
2015 . évi . . . törvény

az állambiztonsági múlt nyilvánosságának garanciáiró l

Az Országgyűlés a pártállami múlttal való szembenézés akadályainak lebontása és az állambiztonsági múl t

nyilvánossága és megismerhetősége, a politikai meggyőződésük miatt üldözöttek és kárvallottak információ s

kárpótlásának kiteljesítése, valamint az állambiztonsági iratokkal, információkkal zajló visszaélése k

megakadályozása érdekében — a rendszerváltás óta fennálló politikai mulasztást elismerve — a következ ő , a

cél megvalósításához szükséges garanciákat is tartalmazó törvényt alkotja :

1 . §

(1) A törvény hatálya kiterjed azokra az iratokra és adatokra, amelyek 1944 . december 21 . és 1990 . május 2 .

között az állambiztonsági tevékenységet végz ő magyar állami szervek működésével összefüggésben

a)a Belügyminisztérium III-as F őcsoportfőnökségénél, ennek területi és helyi szerveinél, illetve el ődeiknél (a

Magyar Államrendőrség budapesti és vidéki főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztályain és a Gazdasági

Rendészeti Osztályok operatív csoportjaiban, a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályánál, a

Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságánál, az Államvédelmi Hatóságnál, 1953 és 1956 között a

Belügyminisztérium államvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységeinél, a Belügyminisztérium Politika i

Nyomozó Főosztályánál), a Belügyminisztérium Határ őrség Felderítő Osztályánál, valamint a Honvédelmi

Minisztérium Katonapolitikai Osztályán, a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Csoportf őnökségén, a

Honvédelmi Minisztérium Katonai Elhárító Főcsoportfőnökségén, a Honvédelmi Minisztérium IV .

Főcsoportfőnökségén, a Magyar Néphadsereg Vezérkara 2 . Csoportfőnökségén, a Belügyminisztérium

Külügyi Osztályánál, a Belügyminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Osztályánál, a Belügyminisztérium

Belbiztonsági Osztályánál, a Belügyminisztérium Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztályánál ,

b) a Belügyminisztérium Személyzeti Főosztályánál a Belügyminisztérium III . Főcsoportfőnökségéne k

alkalmazottaival és a „titkos”, illetve a „szigorúan titkos” állományú munkatársaival kapcsolatban, vag y

c) az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betölt ő személyeket ellenő rző
bizottságnál
keletkeztek, és irattári anyagába tartoztak.

(2) E törvény alkalmazásában:

1. irat és nyilvántartás (a továbbiakban együtt: irat) : a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltár i

anyag védelméről szóló 1995 . évi LXVI . törvény (a továbbiakban : Ltv .) 3 . 5-ának c) pontjában meghatározott

irat;
2. érintett: minden olyan természetes személy, akinek személyes adata az Állambiztonsági Szolgálato k

Történeti Levéltára (a továbbiakban : Levéltár) kezelésében levő iratokban bármilyen jogcímen szerepel;

3. megfigyelt személy: az a természetes személy, akiről az 1 . 5 a) pontjában meghatározott iratoka t

keletkeztető szervezetek célzottan, nyílt vagy titkos információgyűjtés során adatokat gy űjtöttek;
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4. hivatásos alkalmazott: az a személy, aki az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetekkel
hivatásos szolgálati viszonyban állt, ideértve a „titkos” és a „szigorúan titkos” állományú munkatársakat is ;
5 . hálózati személy : az a személy, aki
a) az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek számára bizonyítottan titokban, fedésse l
és fedőnévvel jelentést adott, vagy
b) az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek számára bizonyítottan beszervezési vagy
titoktartási nyilatkozatot írt alá, vag y
c) az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetektő l az a) vagy b) pontban meghatározott
tevékenységéért előnyben részesült, vagy

cl) az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztet ő szervezetek nyilvántartásában hálózati személyként
szerepel ;
6 . operatív kapcsolat: az a személy, akit az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek
„társadalmi kapcsolatként”, „hivatalos kapcsolatként” vagy „alkalmi kapcsolatként” tartottak nyilván;
7. pártállami hatalomgyakorló: a 3-6. pont alá nem es ő érintett, aki 1944. december 21 . és 1990 május 2 .
között az adat keletkezésének id őpontjában
a) közhatalmat gyakorolt, illetve
b) a Magyar Dolgozók Pártja vagy a Magyar Szocialista Munkáspárt tisztségvisel ője vagy alkalmazottja vol t
8 . harmadik személy: a 3-7 . pont alá nem eső más természetes személy, akiről az I . (1) bekezdés a)-b)
pontjában meghatározott iratokat keletkeztet ő szervezetek adatokat kezeltek;
9 . hozzátartozó: a házastárs, az élettárs (amennyiben a házasság, illetve az élettársi közösség az irat
keletkezésekor és az érintett halálakor is fennállt), az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevel őszülő , a testvér;
10 . tudományos kutató : az a személy, aki a Levéltárban tudományos kutatást kíván folytatni, a Levéltár
kutatási szabályzatban foglaltak betartását vállalja, a tudományos kutatásról a Levéltárhoz a kutatás ponto s
témáját és időhatárát is tartalmazó kutatási tervet nyújt be, és rendelkezik valamely, a kutatás témája szerin t
feladatkörrel rendelkező vagy célja szerint érintett közgyűjtemény, közalapítvány, a központi költségvetésből
támogatásban részesülő alapítvány, egyetemi tanszék, illetve a Magyar Tudományos Akadémia intézete álta l
kiadott támogató nyilatkozattal, amelyben a kutatási tervet megalapozottnak és tudományos célúna k
minősítik;
11 . kérelmező : az érintett, a tudományos kutató és az 5 . § szerint az adatokat megismerő személy;
12 . anonimizálás : a személy és az adat közötti kapcsolat felismerését kizáró technikai eljárás ;
13 . nemzetbiztonsági érdek : a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény 74. § a)
pontjában meghatározott érdek.

(3) Minden egyes adattal kapcsolatosan külön kell megállapítani azt, hogy az érintett megfigyelt személynek ,
hivatásos alkalmazottnak, pártállami hatalomgyakorlónak, hálózati személynek, operatív kapcsolatnak vagy
harmadik személynek minősül-e. Az érintett jogállását az adott adat tekintetében annak vizsgálata alapján kel l
megállapítani, hogy az adat felvétele milyen célt szolgált.

(4)Az e törvény hatálya alá tartozó iratok nem selejtezhetőek .
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(5) Aki az e törvény hatálya alá tartozó iratot külön törvény felhatalmazása nélkül birtokol, köteles azt 2015 .

augusztus 31-ig a Levéltárnak beszolgáltatni .

2 . §

(1) Az e törvény hatálya alá tartozó iratok tekintetében

a) 2015 . december 31-ig,

b) az a) pont szerinti id őpontot követően háromévente

le kell folytatni a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott felülvizsgálati eljárást .

(2) Az e törvény hatálya alá tartozó iratokban található adatok közül annak a min ősítése tartható fenn, amely

a külön törvényben amin ősítéshez meghatározott feltételeknek megfelel, é s

a)külföldi állampolgárságú hálózati személyre vagy operatív kapcsolatra vonatkozik ,

b) olyan személyre vonatkozik, aki a 2000 . május 2-a és 2014. december 31 . közötti időszak legalább egy

részében a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozott, vagy

c) az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálato k

Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003 . évi III . törvény (a továbbiakban . ÁSZTLtv .) 2013 . december

31-én hatályos 12. § (5) bekezdése szerinti külön jegyzéken szerepel é s

ca) az azt jogszerűen birtokló szerv törvényben meghatározott feladatai ellátásához rendszeresen és

elengedhetetlenül szükséges ,
cb) a titkos információgyűjtés olyan, korábban nyilvánosságra nem került eszközének vagy módszeréne k

felfedéséhez vezet, amelynek megismerése bizonyíthatóan sértené Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit ,

cc) nyilvánosságra kerülése bizonyíthatóan sértené Magyarországnak a határain kívül él ő magyarokért visel t

felelőssége érvényesítéséhez fűződő érdekeit, vagy
cd) nyilvánosságra kerülése bizonyíthatóan sértené Magyarország nemzetgazdasági érdekeit .

(3) Amennyiben a min ősítő az (1)-(2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során valamely adat min ősítését nem

tartja fenn, az adat minősítése

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat esetében 2015 . augusztus 31-én,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat esetén a felülvizsgálatra nyitva álló határid ő utolsó napjá n

a törvény erejénél fogva megszűnik, és az azt tartalmazó iratot harminc napon belül át kell adni a Levéltárnak .

(4) Azok az iratok, illetve irategyüttesek, amelyek egyaránt tartalmaznak olyan adatokat, amelyek min ősítését

a minősítő megszüntette, illetve fenntartotta, továbbra is az iratot, illetve az irategyüttest kezel ő szerv

kezelésében maradnak. Az irat vagy az irategyüttes azon részérő l, amely olyan adatot tartalmaz, amelyne k

minősítését a minősítő megszüntette, az iratot vagy irategyüttest kezel ő szerv hiteles másolatot készít, és az t

a (3) bekezdés szerinti határidőn belül átadja a Levéltárnak.

(5) A Levéltár kezelésében lev ő , minősített adatot tartalmazó irat megismerésére a min ősített adat védelmérő l

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni .

3.§
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(1) A megfigyelt a megfigyelti minőségével összefüggő adatot tartalmazó, a Levéltárban kezelt iratokat – a (3 )

bekezdésben foglaltakra is tekintettel – teljes terjedelmében megismerheti .

(2) A megfigyelt – a más megfigyelt személy vagy harmadik személy azonosításához szükséges adatok
kivételével, a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel – teljes terjedelmében megismerheti a vele kapcsolatban

adatot szolgáltató hálózati személy beszervezésére és foglalkoztatására vonatkozó adatokat tartalmazó iratot ,

továbbá a vele kapcsolatos tevékenységet végz ő hivatásos alkalmazott személyzeti anyagát .

(3) A megfigyelt személy a (6) bekezdés szerinti tiltással érintett személyes adatokat az (1)-(2) bekezdé s

alkalmazása során anonimizáltan ismerheti meg .

(4) A megfigyelt az általa megismert vagy megismerhet ő iratokról másolatot kaphat és azokat nyilvánosságr a

hozhatja, azzal, hogy a más megfigyelt vagy harmadik személy abban szerepl ő személyes adatait anonimizálni

kell, kivév e
a) az 5 . § alapján megismerhető adatokat,
b) a megfigyelt személyes érintkezéseit rögzítő vagy leíró adatokat ,
c) az olyan iratokban szereplő személyes adatokat, amelyek esetében az irat keletkezésekor jogszabál y
lehetővé tette a megfigyelt számára, hogy az adott iratot teljes terjedelemben megismerje .

(5) A harmadik személy az 5 . alapján megismerhető adatokon túl megismerheti a Levéltárban kezelt iratba n
szereplő , kizárólag vele kapcsolatba hozható személyes adatokat, továbbá a személyes érintkezéseit rögzít ő
vagy leíró adatokat (pl . személyes találkozásról, beszélgetésrő l gyűjtött adatok), valamint az olyan iratokban
szereplő személyes adatokat, amelyek esetében az irat keletkezésekor jogszabály lehet ővé tette számára, hogy
az adott iratot teljes terjedelemben megismerje . A harmadik személy az általa megismerhető adatokat
tartalmazó iratról másolatot kaphat azzal, hogy az abban szereplő , általa meg nem ismerhető adatokat
anonimizálni kell .

(6) A hivatásos alkalmazott, a pártállami hatalomgyakorló, az operatív kapcsolat és a hálózati személy az 5 . §
alapján megismerhető adatokon túl megismerheti a Levéltárban kezelt iratban szerepl ő , kizárólag vele
kapcsolatba hozható személyes adatokat, továbbá az általa megismerhet ő adatokat tartalmazó iratró l
másolatot kaphat azzal, hogy az abban szerepl ő , általa meg nem ismerhető adatokat anonimizálni kell .

(7) A megfigyelt és a harmadik személy írásbeli nyilatkozattal megtilthatja a rá vonatkozó, titkos
információgyűjtés során keletkezett adatoknak a keletkezésükt ől számított kilencven éven belüli
megismerését .

(8) A (7) bekezdésben meghatározott tiltás nem terjed ki azokra az adatokra ,
a) amelyek a megfigyelt vagy harmadik személy hivatásos alkalmazotti, pártállami hatalomgyakorlói, operatí v
kapcsolati vagy hálózati személykénti működésére utalnak vagy azzal összefüggnek,
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b) amelyeket a tiltásról szóló nyilatkozatnak a Levéltárhoz való beérkezését megel őzően jogszerűen

nyilvánosságra hoztak,

c) amelyek olyan iratban találhatóak, amelyet a tiltásról szóló nyilatkozatnak a Levéltárhoz való beérkezését

megelőzően kutatásra bocsátottak .

4 . §

(1) A tudományos kutató a Levéltárban kezelt iratokban foglalt adatokat a (4)-(6) bekezdésben foglal t

korlátok között megismerheti, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

törvénynek a tudományos kutatás céljára való adatkezelésre vonatkozó el őírásai szerint felhasználhatja .

(2) A Levéltár a tudományos kutatást megtagadhatja, ha

a)az azt kezdeményez ő személy nem felel meg az 1 . 5 (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott feltételeknek ,

b) a kutatási tervet nem tartja megalapozottnak .

(3) A Levéltárnak a tudományos kutatást megtagadó döntésével szemben a közigazgatási hatósági döntése k

felülvizsgálatára vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával bírósághoz lehet fordulni .

(4) A tudományos kutató a szexuális életre vonatkozó adatokat az érintett halálozási évét követő harminc év

után ismerheti meg. Ha a halálozás éve nem ismert, a védelmi id ő az érintett születését ől számított kilencven

év, ha pedig a születés és a halálozás id őpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétő l számított hatvan

év.

(5) A tudományos kutató az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiség i

és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatokat a (4)
bekezdésben meghatározott id őhatáron túl, továbbá akkor ismerheti meg, ha a kutatásához ezen adato k
megismerése elengedhetetlenül szükséges .

(6) A tudományos kutató a 3 . § (7) bekezdésében meghatározott korlátozással érintett adatokat anonimizálva

ismerheti meg .

5 . §

(1)Anonirnizált formában bárki megismerheti és nyilvánosságra hozhatja a Levéltárban kezelt iratokat .

(2) Az érintett adatai a halálozási évét követ ő harminc év után — a (3)-(4) bekezdés keretei között —

anonimizálás nélkül megismerhetőek. Ha a halálozás éve nem ismert, a védelmi id ő az érintett születésétő l

számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás id őpontja sem ismert, az irat keletkezésétől számított

hatvan év .

(3) Az érintett halálozási évét követő hatvan évig anonimizáltan sem ismerhet őek meg a faji eredetre, a

nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más világnézeti meggy őződésre, az egészségi

állapotra, kóros szenvedélyre és szexuális életre vonatkozó adatok . Ha a halálozás éve nem ismert, a védelmi
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idő az érintett születésétől számított százhúsz év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, az

irat keletkezésétől számított kilencven év .

(4) Nem kell anonimizálni azokat az adatokat ,

a) amelyeket nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló rendezvényeken közszereplésekkel kapcsolatba n

rögzítettek ,
b) amelyeket már jogszerűen nyilvánosságra hoztak,

c) az operatív kapcsolat, a hálózati személy és azon hivatásos alkalmazott, akinek a személyi anyaga a Levéltá r

kezelésében van, családi és utónevét, illetve neveit, születési helyét és idejét, munkahelyét, foglalkozását ,

beszervezésének, illetve állományba vételének idejét, az azt végző személy nevét és rendfokozatát,

minősítését, a beszervezés, illetve az állományba vétel alapját, foglalkoztatása vonalát, fed őnevét, illetv e

fedőszámát, nők esetében leánykori családi és utónevét, illetve neveit ,

d) a bírósági, illetve államigazgatási vagy más hatósági eljárás során, a . közhatalom gyakorlójaként, illetve

pártállami hatalomgyakorlóként e hatáskörében, illetve e min őségében eljáró személy családi és utónevét ,

illetve neveit, továbbá beosztását ,

e) amelyek megismeréséhez az érintett írásban hozzájárult .

(5) Anonimizáltan sem ismerhetőek meg azok az adatok, amelyek megismerhet őségét a megfigyelt vagy a

harmadik személy a 3 . 5 (7) bekezdése alapján megtiltotta .

(6) Az 1990 . május 2-át követően a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó hivatáso s
alkalmazottaknak a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott adatai az adott személy e szerveknél fennálló

szolgálati viszonyának megszűnését követően tíz évig csak anonimizáltan ismerhetők meg.

(7) A nem anonimizált adatokat bárki nyilvánosságra hozhatja .

6 . §

(1)Az érintett halálát követően — ha azt az elhunyt írásban nem tiltotta meg, illetve azt törvény nem zárja k i

— az e törvény szerint ő t megillető jogokat az elhunyt hozzátartozója, illetve kizárólag az életközössé g

fennállása alatt keletkezett iratokban szerepl ő adatok tekintetében volt házastársa és volt élettársa i s

gyakorolhatja . Az adatok megismerésére az a személy is jogosult, akit az érintett személy a halála előtt erre

írásban feljogosított.

(2) Az érintett az iratokban szerepl ő , rá vonatkozó adatok tekintetében helyesbítési jogát az eredeti ada t

változatlanul hagyása mellett a helyes adatot tartalmazó feljegyzésnek az irathoz történő csatolásával

érvényesítheti .

7 . §

(1) A közfeladatot ellátó szervek munkatársa vagy alkalmazottja a szerv hatáskörébe tartozó ügyben a

Levéltárban elhelyezett iratokban lév ő személyes adatokba törvényben el őírt feladatának ellátásához
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szükséges esetben, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága előzetes jóváhagyása után, illetve különöse n

gyors intézkedést követel ő esetekben utólagos tájékoztatásával tekinthet be .

(2) Bíróságok esetében az (1) bekezdésében foglalt el őzetes jóváhagyásra nincs szükség .

8 . §

(1) A Levéltár kezeli a 2. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó iratok kivételével az e törvén y
hatálya alá tartozó iratokat.

(2) A Levéltár önálló, teljes gazdálkodási jogkör ű költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetén

belül önálló cím.

(3) A Levéltá r
a) az e törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja az érintettek számára személyes adatai k
megismeréséhez való joguk gyakorlását ;

b) az e törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenység folytatását ;
c) ellátja az Ltv.-ben meghatározott feladatokat .

(4) A Levéltár működését az Országgyűlés elnöke felügyeli.

(5) A Levéltár élén főigazgató áll . A főigazgatót és a főigazgató véleményének kikérése után helyettesét a z
Országgyűlés elnöke hét évre nevezi ki . A jelöltek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik . A jelöltek
akkor nevezhetők ki, ha az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint kulturális ügyekbe n
feladatkörrel rendelkező bizottsága előzetesen meghallgatta őket .

(6) A Levéltár főigazgatójának és helyettesének megbízatása megsz űnik, ha
a) a megbízatási ideje lejár,
b) lemond ,

c) meghal ,
d) az Országgyűlés elnöke felmenti ,
e) az Országgyűlés elnöke összeférhetetlenséget állapít meg vele szemben .

(7) Felmentésnek van helye, ha a főigazgató (főigazgató-helyettes )
a) tisztségére méltatlanná vált,
b) munkaköri feladatait egészségi okból 90 napon túl folyamatosan nem tudja ellátni .

(8) Tisztségére méltatlannak kell tekinteni a főigazgatót (főigazgató-helyettest), ha a bíróság jogerős ítéletével
szándékos bűncselekmény elkövetésében b űnösségét megállapította, illető leg feladatainak neki felróható
okból nem tesz eleget .

9.§
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(1) Nem lehet a Levéltár főigazgatója (főigazgató-helyettese) az, aki a kinevezés időpontját megelőző tizenöt

évben a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, párt országos szervének

tisztségviselője vagy alkalmazottja volt . Nem lehet a Levéltár főigazgatója (főigazgató-helyettese) az sem, 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 .

(2) A Levéltár fő igazgatója (főigazgató-helyettese) a tudományos, az oktatói, a művészeti, a szerzői és

szabadalmi jogi védelem alá es ő , továbbá lektori, szerkesztői tevékenységre irányuló megbízási jogviszony

kivételével más megbízást nem fogadhat el, keres ő foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság

vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság tagja .

(3) Az összeférhetetlenségi ok keletkezését haladéktalanul be kell jelenteni az Országgy űlés elnökének. Az

összeférhetetlenségi okot a kinevezéstől, illetőleg a keletkezésétő l számított 30 napon belül meg kell

szüntetni .

(4)A főigazgató évente beszámol a 8 . § (5) bekezdésben meghatározott országgy ű lési bizottságok előtt.

(5)A főigazgató a Levéltár által kezelt, a min ősített adatok védelmére szolgáló rendszerek és intézkedések adata i

tekintetében a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősítői jogkört gyakorol.

(6) A kinevezés és a felmentés kivételével az egyéb munkáltatói jogokat a f őigazgató tekintetében a z

Országgyűlés Fő titkára gyakorolja .

(7) A Levéltár munkatársaira egyebekben a köztisztvisel ők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell

alkalmazni .
10 . §

(1)A Levéltár működésére — amennyiben e törvény eltér ően nem rendelkezik — az Ltv . rendelkezéseit kell
alkalmazni. Az Ltv. 28 . §-a a Levéltár eljárására nem alkalmazható .

(2)A Levéltár az e törvény alapján anonimizáltan megismerhető adatokat olyan módon teszi hozzáférhetővé

a kérelmező számára, hogy az adatokat tartalmazó irat másolatát átadja, és a kérelmező számára nem

megismerhető adatokat azon olvashatatlanná teszi . A megfigyelt számára minden, az iratokról készül t

másolatot soron kívül és térítésmentesen kell biztosítani .

(3) A Levéltár a minősített adatok vonatkozásában gondoskodik a minősítettadat-védelmi szabályok

betartásáról .

(4) A Levéltár gondoskodik az átvett, valamint a keletkez ő iratok egységes szempontok alapján történ ő
nyilvántartásáról és kezeléséről.

(5)Az Ltv . 24/A. § (3) bekezdése alapján kötött adatvédelmi szerz ődés hatálya a Levéltárban kezelt iratokra

akkor terjed ki, ha erről a szerződés - az iratok pontos felsorolásával - kifejezetten rendelkezik .
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(6) A Levéltár köteles minden olyan iratot, amelynek kezelésére e törvény nem hatalmazza fel,

tulajdonosának, közirat esetében pedig az arra illetékes levéltárnak átadni .

(7) A Levéltár kezelésében levő, természetes személy tulajdonában álló iratokat — a szükséges másolato k

elkészítését követően — a tulajdonos kérelmére számára át kell adni . Ha az irat más dokumentumoktól nem

választható szét, a tulajdonos számára másolati példányt kell átadni . Amennyiben a Levéltár az irat védetté

nyilvánítását kezdeményezte, az irat csak az eljárás lezárását követ ően adható át.

11 . §

(1) A Levéltár a honlapján bárki számára — az általa kezelt iratok vonatkozásában teljes körűen —

hozzáférhetővé tesz i

a) az I . §-ban meghatározott szervek iktatókönyveinek, továbbá operatív tisztjei saját munkanaplóina k

digitalizált másolatait ,
b) az I . 5-ban meghatározott szervek hálózati nyilvántartásából az ún . 6-os kartonok digitalizált másolatait ,

ha az érintett személy ún. beszervezési dossziéja (`B'-dosszié) vagy ún . munkadossziéja (`M'-dosszié) szerepe l

a Levéltár által kezelt valamely iktatókönyvben ,

c) a Belügyminisztérium Személyzeti Főosztályának kartonális nyilvántartásából a `T'-tisztek, valamint a z

`SZT'-tisztek kinevezési parancsait ,

d) a Belügyminisztérium által keletkeztetett Egységes Gépi Prioráló Rendszer „G” és „H” jelű

nyilvántartásából, valamint „K” jel ű adattárából a minősítésüket elvesztett adatokat .

(2) A Levéltárban kezelt iratok digitalizált másolatait — az (1) bekezdésben meghatározott közzététe l

megvalósulását követően — teljes körűen a Levéltár honlapján bárki számára hozzáférhet ővé kell tenni .

(3) A Levéltár honlapján megfigyelt személyre és harmadik személyre vonatkozó személyes adatoka t

kizárólag az érintett megfigyelt személy, illetve harmadik személy kifejezett hozzájárulásával lehet bárk i

számára hozzáférhetővé tenni .

(4) Az e 5-ban meghatározott hozzáférhetővé tétel során az 5 . 5 rendelkezéseit alkalmazni kell.

12 . §

(1) A Levéltárat a 8 . § (3) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásában Tudományos Tanácsad ó

Testület (a továbbiakban: Testület) segíti.

(2)A Testület

a) figyelemmel kíséri a Levéltár m űködését, szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg a Levéltár fő igazgatój a

számára,
b) feltárja az e törvény hatálya alá tartozó iratok kezelésének történetét ,

c) meghatározza a 11 . § (2) bekezdése szerinti közzététel ütemezését,
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d) ellátja a 13 . § szerinti feladatokat.

(3) A Testület három tagjára a Magyar Tudományos Akadémia elnök ; két tagjára a Levéltár főigazgatója ,

további egy-egy tagjára a Magyar Történeti Társulat elnöksége és a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöksége

tesz javaslatot.

(4) Nem lehet a Testület tagja az, aki a kinevezés időpontját megelőző tizenöt évben a Kormány tagja,

államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, párt országos szervének tisztségvisel ője vagy

alkalmazottja volt. Nem lehet a Testület tagja az sem, aki a volt BM III . Főcsoportfőnökség és elődei

alkalmazásában állt, vagy azok jelentéseit megkapta, illetve e szervekkel kapcsolatban álló hálózati személy vag y

operatív kapcsolat volt, továbbá az, aki 1990 . május 2 . napját követően a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt, illetve azokkal nyíltan vagy fedésben együtun űködött.

(5) A Testület tagjait — nemzetbiztonsági ellenőrzésüket követően — az Országgyűlés elnöke hat évre nevez i

ki . A Testület saját tagjai közül elnököt választ.

(6) A Testület tagjai kinevezésük előtt nyilatkozatot tesznek arról, hogy a tudomásukra jutott minősített adato t

megő rzik .

(7) A Testület akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van . A Testület döntéseit legalább három

tagjának egybehangzó szavazatával hozza .

(8) A Testület elnöke és többi tagja költségtérítésre és a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröséve l

megegyező tiszteletdíjra jogosultak .

(9) A Testület a működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

(10) A Testület működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Levéltár látja el .

(11) A Testület elnökének és többi tagjának megbízatása megsz űnik, ha

a) a megbízatási idő tartam letelik,

b) a tisztségéről lemond ,

c) a személyére javaslatot tev ő szervezet javaslata alapján — a szervezet által a Testületbe jelölt új személ y

kinevezésével egyidejűleg — az Országgy űlés elnöke felmenti, vagy

d) meghal.

(12) A Testület a tevékenységér ől évente beszámol az Országgyűlésnek .

13 . §

(1) A Testület ellátja az e törvény hatálya alá tartozó iratok 2 . §-a szerinti felülvizsgálatának felügyeletét ; ennek

során a Testület tagjai a Testület ügyrendjében meghatározottak szerint járnak el .
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(2)A Testület tagjai korlátozás nélkül betekinthetnek az e törvény hatálya alá tartozó iratokba .

(3) A Testület tagjai az iratátadás felügyelete során az e törvény hatálya alá tartozó iratokat kezel ő szervek

objektumaiba az iratkezel ő szerv működési rendjének betartásával, munkaidőben beléphetnek . Az iratkezelő
szervek kötelesek biztosítani a Testület tagjai számára az iratátadás felügyelete ellátásához szükséges

feltételeket .

(4) Amennyiben a Testület nem találja indokoltnak valamely, e törvény hatálya alá tartozó iratban szerepl ő
adat minősítésének fenntartását, a Kúriához fordulhat a min ősítés megszüntetésére való kötelezés érdekébe n

(a továbbiakban : eljárás) . A bíróság az ügyben harminc napon belül, polgári nem peres eljárásban dönt .

(5) Az eljárás során az ügyben a Kúria e feladatra kijelölt bírája — „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzését

követően — jár el .

(6)A minősítés fenntartásának jogszerűségét az eljárás során a minősítőnek kell bizonyítania .

(7) Az eljárás minden szakaszában biztosítani kell az államtitok védelmére vonatkozó el őírások betartását . A

bíróság végzése államtitkot nem tartalmazhat .

(8)A Kúria végzése ellen jogorvoslatnak nincs helye .

14. §

A Testület a 12 . 5 (2) bekezdése szerinti tevékenységrő l a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja .

15. §

(1)A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérő l szóló 1995 . évi LXVI . törvény (a

továbbiakban: Ltv.) 24 . 5-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása során az 1990 . május 2-a előtt keletkezett iratokban nem kell
anonimizálni a közhatalmat gyakorló — ideértve a Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialist a
Munkáspárt tisztségvisel őit és alkalmazottait —, e min őségében eljáró személy családi és utónevét, illetv e
neveit, továbbá beosztását . ”

(2)Az Ltv. a következő új 35/A. §-sal egészül ki :

„35/A. 5 (1) Minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet

köteles a jogellenesen birtokában lévő és valamely levéltár illetékességi körébe tartozó köziratokat — ideértve
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annak másodpéldányait és másolatait is — az illetékes levéltárnak 2015 . augusztus 31-ig átadni vagy

ismeretlenül eljuttatni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése esetén az iratot átadó vagy eljuttató személy

mentesül a jogosulatlan adatkezelés és a különleges személyes adatokkal visszaélés, illetve az államtitoksérté s

jogkövetkezménye alól .
(3) A jogellenesen birtokolt, e törvény hatálya alá tartozó iratok hatóság vagy bíróság el ő tt bizonyítékként

nem használhatók fel."

(3) Az Ltv. 22. § (1) bekezdésében „az 1990 . május 2-a elő tt keletkezett, a keletkezés naptári évétő l számított

tizenöt éven túli” szövegrész helyébe a „ , valamint az 1990 . május 2-a előtt keletkezett” szöveg lép .

(4) Hatályát veszti az Ltv. 23 . § (2) bekezdésének első és második mondata, 24. § (2) bekezdés c) pontjának

„ , illető leg tizenöt év” szövegrésze, 24/A. § (1) bekezdésének „ , illető leg 15 év” szövegrésze .

16. §,

A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C . törvény 346. § . §-a következő új (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába történ ő,
külön törvény szerinti iratbeszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti . ”

17. §

(1)Ez a törvény 2015, június 1-jén hatályba .

(2) Hatályát veszti az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági

Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003 . évi III . törvény .

(3) Hatályát veszti a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013 . évi CCXLI. törvény. A központi
költségvetésben a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának költségvetése utolsó kiadási összegéve l
megegyez ő összeget az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap részeként elkülönítetten kel l
biztosítani az állampárti rendszer működésének tudományos kutatására .

(4)E törvény hatálybalépése a Levéltár főigazgatójának és annak helyettesének megbízatását nem érinti .

(5)A Testület tagjait legkés őbb 2015 . július 1-ig kell kinevezni .
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INDOKOLÁS

az állambiztonsági múlt nyilvánosságának garanciáiról szóló törvényjavaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Minden magyar állampolgárnak joga van a nemzeti múlt, azon belül pártállami közelmúlt megismeréséhez .
Magyarország 1990 elő tt nem volt jogállam, ezért a magyar Országgyűlés kiemelt feladata a rendszerváltá s
elő tti közelmúlt megismerését akadályozó és gyakran jogszabályi védelmen, vagy gumiszabályokon alapul ó
rossz gyakorlattal szemben a nyilvánosság garanciáinak megteremtése, az információs kárpótlás el ősegítése .

Magyarországon a rendszerváltás óta nem született megnyugtató megoldás a pártállami iratok és azon belül
hangsúlyosan az állambiztonsági iratok közzétételére, kutathatóságának, megismerhet őségének biztosítására .
Ellenkezőleg, az iratok közlevéltárakban történő megismerhetőségére és egyesítésére irányuló törekvéseket a
nemzetbiztonsági szolgálatok régi beidegz ődések alapján nem egyszerűen akadályozták, hanem
ellehetetlenítették .

Az állambiztonsági—nemzetbiztonsági lobbi az iratok körüli legendák gyártásával, a döntéshozók részben
presszionálásával, részben félrevezetésével elérte, hogy a mai napig indokolatlan mértékben, a jogálla m
érdekeivel ellentétesen tartanak vissza és min ősítenek megalapozatlanul olyan iratokat, dokumentumokat ,
melyek nyilvánossága, kutathatósága egy rendszerváltást követő jogállamban nem megkérdőjelezhető .

Az iratok visszatartása, az információs kárpótlás, valamint a kutathatóság és a nyilvánosság az elmúlt két é s
félévtizedben kormányokon átívelő támogatást élvezett . Minden korábbi retorikai hangulatkeltés ellenér e
nem változott meg a helyzet az elmúlt kormányzati ciklusban sem, és nem teremtett új helyzetet a Nemzet i
Emlékezet Bizottságáról szóló 2013 . év CCXLI . törvény elfogadása sem . Még mindig általános az a gyakorlat ,
hogy a valóságtól elrugaszkodott értelmezéseket kényszerítenek a kutatókra, a múltfeltárás esetenként jog i
bohózattá vált. Mindeközben a szocialista utódállamok többségében mára már jóval tisztességesebb módo n
szabályozták a múlt megismerésének kérdését . Javaslatunk a közérdekű adatok nyilvánosságát és a szenzitív
adatok védelmét egyaránt figyelembe véve kívánja rendezni a múlt megismerésének kérdését .

Jogállam jogalkotója nem állhat a diktatúra iratai titkosításának a pártján . Az antidemokratikus rendszer
antidemokratikus jogszabályai alapján, az alapvet ő szabadságjogok sérelmével gyűjtött információk
titkosságának fenntartásához semmiféle közérdek nem fűződik. Ellenkező leg: közérdek ahhoz fűződik, hogy
Magyarország végre lebontsa a pártállami múlttal való szembenézés akadályait, valamint megakadályozza a z
állambiztonsági iratokkal, információkkal zajló visszaélések gyakorlatát .

Annak érdekében, hogy a jöv őben igaztalanul senkit ne vádolhassanak vagy zsarolhassanak meg például azzal ,
hogy besúgó, jelentői, vagy más közreműködi minőségében része volt a pártállami diktatúra gépezetének, a z
iratok nyilvánosságra hozatala nem halogatható tovább .
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RÉSZLETES INDOKOLÁ S
Az 1. §-hoz

A törvényjavaslat — a hatályos szabályozást felülvizsgálva — az állambiztonsági iratok nyilvánosságána k
biztosítása érdekében több érdemi változtatást tartalmaz .
A hálózati személy javasolt meghatározása lehetővé teszi, hogy a jogi abszurditások elkerülhetővé váljanak,

vagyis a rossz törvényi szabályozás miatt nyilvánvalóan és bizonyíthatóan ügynöki munkát végz ő személye k

személyiségi jogi pereket nyerjenek . A javaslat a történelemtudomány eredményeib ől kiindulva határozz a

meg, mi tekinthető elégséges bizonyítéknak ahhoz, hogy egy személyt ügynöknek lehessen nevezni .
Az operatív kapcsolat fogalmának meghatározása kiegészül a hivatalos kapcsolattal, hiszen a pártállam i
hierarchia magas fokán álló ezen személyek éppúgy segítették az állambiztonsági tevékenységet, mint a z
ügynökök vagy az SZT-tisztek.
A gyakorlati tapasztalatokból kiindulva, a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöksége szakmai bizottsága álta l

készített állásfoglalásában kifejtettekre is figyelemmel a javaslat pontosítja a tudományos kutató fogalmának
meghatározását.

A 2. §-hoz

A törvényjavaslat érdemben sz űkíti a jelenlegi nemzetbiztonsági szolgálatok által visszatartható adatok körét.
Az állambiztonsági személyekkel együttműködő külföldiek védelmét az indokolja, hogy a jelenlegi
nemzetbiztonsági szolgálatoknak ne kelljen indokolatlan nehézségekkel szembenézniük, ha a jogálla m
érdekeinek védelmében ma külföldi állampolgárral kívánnak együttműködni .
A rendszerváltás után továbbszolgáló nemzetbiztonsági hivatásos állományúak védelmét a javaslat csa k

abban az esetben tartja fenn, ha a szabadon választott Országgy ű lés megalakulását követő tíz év elteltével

még a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoztak.
Az ún. főigazgatói listán szereplő iratokban található adatok vonatkozásában a nemzetbiztonságilag
legfontosabb indokok esetében leszi lehetővé a javaslat a minősítés fenntartását . Természetesen a
továbbszolgáló hivatásosokra és a külföldiekre vonatkozó min ősítési okok a fő igazgatói listán találhat ó
iratokra is alkalmazhatóak .

A 3. §-hoz

Az információs kárpótlás érdekében a javaslat jelent ősen kibővíti az áldozatok, az egykori megfigyeltek adat -
betekintési jogát, azzal, hogy a szinte korlátlan megismerhet őség csak a betekintésre vonatkozik, a másolato k
készítésére — a személyiségi jogok védelme érdekében — továbbra is csak a szigorú adatvédelmi szabályok
betartása mellett kerülhet sor .

A 4. §-hoz
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A javaslat a tudományos kutatás lehetőségeit érdemben szélesíti, mivel csak a szexuális életre vonatkozó

adatokat tekinti abszolút védett adatnak. A múlt megismerésére csak strukturált kutatás eredményekén t

kerülhet sor, amelyhez adott esetben nem nélkülözhető egyes szenzitív adatok megismerése . Ezek

publikálására ugyanakkor csak az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kerülhet sor .

Az 5 . §-hoz

A javaslat valamennyi, az állambiztonsággal együttm űködő személy azonosításához szükséges adatoka t

közérdekbő l nyilvánossá teszi, vagyis azokat bárki megismerheti . Ezzel elkerülhető a folyamatosan szivárgó,

de megbízhatatlan ügynöklisták fel-felbukkanása .

A 6-7 . §-hoz

Az örökösök joggyakorlására, illetve a Levéltárban kezelt iratok más szervek általi megismerhet őségére nézve

a törvényjavaslat pontosító jellegű korrekciók mellett a hatályos szabályokat tartalmazza .

A 8-10. §-hoz

A Levéltárra vonatkozó hatályos szabályozás alapvetően bevált, azon nem indokolt érdemben változtatni .

A 11. §-hoz

A múlt megismerhetősége érdekében a javaslat az állambiztonsági iratok fokozatos internetes publikációjá t

irányozza elő . Ezen belül els őbbséget kapnak a tudományos kutatáshoz mintegy levéltári segédletként

felhasználható iratok, valamint a mágnesszalagokon fennmaradt egyes nyilvántartások min ősített adatot ne m

tartalmazó adattartalma .

A 12-13 . §-hoz

A Levéltár működésének és az állambiztonsági iratok felülvizsgálatának civil kontrollja érdekében a javasla t

tanácsadó testületet hoz létre, amely minden állambiztonsági iratba betekinthet, továbbá bírósági döntés t

kezdeményezhet az adatok min ősítésének fenntartásáról .

A 15 . §-hoz

Az állambiztonsági múlt hatékonyabb feltárása a levéltári törvény kis terjedelmű módosítását is megköveteli .

A 17 . §-hoz

A törvényjavaslat mielőbbi hatálybalépése indokolt . Ugyanakkor semmi szükség nincsen államilag kontrollál t

történetírásra, a történetírás tudományos autonómiáját és valódi célját inkább szolgálja a Nemzeti Emlékeze t

Bizottságának működésére szolgáló források azonos cél érdekében történ ő felhasználása a már régóta

működő kutatási alapprogram keretei között .
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ORSZÁGGYŰLÉSI GÉPVISELŐ

dr . Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

helyben

tárgy: törvényjavasla t

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24 .)
OGY határozat 31 . skk. g-ai alapján „az állambiztonsági múltnyílvánosságánakgaranciáiról” címmel
a mellékelten csatolt

törvényjavaslatot

terjesztem elő .

Budapest, 2015 . március 12 .

Tisztelettel :

Szelényi Zsuzsanna
független országgyűlési képviselő
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