meg válaszait az alábbi kérdésekre :

Van-e, és ha igen, milyen összefüggés áll fenn a rendszerváltoztatás körülményei, a
nyilvánosság által nem ismert, a rendszerváltoztató folyamat háttérben zajló események,
egyezségek, illetve alkuk és

a pártstruktúra kialakulása, és későbbi változásai ;
az állampárti diktatúrát működtetőkkel szembeni igazságtétel elmaradása ;
az állampárti diktatúra áldozatait megillető méltó jóvátétel elmaradása ;
a határon túli magyar nemzetiségű személyek visszahonosításának elmaradása ;
a népesedés és egészségpolitika azonnali homloktérbe állításának elmaradása ;



legalább a földtulajdon eredeti tulajdonosok részére történő visszaadásának, azaz a
föld reprivatizációjának elmaradása;
az állampárti diktatúra által legkésőbb 1982-től felhalmozott adósságállomány
felmondásának, illetve átütemezése kérésének elmaradása ;
a bank-konszolidáció lefolytatásának módja;
az élelmiszer-feldolgozó ipar és más stratégiai ágazatok nemzeti érdekekkel
szembe helyezkedő privatizációjának lebonyolítása, és ezen privatizációk
kivizsgálásának elmaradása ;
a bíróság, az ügyészség és a rendőrség átvilágításának elmaradása ;
a korrupció teljes elharapózása;
a magyar külpolitika euro-atlanti irányultságának a magyar nemzetpolitika
rovására történő eluralkodása

között?

Az itt felsorolt kérdések egyáltalán előkerültek-e a háromoldalú tárgyalások során, és
ha igen, akkor milyen formában, milyen súllyal fogalmazódtak meg velük
kapcsolatban vélemények és álláspontok?

III . A bizottság a IL pontban foglalt kérdésekre adott válaszait követően tegyen javaslatot
arra nézve, hogy a válaszok megfogalmazásán túlmenően milyen további országgyűlési,
kormányzati illetve milyen jellegű egyéb intézkedésekre van szükség .

IV. A bizottság maga határozza meg eljárási rendjét, valamint az I-es és II-es pontban
meghatározott feladata ellátása és a kérdések megválaszolása érdekében végzett feltáró
munkájának vizsgálati módszereit .

V. A bizottság a tevékenységéről jelentést készít, és azt az Országgyűlés elé terjeszti . A
jelentésnek tartalmaznia kell :
- a bizottság feladatát ;
- a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket ;
- a bizottság ténybeli, jogi és egyéb megállapításait ;
- annak részletes leírását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította ;
- a feltáró munka elvégzésének segítésére felkért szervek és személyek, illetve a vizsgálat
által érintett szervek és személyek észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire,
eljárására és megállapításaira vonatkozóan ;
- a bizottság javaslatait a szükséges intézkedésekre .

VI. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat I-IV . pontjait érintő feltárásra,
vizsgálatra és javaslattételre . A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben
meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be . A kért adatokat az Alkotmány 21 . § (2) és (3)
bekezdései alapján mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg a
bizottság előtt vallomást tenni .



VII. A bizottság 10 (tíz) tagból áll . A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői és a
független képviselők tesznek ajánlást az alábbiak szerint .

Magyar Szocialista Párt: 4 fő

Fidesz - Magyar Polgári Párt : 3 fő

Magyar Demokrata Fórum : 1 fő

Szabad Demokraták Szövetsége : 1 fő

Függetlenek :

	

1 fő

VIII. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására, a
képviselőcsoportok vezetőinek és a független képviselők egyeztetett javaslata alapján, a
Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek. A javaslatról az Országgyűlés
vita nélkül határoz . A bizottság elnökére az ellenzéki képviselőcsoportok a független
képviselőkkel egyeztetve, alelnökére a kormánypárti képviselőcsoportok, a bizottsági
tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot . A bizottság tagja csak olyan
országgyűlési képviselő lehet, akinek a törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzése
megtörtént .

IX. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe . Működésének
költségeit az Országgyűlés fedezi .

X. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, de legkésőbb 2005 . december 31-ig
tart .

INDOKOLÁS

A magyar társadalom, a nyilvánosság nem ismeri a rendszerváltoztatást levezénylő
háromoldalú tárgyalások, a volt állampárt, az Ellenzéki Kerekasztal és az úgynevezett
civil oldal közötti megállapodások, háttéregyezségek máig ható részleteit .

Éppen a rendszerváltoztatást követő évek eseményei mutatták meg, hogy mennyi
nehézséggel kell megküzdeniük az embereknek és a közösségeknek, a társadalom
egészének, amennyiben elzárják tőlük az információt, vagy politikai érdekből
manipulálják a sajtót a közelmúltunk valóságának eltorzíthatósága érdekében . Mára már
tudjuk milyen mértékű társadalmi válság terebélyesedhet ki a múlt ismeretének hiánya
miatt.
Ugyanezt, illetve ugyanilyen jellegű hibát, mondhatni bűnt nem követhetünk el ismét . Ez
ellen szól a morál, de erre figyelmeztetnek a mai Magyarország közállapotai is .

Mára már az Országgyűlésben zajló viták kereteit is feszegetik a rendszerváltoztatás
feltáratlanságának kérdései . Vannak, akik az állampárt és a demokratikus ellenzék közötti
-külső erők befolyásától mentes- tárgyalásos, vannak, akik a szovjet-amerikai megegyezés
keretei között levezényelt és vannak, akik az ellenzék által kikényszerített
rendszerváltoztatásról beszélnek. Ezen vélemények mellett vannak, akik a formális és a
volt állampárt informális erőiből átalakult ma is informális hatalom közötti, a
megállapodás és a zsarolás eszközeit egyaránt alkalmazó rendszer működéseként
tekintenek a rendszerváltoztatás folyamatára .
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rs alom tisztánlát át_ ni rr tana fel a

rendszerváltoztatás valóságos ~clyamat.át, ú -,, fenn áIl a vcszé?e, hogy a kZizel :núit

tőrtér-c1nlenek meghan ísa.ásához adhat hallgatólagos tárra-oltatást .

Az állampárti diktatúra a: xu=raIirás alapján xnükőd len elnyomórendszeren kereszti2l
tartotta alávetettségben a társadalmat. Ezért a rendszerváltoztatásnak: estipán szükséges, de
nem elégséges fe}tétele volt az ügynevezem demokratikus inté=4nyrendszer kiépítése,
-hiszen a társadalom morális megtisztulásának elitriadása éppen a lényegétől, az alapjától
fosztotta meg a rendszerváltoztatás folyamatát, elhiteltelenítve a rnoráüs megtisztuláshoz
teljes segítséget r~em_ rzyjtó, ám a társadalom általános felermeLkedését ígérő politücai

csoportokat. hiszen brr kell láLr:unk, hogy a célok, a társadalmi jólét kiszélesítése,
kiszélesedése nem teljesün--k .
Rendszerváltoztatásröl teltét csak abban az esetben bszélhennk, ha megteremtettük a
demokratikus berendezkcd múkodésének morális alapjait is . Ehhez nyújthat döntő, ezért
felbecsülhetetlen mérni segítséget a rendszerváltozatás folyamatának hiteles bemutatása .

ezt kérjük az Grszággyülés képviselcicsoportjaitöl és a független képvisY:ölctól is, hogy a
fowiek miatt fokozottaim ü&,ciJünk arra, hegy a bizottságba a létreho zásának céljaival
azonosuló, eredményre törekvő, azaz ebbAn a munkában feleldsen részt vállalni
szándékoaá kélnvv selpket delegáljanak .
Egyben várjuk azon képvisclőík cnként jelentkezését, akik aláírásukkal elésegítik, hogy a
Há~7„s7abálynak megfelelően az L?rszág ,yí les a legrovidebb időn belül legyen köteles
feIáIIít ai a Vizsgálóbizottságot,

Budapest, 2005_ március ? 0 .

K6rümi Attila
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