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Összegzó jelentés

a Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel ezelőtti
visszaállításáról című politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslathoz

(P/10189.) benyújtott
képviselői módosító javaslatok vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 1012014. (( I. 24.) OG Y határozat ( a továbbiakban: HHSZ)
82. ~ (4)-(8) bekezdésében meghatározott eljárásában ·- lefolytatta a politikai nyilatkozatra

vonatkozó javaslat részletes vitáját.

A Bizottság a politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy 

az megfelel a 111 !SZ 44. § ( 1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

;\ Bizottság a részletes vita során a 111 !SZ 82. ~ (5) bekezdése alapján megtárgyalt» az

összegző jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat. megvizsgálva egyben azt is.

hogy azok megfelelnek-e a 111 IS/. 42. ~-úban foglalt követelmény nck.

A Bizottság a politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitáját 2020. április 23-ún
lezárta.

Budapest. 2020. április 23. 
Tisztelettel:
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a Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel ezelőtti
visszaúllitásáról című

P/10189. számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslathoz benyújtott,
P/10189/3-4. számú képviselői módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

I Iánéranyagpont sorszáma 1.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: P/10189/4/1.
Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat érintett része: politikai nyilatkozatra vonatkozó
javaslat szövege
Módosítás jellege: módosítás

Az Országgyűlés tisztelettel emlékezik meg a1. ország állami önrendelkezése 1944. március

tizenkilencedikén történt elvesztését követő első szabadon választott népképviselet 1990. május

második: megalakulásáról. amely Alaptörvényünk szerint - hazánk új demokráciájának és

alkotmányos rendjének kezdete. ;\ szabad országgyűlés az ettől a jogtól évtizedekig

megfosztott magyar polgárok demokratikusan kinyilvánított akaratából jött létre.

Az Országgyűlés tagjai fejet hajtanak mindazon magyarok helytállása elöli, akiknek hűsége.

szabadságvágya. bátorsága és áldozatvállalása elengedhetetlen volt ahhoz. hogy -- amint az

ország függetlenségének elvcsztét okozó külső körülmények változása lehetővé tette a

magyar nép ismét önnön kezébe vehesse sorsát. l lálával emlékezünk a nemzetiszocialista.

illetve a kommunista diktatúra és az idegen megszállás ellen küzdő, és a vértanúságot is vállaló

honfitársainkra. az 1945-ös és 1947-es nemzetgyűlés demokratikus meggyőződésük mellett

mindvégig kitartó képviselőire. 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk hőseire. a

rendszerváltoztatás folvamarának nemzet és demokrácia iránt elkötelezett elókészítőirc és



clindítóira éppúgy, mint a/okra. akik mindennapi munkájukkal. erőfcszitcseikkcl.

tehetségükkel és szorgalmukkal, gyermekeik felnevelésével járultak hozzá az ország

fennmaradásához.

Kegyelettel gondolunk az első szabadon választott országgyűlés elhunyt tagjaira. s

megbecsüléssel mindazon képviselőtársainkra. akik a rendszerváltoztatás első demokratikus

parlamentjében. illetve azt követben megbízatásuk lejártával, a polgári életbe visszatérve

Magyarország felemelkedéséért dolgoztak.

IA kommunisták több mint négy évtizednyi uralma során lepusztított, elszegényített,

súlyos adóságokkal terhelt és szellemileg, lelkileg is megnyomorított ország helyreállirása

történelmi súlyú kihívás elé állította az új törvényhozás tagjait.] A demokratikus és

jogállami berendezkedés rövid időn belül megvalósuló felépítését. a piacgazdaság jogi

kereteinek kialakításat. az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének átalakitását. az ország

határain kívül rekedt magyar közösségekért való felelősségvállalásnak a ncmzctpolitikába

történő visszaillesztését a Szent István-i államszervezéshez fogható jelentőségű tettként

fogadjuk el. és elismeréssel illetjük.

Ugyanakkor. az adott külső és belső történelmi helyzet adta nehézségek közepette. a

rendszerváltoztatás továbbvitele során hozott döntésekkel nem sikerült gátat szabni a

társadalom jelentős részét érintő kiábrándulásnak [és a kommunista diktatúrát korábban

fenntartó csoportok meg-megújuló uralmi törekvéseinek. E - posztkommunízmusként

jelölhető, az ország újbóli lecsúszásának és kűlső függésbe kerülésének veszélyét többször

felidéző - korszakot az új Alaptörvény 2012. január elsejei hatályba lépése zárta lej. f()J.B
ez az oka. hoL'.V ma Mauvarorszúuon önkénvurnlom van. i\ -~_{tltozl'1 vilúg kihívás:iira

MauvarorszúQ nem képes versenvké·pcscn válaszolni. mert 2010-hcn kormánvr,.1kerülvc a

Fidesz letért a demokrácia és a szociúlis piacuazdasú12. addigi. közn1ege1.1.vezésen alapuló útiúróL

;\ miniszterelnök vezérként viselkedik és egv teljesen. kizárólau tölc t'Lh.>.gÖ. központosított

inf<Jrmálisan rnüködó rendszert l·pítelt ki ma!la köré. Az úllarn központi hatalom!lvakorlúsát cuv

politikai klikk irúnvítja. amelvben helvet kapnak esalúdtagok, strómanok és lojális kliensek.

akik ezt a rendszert az államtól a helvi szintig ténvlegci_c11 n1tihöc!J9Jit

A rendszer CL'.vik jellemzöjc az elszúmoltalhatós{1Q szinte telics hiánva. hiszen az cllcnörzést
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garantáló fékek és cllcnsúlvok már nem. vagv csak alig én énvesülnek:

1. 20 I O óta a magvar választások korlátozottan voltak szabadok és nem voltak

! 

3.

4.

5.

tisztességesek.

/\z Orsdu.Lgvülés törvénvalkotóból és a végrehajtói hatalom cllcnőréből a konnánv

kritikátlan szµyQZ(l_gépé\éy(llJ..

A köztársasáQÍ elnök nem tölti be a törvénvhozói hatalom k:lctti ellcnörzö funkcióját.

Az Alkotmánvbírósáa összes tagját a Fidesz jelölte erre a tisztségre. akik a legritkább

esetben mernek csak szembe menni a kormánvzati akarattal.

A zazdasáe területén is mcctörtént a lliQ!..1-etlen intézménvck hatalmi mcuszállása: az

6. 

/\llami Szárnvevöszék elnöke. a Költségvetési Tanúcs elnöke. a :vlagvar Nemzeti Bank

elnöke és alelnökei. a Monetáris Tanács tagjai. a Gazdas{wi Vcrscnvhivatal elnöke é2
hcJyt:ttt:s_ei. a Közbeszerzési llm{2,s,íg elnöke. a Ma!.!,ar Lncrf.!etikai és Közrnü

szabálvozási I livatal elnöke 1rnír cgvtöl eQvig a korrnánvzó púrt kliense.

l\1m:,arorszúgon euvedül a bírósáuok próbülnak még ellenállni a politikai hatalom

nvomulúsúnak. dc a lcgföbb Ü!.!vészt és korúbban az Orszá!.!os Bírós{1gi Hivatal elnökét a

Fidesz pártkatonái közül nevezték ki. demokrúciákra nem jellemzö. hosszú iclötatJµ111n1

szóló rnandúturnrnal.

7. A Fidesz 2010 ótn 11;,;m csak a teljes állami intézménvrcndszcrt frdalta cL hanem

t~'irvénvck sqrával csorbította az alapvetö szabadsó!.!iogokat. Korlútoztúk a sztrájkjogot

csökkentették a szaks1ervezct i jogosultsúgokat. sziLl.orítoHak_ az euvházalapítús. __Cl

népszavazás. valamint a gvülckczési jQg_gyakorlásúnak feltétcleirL mee1LvenQítctték az

ombudsmani rendszert.

8.

9. 

A kizúrólai!OS hatalom kiépítése 2010-bcn a média me1.:szúllúsúrnl kczdödö!L_A

Médiatanács. illetve a Nernzcli Média- és Hírközlési Hatósú1.: eevoldalú politikai bcfolvás

alá került. A Médiatanács monopolhelvzetc nvomún a médiapiac e!.!\()ldalúvá vált é~ a

média lli!.!!.!ctlcnsége meeszünt. A nuwúnmédia eszki\zeinek túlnvornó többségét

UD.ü1teuv 500 orsz{wos és helvi sajtúterrnéket és rnédíun1QJJegvértelmü korrnámzatj

be íolvás alatt úlló konzorciumban koncentrúltúk.

Az oktatási. egészségügvi és szociúlis feladatok elvonúsa. ~t pénzüuvi feltételek 

111_egvo11ása a települési ünkon11ánvzatok autonórniúját csökkentette. ezvúual növelte

kisznl!.!{dtatnttsúgukat a korrnúnvtól. Ennek kövc1kezménveként múrn a településeken

lerobbant közszolgáltatások. pénz és fejlesztési távlatok nélkiili sz,ügúJtatók müködnck.

A települési önj(C)flll~nv1atok önüllósúl.Ul ma múr arra sem terjedJsi,b~1gy saját területükön

rnüködtessék a vúrosképet meehatúrozó építésüuvi ieaz12.atúst. és az eddig még



y_alamennvire önúlló heh i adóztatás bevételeit eh onjúk tü!Lik. A Fidesz kijáróL'mhereire

alapozott központi tám(H.ratúsi-pálváztatúsi rendszer !lvakorlatilag mel'.szüntettc a

kistdepLilések pénzÜ!l\ i önállúsáL!.úL kiszohdtltatta öket a fideszes kiskirúlrnknak. A

megvei önkormúnvzatok rnúra kúdertemetüvé silúnvultak. feladataik formálisak.

10. A társadalom sokrétüsé!l0t rne!ljelcnítö érdekképviseleti szervezetek, a szakszervezetek

és a rnunkáltatói szervezetek érdemben nem vehetnek részt a döntések elökészítésében.

lcl'.ven szó jelentös túrsadalmi problémúkról ,aLl.v mindennapi ü!lvekröl. A civil

szervezetek ténvkedését a hatalom Ll.vanakvással fogadja, a hatósúLl.ok vegzúljúk ökct. ha

tevékenvsél'.ük nem esik e0.vbe a kormánvzat aktuúlis érdekével.

11. Az euvházak sem mentesültek tligLl.etlensé12.Lik úllami h,<,_)rlútozüsútól. az új e12,vhúzi

törvém kiszolu,{iltatottú teszi a vallúsi közösséL:eket a kormúnvnak. és korlátozza a vallúsi

élet sokszínüség0t. Elismerés illeti azt a néh{mv vallúsi vczetöt. aki a kormánvzati

törekvésekkel szembeni ellen0rzésc·inek adott hanu9L

1 '. A hatalom megtartása érdekében elöbb megszüntették a tanszabadsáe.ot. majd hamarosan

önkénvesen bevezetnek eL:v mindenki által elutasít<)\t . N;\'T-oL Measzüntették a

tantárgvanként többtele tankönvvet. 0s azok szabadon választhatósáu{lt, állarnosítottúk a

rnnl<gnyvp_iacot. központosították az oktatási rendszert felszúrnolták a helvi közöss00.ek

beleszólását oktatási kérdésekben is. és ] (1 0ves korra csökkentellék a tankötelczetts0gel.

13. Az e!lvetemekhez telepített kancellári rendszerrel. a p0nzügvi mcuszorításokkal az

egvetemi önúllósáuot korlátozták. A CE!I elüldözL;sc. a l\:lagvar ludomúnvos Akadémia

kutatóint0zctcinck leválasztása. az 1956-os Intézet megszünteté?9 és a Politikatörténeti

lntbct Ínl!.atlanának elvétL·le. a színházak elleni túmadások a l'li_ggctlen.a korrnánvnak

közvetlenül alá nem rendelt int0zménvek elleni húború részei.

14. Ebben a rendszerben a hatalom birtokosai számúra minden be, étel gvorsan elvesz.ti

közpénz. jellegét és maeánzscbekbe vándorol.

15. A közpénzekkel \ aló b{másmó(l Maavarorszáaon tovább n)1)1lott. viszunvainkat súlvossú

teszi az államhatalom viselkedése. Ezzel kapcsolatban elég csak a hazai korrupciós

hclvzctre, val'.v a közénlckü adatok eltitkolúsának Ll.Vakorlatúra utalni

16. Az a(lóinkból és a telzúrkózásunkra szúnt uniós pénzekböl hirtelen rne12.gazdagodó

Fidesz-klientúra felemelkedése n1li!2_Ötl rnúsok üzletveszt~'se, a hatékunvabh vúllalkozók

_J1_:iµuvarok és külföldiek~·· kisz_Qrítüsa is megtalúllrntó. A dohúnvárusítási iouokat magvar

kisy{illalkozóktól vették cl és terelték út a kidlasztottakhoz. a maLl.var fc)ldva!lvon

eladúsa. útesoportosítása is bizonvítottan politikai kapcsolatokon múlott. nem törödve a

versenvképesséuuel vagv a helvi eazdák érdekeivel.
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Valljuk, hogv rvtagvarorszúg ennél jobb sorsot érdemel!

Mi. a megbízatását töltő Országgyűlés tagjai a demokratikus rendszcrvúltúst értéknek tartjuk.

történelmünk jeles teljesítményei között tartjuk számon a harminc évvel ezelőtt megalakult

népképviselet országépítő munkáját, és újólag elkötelezzük magunkat a rendszerváltoztatás

célját és értelmét adó értékek - a szabadság. az alkotmányosság és a nemzeti önrendelkezés -

mellett. Valljuk. hogy csakis a közösség demokratikus akaratnyilvánítás útján kifejezett

felhatalmazása szabhat irányt az állam működésének. Valljuk. hogy csakis egy önmagára

értékként tekintő nemzet képes szabad akaratnyilvánításra. Valljuk. hogy csakis egy. a

hagyományaira támaszkodó. de megújulni tudó erős állam alkalmas e szabadság külső és belső

feltételeinek biztosítására.

Széchenyi István szavaival valljuk. hogy csakis a .. saját tengelye körül forgó ... önálló

Magyarország kerülheti el. hogy ismét gyarmati sorba süllyesszék. s csak egy ilyen

Magyarország válhat bármely együttműködésben egyenrangú szövetségessé.

Mi. a megbízatását töltő Országgyűlcs tagjai 1990. május másodikat visszanyert szabadságunk

első napjának tekintjük. mely szabadság arra adatott. hogy az egymást követő nemzedékek

ismét naggy» tegyék Magyarországot.

;\ módosító javaslatotttal ): - a bizottság nem túmoe.atja

- az Előterjesztő (képviselője: nem ért cuvet

Háttéranyagpont sorszáma 2.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (UVIP)
Módosítópont: P/10 l 89/3/1.
Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat érintett része: ötödik bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

Ugyanakkor. az adott külső és belső történelmi helyzet adta nehézségek közepette. a
rendszerváltoztatás továbbvitele során hozott döntésekkel nem sikerült gátat szabni a
társadalom jelentős részét érintő kiábrándulásnak és a kommunista diktatúrát korábban
fenntartó csoportok meg-megújuló uralmi törekvéseinek. IE - posztkommunizmusként
jelölhető, az ország újbóli lecsúszásának és külső függésbe kerülésének veszélyét többször



6 

felidéz6- korszakot az új Alaprörvény 2012. január elsejei hatályba lépése zárta le. J Ezért
houv az Országgyülés a történelmi jóvátétel meuhiúsulásút jóvátegve. felszólítja Magvarorszúg
Kormánvát. houv a kommunista diktatúra állambiztonsági iratait hozza nvilvánosságra. íuv az
aktanvilvánossúu meutererntésével orvosolja ezt a történelmi mulasztást. A diktatúra titkai nem
lehetnek egv demokrácia titkai.

A módosító javaslaiotual): a bizottság nem támouatja

- az Előterjesztő (képviselője) nem ért euvél


