
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Képviselő i önálló indítván y

. . ./2008. (. . .) OGY határozat

az eltitkolt múlt megismerhetőségéről

A harmadik Magyar Köztársaság megszületése óta az Országgyűlés adósa a magyar
társadalomnak az elmúlt rendszer állambiztonsági szervei m űködésének, az Állambiztonsági
Szolgálat által keletkeztetett iratok, dokumentumok nyilvánosságának biztosításával .

A rendszerváltás előtti Magyarország nem volt jogállam, ezért a titkosszolgálatok működése sem
lehetett jogállami . A nem jogállami rendszer titkosszolgálati iratai visszatartásához, indokolatlan
titkosításához az egykor megfigyeltek, áldozatok, kutatók, továbbá a nyilvánosság elő li
elrejtéséhez a jogállami Magyar Köztársaságnak nem fűződhet érdeke. Ezt támasztja alá
egyrészről az Alkotmány 61 . §-ának (1) bekezdésében garantált közérdekű adatok
megismeréséhez való jog (információszabadság), másrészről az Alkotmány 70/G. §-ában
biztosított tudományos élet szabadságához fűződő jog (tudomány szabadsága) .

Az Országgyű lés a 190/2007. (VII . 23 .) számú kormányrendelet alapján az állambiztonsági irato k
átadása teljesítésének értékelésére létrehozott Szakértői Bizottság (közismert nevén „Kendi
Bizottság”, a továbbiakban: Szakértői Bizottság) jelentésében foglaltak szembesítik a jogalkotó t
és a magyar közvéleményt azzal, hogy a történelmi közelmúltunk mélyebb megismerését, a z
információs kárpótlást akadályozzák a visszatartott és indokolatlanul, megalapozatlanul titkosítot t
iratok, dokumentumok.

Az eltitkolt közelmúltunk megismerhet ősége és nyilvánossága érdekében szükséges kormányzat i
és jogalkotási feladatok megvalósítása érdekében országgyűlési határozat elfogadását tartjuk
szükségesnek.

A felsorolt értékszempontok figyelembevételével, az eltitkolt közelmúltunk megismerhet ősége
érdekében szükséges kormányzati és jogalkotási feladatokról az Országgy űlés az alábbi
határozatban rendelkezik:
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1. Az Országgyű lés felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy alakítsa ki a fentiekbe n
megfogalmazott jogpolitikai célok megvalósításához szükséges jogszabályi hátteret a következők
szerint :

a) Minden 1990 . május 2-a előtt keletkezett közirat kerüljön közlevéltárba, és a pártállam

időszakában közfeladatot ellátó személyek tevékenységével együtt legyen megismerhet ő . Ezen
általános szabály alól csak az adatvédelmi törvény szerinti különleges adatok, valamint a z
állambiztonsági iratok esetében a Szakértői Bizottság által javasolt bizonyítási eljárással és

kétszintű bíróság jóváhagyásával, ügyviteli értékkel rendelkező adatok képezhetnek kivételt.

b) A Kormány a határozati javaslat I . a) pontjában meghatározott köziratok nyilvánossága é s

megismerhetősége érdekében biztosítsa az iratokat őrző intézmények számára az iratok interne t
segítségével történő megismerhetőségének a feltételeit.

c) A Kormány intézkedjen a Szakértői Bizottság jelentésében foglalt javaslato k
figyelembevételével – független szakértők bevonásával – az egykori állambiztonsági szervek
dokumentumait tartalmazó mágnesszalagok adatainak archiválásáról, valamint civil kontrol l
melletti feldolgozásáról, és az 1. pontban foglaltak szerinti köziratként való kezelésérő l .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a fentiekben megfogalmazott célo k
megvalósításához szükséges törvényjavaslatot 2009 . február 28-ig terjessze az Országgyű lés elé .

3. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Közép-Kelet Európában Magyarország a történelmi múlt feltárása tekintetében elmarad a z
egykori kommunista országokkal való összevetésben . Több országban sok évvel a rendszerváltás
után született meg a vonatkozó szabályozás, ugyanakkor Csehország, Szlovákia és Lengyelorszá g
jogalkotása eltérő módon bár, de a szembenézést, a kutathatóságot, a nyilvánosságo t
hatékonyabban elősegítő szabályozást alkotott, mint például a magyarországi 2003. évi III .
törvény. A fentiekben megfogalmazott jogpolitikai célkit űzéseink hátterében az áll, hogy
Magyarországon a rendszerváltást követően mind ez ideig nem került sor a Köztársasá g
alkotmányának szellemiségét, normáit kifejező átfogó jellegű , „múltfeltáró” törvény
megalkotására. A megalkotandó törvénynek olyan alkotmányos célokat kell megfogalmaznia ,
amelyek elérése indokolttá és szükségessé tennék a teljes nyilvánosságra hozatallal járó esetlege s
alapjog-korlátozást . Ennek megfelelően az alkotmányos célok megfogalmazása kettős: egyrészről
az Alkotmány 61 . §-ának (1) bekezdésében garantált közérdek ű adatok megismeréséhez való jog
(információszabadság), másrészről az Alkotmány 70/G . §-ában biztosított tudományos élet
szabadságához fűződő jog (tudomány szabadsága) . Az információszabadság fogalomköréb e
tartozik az »információs kárpótlás"-hoz való jog is .

Ez azt jelenti, hogy az elvett/elrejtett információkért kárpótolni nemcsak az egyes embereket kell,
akikkel kapcsolatban valóban kezelt és még mindig kezel adatokat az állam, hanem a társadalom
egészét, beleértve azokat is, akiknek személyes adatait talán sohasem kezelték a szolgálatok, és a
tudományos kutatókat, akiknek munkáiból szintén információs kárpótlást kaphat az
állampolgárok közössége .

Ez pedig már nem az adott egyének információs önrendelkezése körébe tartozó probléma, hane m
a mindenkit megillető közérdekű információkhoz való hozzáférés, vagyis az
információszabadság kérdése . A jelen és a múlt megismerése is csak az információszabadság ,
vagyis a közérdekű adatok nyilvánossága révén valósulhat meg . Ennek alapján a polgároknak
joguk van megtudni, hogy az egyes állami szervek és az egyes állami tisztvisel ők hogyan
intézik/intézték a köz ügyeit .

A jogalkotást és a jogalkalmazást a mai napig félreviszi a nagy késéssel elfogadott 1994-e s
átvilágítási törvény. Megkésettsége mellett nagy hibája, hogy egyrészt nem a múlt telje s
megismerését tekintette a legfontosabb kérdésnek, másrészt pedig a lusztrációt nem kötött e
szankciókhoz, illetve szankcióként kezelte a tény megnevezését . Ugyanakkor a tény
megítélésében a bírósági gyakorlat és a kutatók által igazolható érintettség elválik egymástól . A
2003. évi III . törvényig ez lényegében azt jelentette, hogy elsősorban nem a tettesek, hanem az
áldozatok adatai váltak a nyilvánosság számára inkább megismerhet ővé. A titkosítás és
anonimizálás tulajdonképpen mindmáig els ősorban a Magyar Népkőztársaságot, az állampártot ,
az állambiztonsági szolgálatot és a vele együttm űködőket védi, leplezi.

18 évvel a rendszerváltás után csak jogállami érvekkel megalapozottan igazolhat ó
nemzetbiztonsági érdek indokolhatja pártállami iratok, adatok visszatartását . Ebben az
értelemben foglalt állást a Sólyom bizottság is, és ezért fogalmazunk úgy, hogy „indokolatla n
titkosításhoz” nem fúződhet érdek .
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Részletes indokolás

Az I . pontho z

A pártállami diktatúra köziratainak közlevéltárban a helyük. Ez alatt minden olyan iratot értünk,
amelyet az adott szerv napi munkája során nem „használ”, azaz nincs ügyviteli értéke. Ez pedig
független attól, hogy minősített iratról van-e szó . Ez utóbbi ugyanis nem fizikai elhelyezés ,
hanem a megismerhetőség kérdése. A határozati javaslatban szándékosan nem soroltuk fel a
pártállam időszakában működött összes párt-, állami és társadalmi szervet, ugyanis az általu k
keletkeztetett köziratok — az államhatalom egységének szocialista elvébő l kifolyólag — közjogi
értelemben nem alkottak külön egységet . Értelemszerűen tehát az 1 . pontba tartoznak különösen
az Állambiztonsági Szolgálat III . Főcsoportfőnöksége, a Magyar Néphadsereg Vezérkari
Csoportfőnökség 2. csoportfónöksége, a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Minisztertanács, a
bírósági, ügyészségi, büntetés-végrehajtási szervek, továbbá a pártállam egyéb tömegszervezetei
(Hazafias Népfront, KISZ, SZOT, KNEB, stb .) által keletkeztetett köziratok is .

A mai minősítéseket — nem „kampányszerűen”, de záros határidővel — felül kell vizsgálni . Ennek
kiindulópontja, hogy — a hatályos szabályozáshoz képest — pontosan meg kell fogalmazni azt,
hogy 2008-ban még mi képezheti és meddig államtitok tárgyát . Minden ilyen meghatározásban a
jelenlegi „nyilvánvalóan vagy kimutathatóan” kitételt fel kell váltania a „bizonyítottságnak” . A
Szakértő i Bizottság jelentésének A törvény szerinti titkosítás fejezetében foglalt javaslat lehet a
konkrét megoldás .

A minősítéseknél nem járható út a „civil-kontroll” bevonása, nem csak azért, mert látható volt,
hogy ezzel a 2003-as törvény végrehajtásánál miként éltek vissza (ld . „Gálszécsy-bizottság") ,
hanem leginkább azért, mert a jogszabályokkal összhangban a titkosítási gyakorlat nem „civil”
kérdés, a kontroll lehetőségét azonban feltétlenül biztosítani kell. Egyedüli elfogadható
megoldásnak ezért a javasolt bírói utat tartjuk .

Ugyanakkor a minősítések felülvizsgálata valóban nem korlátozódhat kizárólag a z
állambiztonsági iratokra, hanem ki kell terjednie a mostani, 2009-es határid ővel valamennyi
1990. május 2-a előtti köziratra (a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anya g
védelméről szóló 1995 . évi LXVI. törvény 22-23 . §-aiban meghatározott időpont) . Feltehetően
meg kell határozni a 3 évenkénti felülvizsgálatok szempontjait is .

Elkerülhetetlen a megismerés szabályainak a meghatározása . Az érintett esetében ennek két
korlátja lehet, nevezetesen a — jelen határozati javaslat értelmében felülvizsgált — államtitok, és
mások szenzitív adata. A kutatók tekintetében a jelenlegi szabályozás alapvetően jó, azonban
további jogi garanciák kidolgozására, valamint a kutatásbarát jogalkalmazásra lenne szükség .

A harmadik kategória, vagyis a sajtó és „bárki” számára a megismerés szabályozására a német
változat követhető példa. Eszerint a megfigyeltekre vonatkozó iratok esetében korlátozott, a
„közszereplők” esetében teljes körű legyen a megismerhetőség. Az állambiztonsági szervezet
tisztje, hálózati személye, hivatalos vagy társadalmi kapcsolata, az illetékes állami szerv vagy
párt tisztségviselője hivatalos személyként végzett tevékenységére vonatkozó iratok pedig a
szenzitív adatok (privát szféra) kivételével teljes egészében legyenek megismerhet őek.

A megismerés, a nyilvánosság biztosításában elengedhetetlennek tartjuk az internet szerepét . A
jogalkotó felelőssége, hogy ennek feltételeit megteremtse.
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A mágnesszalagok megmentése a Magyar Állam kötelessége . Rájuk is a fenti szabályok
vonatkoznak . Független szakértők bevonásával lehet és kell ellen őrizni, hogy 1990. február 14-e
után hányszor nyúltak a mágnesszalagok lejátszására alkalmas gépekhez, illetve magukhoz a
szalagokhoz : nyomtattak-e róluk, sérült-e, változott-e az adatmennyiség és az adattartalom .
Ezekre a kérdésekre a fájl napló éppen olyan pontos válaszokat ad, mint a papíralap ú
adathordozókon a lajstrom- vagy iktatókönyv, valamint a kér ő lap, szolgálati jegy.

A 2. ponthoz

A javasolt 2009 . február 28-i határidő t azért tartjuk alkalmasnak, hogy még a tavaszi ülésszakban
lehetőség legyen megtárgyalni és elfogadni a Kormány által beterjesztett törvényjavaslatokat .
Ugyanakkor 2009 . február 28-ig a Kormánynak elegendő idő áll rendelkezésre a jogalkotási
lépések előkészítésére, tekintettel arra, hogy a Szakértő i Bizottság jelentését a Kormány már
2008 szeptembere óta tanulmányozza .

A 3. ponthoz

A téma kiemelt fontosságára való tekintettel indokolt a határozati javaslat mihamarabbi hatályb a
lépése .

Budapest, 2008. december 10 .

Dr. Fodor Gábor
SZDSZ
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyű lési határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Mellékelten – a Házszabály 85 . §-ának (2) bekezdése és 87 . §-ának (2) bekezdése alapján –
benyújtjuk az eltitkolt múlt megismerhetőségéről szóló

országgyű lési határozati javaslatot .

A határozati javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Dr. Fodor Gábor
SZDSZ

Budapest, 2008. december 10 .
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Dr. Magyar Bálint
SZDSZ
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