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T/14379/ó.

Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi

	

Emberi jogi, kisebbségi és
bizottságának

	

vallásügyi bizottságának

Kulturális és sajtó

	

Nemzetbiztonsági
bizottságának

	

bizottságának

ajánlása

a pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról szóló T114379.
számú törvényjavaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban:
Alkotmánvügvi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Kulturális és sajtó bizottsága
(továbbiakban : Kulturális bizottság), valamint Nemzetbiztonsági bizottsága megvitatta a
pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról szóló, T/14379 . számon
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T11437914-5. számú módosító
javaslatokat .

A Kormány képviselője közölte, hogy a módosító javaslatokról később fog
nyilatkozni. Az Emberi jogi bizottság a módosító javaslatokat nem tárgyalta meg .

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget ( 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .
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1 . Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 1 . §-ában a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995 . évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Ltv.) 3 . § q) pontjának a következő módosítását javasolja :

/l . § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban : Ltv .) 3. §-a a következő új q) ponttal egészül ki :/

"q) közszereplő : 1990. május 2-át követően az egyes fontos, valamint közbizalmi és
közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994 . évi XXI1I .
törvény 2 . §-a (1), és (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott tisztséget viselő személy, valamint
az 1990. május 2-át megelőzően ezen tisztségeknek megfelelő tisztséget viselő személy ;"

Indokolás: Lásd a T11437915 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ltv 24 . § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

15 . § Az Ltv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, illetve a
következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyben az eddigi (3)-(6) bekezdések számozása (4)-
(7) bekezdésre változik :/

"(2) A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az (1) bekezdésben meghatározott levéltári
anyag, ha

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak ajogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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a) a kutatás - a kérelmező költségére - anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy

b) a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy
hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult, vagy

c) a kutatásra tudományos célból van szükség - feltéve, hogy a 22 . §-a (1)
bekezdésében meghatározott harminc[, illetőleg tizenöt] év már eltelt - és a kutató a (3) és
(4) bekezdésben meghatározott követelményeknek eleget tesz, vagy

d) a közszereplőnek, közfeladatot ellátó személyként - ideértve a Magyar Szocialista
Munkáspárt tisztségviselőjeként - 1956. november 4-e és 1990 . május 2-a közötti időszakban
kifejtett tevékenysége körében keletkezett közirat .

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott iratokban a személyes adatokat - a
kérelmező költségére - anonimizálni kell . Nem kell anonimizálni a közszereplő
azonosításához szükséges adatokat . A nem anonimizált adatokat bárki nyilvánosságra
hozhatja."

Indokolás : Lásd a T/14379/4/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Kulturális biz . nem támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslatot új 6. §-sal kiegészíteni javasolja
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

"6. § Az Ltv.24/A.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"24/A.~ (1) A személyes adatok azonos védelmét biztosító ország kutatója számára
tudományos célból, a 24. ~ (1) bekezdésében meghatározott védelmi idő lejárta előtt is
engedélyezhető a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag kutatása, feltéve, hogy a 22 .
(1) bekezdésében meghatározott 30 év már eltelt . A kutatás akkor engedélyezhető, ha a kutató
bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia kutatási téma szerint illetékes bizottságának
yagy intézetének- a kutató részletes kutatási terve alapján megadott -támogató
állásfoglalását és írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a megismert és kigyűjtött személyes
adatokat országa adatvédelmi szabályai szerint kezeli és használja fel .""

Indokolás : Lásd a T/14379/4/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Kulturális biz . nem támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz . egyharmada sem támogatja



Budapest, 2005 . március 30 .
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az Előterjesztő képviselője a Nemzetbiztonsági és a
Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet, az Alkotmányügyi
bizottság ülésén egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Dr. Vastagh Pál s .k.,

	

Szászfalvi László s.k.,
az Alkotmány- és igazságügyi

	

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottság elnöke

	

bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,

	

Dr. Kövér László s.k.,
a Kulturális és sajtó

	

a Nemzetbiztonsági
bizottság elnöke

	

bizottság elnöke


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

