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Az Országgyűlés

. . . ./2014 (. .,) OGY határozata
az országos politika rendszerváltást kővető meghatározó szereplő i állambiztonsági

múltjának vizsgálatáró l

1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét az iránt, hogy minden magyar állampolgárna k
joga van a rendszerváltás titkos történetének megismeréséhez .

2. Az Országgyűlés meggyőződése, hogy az országos politika rendszerváltást követ ő
meghatározó szereplői állambiztonsági múltj ának szisztematikus vizsgálata é s
megismerhetővé tétele nem tűr további halasztást .

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy 2014 . december 31-ig nyújtson be
törvényjavaslatot a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013 . évi CCXLI. törvény
módosítására, amely kiegészíti a Bizottság tevékenységét az 1989 . október 23-át követően
miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, országgy űlési képviselői, valamint az Országgyűlés
által megválasztott közhatalmi tisztséget betöltő személyek állambiztonsági múltj ának
vizsgálatával és megismerhetővé tételével .

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

A javaslat a Nemzeti Emlékezet Bizottsága feladatai között az országos politik a
rendszerváltást követő meghatározó szereplői (a miniszterelnöki, miniszteri, tág értelemben
vett államtitkári, országgyűlési képviselői, valamint az Országgyűlés által megválasztott
közhatalmi tisztséget betöltő személyek) esetében az adatok szisztematikus feldolgozásána k
előírására hívja fel a Kormányt. A kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása
ugyanis lehetetlen annak továbbélése és a közhatalmat az elmúlt évtizedekben gyakorl ó
személyek vizsgálata nélkül . A rendszerváltás súlyos kudarca, hogy kormányzati részr ő l egy
vállrándítással elintézhető , ha valaki a Belügyminisztérium III-as Főcsoportfőnökségében
szerzett tapasztalatait immáron a Belügyminisztérium rendészeti államtitkáraként
kamatoztathatja. Az egész politikai elit a rendszerváltás óta, Orbán Viktor immáron harmadi k
kormánya pedig – korábbi ígéreteivel szemben, a saját magának szabott határidőket
többszörösen megszegve és a Lehet Más a Politika sorozatos próbálkozásai ellenére, illetv e
csak egy látszatmegoldással szolgálva – több mint négy éve adós az aktanyilvánossá g
ügyének megnyugtató rendezésével.

Az Országgyűlés kiemelt feladata az államgépezetben továbbél ő múlt feltárásának
elősegítése, ennek ismerete nélkül ugyanis sem a morális, sem a jogi ítélkezés nem lehe t
kellően megalapozott. Különösen nem a saját állambiztonsági múltat cinikusan sz őnyeg alá
seprő jelenlegi kétharmados többségt ő l .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselő i indítvány (országgyű lési határozati iavaslat)

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtom az országos politika rendszerváltást követ ő meghatározó szereplő i
állambiztonsági múltjának vizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2014 . június 30 .
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