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dr. Szili Katalin asszonynak ,
az Országgyűlés elnökének

	

Irásbeli kérdés !

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony !

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

„Mikor terjeszti be a Kormány az eltitkolt múltunk megismerhetőségét célzó
törvényjavaslatot?”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A 190/2007. (VII. 23 .) számú kormányrendelet alapján az állambiztonsági iratok átadás a
teljesítésének értékelésére létrehozott szakért ő i bizottság (közismert nevén : Kenedi-bizottság) 2008 .
szeptemberében átadta jelentését a Kormány részére . A jelentés szembesített bennünket azzal, hog y

a magyar közvélemény megvezetése, az iratmegsemmisítések, eltüntetések gyakorlata, a z
információk indokolatlan visszatartása, manipulálása a rendszerváltást követően sem ért véget .

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 országgyűlés i
határozattervezet jelentősen járulhat hozzá annak a törvénytervezetnek a koncepciójához, amelyet a
kormány december 15-ig, december, közepéig kíván megfogalmazni, majd azt követ ően a

kodifikációs munkát és a társadalmi vitát is elkezdeni” .

2008 . december 10-én két képviselőtársammal – Fodor Gáborral és Magyar Bálinttal – közösen

országgyűlési határozati javaslatot terjesztettünk el ő az eltitkolt múlt megismeréséről, melynek
napirendre tűzését az országgyűlésben az akkor még létező MDF frakció nagy többsége mellett a
kisebbségi kormányt támogató szocialista frakció akadályozta meg .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



2008. december 18-án írásbeli kérdést intéztem Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök Úrho z
„Hogyan kívánja elősegíteni Ön, illetve Kormánya az eltitkolt múlt megismerhetőségét?” címmel .

2009. március 17-én napirend el őtti felszólalásomban szintén az egykori állambiztonsági szerve k
lehető legteljesebb nyilvánosságának a kérdését vetettem fel .
Iváncsik Imre, akkori államtitkár úr a felszólalásra reagálva elmondta, hogy reményeik szerin t
hamarosan a parlament elé kerülhet az a törvénymódosítás, amely biztosítja az iratok nagyob b
nyilvánosságát, a könnyebb hozzáférést .
Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány a „Kendi-bizottság értékes elemzésére is támaszkodva, a
bizottság konkrét javaslatait mérlegelve támogatja az állambiztonsági iratok kutatási feltételeinek ,
hozzáférhetőségének javítását, az áldozatok minél szélesebb körű információs kárpótlásának
érvényesítését, a jogalkalmazás során nehézkesnek, ellentmondásosnak bizonyult szabályozás
pontosítását " .

2009. április 27-én azonnali kérdést tettem fel az igazságügyi és rendészeti miniszter úrnak
„Mikorra készíti el a kormány a Kenedi-bizottság jelentése alapján az állambiztonsági irato k
nyilvánosságát szabályozó törvényjavaslatot?” címmel .
Juhász Gábor államtitkár a válaszban arra helyezte a hangsúlyt, hogy „a jelentés javaslataina k
átfogó értékelése arra a megállapításra vezetett, hogy az érintett adatok közérdekb ő l nyilvánossá
tétele az alkotmány módosítása nélkül nem valósítható meg” . Az államtitkár úr nem adott választ a
kérdésre .

A minap ismét a kérdésre irányította a figyelmet az az esemény, hogy Kenedi János pert nyer t

Strasbourgban. Kenedi János az elmúlt rendszer belügyminiszteri és belügyminiszter-helyettes i

irataiba kért betekintést – a vonatkozó törvényi szabályozással összhangban még a kilencvene s

évek második felében . Á. a Belügyminisztérium illetékesei nem voltak hajlandóak eleget tenni a

Magyar Köztársaság törvényi előírásainak, és megtagadták az iratokhoz való hozzáférést haza i

bírósági döntésektől függetlenül .

Olyan iratokról van szó, melyek a rendszerváltás el őtti BM belső ügyeihez, kapcsolódtak . Ezek a
dokumentumok átiratokat, belső parancsokat tartalmaznak, továbbá a m űködtetés kulcsszereplő inek
az iratait, melyek az állampárti belügy működésének fontos jelentőséggel bíró iratai voltak .
A nevezett iratok ismerete elengedhetetlenül fontos az állambiztonsági iratok tovább i
megismeréséhez . Az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta a magyar államot azért, mert

nem tette lehetővé az iratok megismerését .

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ENSZ Unesco 1992/93-ban állásfoglalást adott ki, melybe n

kötelezte a tagállamokat a múlt feltárására. Továbbá az Európai Parlament 2009 . április 2 .-ai
állásfoglalása az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról hangsúlyozza : ahhoz, hogy Európa
jobban tudatában legyen a totalitárius és demokráciaellenes rezsimek által elkövetett b űntetteknek,
támogatni kell Európa viharos múltjának dokumentálását .
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Kérdezem ezért a Miniszterelnök Urat, hog y

1. Elkötelezett-e Ön abban, hogy - a Kenedi-bizottság jelentésével, javaslataival összhangban -
a megfelelő jogszabály előkészítésével a Magyar Országgyű lés végre az állambiztonság i
iratok nyilvánosságát megnyugtatóan rendezze?

2. Figyelembe veszi-e a kormány azokat a nemzetközi normákat, állásfoglalásokat, amelye k
elvárást fogalmaznak meg a múlt feltárásával kapcsolatban?

Kész-e támogatni az SZDSZ azon kezdeményezését, hogy a kormány legkés őbb a nyár i
rendkívüli ülésszakának végéig benyújtsa szabályozási javaslatát az Országgyű lés elé?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2009. május 29 .
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