
~,vu .. . s..
T y

	

1062,
Ёrkеzсt 2.3 .5 4АN 2 d.

az országos politika rendszerváltást követő meghatározó szereplő i állambiztonság i
múltjának vizsgálatáról, valamint а magyar vonatkozású orosz levéltári anyago k

kutathatóságáró l

1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét az iránt, hogy minden magyar állampolgárnak
joga van а rendszerváltás titkos történetének megismeréséhez.

2. Az Országgyűlés meggyőződése, hogy az országos politika rendszerváltást követő
meghatározó szereplői állambiztonsági múltjának szisztematikus vizsgálata és
megismerhetővé tétele nem tűr további halasztást .

3. Az Országgyűlés felhívja аKormányt, hogy 2015 . július 1-ig nyújtson be törvényjavaslato t
а Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013 . évi CCXLI . törvény módosítására, amely
kiegészíti а Bizottság tevékenységét az 1989 . október 23 -át követően miniszterelnöki ,
miniszteri, államtitkári, országgyűlési képviselői, valamint az Országgyűlés által
megválasztott közhatalmi tisztséget betöltő személyek állambiztonsági múltjának
vizsgálatával és megismerhetővé tételével .

4. Az Országgyű lés felhívja а Kormányt, hogy tegyen lépéseket az Oroszországi Föderáci ó
Kormányánál az 1944 és 1990 között keletkezett orosz kezelésben lév ő magyar vonatkozás ú
levéltári anyagok teljes kutathatósága, különös tekintettel а kényszermunkára hurcoltakr a
vonatkozó iratok nyilvánossága érdekében .

5. Ez а határozata közzétételét követő napon lép hatályba.

Az Országgyű lés
. . . ./2015 ( . . .) ОСУ határozata



INDOKOLÁS

Huszonöt ёуе, hogy kirobbanta rendszerváltás titkosszolgálati botránya, а „Dunagate” ügy,
amely а rendszerváltás titkos történetének külön fejezete, а demokratikus átmenetben
továbbélő pártállam egyik szimbóluma. А javaslata rendszerváltás árnyékos oldalának
megismerhetősége érdekében а Nemzeti Emlékezet Bizottsága feladatai közö tt az országos
politika rendszerváltást követő meghatározó szereplői (a miniszterelnöki, miniszteri, tág
értelemben vett államtitkári, országgyűlési képviselői, valamint az Országgyűlés által
megválasztott közhatalmi tisztséget betöltő személyek) esetében az adatok szisztematiku s
feldolgozásának elő iтására hívja fel а Kormányt . А kommunista diktatúra hatalmi
működésének feltárása ugyanis lehetetlen annak továbbélése és а közhatalmat az elmúlt
évtizedekben gyakorló személyek vizsgálata nélkül . А rendszerváltás súlyos kudarca, hogy
kormányzati részrő l egy vállrándítással volt elintézhet ő , ha valaki аBelügyminisztérium III-as
Főcsoportfőnökségében szerzett tapasztalatait immáron а Belügyminisztérium rendészeti
államtitkáraként kamatoztathatja. Az egész politikai elit а rendszerváltás óta, Orbán Viktor
immáron harmadik kormánya pedig – korábbi ígéreteivel szemben, а saját magának szabott
határidőket többszörösen megszegve és а Lehet Más а Politika sorozatos próbálkozása i
ellenére, illetve csak egy látszatmegoldással szolgálva – lassan öt ёуе adós az
aktanyilvánosság ügyének megnyugtató rendezésével .

Az elmúlt évtizedekben valamennyire lehet ővé vált kutathatóság és а moszkvai magyar
levéltári intézet ellenére az állambiztonsági múlt teljes megismeréséhez nélkülözhetetlen a z
orosz kezelésben lévő iratállomány teljes megismerhetősége is . Ennek érdekében haladéktalan
kormányzati lépések szükségesek .

Az Országgyűlés kiemelt feladata az államgépezetben továbbél ő múlt feltárásának
elősegítése, ennek ismerete nélkül ugyanis sem а morális, sem а jogi ítélkezés nem lehet
kellően megalapozott . Különösen nem а saját állambiztonsági múltat cinikusan szőnyeg alá
seprő jelenlegi kétharmados többségtől .
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Önálló képvisel ői indítvány
(országgyűlési határozati iavasiat)

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtom az országos politika rendszerváltást követő meghatározó szereplő i
állambiztonsági múltjának vizsgálatáról, valamint а magyar vonatkozású orosz levéltár i
anyagok kutathatóságáról szóló országgy ű lési határozati javaslatot .

Budapest, 2015 . január 23 .
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