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dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyű lés elnökének

	

Írásbeli kérdés

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 91 .§ ., valamint a 115 .§. alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök Úrhoz

„Hogyan kívánja elősegíteni Ön, illetve Kormánya az eltitkolt múl t
megismerhetőségét?”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A 190/2007. (VII. 23.) számú kormányrendelet alapján az állambiztonsági iratok átadás a

teljesítésének értékelésére létrehozott szakértői bizottság (közismert nevén : Kenedi Bizottság) 2008 .

szeptemberében átadta jelentését a Kormány részére .

A jelentés szembesített bennünket azzal, hogy a magyar közvélemény megvezetése, az

iratmegsemmisítések, eltüntetések gyakorlata, az információk indokolatlan visszatartása ,

manipulálása a rendszerváltást követően sem ért véget .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Bízom abban, hogy közös meggyőződésünk az, hogy a nem jogállami rendszer titkosszolgálat i

iratai visszatartásához, indokolatlan titkosításához, az áldozatok, kutatók, továbbá a nyilvánossá g

elő li elrejtéséhez a jogállami Magyar Köztársaságnak nem fűződhet érdeke.

Éppen ezért fontos, hogy a Kormány mutasson készséget arra, hogy a megfelelő jogalkotási aktus

előkészítésével a Magyar Országgyű lés végre ezt a kérdést megnyugtatóan rendezze.

A Szabad Demokraták Szövetsége erre tett javaslatot, amikor két további képvisel őtársammal ,

Fodor Gáborral, és Magyar Bálinttal benyújtottuk H/7014 . számú határozati javaslatunkat .



•

Szilvásy György miniszter úr 2008 . december 8-án Fodor Gábor napirend el őtti felszólalását
követően arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a Kormány dolgozik az új szabályozáson az
információs kárpótlás teljessé tétele érdekében .

A miniszter úr hozzátette, hogy bízik abban, hogy „az SZDSZ által beadott országgyűlési
határozattervezet jelentősen járulhat hozzá annak a törvénytervezetnek a koncepciójához, amelyet a
kormány december 15-ig, december közepéig kíván megfogalmazni, majd azt követően a
kodifikációs munkát és a társadalmi vitát is elkezdeni " .

Kérdezem ezért a Miniszterelnök Urat, hogy

1. Mi az oka annak, hogy a jelentés átadása óta nem születtek érdemi döntések az ügyben ?
2. Mi az oka, hogy az ígért határid őre sem sikerült a törvényjavaslattal a kormánynak

előállnia?
3. Milyen stádiumban van a Kenedi Bizottság jelentése által megalapozott, az elmúlt rendsze r

történelmének, működésének megismerhetőségét és nyilvánosságát biztosító törvényjavasla t
előkészítése?

4. Mikor kívánja a Kormány a szabályozási javaslatát az Országgy űlés elé terjeszteni ?
5. Melyik minisztériumban készül az el őterjesztés, pontosabban ki a Kormányban az üg y

gazdája?
6. A Kormány figyelembe veszi-e, illetve megfelel ő kiindulási alapnak tekinti-e az SZDSZ

három képviselője által benyújtott H/7014 . számú határozati javaslatban foglaltakat?
7. A Kormány döntött-e már a Kenedi Bizottság jelentésében foglalt javaslatok

figyelembevételével az egykori állambiztonsági szervek dokumentumait tartalmaz ó
mágnesszalagok adatainak archiválásáról, valamint civil kontroll melletti feldolgozásáról ?

8. Ha a 7 . kérdésben foglaltakra nem került sor, akkor mi annak az oka? Mi a konkrét szándék a
a kormánynak a mágnesszalagokkal?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2008 . december 18 .
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