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Tisztelt Elnök Úr !

A Hsz. 91 .§ (1)-(2) bekezdése, valamint 115 .§ . bekezdése alapján az alább i
írásbeli kérdést intézzük Bajnai Gordon miniszterelnök úrhoz

„Kész-e a politikai rehabilitáción túl érdemben segíteni Végvári Józse f
helyzetén?”

A választ írásban kérjük .

Tisztelettel :

Budapest, 2010 . április 29 .
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Tisztelt Miniszterelnök Úr !

1989. október 23-án a Nemzeti Kerekasztal megállapodása alapján történt meg a
Harmadik Magyar Köztársaság, a demokratikus jogállam kikiáltása . Ez az esemény a
pártállami múlttal való szakítás, és a jogállamiság kezdetének pillanatát volt hivatott
szimbolizálni .
Erről beszéltek akkoriban a hatalmat gyakorló politikai vezetők, a miniszterelnök és a
kormány tagjai .

Ugyanezek a személyek azonban még október 23-a után is kézhez kapták politika i
riválisaikról azokat az információkat, amelyeket az állambiztonsági szerve k
telefonjaik, magánlakásaik lehallgatásával, levéltitkaik megsértésével továbbra is
gyűjtöttek . Ezek a politikai vezet ők egyáltalán nem éreztek késztetést arra, hogy az t
mondják: ez a tevékenység demokráciában, jogállamban már nem folytatható! Ne m
voltak képesek arra, hogy a jogállami normákat a napi politikai gyakorlatban is
kövessék, vagy érvényesítsék, pedig erre is volt példa, nem is akármilyen testületben .

Az egykori állambiztonsági szervek őrnagya, Végvári József személyes ,
egzisztenciális biztonságát kockázatva éppen 20 évvel ezelőtt szolgált bizonyítékokka l
a még 1990 fordulóján is zajló megfigyelésekre, és a hatályos törvényekkel i s
ellentétesen folytatott iratmegsemmisítésekre . Ez a bátor ember felismerte, hogy az
első szabad választások tisztaságát alapjaiban kezdi ki a végrehajtó hatalom szerveine k
törvénysértő tevékenysége .

A „DUNAGATE” botrány felhívta a figyelmet arra, hogy a pártállami megrendel ő i
gyakorlat továbbra is működik, az állambiztonsági szervek pedig a félreértelmezet t
hivatástudatból, szolgalelkűséggel, az alkotmányosság normáit semmibe vév e
működnek . Az ügy kirobbanását követ ően a Kormány felállított egy
belügyminisztériumi ad hoc bizottságot, mely nem tagadta el, hogy „a legálisan
m űködő politikai pártokhoz; szervezetekhez kapcsolódó személyek tevékenységéről
titkos operatív eszközökkel történ ő adatgyűjtéseknek” semmiféle jogi alapjuk ne m
volt . „ Megállapította a bizottság, hogy az állambiztonsági szolgálatnál olyan ügyirat -
megsemmisítés folyik, amely sem a fennálló szabályoknak, sem a józan ész
követelményeinek – így a szolgálat valódi érdekeinek nem felel meg . Ez a tevékenység
már a történelmi felelősség (!) kérdését is felveti. ”
A nyilvánosság ereje megbuktatta az akkori belügyminisztert, és hozzájárult a III/1I1 -
as csoportfőnökség megszüntetéséhez .

Végvári József, aki tettével sokat kockáztatott, sokat is veszített . A szabad választások
után, 1990 április 27-én közölték vele, hogy március 31-i, vagyis visszamen őleges
hatállyal nyugdíjazzák . A katonai bíróság sajátos érveléssel 1991-ben elmarasztalta, é s
rehabilitálására (bizonyos értelemben) idén 2010 . március 15-én végre sor került azzal ,
hogy az Ön javaslatára a Köztársasági Elnök úrtól, Önt ől, valamint az Országgyű lés
elnökétől átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét (katona i
tagozat) .



Ezzel együtt most lényegében magárahagyatottan, feleannyi nyugdíjból él, mint
alkalmazkodó, a jogállami normákra kevésbé érzékeny pályatársai, és harmad- vagy
negyedannyiból, mint azok, akik iratmegsemmisítéseket, illetve hamis játszmáka t
irányítottak .
Meggyőződésünk, hogy az idejekorán hivatásától megválni kényszerült Végvár i
Józsefnek a harmadik Magyar Köztársaság tartozik annyival, hogy az anyag i
juttatással nem járó kitüntetésen túl, el őléptetéssel korrigálja, rendezi nyugdíját .

Az elmúlt évek során Végvári József méltánytalan helyzetét számtalan esetbe n
jeleztük és kértük az arra illetékeseket, hogy orvosolják azt . Tisztában vagyunk azzal ,
hogy kevés idő áll még rendelkezésre, de kérjük, hogy orvosolja a helyzetet. Ha ez
nem lehetséges, kérjük, hogy új kormányfőnek, az átadásakor hívja fel erre –
támogatólag – a figyelmét .

Mindezek alapján kérdezzük a Tisztelt Miniszterelnök Urat :

Kész-e a politikai rehabilitáción túl érdemben segíteni Végvári József helyzetén ?

Megtisztel ő válaszát írásban várjuk .

Budapest, 2010 . április 29 .

Tisztelettel :

Mécs Imre
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