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2005 . évi . . . törvény

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági

Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003 . évi III . törvény

módosításáról

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági

Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003 . évi III . törvény (a továbbiakban :

ÁSZTLtv.) 3 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

,,3 . § (1) A megfigyelt és a harmadik személy az 5 . § alapján megismerhető adatokon túl

megismerheti a Levéltárban kezelt iratban szereplő, vele kapcsolatba hozható személyes

adatokat, továbbá a személyes érintkezéseit rögzítő vagy leíró adatokat (pl . személyes

találkozásról, beszélgetésről gyűjtött adatok), valamint az olyan iratokban szereplő

személyes adatokat, amelyek esetében az irat keletkezésekor jogszabály lehetővé tette

számára, hogy az adott iratot teljes terjedelemben megismerje .

(2) A hivatásos alkalmazott, az operatív kapcsolat és a hálózati személy az 5 . § alapján

megismerhető adatokon túl megismerheti a Levéltárban kezelt iratban szereplő, kizárólag

vele kapcsolatba hozható személyes adatokat ."

Az ÁSZTLtv. 5 . § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a bekezdés a

következő új d) ponttal egészül ki, egyben a jelenlegi d) pont jelölése e) pontra változik :

,,(Nem kell anonimizálni)

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

anyaga a Levéltár kezelésében van, családi és utónevét, illetve neveit, születési helyét és
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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, fedőnevét, illetve fedőszámát, nők esetében leánykori

családi és utónevét, illetve neveit,

d) a bírósági, illetve államigazgatási vagy más hatósági eljárás során hatáskörében eljáró

személy családi és utónevét, illetve neveit, továbbá beosztását ;"

3.§

Az ÁSZTLty . 6 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az érintett halálát követően - ha azt az elhunyt írásban nem tiltotta meg, illetve azt

törvény nem zárja ki - az e törvény szerint őt megillető jogokat az elhunyt hozzátartozója,

illetve kizárólag az életközösség fennállása alatt keletkezett iratokban szereplő adatok

tekintetében volt házastársa és volt élettársa is gyakorolhatja . Az adatok megismerésére az a

személy is jogosult, akit az érintett személy a halála előtt erre írásban feljogosított ."

4.§

Az ÁSZTLty. a következő új 9/A . §-sal egészül ki :

„9/A. § (1) A Levéltárat a 8. § (3) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásában

Tudományos Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület) segíti .

(2) A Testület egy-egy tagjára a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar

Történelmi Társulat elnöke, további két tagjára a Kormány tesz javaslatot .

(3) A Testület tagjait - „C" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésüket követően - az

Országgyűlés elnöke hat évre nevezi ki . A Testület saját tagjai közül elnököt választ .

(4) A Testület akkor határozatképes, ha

	

tagjainak háromnegyede, köztük az elnök jelen van .

A Testület döntéseit legalább három tagjának egybehangzó szavazatával hozza .

(5) A Testület elnöke és többi tagja költségtérítésre és a mindenkori köztisztviselői

illetményalap ötszörösével megegyező tiszteletdíjra jogosultak .

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

(7) A Testület elnökének és többi tagjának megbízatása megszűnik, ha

a) a megbízatási időtartam letelik,

b) a tisztségéről lemond,
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c) a személyére javaslatot tevő szervezet javaslata alapján - a szervezet által a Testületbe

jelölt új személy kinevezésével egyidejűleg - az Országgyűlés elnöke felmenti, vagy

d) meghal."

5.§

Az ÁSZTLty. a következő új 9/B . §-sal egészül ki :

„9B. § (1) Az 1 . § a)-b) pontjában meghatározott szervek által 1990 . február 15-e előtt

keletkeztetett iratok tekintetében háromévente le kell folytatni a Ttv. 10 . §-ában

szabályozott felülvizsgálati eljárást .

(2) Amennyiben a minősítő az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során valamely, az

ÁSZTLty. hatálya alá tartozó iratban szereplő adat minősítését nem tartja fenn, az adat

minősítése megszűnik, és az azt tartalmazó iratot harminc napon belül át kell adni a

Levéltárnak .

(3) Azok az iratok, illetve irategyüttesek, amelyek egyaránt tartalmaznak olyan adatokat,

amelyek minősítését a minősítő megszüntette, illetve fenntartotta, továbbra is az iratot, illetve

az irategyüttest kezelő szerv kezelésében maradnak . Az irat vagy az irategyüttes azon

részéről, amely olyan adatot tartalmaz, amelynek minősítését a minősítő megszüntette, az

iratot vagy irategyüttest kezelő szerv hiteles másolatot készít, és azt a (2) bekezdés szerinti

határidőn belül átadja a Levéltárnak .

(4) A Testület tagjai az iratkezelő szerveknél korlátozás nélkül betekinthetnek az e törvény

hatálya alá tartozó iratokba . Amennyiben a Testület nem találja indokoltnak valamely e

törvény hatálya alá tartozó iratban szereplő adat minősítésének fenntartását, a Fővárosi

Bírósághoz fordulhat a minősítés megszüntetésére való kötelezés érdekében . A minősítés

fenntartásának jogszerűségét a minősítőnek kell bizonyítania . A bíróság az ügyben harminc

napon belül, polgári nem peres eljárásban dönt . Az ügyben a Fővárosi Bíróság e feladatra

kijelölt bírája -,,C" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzését követően - jár el . Az eljárás minden

szakaszában biztosítani kell az államtitok védelmére vonatkozó előírások betartását. A

Fővárosi Bíróság végzése ellen jogorvoslatnak nincs helye . A bíróság végzése államtitkot

nem tartalmazhat .

(5) Az e törvény hatálya alá tartozó, a nemzetbiztonsági érdek védelme szempontjából

kiemelkedően fontos iratokról a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója külön jegyzéket állít
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össze, amelyet a Legfelsőbb Bíróság e feladatra kijelölt bírája - „C" típusú nemzetbiztonsági

ellenőrzését követően - hagy jóvá. A jegyzéken szereplő iratok tekintetében a (4) bekezdés

rendelkezéseit nem lehet alkalmazni ."

6.§

Az ÁSZTLty . 10 . §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A Levéltár a kezelésében levő iratról kiállítás céljából más szerv részére másolatot

készíthet, ha az irat megismerését törvény nem korlátozza ."

7.§

Az ÁSZTLty. a következő új 10/A . §-sal egészül ki :

„10/A. § (1) A Levéltár a honlapján bárki számára - az általa kezelt iratok vonatkozásában

teljes körűen - hozzáférhetővé teszi

a) az l . §-ban meghatározott szervek iktatókönyveinek, parancskönyveinek, szervezeti

egységei éves terveinek, valamint a tervjelentések lezárásának, továbbá operatív tisztjei

saját munkanaplóinak digitalizált másolatait,

b) az 1 . §-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) szerepel a Levéltár által kezelt valamely iktatókönyvben,

c) a Belügyminisztérium Személyzeti Főosztályának kartonálas nyilvántartásából a `T'-

tisztek, valamint az `SZT'-tisztek kinevezési parancsait .

(2) Ha a Levéltár az e törvény 5 . §-a alapján történő megismeréshez valamely általa kezelt

iratról másolatot készít, annak digitalizált változatát a Levéltár a honlapján bárki számára

hozzáférhetővé teszi .

(3) A Levéltárban kezelt iratok digitalizált másolatait teljes körűen a Levéltár honlapján

bárki számára hozzáférhetővé kell tenni . A közzététel ütemezését - az (1) bekezdésben

meghatározott közzététel megvalósulását követően - a Testület határozza meg .

(4) Az e §-ban meghatározott másolatok elkészítésekor az 5 . § rendelkezéseit alkalmazni kell."
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8.§

Az ÁSZTLty . 11 . § (7)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) A Levéltár köteles minden olyan iratot, amelynek kezelésére e törvény nem hatalmazza fel,

tulajdonosának, közirat esetében pedig az arra illetékes levéltárnak átadni .

(8) A Levéltár kezelésében levő, természetes személy tulajdonában álló iratokat - a szükséges

másolatok 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 követően adható át ."

9.§

(1) E törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba .

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ÁSZTLty . 1 . § (2) bekezdés 13 .

pontja, 2. § (2) bekezdés d) pontjának, továbbá (3) bekezdés b)-h) pontjainak „nyilvánvalóan

vagy" szövegrésze, 4 . § (3) bekezdésének „folyóiratokban megjelent' szövegrésze, 5. § (6)

bekezdése, 8 . § (3) bekezdés b) pontja, 11 . § (3)-(5) bekezdése, 12 . § (1)-(5) és (9) bekezdése,

valamint 13 . § (1) bekezdése .



INDOKOLÁS

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági

Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003 . évi III . törvény

módosításáról szóló törvényjavaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági

Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003 . évi 111. törvény (a továbbiakban :

Törvény) megalkotásakor az a cél vezette az Országgyűlést, hogy minél szélesebb körben

biztosítsa az állambiztonsági szervek iratainak megismerését, az egykori megfigyelteknek

információs kárpótlást nyújtson, a tudományos kutatók számára pedig a lehető legkevesebb

korlátozással biztosítsa a munkájukhoz szükséges feltételeket .

A Törvény hatálybalépése óta eltelt időszak bebizonyította, hogy az állambiztonsági

szervekkel együttműködő személyek azonosítása nem pusztán a megfigyeltek információs

kárpótlása szempontjából jelentős. A közélet hónapról hónapra újabb és újabb

ügynökbotrányoktól volt hangos, miközben esetleges volt, kinek az ügynöki

tevékenységéről értesült a közvélemény. Egyféleképpen érhető el az, hogy a jövőben ne

lehessen szelektíven a nyilvánosság elé tárni egyes személyek ügynökmúltját: ha

nyilvánosságra kerül valamennyi, az állambiztonsági szervekkel egykor együttműködő vagy

azok alkalmazásában álló személy kiléte . Ezt a célt jelen törvényjavaslat (a továbbiakban :

Javaslat) egyrészt az anonimizálás nélkül megismerhető adatok körének bővítésével,

másrészt a nemzetbiztonsági szempontból már nem védendő iratok fokozatos internetes

közzétételével kívánja elérni .

Az állambiztonsági iratok felülvizsgálata, valamint átadása az Állambiztonsági

Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban : Levéltár) számára befejeződött, az erre a

folyamatra vonatkozó, 2003-ban átmeneti szabályként megalkotott eljárási rendelkezések

deregulálhatók. A Javaslat új szabályokat alkot arra, hogy a jövőben milyen garanciák mellett
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folytatódjon annak vizsgálata, hogy a nemzetbiztonsági szervek által visszatartott

állambiztonsági iratok nyilvánosságra kerülése veszélyeztetne-e nemzetbiztonsági érdekeket .

Az elmúlt két évben több olyan, a jogalkalmazást nehezítő pontatlanságra vagy

szabályozási következetlenségre derült fény a Törvénnyel kapcsolatban, amelynek

kijavítására mind az adatvédelmi biztos, mind a Levéltár főigazgató-helyettese felhívta a

figyelmet; a Javaslat e kérdéseket is megnyugtatóan próbálja rendezni .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

A Tőrvény hatálybalépése óta folyamatosan problémaként jelentkezett, hogy az egykori

megfigyeltek - a róluk jelentő hálózati személy azonosításához szükséges adatok kivételével

- csak a kizárólag velük kapcsolatban hozható személyes adatokat ismerhették meg

anonimizálás nélkül. A Javaslat szerint a megfigyeltek és a harmadik személyek valamennyi,

velük kapcsolatba hozható adatot megismerhetnek . A Javaslat emellett egyértelművé teszi,

hogy a megfigyeltek és a harmadik személyek mint speciális megismerők a Törvény 5 . §-a

alapján anonimizálás nélkül megismerhető adatokon felül ismerhetnek meg anonimizálás

nélkül személyes adatokat .

A 2. §-hoz

A Törvény szerint jelenleg csak az állambiztonsági szervekkel együttműködő vagy azok

alkalmazásában álló közszereplők esetében van bárkinek lehetősége arra, hogy az

azonosításukhoz szükséges adatokat megismerhesse . A Javaslat ezt valamennyi operatív

kapcsolat, a hálózati személy esetében, valamint azok hivatásos alkalmazottak esetében,

akiknek személyi anyaga a Levéltár kezelésében van, lehetővé kívánja tenni, egyúttal - az

ún . 6-os kartonon szereplő személyes adatok köréből kiindulva - meghatározza az

„azonosításhoz szükséges adatok" körét .
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A Javaslat - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

szóló 1992. évi LX111 . törvény 19. § (5) bekezdéséhez hasonló módon - az egykor

közhatalmat gyakorló, bírósági, államigazgatási vagy más hatósági eljárás során

hatáskörében eljáró személyek nevét és beosztását bárki számára megismerhetővé teszi .

A 3 . §-hoz

A Javaslat - az adatvédelmi biztos észrevételei alapján - pontosítja, hogy az érintett

halála után mely hozzátartozói és mely adatokat ismerhetik meg .

A 4 . §-hoz

A Javaslat felállítja a Levéltár mellett működő, azt feladatainak ellátásában segítő

Tudományos Tanácsadó Testületet (a továbbiakban : Testület), amely részben civil

történészekből, részben a Kormány által javasolt személyekből áll . A Testület - általános

feladatkörén túl - az állambiztonsági iratokban szereplő adatok minősítésének felülvizsgálata

során, illetve az iratok intemetes közzétételénél rendelkezik hatáskörrel .

Az S . §-hoz

A Javaslat a Törvény - a Javaslat által deregulálni javasolt - átmeneti rendelkezéseinek

alapulvételével szabályozza az állambiztonsági iratokban szereplő iratokban szereplő minősített

adatok felülvizsgálatának civil, illetve bírósági felügyeletét . A Javaslat szerint azonban a

minősítés fenntartása ellen nem a Levéltárnak, hanem az iratokba betekintési joggal rendelkező

civil bizottságnak, a Testületnek biztosít perlési jogot ; fenntartja azonban a nemzetbiztonsági

érdek védelme szempontjából kiemelkedően fontos iratok kiemelt védelmét .

A 6. §-hoz

A Javaslat pótolja a Törvényből hiányzó, az iratmásolatok kölcsönzésére vonatkozó

szabályt.
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A 7. §-hoz

A Javaslat hosszabb távon a Levéltárban kezelt valamennyi állambiztonsági irat
internetes közzétételét tűzi ki célul azzal, hogy ennek ütemezését a Testület határozza meg .

Az internetes közzététel során is tekintettel kell lenni a Javaslat szerint a megfigyeltek és a
harmadik személyek személyes adatainak védelmére .

Az állambiztonsági szervekkel együttműködő vagy azok alkalmazásában álló sze-mélyek

azonosításához szükséges információkat azonban a Javaslat szerint elsőként kell az internetes

közzétenni . Mivel az ún . 6-os kartonok önmagukban nem bizonyítják az együttműködést, a

Javaslat szerint ezek közzétételére csak akkor kerül sor, ha bizonyítható, hogy azokhoz tartozott

„B"- (beszervezési) vagy „M"-dosszié (munkadosszié) .

A Levéltár könyvtárszerű működését segíti, ha a kutatómunkához nélkülözhetetlen iratok

- mintegy katalógusként - már a digitalizálás kezdetén hozzáférhetőek a világhálón . Ennek

érdekében a Javaslat szerint a Levéltár által kezelt iktatókönyveket, parancskönyveket, éves

terveket és azok lezárásait, valamint az operatív tisztek saját naplóit már az internetes

közzététel kezdetén hozzáférhetővé kell tenni .

A 8 . §-hoz

A Javaslat pontosítja a Levéltár által kezelt, feladatkörébe nem tartozó, valamint a

tulajdonában nem álló iratok további sorsára vonatkozó szabályokat .

A 9. §-hoz

A Javaslat deregulálja a Törvény végrehajtott feladatot tartalmazó, valamint a Javaslat

elfogadásával feleslegessé váló rendelkezéseit .
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Dr. Szili Katalin asszony részére
az Qrszággyúlés elnöke

lieljbQn

Tisztelt Elnök Asszony .'

A Magyar Szocialista Piri országgy W6si képviseldcsoportja kezdcniényczrc a „Az címült
rendszer trtknsszolSülati tevékenys6 ének feltárüsdr6l és az Alla mbiztonsági Szolgálatok
Történeti Lepeltára létrehozásár&l s261ú 2003 . évi III. tárvény n osításardl áz,616 2045 . évi
. . . türvda&vaslat elkészítését, amelyet MSZP országgyü 46&i képvisetücsoponja nevdben
n xellékelten benyújtunk .

A módosításra azért van szükség, hogy jelentősen b(vüíjón az anonimizálás nélkül
megismerhető adatol: kiire, ezzel az egykori megfigyelteknek információs kárpótlást nyújtson,
másrészt a nenize'tbiztonsági szempontból már nem védendő iratok fokozatos internetes
közzétdtele mebvalásuihassnn, tenn4szeteseyn a személyes adatok sérelme nélkül .

A Házszabály 92. y (1) bekezdése alapján indítványoz7.uk a türveny,Javastat sürgős
tárgyalását, mielőbbi clfogadá, ;a érdekében .

A tdrvényjavaslat af érintett szakntai szervezetekkel egyeztetésre került .

A t~ rvényjzLvasiat ekoadója Burany; Sándor orsza ingisi képvisel(> {tiakcióvezetn,helygittes).

Budapest, 2005. febniár 4 .

'' lar Hiller István
t~rsxág 4 ülési képviselő

Burány Sáiidor
fi~aIcciÚVezető-lie°lyettes

~rŰIÍC~t Í~tvrin
frakeiávezetc -hely'ettes

Varja I	
frakcióvezető-helyettes

Tisztelcttel

képviseIói 1rc daház
1358 Budapest, Széchei lyi rkp. 19.

Lendvai lldikö
frakciövezetü

)r . Katona Béla
fiakcie5ve'~7etö-helyettes

r .

Kovacs Tibor
lrakeiove'zL--t6-hc-'lve;ttes
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