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2009 DEC Írásbeli kérdés !

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr!

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

„Fűződhet-e érdeke a jogállamnak az elmúlt rendszerben keletkezett közirato k
titkosításához, visszatartásához? ”

címmel.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A 190/2007. (VII . 23.) számú kormányrendelet alapján a Kormány — az érintettek információ s
önrendelkezési jogának garantálása és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jog
érvényesülése érdekében szükséges intézkedések megalapozása céljából – az állambiztonsági irato k
közlevéltár (ABSZTL) részére történő átadási folyamata törvény szerinti (2003 . évi III. trv.)
teljesítésének értékelésére szakértői bizottságot állított fel (közismert nevén: Kenedi-bizottság),
mely 2008 szeptemberében adta át 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 .
A bizottság vizsgálata feltárta, hogy a 2003 . évi III. törvényben megfogalmazott jogalkotói
szándékkal ellentétesen indokolatlanul, nem igazolható érveléssel tartanak vissza továbbra is nag y
számban iratokat a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, leginkább a Nemzetbiztonsági Hivatalnál .

A Szakértő i Bizottság munkája során felhívta a figyelmet arra a 19 adathordozóra, melyek az elmúl t
rendszer állambiztonsági szolgálata m űködésének fontos dokumentumait őrzik.
A speciális adathordozókon található iratok, dokumentumok számbavételére azonban a Kenedi-
bizottság tagjainak nem volt módja, mert az adattartalom el őhívását részükre nem biztosították, így
a rajtuk szereplő információk lehetséges tartalmával kapcsolatosan leginkább korábbi kutatásaikra ,
illetve az egykori és a jelenlegi szolgálatok munkatársainak elbeszéléseire hagyatkozhattak .



Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Meggyőződésem szerint a harmadik Magyar Köztársaság megszületése óta az Országgy űlés adósa a
magyar társadalomnak az elmúlt rendszer állambiztonsági szervei m űködésének feltárásával, az
állambiztonsági szolgálatok által keletkeztetett iratok, dokumentumok nyilvánosságának
biztosításával .

„A rendszerváltás előtti Magyarország nem volt jogállam, ezért a titkosszolgálatok működése sem
lehetett jogállami. A nem jogállami rendszer titkosszolgálati iratai visszatartásához, indokolatla n
titkosításához az egykor megfigyelte/ , áldozatok, kutatók, továbbá a nyilvánosság előli elrejtéséhez
a jogállami Magyar Köztársaságnak nem fűződhet érdeke. " — fogalmazott 2002 nyarán a Sólyom
László (az Alkotmány Bíróság korábbi elnöke, jelenleg köztársasági elnök) által vezetett szakért ői
bizottság jelentése . A Kenedi-jelentés pedig arra mutat rá, hogy a történelmi közelmúltunk mélyebb
megismerését, az információs kárpótlást akadályozzák a 2003 . évi III . törvény kihirdetése óta
indokolatlanul visszatartott, és megalapozatlanul titkosított iratok, dokumentumok .

A rendszerváltás utáni politikai viták során a közfigyelmet az ügynökkérdés, illetve a különböz ő
lusctrációs, átvilágítási eljárások körüli viták kötötték le, míg a magyar társadalom információ s
kárpótlását, az áldozatokról, megfigyeltekről gyűjtött adatokhoz való hozzáférést, a köz érdeké t
szolgáló megismerést a magyar törvényhozás többsége — részben megvezetve -, félreértelmezet t
szolgálati érdekekre hivatkozva nem biztosította .

Mai napig nem tisztázott a rendszerváltás idején, majd azt követően is zajló iratmegsemmisítések
története, továbbá a különféle iratmozgások során eltűnt nagy mennyiségű, történelmi jelentőséggel
bíró adatok sorsa, holléte. Ugyancsak nem tisztázott az ilyen irányú „eltüntető tevékenység”
közvetlen felelősi köre sem.

Meggyőződésem szerint célirányos vizsgálatokkal, kutatásokkal feltárhatók, vagy legalább részbe n
tisztázhatók lennének ezek a kérdések.

Az eltűnt iratok egy meghatározó része tekintetében a megismerést, a feltárást segíti, hog y
rendelkezésre állnak a pártállami hálózatok és a megfigyeltek nagy terjedelm ű adatbázisait,
nyilvántartásait tartalmazó mágnesszalagok, illetve adathordozók . Ebből 18 esetében legalább az
adatmentés megtörtént, de az Információs Hivatalban őrzött adathordozó („I” adattár) kapcsán az
adatok biztonságos archiválására nem történt intézkedés .

Most már tudjuk, az adatok előhíváshoz szükséges technikák léteznek, az adatok újra mentése ,
digitalizálása megoldható. A szándék a döntéshozók, míg a kell ő együttműködés a szolgálatok
egyes vezetői részéről azonban sokáig hiányzott .

Sajnálatos, hogy az Antall-kormány, bár tudott a szalagok létezésér ől, de a szolgálatok akkori
illetékeseinek félrevezető információi alapján, vagy tudatosan, politikai megfontolásból ne m
gondoskodott az adattartalom felülvizsgálatáról, archiválásáról.

Örvendetes, hogy a Kenedi-jelentés javaslatainak figyelembevételével a 19 adathordozóból már 18 -
at feldolgozásra alkalmassá tett a Kormány. Sajnálatos viszont, hogy ez a „művelet” több mint egy
évig elhúzódott. Sajnálatos, és nem fogadható el, hogy a 19 . adathordozó esetében erre nem
kerülhetett sor, így a rajta lévő dokumentumokat a mai napig a megsemmisülés veszélye fenyegeti .
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Meggyőződésem szerint mielőbb gondoskodni kell arról, hogy - a már lementett 1 8
mágnesszalaghoz hasonlóan - az Információs Hivatalban fellehet ő tizenkilencedik adathordozó
tartalmának biztonságos archiválása is megtörténjék.

Biztosítani kell - a megfelelő civil-kutatói kontroll mellett – a lementett, és el őhívható adattartalom
számbavételét, felülvizsgálatát, majd ezt követ ően kutathatóságát, nyilvánosságát .

Sajnálatos, hogy a múltfeltárás dolgában Magyarország az egykori kommunista országokkal
összehasonlítva egyértelműen sereghajtó pozíciót foglal el .

Ki kell mondani, hogy a pártállami diktatúrában keletkezett köziratoknak közlevéltárban a helyük .
Az iratok visszatartásnak a jogállami normáinkkal összhangban csak egy „múltfeltáró” törvény
megalkotásával vethetünk véget.
Ez akkor is így van, ha a Kormánynak a törvény megszületése el ő tt is megvannak az eszközei arra ,
hogy az indokolatlanul minősített iratok ügyében, vagy a mágnesszalagok sorsát illetően
nyilvánosságpárti intézkedéseket tegyen.

A Szakértői Bizottság jelentésében konkrét javaslatokat fogalmazott meg az állambiztonsági irato k
nyilvánossága, az információs kárpótlás és a tudományos megismerés garanciáinak biztosítására .

A jelentés készítői „dosszié törvényt”, és - konkrét javaslataik figyelembevételével - miel őbbi
jogalkotói munkát sürgettek .

Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a Kormány képvisel ő i hol szóbeli, hol írásbeli parlamenti
megnyilvánulásaimra adott válaszaikban a törvény előkészítésével kapcsolatosan különböző
határidőket jelöltek meg, melyekhez azonban a kormány a kés őbbiekben soha nem tartotta magát.

Szilvásy György tavaly például a Kormány nevében a 2008 . december 15-ei határidőt jelölte meg,
Iváncsik Imre államtitkár úr pedig 2009 . március 17-én elhangzott napirend előtti felszólalásomra
reagálva elmondta, hogy reményei szerint „hamarosan” a parlament elé kerülhet az a
törvénymódosítás, amely biztosítja az iratok nagyobb nyilvánosságát, a könnyebb hozzáférést .
Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány a „ Kenedi-bizottság értékes elemzésére is támaszkodva, a
bizottság konkrét javaslatait mérlegelve támogatja az állambiztonsági iratok kutatási feltételeine k
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 úrna k
„Mikorra készíti el a kormány a Kenedi-bizottság jelentése alapján az állambiztonsági irato k
nyilvánosságát szabályozó törvényjavaslatot?” címmel, majd Önhöz írásbeli kérdést nyújtottam b e
még május hónapban. Az Ön megbízásából kérdésemre Ficsor Ádám – akkor még a polgár i
nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős miniszterként - idén nyár végére ígérte az új jogszabál y
tervezetének elő terjesztését. A miniszter úr ígéretet tett arra is, hogy szorgalmazni fogja a
törvénytervezet augusztus második felében történ ő megtárgyalását a kabinet előtt, majd ezt
követően az Országgyűlés őszi ülésszakára behozza a törvényjavaslatot, továbbá egyeztetéseket i s
ígérve a parlamenti pártokkal, illetve azok szakértő ivel .
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Szeptemberben az Onhöz intézett interpellációmra dr . Draskovits Tibor igazságügyi és rendészet i
miniszter válaszolt . Megfogalmazása szerint : „A tiszta helyzet teremtése, a múlt mindenfajta
előítélettől mentes, objektív alapokon nyugvó feltárása, úgy gondolom, az ország érdeke . (. .)
Ezért is került sor a Kenedi János vezette bizottság felállítására, és úgy gondolom, hogy ennek a
bizottságnak a munkája nagyon sok fontos tanulsághoz, tapasztalathoz vezetett. Az egyik
legfontosabb azoknak a bizonyos mágnesszalagoknak az azonosítása volt, amelyek eddig nem
ismert, de úgy gondolom, a múlt feltárásához nélkülözhetetlen információkat tartalmaznak. "
Draskovits Tibor október elejére ígérte a törvényjavaslattal kapcsolatos konzultációk kezdetét .

2009. november 23–án a parlament plenáris ülésén „Hol tart az iratnyilvánosság ügye?” címme l
tettem fel kérdést, melyre Ön válaszában úgy fogalmazott, hogy „minden rendelkezésre álló
törvényes eszközzel biztosítani kell a rendelkezésre álló közérdek ű adatok nyilvánosságát, a kutatók
számára a múlt megismerhetőségét és feltárását. Ez nem maradhat el, és mindaddig, amíg a
magyar demokrácia nem tud szembenézni a saját múltjával, addig sérülékeny, és immunrendszer e
hiányos lesz. Ennek jegyében magam is támogatom azt a folyamatot, amely idén februárban indul t
el az úgynevezett mágnesszalagok mentése kapcsán . Az úgynevezett Kenedi-bizottság, illetv e
szakértők dolgoznak ezen az anyagon. Es örömmel jelentem, hogy tudomásom szerint éppen a ma i
napon zárul le az a technikai folyamat, amikor a mágnesszalagokat, azok tartalmát egy korszerű,
immáron véglegesnek tekinthetőformába átmentik (. . .) Abban a menetrendben dolgozik most ez a
bizottság, hogy ez év december 15-éig, tehát mintegy három hét múlva leteszi a jelentését a z
asztalra a mágnesszalagok kapcsán, ezt követően lesz lehetőség arra, hogy megtudjuk egyáltalán
milyen adatok voltak ezeken a szalagokon, és azoknak mi lesz a további sorsa . "

December 15-én az Országgyűlés idei utolsó ülésén "Legyen világosság!" címmel mondtam el
napirend utáni felszólalásomat .

A Kormány képviseletében Korózs Lajos szociális és munkaügyi minisztériumi államtitkár ú r
olvasta fel az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által elkészített választ .
Az államtitkár úr – többek között - a következőkről tájékoztatott : „Miniszterelnök úr
kezdeményezésére a tegnapi napon politikai egyeztetés megtartását terveztük a parlamenti párto k
részvételével a kormány által előkészített, az alapvető kérdéseket számba vevő munkaanyagot
alapul véve. Az egyeztetések célja a koncepcionális kérdések eldöntése, így különösen az alkotmány
módosításának szükségességéről való döntés. Sajnálatos módon a kormány minden ez irány ú
erőfeszítése ellenére a tegnapi négypárti egyeztetést - korábban részvételüket ígér ők távolmaradása
miatt - nem lehetett megtartani . "

Kérdezem mindezek után a Miniszterelnök Urat, hogy

1. A verbális elkötelezettség hangoztatásán túl mit kíván tenni konkrétan az iratnyilvánosságért, a z
állambiztonsági iratok titkosságának feloldásáért, az állambiztonsági iratok felszabadításáért, a
pártállami múlt rejtve, illetve homályban tartott ügyeinek rendezéséért ?

2. Mit tartalmaz az ön Kormánya által a december 14-i pártközi egyeztetésre előkészített
munkaanyag? Nyilván nem minősített, államtitokként kezelt iratról van szó, ezért kérdezem, hog y
van-e bármi akadálya annak, hogy azt a Kormány honlapján, vagy más módon közzé tegyék?
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3. Miért nem vonták be ennek a koncepcionális kérdéseket felvető munkaanyagnak az
előkészítésébe, vagy véleményezési folyamatába Kenedi Jánost, illetve a szakértői bizottság tagjait?

4. Kész-e arra, hogy akár január végén a Kenedi-bizottság jelentésével, javaslataival összhangba n
előkészített törvényjavaslatot nyújtson be Kormánya a Magyar Országgyű lés elé?

5. Kész-e arra, hogy elrendelje legalább azoknak az iratoknak az azonnali felülvizsgálatát ,
amelyeknek a minősítését a Kenedi-bizottság a hatályos törvény szerint nem tartotta indokoltnak ?

6. Mit tartalmaz a mágnesszalagokon tárolt információk lementésér ő l szóló, december 15-ére ígért
szakértői jelentés? Van-e akadálya annak, hogy ezt a köziratot megismerhesse a nyilvánosság ?

7. Mi az oka annak, hogy a Kenedi jelentésben számba vett 19 adathordozóból csak 18-at
archiváltak, illetve tettek arra alkalmassá, hogy a rajtuk lévő információkat, iratokat,
dokumentumokat a megsemmisüléstő l megóvják ?

8. Miért vonták ki az "I" adattárra vonatkozó információkat tartalmazó adathordozót a lementési ,
archiválási folyamatból? Indokolták-e Önnek, s ha igen, mivel magyarázták a 19 . adathordozó
sajátos kezelését ?

9. Tudja-e Ön, hogy az adathordózó sajátosságát figyelembe véve számolni kell a mágnesszalagok
„elérési” idejével, így a rajtuk lévő információk, vagy azok egy része akár a közeli hónapokban
megsemmisülhet? Ki vállalja a felel ősséget azért, ha az adathordozón lévő információk id őközben
sérülnek, elvesznek?

10. Ön szerint jogosult-e dönteni bárki, s ha igen ki, és milyen felhatalmazás alapján, hogy a
pártállam és a rendszerváltás bármely köziratát nem indokolt megmenteni, meg őrizni az utókor
számára?

11. Az elmúlt évben több ígéret hangzott el, hogy a mágnesszalagokon lévő adattartalom előhívása,
és a rajtuk lévő információk értékelése – éppen a korábbi irat-felülvizsgálati, iratátadási anomáliák
miatt – fokozott civil kontroll mellett történik. Mi az oka annak, hogy ebben a kérdésben nem
egyértelmű az, hogy a Kormány tartani kívánja a szavát?

12. Kész-e kötelezettséget vállalni arra, hogy a mágnesszalagokon őrzött adatok tartalmáról
legkésőbb az Országgyűlés 2010. évi első ülésnapján tájékoztatja a nyilvánosságot, az ország
állampolgárait?

13. Milyen szempontok alapján kívánnak az adatok között a későbbiekben minősíteni?

14. Hogyan érvényesül ebben a folyamatban a civil kontroll ?

15. Nyilvános lesz-e a minősítés alapja és indoklása?

16. Lesz-e az indokolatlannak, megalapozatlannak tartott min ősítésekkel kapcsolatosan fellebbezés i
fórum? Ha igen, milyen eljárás keretében, illetve milyen szabályok mentén ?

17. Hogyan, milyen határidővel, milyen formában (papír és/vagy adathordozó) kívánják átadni az
adatokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának?
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18. Ön szerint az előzmények ismeretében elvárható-e a Nemzetbiztonsági Hivataltól, illetve annak
vezetésétő l, hogy a választások kiírása utáni időpontban, a kampány közepén, egy-két hónappal az
új Kormány felállása előtt az információs kárpótlást elősegítő , kutatóbarát, nyilvánosságpárti
döntéseket hozzon a mágnesszalagokon található köziratok sorsáról, ha a Kormány – a jelek szerin t
- maga sem kész erre?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2009 . december 29 .

Tisztelettel :

országgyűlési képviselő
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