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Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján
— benyújtom „az állambiztonsági múlt nyilvánossá tételér ő l” szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2016 . október 12 .

Tisztelettel ,

Mirkóczki Ádá m
országgyű lési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Mirkóczki Ádám
országgyű lési képviselő



Az Országgyű lés
. . .12016 ( . . .) OGY

határozata

az állambiztonsági múlt nyilvánossá tételérő l

Az Országgyűlés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 . évfordulójára tekintettel, az
elmúlt 25 év mulasztását pótolva – az állambiztonsági múlt feltárása, az ügynöklisták
megismerhet ősége és nyilvánosságra hozatala, valamint kutathatósága érdekében – az alább i
határozati javaslatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt ,

a) alkosson törvényt annak érdekében, hogy 2017 . január 1-jétő l haladéktalanu l
megismerhetővé és kutathatóvá váljanak az állambiztonsági múlt eddig eltitkol t
adatai és iratai ;

b) teremtse meg annak jogszabályi hátterét, hogy az a) pontban foglalt törvény által i
kötelezettség megtagadása büntet őjogi szankcióval legyen sújtható .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1 . pontban meghatározott el ő terjesztést
2016. november 4-éig tegyen eleget .

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



Indokolá s

Az elmúlt 25 év kormányai egyt ő l-egyig súlyos mulasztást követtek el, mivel mind a mai napi g
adósak az állambiztonsági múlt feltárásával . Az érintett kormányok rendszeresen útját állták
azon kutatói, társadalmi és politikai törekvéseknek, amelyek célja az állambiztonsági múlt
feltárására, a vonatkozó dokumentumok megismerésére irányultak. Nyilvánvaló, hogy a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága (a továbbiakban : a Bizottság) sem tölti be azt a szerepet, amit
valójában céljául határozott meg a kormány . A Jobbik már a kezdetektől fogva a Bizottság
kötelező feladataként szabta volna meg, hogy nevezze meg és tegye közzé a BM vol t
állambiztonsági főcsoportfőnöksége hivatásos, nyílt és titkos állományának tagjait, valamenny i
hálózati személyét, ügynökeit, továbbá a katonai hírszerzés állományát és hálózatát, valamin t
az ezekkel kapcsolatos iratokat. A regnáló kormányoknak több mint két és fél évtized sem volt
ahhoz elég, hogy rendezzék az ügynökügyek teljes körét, s jogszabályi úton kikényszerítsék az
érintett személyek távozását a közéletbő l .

Tisztelettel adózva 1956-os forradalom és szabadságharc 60 . évfordulójának emléke valamint
a magyar nemzet el őtt, javasoljuk az Országgyűlésnek e határozati javaslat elfogadását .
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