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MSZP Frakció

Dr. Szili Katalin elnbk asszony részére

Magyar Országgyűlés

Budapest

Budapest, 2005 . április 21 .

r

Burány Sándor
frakcióvezető-he ettes

1 k~
Göndór Tstván

frakcióvezető-helyettes

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja kezdeményezi ,,.Á Magyar Köztársaság
Alkotmányárát szál$ 1949 . XX. tbrvcny módosításáról szóló 2005 . évi	törvényjavaslat
elkészítését, melyet mellékelten benyújtunk .

Jelen törvényjavaslat kinyilvánítja, hogy a múlt megismeréséhez szükséges adatokra is vonatkozik a
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez valö jog .

A Házszabály 92. § (1) bekezdése alapján indítványozzuk a törvényjavaslat sürgős tárgyalását,
mielőbbi elfogadása érdekéhen .

A türvényj avarlat az érintett szakmai szervezetekkel egyeztetésre került .

Tisztelettel :

Képviselái Irodaház
1358 B~est, Széchenyi rkp. 19.

*MAW I" HIV$ftlo

irományszám:-Í
1
1507 L .

Érkezett: 2005 APR 2 2.

Lendvai Ildikó
frakcióvezető

r. Katona Béla
frakcióvezető-helyettes

Varju László
frakcióvezetó-helyettes
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2005. évi . . . törvény

a Magyar Köztárrseság Alkotmfinyáról sz©ló 1949. évi XX. türveny
mádosításáről

Az Országgy ' lós, mint alkotmAnymodosító hatalom a múlt amegisrneresének teljes
küriz biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja :

1.§

A Magyar Köztársaság Alkotmányd ról sz616 1949 . évi XX. örvény a következő új

61/A. §-sal egészül ki :

„61/A. § (1) A közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog kiterjed
különösen a múlt megismeréséhez sziikséges adatokra .
(2) Az 1990. február 15-e előtt az állambiztonsági szolgálatokkal egyUttmfiködő,

valamint e szervek alkalmazA.dban 6116, törvényben lneghatározott személyek ott
megjelölt szentélyes adatai nyilvánosak."

2.§

E törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba .
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INDOKOLÁS

a Magyar Köztársaság Alkotmanyáröl sz+61ó 1949 . évi XX. tőrvény
mbdosftásáról szóld törvénYjavaslathoz

A nemzetet, a politikai közösséget - többek között - a közcin t6Wnelem
hagyománya tartja össze. Ahhoz, hagy e hagyományokat ápolni lehessen,
elengedhetetlen a mült minél teljesebb körű megismerése . Jelen törvényjavaslat ezért
kinyilvánítja, hagy a múlt megismeréséhez szükséges adatokra is vonatkozik a
közérdekű adatolt megismeréséhez cs terjesztéséhez valö jog .

Jelen törvényjavaslat elötex esA& szerint le kell bontani, a múlt megismerését
gátló jogszabályi rendelkezéseket. Az elmült tizenöt év esemdnyei egyértelművé
tették, hogy csak ez az üt járhatt5 az elmült rendszer állambiztonsági szerveinek
iratállományával kapcsolatban is . E cél elérése érdekében az Országgyűlésnek, mint
alkotmányxnödositó hatalomnak ki kell fejeznie, hogy az állambiztonsági szervekkel
- azok jogállami átszervezése, 1990 . február 15-ue elött - együttműködő vagy azok
alkaünazásában 4116 személyek azonosításához szükséges adatok megismerésére
nemcsak az egykori megfigyelteknek, hanem valamennyi polgáxnak lehetőséget kell
biztosítani .
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