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1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét aziránt, hogy Magyarországon, negyedszázaddal a
rendszerváltás után, történelmi mulasztást pótolva, haladéktalanul nyilvánosságra kerüljenek az
állambiztonsági múlt iratai és adatai .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy egy hónapon belül nyújtson be az Országgyűlés
számára olyan törvényjavaslatot, amely garantálja az állambiztonsági múlt iratainak é s
adatainak a törvény kihirdetésétől számított fél éven belüli, teljeskörű nyilvánosságra hozatalát,
garanciális szabályokat tartalmaz azok kezelésére, rendszerezésére és gondozására, tovább á
büntetőjogi szankciókat állapít meg az adatok eltitkolása esetére .

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy kezdeményezzen legkés őbb 2015 . jűnius 15-ig
tárgyalást Oroszország kormányával, annak érdekében, hogy az esetlegesen az oros z
állambirtokában található, illetve Oroszország területén fellelhet ő magyar állambiztonsági
adatokat – függetlenül attól, hogy azok milyen adathordozón lelhet őek fel – haladéktalanul
kiadják Magyarország részére .

4 Az Országgyűlés felhívja a továbbá a Kormányt, hogy – az adatok visszaszerzése, és szakszerű
kezelése, biztonságos elhelyezése érdekében — egy hónapon belül nyújtson be az
Országgyűlésnek törvényjavaslatot egy szakmai alapon szervez ődő , pártpolitikától független
tudományos testület felállításáról. A törvényjavaslat rendelkezzen a felállítandó szerv tagjairól
akképp, . hogy az héttagú testület legyen, amelynek három tagjára a Magyar Tudományo s
Akadémia elnöke, két tagjára az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatója ,
további egy-egy tagjára a Magyar Történeti Társulat elnöksége és a Magyar Levéltároso k
Egyesülete elnöksége tehessen javaslatot . Ne lehessen a testület tagja az, aki a kinevezés
időpontját megelőző tizenöt évben a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár ,
helyettes államtitkár, párt országos szervének tisztségviselője vagy alkalmazottja volt, továbbá ,
aki a volt BM III. Főcsoportfőnökség és elődei alkalmazásában állt, vagy azok jelentéseit
megkapta, illetve e szervekkel kapcsolatban álló hálózati személy vagy operatív kapcsolat volt,
valamint az sem, aki 1990 . május 2 . napját követően a nemzetbiztonsági szolgálatokka l
bármilyen jogviszonyban, vagy – fedésben – kapcsolatban állt . A testület megbízatása legalább a
jelen országgyűlési határozat szerinti adatok hazai közlevéltárban történő elhelyezéséig tart é s
legalább félévente, valamint megbízatása lejártakor beszámolni tartozik az Országgyű lésnek .

5 Jelen országgyűlési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

Minden magyar állampolgárnak joga van a nemzeti múlt, azon belül a pártállami közelmúl t
megismeréséhez . Magyarország 1990 előtt nem volt jogállam, ezért a magyar Országgyűlés
kiemelt feladata a rendszerváltás előtti közelmúlt megismerését akadályozó és gyakran jogszabály i
védelmen, vagy gumiszabályokon alapuló rossz gyakorlattal szemben a nyilvánosság garanciáina k
megteremtése, az információs kárpótlás elősegítése .

Negyedszázaddal a rendszerváltás után, az egykori szocialista tömb legtöbb országától lemaradva ,
Magyarországon még mindig nem ismerhetők meg a diktatúra működésének feltárására alkalma s
adatok, dokumentumok.

A múlttal való szembenézés, az elmúlt, antidemokratikus rendszer végs ő lezárása lehetetlen a z
igazság feltárása nélkül . Az igazság pedig nem tárható fel mindaddig, amíg nem ismerhet ők meg a
lehető legszélesebb körben a rendelkezésre álló tények és bizonyítékok . Az állambiztonsági múl t
adatainak nyilvánosságra hozatala tehát nem várathat tovább magára .

Az elmúlt néhány nap eseményei különös megvilágításba helyezik mindezt, tekintve, hogy az
információhiányt kihasználva Magyarország miniszterelnökét is meg lehetett vádolni azzal, hog y
részt vett a szocialista rendszer besúgói hálózatában . Az iratok nyilvánossága nélkül ez az állítá s
nem erősíthető meg, és nem is cáfolható. Annak viszont nincsen akadálya, hogy bárkit, bármiko r
hasonló vádakkal lehessen illetni, miközben a tényeket senki sem ismerheti .

Túl azon, hogy milyen mértékű biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára, ha a
miniszterelnököt bárki esetleges, mindeddig tisztázatlan állambiztonsági múltja miatt zsarolhatja ,
az a sejtetés is óriási kockázatot hordoz magában, hogy a magyar állambiztonsági iratok egy része ,
vagy — ahogy a korábbi rendszer utolsó miniszterelnöke, Németh Miklós állította, „az egyetle n
hiteles ügynöklista” — Moszkvában, vélelmezhet ően a KGB jogutódjának kezében van .

Az Országgyűlés mindezek okán határozatban hívja fel a Kormányt arra, hogy nyújtson b e
törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, amelyben lefekteti az állambiztonsági iratok nyilvánosságr a
hozatalának legfontosabb szabályait . Az Országgyűlés arra is felhívja a Kormányt, hogy vegye fe l
a kapcsolatot az orosz állam képviselő ivel, és — megfelel ő szakmai kontroll mellett - szerezz e
vissza az esetlegesen ott lév ő állambiztonsági iratokat .

Jogállam jogalkotója nem állhat a diktatúra iratai titkosításának a pártján . Az antidemokratikus
rendszer antidemokratikus jogszabályai alapján, az alapvet ő szabadságjogok sérelmével gy űjtött
információk további titkosításához semmiféle közérdek nem fűződik. Ellenkező leg: közérdek
ahhoz fűződik, hogy Magyarország végre lebontsa a pártállami múlttal való szembenézé s
valamennyi akadályát, és megakadályozza az állambiztonsági iratokkal, információkkal való
visszaélések gyakorlatát.
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Az Országgy űlésről szóló 2012. évi XYXVI. törvény 28 § (4) bekezdése alapján „Az
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