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Írásbeli választ igénylő kérdés
Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994.
(IX. 30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján

„Mikor lesz végre az állambiztonsági múlt azok számára is átlátható, akiknek nincse n
saját felhasználású listájuk?”

címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani dr . Navracsics Tibor közigazgatási
és igazságügyi miniszter úrnak .

Tisztelt Miniszter Úr!

Több mint száz egykori IIUIII-as ügynöktő l, illetve örökösétől vonja meg a kormány a

nyugdíjpótlékát – adta hírül a Hír Televízióban Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügy i

Minisztérium parlamenti államtitkára . Ez nagyon derék dolog, de az apró örömöt és elégtétel t

elhomályosítja az a súlyos tény, hogy az egész politikai elit a rendszerváltás óta, a másodi k

Orbán-kormány pedig – ígéreteivel szemben, a saját magának szabott határid őket

többszörösen megszegve és a LMP sorozatos próbálkozásai ellenére – három éve adós a

megnyugtató megoldással az aktanyilvánosság ügyében . Legutóbb éppen néhány napja, a z

alkotmányügyi bizottság kormánypárti többsége nagy bátran „letartózkodta” a z

állambiztonsági múlt feltárására irányuló – immáron harmadik – LMP-s törvényjavaslat

tárgysorozatba vételét . A múlt ismerete nélkül pedig sem a morális, sem a jogi ítélkezés ne m

lehet kellően megalapozott. Különösen így van ez, ha a hatalom kénye-kedve szerint, és a

nyilvánosság elől elzárt listákból szemezgethet a politikai haszonszerzés érdekében .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



Kérdezem mindezért a Tisztelt Miniszter Urat, hogy

a) honnan tudja, kik az egykori IIUIII-as ügynökök ,

b) milyen listákból és milyen szempontrendszer alapján szemezget a nyugdíjpótléko k

kapcsán a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ,

c) miért pont a III/III-as ügynökök nyugdíjpótlékát vonják meg ; mi lesz a hajdani iII-as

főcsoportfőnökség további spiónjai, az egyéb hivatásos alkalmazottak, hálózati

személyek, illetve az érintett pártállami hatalomgyakorlók nyugdíjpótlékával ,

d) rendelkezik-e a jogalkotásért felel ős tárca arra vonatkozó listával, hogy 2010 . óta hány

ígéretet tett és hány önmagának szabott határid őt lépett túl a kormányzat az

ügynökakták nyilvánosságával és az úgynevezett Nemzeti Emlékezet Bizottságáva l

kapcsolatban, valamint

e) meddig lesznek még a diktatúra titkai a demokrácia titkai ; mikor lesz végre az

állambiztonsági múlt azok számára is átlátható, akiknek nincsen saját felhasználású

listájuk; támogatja-e a az állambiztonsági múlt feltárására vonatkozó harmadik LMP-s

törvényjavaslat parlamenti megtárgyalását?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2013. május 21 .

chiffer András
független képviselő (LMP)
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