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2005. évi . . . törvény ,
a pártállam titkos iratainak

kezeléséről és nyilvánosságáról

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a pártállam időszakában keletkezett köziratok a
levéltárakban mindenki számára megismerhetőek legyenek ; hogy a pártállam időszakában
államtitokká, szolgálati titokká minősített iratok felülvizsgálata mihamarabb megtörténjen, és
azok szigorú társadalmi ellenőrzés mellett, csak rendkívül indokolt esetben maradhassanak
továbbra is titkosak ; továbbá, hogy a közszereplőknek a pártállam időszakában közfeladatot
ellátó személyként - különösen a Magyar Szocialista Munkáspárt tisztségviselőjeként -
folytatott tevékenysége nyilvánosságra kerüljön, a következő törvényt alkotja :

1.§

2.§

Az Ltv. 12. §-a a következő új (7), (8) bekezdésekkel egészül ki :

„(7) Minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet köteles a jogellenesen birtokában lévő és valamely levéltár
illetékességi körébe tartozó köziratokat - ideértve annak másodpéldányait és
másolatait is - az illetékes levéltárnak e törvény hatálybalépésétől számított harminc
napon belül átadni .

(8) Aki jogellenesen birtokol valamely levéltár illetékességi körébe tartozó iratot, és
azt e törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül az illetékes levéltár
részére átadja, vagy ismeretlenül eljuttatja, mentesül a jogosulatlan adatkezelés és a
különleges személyes adatokkal, valamint a közirattal, levéltári anyaggal történő

Képviselői önálló indítvány

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 . § (1), és (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott tisztséget viselő
személy, valamint az 1990. május 2-át megelőzően ezen tisztségeknek megfelelő
tisztséget viselő személy ;"



visszaélés jogkövetkezménye alól . A jogellenesen birtokolt, e törvény hatálya alá
tartozó iratok hatóság vagy bíróság előtt bizonyítékként nem használhatók fel."

3.§

Az Ltv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A közlevéltárban őrzött, az 1990 . május l-je után keletkezett, a keletkezés naptári
évétől számított harminc éven túli, valamit időbeli korlátozás nélkül az 1990. május 2-a
előtt keletkezett levéltári anyagban - a 24-25 . §-okban foglalt kivételekkel -, továbbá
abban a levéltári anyagban, amelyet már nyilvánosságra hoztak, illetőleg, amelynek
tartalmát az Avty. szerint mindenki megismerheti, a kutatni kívánt téma megjelölését
tartalmazó kérelemre bármely természetes személy ingyenesen kutathat, és a kutatásra
kiadott levéltári anyagról saját költségén másolatot készíttethet ."

4.§

Az Ltv. 23. § (2 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában történő tudományos
kutatást a (3) bekezdésben meghatározott kuratórium engedélyezi ."

5.§

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
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) az 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."



Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995 . évi LXV . törvény (a továbbikban : Ttv.) a
következő 10/A. § -sal egészül ki :

„10/A . § (1) Az 1956. november 4-e és 1990. május 2-a közötti időszakban keletkezett
minősített iratok jegyzékét e törvény hatályba lépését követő harminc napon belül, majd
ezt követően havonta frissítve az irattárat működtető eljuttatja az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági Bizottságának ( a továbbiakban : Bizottság) .

(2) A Bizottság a jegyzékben szereplő iratok minősítésének indokoltságát a jegyzék
kézhezvételétől számított kilencven napon belül felülvizsgálja . A vizsgálat
eredményeként a minősítést fenntartja, megszünteti, vagy módosítja a minősítés
érvényességi idejét ."

E törvény 2005 . május 2-án lép hatályba .

6.§

7.§

A Ttv. 28. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) Az 1956. november 4-e és 1990 . május 2-a közötti időszakban keletkezett
minősített iratokat az irattárat működtető köteles 2005 . december 31-ig számba venni,

jegyzékbe foglalni és - amennyiben e törvény rendelkezései szerint ez még nem történt
meg - felülvizsgálni . Az e határidőig felülvizsgálatra nem került minősített iratok
minősítése megszűnik . "

8.§

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV . törvény az alábbi két új alcímmel és a 216/C .,
216/1) . §-okkal egészül ki :

„Közirat, levéltári anyag megrongálása

216/C . § (1) Aki köziratot, valamint közlevéltárban őrzött, köziratnak nem minősülő
levéltári anyagot, továbbá védetté nyilvánított maradandó értékű magániratot
megrongál, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki köziratot, levéltári anyagot vagy védetté
nyilvánított magániratot engedély nélkül külföldre juttat .
(3) Aki köziratot, levéltári anyagot vagy védetté nyilvánított magániratot - a szabályosan
lefolytatott selejtezési eljárást kivéve - megsemmisít, vagy annak helyrehozhatatlan
károsodását idézi elő, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

Visszaélés közirattal, levéltári anyaggal

216!1). § Aki levéltárba törvényi kötelezettség alapján beadandó köziratot eltitkol, elrejt,
vagy meghamisít, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő."

9.§



INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően megszervezett ügynökhálózat
újjászervezése, kialakítása, a társadalomba történő legtökéletesebb beépülést, a „csend
társadalmának" létrehozását kívánta elérni, amely fő elemeit tekintve egészen 1990-ig
változatlan struktúrában működött . A pártállam idején, az állampolgári és emberi jogok
intézményes semmibevétele és sárba tiprása a diktatúra általános gyakorlatává vált . A
mechanizmus működésének megrendelői, haszonélvezői a mindenkori állampárt vezető
testületeinek szintjén, a politikai elit tagjai között keresendők . A pártállam elnyomó
rendszerében a pártirányítás különböző szerveinek szerepe és felelőssége a mai napig nem
tisztázott, a közvélemény számára homályban lévő kérdés . Napjaink egyes közszereplőinek
politikai múltja is a vérbefojtott forradalom után létrejövő új diktatúra vezető politikai
testületeiig vezet vissza .

A törvény célja annak biztosítása, hogy

a) a pártállam időszakában keletkezett köziratok az illetékes levéltárakban legyenek
mindenki számára elérhetőek,

b) a pártállam időszakában államtitokká, szolgálati titokká minősített iratok
felülvizsgálata mihamarabb megtörténjen, és azok szigorú társadalmi ellenőrzés
mellett, csak rendkívül indokolt esetben maradhassanak továbbra is titkosak,

c) a közszereplőknek a pártállam időszakában közfeladatot ellátó személyként -
különösen a Magyar Szocialista Munkáspárt tisztségviselőjeként - folytatott
tevékenysége nyilvánosságra kerüljön .

A törvényjavaslat a pártállami múlt hatalmi elnyomó gépezetnek mechanizmusa, annak
politikai irányítása, valamint közéleti szereplőinek tényleges és hiteles tevékenysége
feltárhatóságának és feldolgozhatóságának lehetőségét kívánja biztosítani, amellyel a
történelmi múlt teljes körű megismerhetősége valósulhatna meg . Célja, hogy ne legyenek
olyan társadalmi csoportok, így a pártállam vezetőinek rétege, melyeknek a történelemben
ténylegesen betöltött múltját a közvélemény a maga súlyánál fogva nem ismerheti meg .
Szükségesnek látszik tehát a jelenlegi szabályozáshoz képest, a múlt mélyebb feltárása
érdekében, a meglévő iratok szélesebb körét megismerhetővé tenni . A pártállam titkos iratai
közül tehát nem csak a III-as Főcsoportfőnökségen keletkeztek iratok szűk szegmensének
megismerhetőségét kell teljes körűen lehetővé tenni, hanem a kutathatóság egységes
szabályozása révén, a szükséges és gyors visszaminősítési eljárások lebonyolítása mellett, és
minden további szervezetnél keletkezett dokumentumok korlátozások nélküli hozzáférését is
biztosítani kell. Az iratok minősítésének fenntarthatósága, ezáltal azoknak a levéltárak részére
történő átadhatósága a lehető legerősebb társadalmi kontroll felügyelete mellett, az
Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának felügyelete alatt végezhető el .



RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 .§-hoz

A Javaslat meghatározza a közszereplő fogalmát, melynek során az egyes fontos, valamint
közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994 .
évi XXIII. törvényben átvilágításra kötelezett tisztségviselők körét veszi alapul, mind az 1990 .
május 2-át követő, mind a megelőző időszak - más elnevezéssel, de lényegében azonos
funkcióban működő - közszereplői körének meghatározásánál .

A 2 . §-hoz

Az Ltv. harminc napos türelmi időt biztosít a levéltári anyagok jogellenes birtokosainak, hogy
az illetékes levéltárnak beszolgáltassák azokat, így mentesülhetnek a büntetőjogi
következmények alól .

A 3. §-hoz

A Javaslat az időmúlás folytán okafogyottá vált rendelkezést töröl a törvény szövegéből .

A 4. §-hoz

A Javaslat az időmúlás folytán okafogyottá vált rendelkezést töröl a törvény szövegéből .

Az 5. §-hoz

A pártállam 1956. november 4-e és 1990 . május 2-a közötti időszakában keletkezett
köziratokban is - a személyes adatok védelmére vonatkozó és a titokvédelmi szabályok
betartása mellett - bárki ingyenesen kutathat . Ennek korlátját jelentik azonban a személyes
adatok. A Javaslat a jelenlegi és egykori közszereplőkre vonatkozó személyes adatokat is
tartalmazó iratokat kutathatóvá teszi, oly módon, hogy a közszereplők azonosításához
szükséges személyes adatok megismerhetővé válnak . Ez nem érinti a közszereplő egyéb,
valamint más személyek személyes adatait, amelyeket anonimizálni kell .

A 6. §-hoz

A Javaslat a Ttv . módosításával társadalmi kontrollt kíván biztosítani a pártállam időszakában
keletkezett iratok titkosításának indokoltságára vonatkozóan. A Javaslatban a Ttv . az
Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát jogosítja fel, hogy az 1990 . május 2-a és 1956 .
november 4-e közötti időszakban keletkezett, és a Ttv . rendelkezései szerint felülvizsgált és
minősítésében továbbra is fenntartott iratok minősítésének indokoltságát felülvizsgálja .

A 7 . §-hoz

A Javaslat a Ttv.-ben kívánja előírni, hogy a pártállamban keletkezett és titkossá minősített
köziratok mihamarabb felülvizsgálatra kerüljenek. Az ebben az időszakban keletkezett titkos
iratok minősítése az esetek többségében már nem indokolt, egyrészt az eltelt idő, másrészt a
demokratikus jogállam követelményei miatt. A felülvizsgálatra nem került iratok minősítése
automatikusan megszűnik a határidő lejártával, s azok levéltárba kerülhetnek, bárki által



megismerhetővé válnak. A Javaslat 2005 . december 31-ig ad lehetőséget a még
felülvizsgálatra nem került 1980 és 1990 . május 2-a között keletkezett titkos iratok
minősítésének felülvizsgálatára . Az 1980-at megelőzően keletkezett minősített iratok
felülvizsgálatának a Ttv . hatályos 28 .§ (2) bekezdése alapján már meg kellett történnie, illetve
a felül nem vizsgált iratok minősítése a törvény erejénél fogva megszűnt .

Budapest, 2005 . február 11 .

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

A 8 . §-hoz

A köziratok, levéltári anyagok és védett magániratok fontos nemzeti értékek, amelyek kiemelt
jelentősége indokolja a fokozott büntetőjogi védelmet, így a Btk . új tényállásokkal egészül ki,
amelyek szigorú büntetési tételeket tartalmaznak .

Az állambiztonsági szolgálatok irattárának anyagát az elmúlt rendszer titkosszolgálati
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
létrehozásáról szóló 2003 . évi 111 . törvény (a továbbiakban : Etv.) - az ott meghatározott
nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztető esetek kivételével - az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárának kezelésébe utalja . Ennek ellenére újra meg újra ismeretlen helyekről,
ismeretlen személyektől származó állambiztonsági iratok kerülnek a nyilvánosság elé . Noha
az iratok beszolgáltatását az Etv . előírja, az eddigi esetek is bizonyítják, hogy fokozott
büntetőjogi védelemre van szükség a köziratok, levéltári anyagok megóvása és az azokkal
való visszaélés megelőzése érdekében .

9L>
Dr. óvér László

	

Demeter Ervi

Dr . Répássy Róbert
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