
T/14379/8. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Kulturális és sajtó 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
 bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról szóló T/14379. 
számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/14379/6. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi 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 T/14379/7. számú kapcsolódó 
módosító javaslatot. 
 
 

I. 
 

1.  Dr. Vidoven Árpád képviselő – kapcsolódva T/14379/5. számú módosító 
indítványához (T/14379/6. számú ajánlás 1. pontja) – 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: 
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 /1. § 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 XXIII. 
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, 
továbbá a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának, illetve Politikai 
Bizottságának tagjai, a megyei pártbizottságok első titkárai, valamint a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának tagjai és megyei bizottságainak első titkárai, illetőleg a 
Munkásőrség országos parancsnoka és a Munkásőrség megyei parancsnokai;" 
 

Indokolás: Lásd a T/14379/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

II. 
 
 A T/14379/6. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság az 
alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Kormány 
 
1.  nem támogatja nem ért egyet
2.  nem támogatja nem ért egyet
3.  nem támogatja nem ért egyet
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. április 11. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Dr. Kövér László s.k., 
a Nemzetbiztonsági 

 bizottság elnöke 
 
 
 


