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2011 . évi . . . törvény

egyes közjogi méltóságok múltjának átláthatóságáró l

1 . §

(1) A köztársasági elnöknek, az Országgyűlés elnökének, miniszterelnöknek, az Alkotmánybírósá g

elnökének vagy a Legfelsőbb Bíróság elnökének jelölt személy a jelölését követően, de a

megválasztását megelőzően nyilatkozatot tesz arról, hogy az elmúlt rendszer titkosszolgálati

tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

szóló 2003 . évi III . törvény (a továbbiakban : ÁSZTLtv.) 1 . § (2) bekezdés 4 . pontja szerinti

hivatásos alkalmazottként, 5 . pontja szerinti hálózati személyként, 6 . pontja szerinti operatí v

kapcsolatként vagy hivatalos kapcsolatként az ÁSZTVtv . 1 . § (1) bekezdés a) pontjába n

meghatározott

a) valamely szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt-e ,

b) valamely szerv részére beszervezési nyilatkozatot aláírt-e ,

c) valamely szerv részére jelentést adott-e ,

d) valamely szervtől előnyben részesült-e .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározot t

kérdésekre külön-külön meg kell tenni .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozato t

a) a köztársasági elnöknek jelölt személy esetében az Országgy űlés elnökéhez ,

b) az Országgyűlés elnökének jelölt személy esetében az Országgyűlés fő titkárához ,

c) a miniszterelnöknek jelölt személy esetében a köztársasági elnökhöz ,

d) az Alkotmánybíróság elnökének jelölt személy esetében az Alkotmánybíróság főtitkárához,

e) a Legfelsőbb Bíróság elnökének jelölt személy esetében a köztársasági elnökhö z

kell benyújtani, aki haladéktalanul gondoskodik a nyilatkozatnak az Országgy ű lés, a Köztársasági

Elnöki Hivatal, illetve az Alkotmánybíróság honlapján oldalhű másolatban történő közzétételérő l .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat megtételével a nyilatkozat tárgya szerint i

valamennyi adat a minősítését a törvény erejénél fogva, további mínősítő i döntés nélkül elveszíti .
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(5) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat tárgya szerinti, a személyes adatok védelmér ől és

a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII . törvény (a továbbiakban : Avtv.) 19.

(1) bekezdésének hatálya alá tartozó szerv kezelésében levő valamennyi adat közérdekből

nyilvános, amelynek megismerésére az Avtv . 19. § (4) bekezdése szerint a közérdek ű adatok

megismerésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni .

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat tárgya szerinti valamennyi adat a köziratokról, a

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995 . évi LXVI. törvényben ( a

továbbiakban: Ltv.), illetve az ÁSZTLtv.-ben meghatározott védelmi idő előtt is bárki által

kutatható . Ha az irat a nyilatkozatot tevőre, valamint más személyre vonatkozóan is tartalmaz

adatokat, az Avtv. 20 . (4) bekezdését kell alkalmazni .

(7) Az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Felderít ő Hivatal, a Katona i

Biztonsági Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Állambiztonsági Szolgálatok Történet i

Levéltárának főigazgatója, továbbá a rendészetért felelős miniszter a nyilatkozatnak a (3) bekezdé s

szerinti közzétételétől számított három munkanapon belül – a (4) bekezdésre is figyelemmel –

írásban nyilatkozik arról, hogy az általa vezetett szerv kezelésében lev ő iratokban található-e olyan

adat, amely a közzétett nyilatkozattal ellentétes tartalmat hordoz . A nyilatkozatot a (3) bekezdésbe n

meghatározott személy részére kell megküldeni .

(8) A (7) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok haladéktalan közzétételérő l a (3) bekezdésbe n

meghatározott személy az ott megjelölt feltételek szerint gondoskodik .

(9) Ha az érintett személy a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozat tartalmával nem ért egyet, a

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 76 . §-ának, valamint a Büntető

Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV . törvény rendelkezéseinek megsértése miatt eljárás t

kezdeményezhet .

2.

(1) A köztársasági elnöknek, az Országgyűlés elnökének, miniszterelnöknek, az Alkotmánybírósá g

elnökének vagy a Legfelsőbb Bíróság elnökének jelölt személy a jelölését követ ően, de a

megválasztását megelőzően nyilatkozatot tesz arról, hogy a büntetőjogi felelősségét bíróság valah a

megállapította-e .
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot

a) a köztársasági elnöknek jelölt személy esetében az Országgyű lés elnökéhez ,

b) az Országgyűlés elnökének jelölt személy esetében az Országgyűlés fő titkárához,

c) a miniszterelnöknek jelölt személy esetében a köztársasági elnökhöz ,

d) az Alkotmánybíróság elnökének jelölt személy esetében az Alkotmánybíróság f őtitkárához,

e) a Legfelsőbb Bíróság elnökének jelölt személy esetében a köztársasági elnökhö z

kell benyújtani, aki haladéktalanul gondoskodik a nyilatkozatnak az Országgyű lés, a Köztársasági

Elnöki Hivatal, illetve az Alkotmánybíróság honlapján oldalhű másolatban történő közzétételéről .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat megtételével a nyilatkozat tárgya szerint i

valamennyi adat a minősítését a törvény erejénél fogva, további minősítő i döntés nélkül elveszíti .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat tárgya szerinti, az Avtv . 19. § (1) bekezdéséne k

hatálya alá tartozó szerv kezelésében lev ő valamennyi adat közérdekb ől nyilvános, amelynek

megismerésére az Avtv . 19. (4) bekezdése szerint a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó

jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat tárgya szerinti valamennyi adat, illetve a

nyilatkozatot tevőre vonatkozó adatokat tartalmazó részében valamennyi irat az Ltv .-ben, illetve az

ÁSZTLtv.-ben meghatározott védelmi idő előtt is bárki által kutatható . Ha az irat a nyilatkozatot

tevőre, valamint más személyre vonatkozóan is tartalmaz adatokat, az Avtv. 20. (4) bekezdését

kell alkalmazni .

3 . §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követ ő második hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény 1-2. §-át a hatálybalépésekor hivatalban levő köztársasági elnökre, az Országgyű lés

elnökére, miniszterelnökre, az Alkotmánybíróság elnökére és a Legfelsőbb Bíróság elnökére i s

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az 1 . § (1) bekezdésében, valamint a 2 . § (1) bekezdésében

meghatározott nyilatkozatot e törvény hatálybalépését követ ő tizenöt napon belül kell megtenniük .

4



INDOKOLÁS

Magyarországon a legfőbb közjogi méltóságok pártállami időben végzett állambiztonsági

munkája már korábban és manapság is komoly közérdekl ődése tett szert . Mindebbő l levonható ,

hogy a téma iránt a társadalom érdeklődése komoly, és az állampolgárok igényt tartanak arra ,

hogy megismerhessék a jelen törvényjavaslatban megnevezettek esetleges állambiztonság i

múltját .

Tekintettel arra, hogy a korábbi, állambiztonsági múltat vizsgáló átvilágítások korántse m

nevezhetőek teljes körűnek, valamint azok nem terjedtek ki az állambiztonsági szervekkel val ó

együttműködés minden formájára, ezért indokolt, hogy egy új jogszabályban kötelező érvénnyel ,

és teljes körűen szabályozásra kerüljön az a folyamat, amelynek során a jelöltről szavazó

országgyűlési képviselők, alkotmánybírák, illetve az állampolgárok még a közjogi méltósá g

megválasztása előtt információt kaphatnak ezekrő l az adatokról .

Véleményünk szerint a Köztársaság intézményeibe vetett közbizalom elengedhetetlen feltétel e

az, hogy hazánk legmagasabb méltóságait betöltő polgárai nyilvánosan és mindenki álta l

megismerhetően valljanak színt arról, hogy korábban b űncselekmény elkövetése miatt jogerő s

bírósági ítéletben bűnösnek találtattak-e?

Részletes indoklás

1.§ -hoz

A Javaslat részletesen felsorolja azokat a közjogi méltóságokat, amelyek a nyilatkozat

megtételére kötelezettek, valamint kiterjeszti azt minden együttm űködési formára.

Mivel az ilyen tartalmú nyilatkozat indokolt és jelent ős társadalmi érdeklődésre tart számot, a

Javaslat kivonja azt a minősített adatok köréből, továbbá azt a közérdekbő l nyilvános adatokho z

hasonlóan megismerhetővé is teszi .

A nyilatkozat értelmezését segíti elő az, hogy a nyilatkozattételre kötelezettek vonatkozásában a

tárolt állambiztonsági információkat a Javaslat szabadon kutathatóvá teszi .
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2.§-hoz

A Javaslat ezen paragrafusa a fentiekhez hasonló garanciális szabályok mellett rendezi azt, hog y

az állampolgárok megismerhessék a közjogi méltóság korábbi büntetőjogi felelősségre vonásával

kapcsolatos nyilatkozatának tartalmát . Megteremti továbbá annak a lehet őségét, hogy a

nyilatkozattal összefüggő adatok — az értelmezést elősegítendő — szabadon kutathatóvá váljanak .

3. ' - hoz

A Javaslat hatálybalépésére nem érdemes hosszabb határidőt szabni, mivel nem kíván

különösebb felkészülést sem a jogalkalmazóktól, sem a jogszabály címzettjeitől . A Javaslat a

nyilatkozattételi kötelezettséget kiterjeszti a jelenlegi közjogi méltóságokra is .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér Lászl ó
Az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Képviselői önálló indítvány

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 (IX. 30 .) OGY Határozat 85 .§ (2) bekezdése

alapján, törvényjavaslatot kívánunk benyújtani „egyes közjogi méltóságok múltjána k

átláthatóságáról” címmel.

Budapest, 2011 . március 21 .
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