
A rend szer vál tás utá ni ke let-kö zép-eu ró pai vál to zá sok kö zül a leg jelentô -
sebb a de mok rá cia és a jog ál lammeg te rem té se. Szeretnénk remélni, hogy
az el múlt húsz év ben vissza for dít ha tat la nul sta bi li zá lód tak azok a struk -
tú rák, in téz mé nyek és ga ran ciák, ame lyek az Eu ró pa pe ri fé riá ján és fél -
pe ri fé riáján élô tár sa dal ma kat az em be ri ség le gú jabb ko ri tör té nel mé ben
a nyu gat- eu ró pai fej lô dés pá lyá já ra ál lí tot ták.
Két ség te len, hogy a rend szer vál tó Ma gyaror szá gon a kez de ti eu fó ria

ha ma ro san el csi tult, be kö vet ke zett a ki jó za no dás pil la na ta, sôt, már elért
min ket az el sô nagy glo bá lis vál ság is. A hu szon egye dik szá zad ele jé re
még in kább ak tuá lis sá vált a kö zel múlt ama ta go lá sa, mi sze rint a nyolc -
va nas évek az ál mo do zá sok ko ra volt, a ki lenc ve nes évek a re mé nye ké,
je len leg pe dig a csa ló dá sok ko rát él jük. A ma gyar tár sa da lom nagy része
a rend szer vál tás vesz te sé nek érez he ti ma gát. A ka tar zis el ma radt.
Ez a tö meg lé lek ta ni szi tuá ció, a je len leg ál ta lá no san ural ko dó rossz

tár sa dal mi kö zér zet, a tár sa dal mi-eg zisz ten ciá lis fe nye ge tett ség ér zé se,
a jö vô tôl va ló fé le lem ma gya ráz ha tó a rend szer vál tás le zá rat lan sá gá val,
de an nak si ker te len sé gé vel is. Bár mi is le gyen azon ban az ok, a rossz érzés,
a fruszt rá ció szé les kör ben el ter jedt je len ség. Ez még ak kor is in tô jel,
ha tel jes mér ték ben oszt juk Ralf Dah ren dorf né met szo cio ló gus vé le mé -
nyét, aki sze rint míg egy al kot má nyos re for mot hat hó nap alatt vég re
le het haj ta ni és a gaz da sá gi re for mok jó te vô ha tá sá ra hat évet kell vár -
ni, ad dig a de mok ra ti kus (ál lam)pol gá ri kul tú ra kiala ku lá sá hoz ta lán
hat van év re is szük ség van.1
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A rend szer vál tás el múlt húsz éve óha tat la nul szám ve tés re sar kall min -
ket. Fel kell ten nünk a kér dé se ket: „Hon nan jö vünk, ho vá tar tunk”? Az
an cien re gi me le gi tim vagy il le gi tim volt-e? Ho gyan jel le mez he tô az át -
me net: re form vagy for ra da lom? A múlt tal va ló szem be sü lést il le tôen
mi lyen mo rá lis, po li ti kai és jo gi jó vá té te li igé nyek és kon cep ciók me rül -
tek fel, és me lyek va ló sul tak meg? Ak tuá lis-e még a múlt fel dol go zá sa?
Miért ma radt el a ka tar zis?
A rend szer vál tás kon tex tu sá ban a múlt tal va ló szem be sü lés nek és le -

het sé ges fel dol go zá sá nak ter mé sze te sen szá mos – gaz da sá gi és tár sa da -
lom struk tu rá lis, po li ti kai, mo rá lis, jo gi, sôt esz té ti kai – ve tü le te lé te zik.
Je len ta nul mány ke re té ben ezt a prob lé mát jo gi (jog el mé le ti) szem pont -
ból, el sô sor ban az átvilágítás intézménye funkciójának és a Tör té ne ti
Hi va tal, majd an nak jog utód ja, az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té -
ne ti Le vél tá ra sze re pé nek, il let ve te vé keny sé gé nek mó do su lá sa szem -
pont já ból sze ret ném be mu tat ni.
Mie lôtt azon ban a ma gyaror szá gi nem jog ál la mi ál lam biz ton sá gi ha -

gya ték fel dol go zá sá nak leírá sá ba bo csát koz nék, fel hí vom a fi gyel met a
rend szer vál tás né hány fon tos sa já tos sá gá ra.
Ál lás pon tom sze rint a ma gyaror szá gi rend szer vál tás ki me ne te le és érté -

ke lé se a for ra da lom vagy re form, disz kon ti nui tás vagy kon ti nui tás para -
do xon já ban rej lik. A po li ti kai fo lya ma tok fô sze rep lôi a rend szer vál tás
pil la na tá ban nor ma tív pers pek tí vá ból ér tel mez ték az át me ne tet: azaz a
dik ta tú ra/de mok rá cia, il le gi tim/le gi tim ura lom stb. fo gal mi al ter na tívájá -
ban. A rend szer vál tás for ra dal mi le gi ti mi tá sát a for ra da lom leg kü lönbö -
zôbb jel zôi vel ér zé kel tet ték: „csen des”, „vér te len”, „bé kés”, „kon szenzuá -
 lis”, „bár so nyos”, „me lan ko li kus”, sôt „for ra da lom el le nes” for ra da lom.2

Né hány jo gász még a mai na pig is „al kot má nyos”, „jog ál la mi for ra da -
lom ról” be szél – ter mé sze te sen szim bo li kus ér te lem ben.3

Ez zel szem ben Ma gyaror szá gon a rend szer vál tás po li ti kai-al kot mány -
jo gi elô fel té te leit je len tôs rész ben egy erô szak men tes, de mok ra ti kus el -
vek sze rint sza bá lyo zott, a kor mány zó ál lam párt re form erôi és az op -
po zí ció ál tal le foly ta tott po li ti kai dis kur zus (El len zé ki Ke re kasz tal)
te rem tet te meg. A tár gya lá sok köz vet len cél ja nem a ré giek és az újak
kö zöt ti ha ta lom felosz tás volt, ha nem a jog ál la mi ság hoz ve ze tô át me net
meg szer ve zé se. Egyes ko ráb bi ál lam pár ti dön té se ket, to váb bá az egyez -

2 Or bán Vik tor, An tall Jó zsef sza vai ra hi vat koz va („tet szet tek vol na for ra dal mat csi nál ni”), 2010 má ju sá ban
a „sza va zó fül ké ben vé ghez vitt for ra da lom ról” be szélt.

3 A for ra dal mi mi to ló gia mö gött a va ló sá gos for ra da lom hiá nya rej lik. Nem volt pél dául jel lem zô a per ma -
nens rend kí vü li ál la pot, a ha ta lom bir to ko sai nak ele men tá ris fe nye ge té se és a tö me gek to tá lis elé ge det -
len sé ge, a tö me gek moz gó sí tá sa, to váb bá a sze mé lyes, il let ve in téz mé nyes ka riz ma va la mi lyen for má ja.
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te tô po li ti kai tár gya lá sok, megál la po dá sok ered mé nyeit – jó sze ri vel min -
den to váb bi vál toz ta tás nél kül – még a ré gi, nem de mok ra ti ku san vá -
lasz tott par la ment ön töt te tör vé nyi for má ba (al kot mány mó do sí tá sok,
az egye sü lé si és gyü le ke zé si jog sza bá lyo zá sa, a sztrájk jog, a nép sza va -
zás sza bá lyo zá sa, az al kot mány bí ró ság felál lí tá sa stb.). Han nah Arendt
leírá sát al kal maz va a Ke re kasz tal olyan al kot má nyon kí vü li in téz mény -
ként áb rá zol ha tó, amely „kom mu ni ka tív ha tal mat” gya ko rolt a rend -
szer vál tás so rán. Az át me net e bé kés for má já val so kan elé ge det len ked -
tek, mert úgy vél ték: nem tör tént meg a ré gi rend szer bû nö sei nek
fe le lôs ség re vo ná sa és a ré gi ha tal mi elit tel jes le vál tá sa. Egye sek szemre -
há nyás sal il let ték a Ke re kasz tal részt ve vôit ta pasz ta lat lan sá guk miatt,
to váb bá azért, mert a jog szup re má ciá já hoz tar tot ták ma gu kat. A kriti -
ku sok sze rint így el ma radt az al kot má nyo zó ak tus, s pusz tán egy ér ték -
neut rá lis, for má lis jog ál lam jö he tett lét re.
Kér dés azon ban, hogy egy to ta li tá rius ként aposzt ro fált ural mi rend -

szer ho gyan tud ta meg te rem te ni azo kat a fel té te le ket, ame lyek ré vén a
rend szer vál tás re for mok se gít sé gé vel le zaj lott. El te kint ve az an cien re -
gi me összeom lá sá hoz ve ze tô okok rész le tes tár gya lá sá tól, e he lyütt a jog
mint tár sa dal mi rész rend szer, ezen be lül a jo gász ság sze re pét sze ret ném
kiemel ni, s en nek kap csán egy pa ra dox té zist meg fo gal maz ni.
Az 1950-es évek to ta li ta riz mu sá nak a jo got szin te tel jes mér ték ben

inst ru men ta li zá ló kor sza ka, va la mint az 1956-os for ra dal mat kö ve tô
meg tor lá sok után a ha ta lom gya kor lói szá má ra vi lá gos sá vált, hogy –
min den kül sô (szov jet) tá mo ga tás mel lett – sem le het a ré gi klasszi kus,
az erô sza kon és a meg fé lem lí té sen ala pu ló ha tal mi esz kö zö ket al kal maz -
ni, ezért meg kezd ték a rend szer gya kor la tias, prag ma ti kus átala kí tá sát.
En nek ré sze ként in dult meg az egyes tár sa dal mi rész rend sze rek (gaz da -
ság, jog, tu do mány, mû vé szet) funk cio ná lis ön ál ló sá gá nak4 kiala kí tá sa.
Ez az ön ál ló ság elein te rend kí vül re la tív és sé rü lé keny volt, mi vel az ad -
mi niszt ra tív in téz ke dé sek, fe nye ge té sek, be- és ki til tá sok Da mok lész
kard ja ként ott le beg tek azok fe je fö lött, akik nyil vá no san és mar kán san
kép vi sel ték az au to nó mia igé nye ket.5
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4 A jog rend szer re la tív ön ál ló so dá sa azt je len tet te, hogy az 1960-as, 1970-es évek ben a ko ráb biak hoz ké -
pest „te te mes” mennyi sé gû jog sza bály je lent meg, ame lyek rész ben a ter me lés-for ga lom, rész ben az ál -
lam és az ál lam pol gá rok vi szo nyát sza bá lyoz ták. Jog- és ura lom szo cio ló giai vizs gá la tok ki mu tat ták to váb -
bá, hogy az ál lam pol gá rok prob lé máik or vos lá sá hoz egy re sû rûb ben for dul tak jo gi fó ru mok hoz.
A rend szer vál tás szem pont já ból ugyan csak fon tos szo cio ló giai té nye zô, hogy átala kult, szak sze rûb bé vált
a jo gá szok rek ru tá ló dá sa, kép zé se, gon dol ko dás mód ja.

5 Pél dául a má so dik gaz da ság ban a terv uta sí tás mel lett meg je lent a piac is sza bá lyo zó ként, a jog ban a poli -
ti kai uta sí tás mel lett a le gá lis el já rás rend je is ér vé nye sült, a tu do mány ban az igaz ság ke re sés szem pontjai 



Ugyanak kor a jog nak ez a spe cifi kus, vi szony la gos (funk cio ná lis) auto -
nó miá ja egy ben az ural mi rend szert gyen gí tô le he tô sé get, de le gi ti má ló
po ten ciált is hor do zott ma gá ban. A jog tár sa da lom for má ló té nye zô ként
és a ha ta lom kor lát ja ként va ló elis me ré se hosszú tá von a jog ál lam, a
Ru le of Law kö ve te lé sé vel járt. A ma gyar rend szer vál tás sa já tos sá ga
éppen ab ban rej lik, hogy az új ha tal mi elit az át me net jo gi elô fel té te leit
nem ex ni hi lo kel lett hogy meg te remt se, ha nem foly tat hat ta an nak ki -
bon ta koz ta tá sát.
Sze ret nék e he lyütt egy ko ránt sem nép sze rû és for ra dal mi, de ugyan -

csak pa ra dox té zist meg fo gal maz ni: Ma gyaror szá gon az „Új” le ga li tása,
il let ve le gi ti mi tá sá nak alap ja a „Ré gi” spe cifi kus le ga li tá sán, sôt – weberi
ér te lem ben – le gi ti mi tá sán nyu go dott. Nem lé te zett olyan po li ti kai és
jo gi ins tan cia (pél dául al kot má nyo zó nem zet gyû lés), amely for ra dal mi
ce zú rát je len tett vol na a le ga li tás-le gi ti mi tás te kin te té ben. (Ter mé szetesen
e he lyütt a „Ré gi” fo gal mán nem a Rá ko si-é ra to ta li tá rius be ren dezkedé -
sét, vagy az 1956-os for ra dal mat meg tor ló kez de ti ká dá ri rend szert értem.)6

A szo cia liz mus ide jén el kö ve tett igaz ság ta lan sá gok jo gi fel dol go zásának
le he tô sé ge és mód sze rei ugyanis szo ro san össze függ nek az zal, hogy a régi
ren det le gi tim ként vagy il le gi tim ként, le gá lis ként vagy il le gá lis ként fog -
juk-e fel. Nor ma tív-kri ti kai le gi ti mi tás fel fo gás alap ján a kommu nis ta
típu sú to ta li tá rius dik ta tú ra il le gi tim volt, mi vel tel jes ség gel hiányoz tak
a de mok ra ti kus aka rat kép zés, a dön té si struk tú ra jog ál la mi fel té te lei és
de mok ra ti kus le gi ti má ciói. Azon ban egy em pi ri kus-p ro cesszu á lis (ér ték -
men tes)we be ri, vagy luh man ni le gi ti mi tás el mé let sze rint min den, akár egy
dik ta tó ri kus rend szer is le het le gi tim, ha pa ran csait az alá vetet tek sa ját
cse lek vé seik re néz ve ér vé nyes nek tart ják, vagyis kö ve tik. Érthe tô módon
a rend szer vál tás fo lya ma tá ban a szo cia liz mus le gi ti mi tásának ál lí tá sa
ko ránt sem volt sza lon ké pes. Ugyanak kor – a le gi ti mi tás/il le giti mi tás kö -
rü li vi ta el le né re – a rend szer vál tók a ré gi ren det egy sé ge sen le gá lis nak
is mer ték el. A két rend szer kon ti nui tá sá nak ál lí tá sa a jog po zi ti viz mus
ál lás pont já ból kö vet ke zik: a min den ko ri ál la mi ha ta lom ál tal té te le zett
jog rend le ga li tá sa füg get len at tól, hogy a ha ta lom jog per se igaz ságtalan.
Az át me net fen tebb vá zolt tár sa dal mi, po li ti kai és jo gi kör nye ze té ben

me rült fel az igaz ság té tel prob le ma ti ká ja: így a tu laj do nu kat vesz tet tek
kár pót lá sá nak, a po li ti kai meg tor lá sok, re tor ziók ál do za tai nak re ha bi -

las san hát tér be szo rí tot ták az ideo ló giai szem pon to kat, a mû vé szet ben a szo cre ál mel lett meg je len tek az
al ko tás eu ró pai mér céi.

6 Ta nul má nyom cél ját meg ha lad ja a szo cia liz mus le gi ti mi tá sá ról foly ta tott, egyéb ként igen ter mé keny vi -
ta és a té má val fog lal ko zó ál lás pon tok rész le tes tag la lá sa.
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li tá ció ja, az eze ket el kö ve tô (párt)ál la mi al kal ma zot tak fe le lôs ség re vo -
ná sá nak, a kom mu nis ta rend szer funk cio ná riu sai nak közéle ti sze rep vál -
la lá sá nak, il let ve a rend szer vál tó elit vi szo nyá nak a múlt rend szer el nyo -
mó, tit kos szol gá la ti szer vei hez, az at tól va ló el ha tá ro ló dás nak és az
er köl csi meg tisz tu lás nak a kér dé se. Az El len zé ki Ke re kasz tal tár gya lá sa
so rán hall ga tó la gos megál la po dás szü le tett a részt ve vôk kö zött arról a
kér dés rôl, hogy az új rend szer sem mi fé le po li ti kai-jo gi meg tor lást nem
fo ga na to sít a bu kott rend szer pro mi nen sei vel és ak ti vis tái val szem ben.
Szá mon ké rés csak de mok ra ti kus jog ál la mi esz kö zök kel le het sé ges a múlt -
ban el kö ve tett cse lek mé nye kért. Ez zel kap cso lat ban töb ben azóta is ke -
mény kri ti ká val il le tik a Ke re kasz talt, mond ván: a rend szer vál tás le ve -
zény lôi nem vál lal ták fel a for ra dal mi át me net po li ti kai és er köl csi
ri zi kó ját, nem tet ték le he tô vé a ta bu la ra sát, ezért óha tat la nul el ma radt
az igaz ság té tel.
A rend szer vál tás kez de tén, 1989–1991 kö zött még ki fe je zet ten erôs

volt a kom mu nis ta re zsim ben el kö ve tett jog ta lan sá gok és igaz ság ta lan -
sá gok fel tá rá sá nak mo rá lis, po li ti kai és jo gi jó vá té te lé nek le gi tim tár sa -
dal mi igé nye, amely azon ban a rend szer vál tás eu fo ri kus han gu la tá nak
el csi tu lá sá val, a tár sa dal mat súj tó gaz da sá gi, szo ciá lis ne héz sé gek sú -
lyos bo dá sá val, a prob lé ma megol dá sa kö rü li po li ti kai hu za vo ná val je -
len tô sen csök kent. Ko moly el mé le ti és gya kor la ti di lem ma ként me rült
fel, hogy a tár sa dal mi átala ku lás mennyi ben ké pes meg fe lel ni a rendszer -
vál tók, a tár sa da lom kü lön bö zô kép pen érin tett ré te gei mo rá lis el vá rá -
sai nak, vagyis mi ként le het sé ges a nem jog ál la mi múlt jo gi fel dol go zása?
Ki de rült ugyanis, hogy a de mok rá cia és a jog ál lam vi szo nya egyál ta -

lán nem egyér tel mû és prob lé ma men tes. Szá mos jo gos, ma te riá lis, de -
mok ra ti kus igaz sá gos ság igény a jog ál lam ke re tei kö zött, a jog foly to nos -
ság és jog biz ton ság, il le tô leg a for má lis igaz sá gos ság elv ke re tei kö zött
nem elé gít he tô ki a ke let-kö zép-eu ró pai tár sa dal mak ban. A né met el -
len zék pro mi nens kép vi se lô je, Bär bel Boh ley azóta hí res sé vált 1989-es
meg fo gal ma zá sa sze rint: „Igaz sá got akar tunk és jog ál la mot kap tunk.”7

Egye sek azt ál lí tot ták: az al kot má nyos jog ál la mi in téz mé nyek kép vi -
se lôi sen ki nek sem ígér ték, hogy er köl csi leg jo gos, sze mé lyes ma te riá lis
igaz ság igé nyü ket jo gi úton kielé gít he tik. Má sok sze rint a rend szer váltás
ere den dôen bel sô, tar tal mi iga zsá gos ság defi cit ben szen ved. Nem lé tezhet
ugyanis for má lis, ér ték sem le ges jog ál lam: a jog ál lam és a de mok rá cia
az igaz sá gos ság, po li ti kai mo ra li tás nél kül nem nyújt hat ér vé nyes cse -
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lek vé si mo ti vá ció kat. Mindez azon ban nem pusz tán jog el mé le ti, po li ti -
ka tu do má nyi prob lé ma. Az igaz ság té te li tö rek vé sek meg va ló sí tá sa fo -
lya mán nyil ván va ló vá vált, hogy az „igaz sá gos ság” fo gal mát a po li ti -
kai erôk a gya kor lat ban kü lön bö zô kép pen ér tel me zik.
Jól le het, a vá lasz tók 1990-ben a szo cia lis ta rend szer eluta sí tá sa mellett

vok sol tak, a la kos ság több sé ge azon ban nem kí ván ta a kom mu nis ta re -
zsim ál tal el kö ve tett tet tek bün te tô jo gi meg tor lá sát. A rend szer vál tás
ide jén az al kot mány bí ró ság és késôbb az adat vé del mi biz tos te vé keny -
sé ge és irány mu ta tá sai, in tel mei pe dig ki fe je zet ten azt köz ve tí tet ték, hogy
a jog ál la mi el vek, a jog biz ton ság aka dá lyozhatja az egyéb ként mo rá li -
san és de mok ra ti ku san le gi ti mál ha tó igaz sá gos ság igé nyeket. 
Jól le het, az ál lam biz ton sá gi szer vek ál ta li ül döz te tés – össze ha son lí tás -

ban a töb bi poszt kom mu nis ta or szág gal – Ma gyaror szá gon „sze rencsére”
a né pes ség nek csak ki sebb ré szét érin tet te, en nek el le né re a sérel mek orvos -
lá sa a rend szer vál tás ér tel me, tör té nel mi je len tô sé ge a közélet meg tisz -
tu lá sa, a kol lek tív em lé ke zet szem pont já ból azon ban kiemelt je len tôségû.
Bár a múlt fel dol go zá sá nak szá mos for má ja (sze mé lyes és kol lek tív,

tu do má nyos, mû vé sze ti, ok ta tá si stb.) lé te zik, alap ve tôen fon tos, hogy
egy tár sa da lom jog rend sze remi lyen le he tô sé get nyújt ar ra az érin tet tek,
s vol ta kép pen az egész tár sa da lom szá má ra. A le tûnt rend szer tit kos -
szol gá la ti te vé keny sé gé nek fel tá rá sa, amely jo gi lag az ügy nök kér dés re
és át vi lá gí tás ra kon cent rá ló dott, ál lás pon tom sze rint az aláb biak kal jel -
le mez he tô: 1) a jog ál la mi ság, a de mok rá cia és az igaz sá gos ság an ti nó -
miá já ból fa ka dó kon cep tu á lis jog po li ti kai, al kot mány jo gi, jog el mé le ti
(jog do ma ti kai) tisz tá zat lan ság; 2) a sza bá lyo zás meg ké sett sé ge; 3) köz -
vet len kö tô dés ak tu ál po li ti kai kér dé sek hez.
A ma gyaror szá gi jo gi ren de zés egyik alap ve tô prob lé má ja ab ból fakad,

hogy kez de tek tôl fog va egy tör vény ben sza bá lyoz ták az úgy ne ve zett in -
for má ciós kár pót lást, mely az ak ták ba va ló be te kin té sen ala pult, a
közéle ti sze rep lôk át vi lá gí tá sát és az ál lam biz ton sá gi kö zel múlt tu do -
má nyos ku ta tá si fel té te lei nek biz to sí tá sát. Az in for má ciós kár pót lás célja,
hogy mind azok, akik nek sor sát hát rá nyo san be fo lyá sol ta az ál lam biz -
ton ság te vé keny sé ge, meg tud ják, hogy a „szer vek” ré szé rôl ki és ho gyan
fi gyel te meg ôket. En nek ki de rí té se az ak ták hosszú idôt igény lô ala pos
fel dol go zá sát és hi te les adat szol gál ta tást tesz szük sé ges sé az Ál lam biz -
ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra ré szé rôl. A má sik te ma ti ka a régi
és új po li ti kai ha ta lom kép vi se lôi nek át vi lá gí tá sa ab ból a szem pont ból,
hogy kap cso lat ban áll tak-e az ál lam biz ton sá gi szer vek kel. Ezt a feladatot
Ma gyaror szá gon az úgy ne ve zett át vi lá gí tó bi zott sá gok vé gez ték. Mielôtt
e felada tok tel je sü lé sé nek je len le gi ál lá sát tár gyal nám, rö vi den is mer te -
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tem a jo gi sza bá lyo zás tör té ne tét, kiemel ve a je len tô ség gel bí ró vi tá kat
és skan da lu mo kat.
Jól le het, a rend szer vál tás fo lya ma tá ban óha tat la nul na pi rend re ke rült

vol na a le tûnt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé nek fel tá rá sa és a
közélet meg tisz tí tá sá nak kér dé se, min de ne set re a prob lé ma 1989/1990
for du ló pont ján ele men tá ris erô vel rob bant a közélet be az ak ko ri el lenzék
meg fi gye lé sé vel kap cso la tos úgy ne ve zett Du na- ga te bot ránnyal, me lyet
vizs gá ló bi zott ság felál lí tá sa és át me ne ti tör vé nyi sza bá lyo zás kö ve tett.
E he lyütt nem kí vá nom rész le te sen tag lal ni az el sô ma gyaror szá gi ügy -
nök tör vény lét re jöt te kö rü li po li ti kai hu za vo nát, kü lön bö zô kor mány -
kez de mé nye zé se ket, párt- és kép vi se lôi ja vas la to kat, min de ne set re szeret -
ném le szö gez ni, hogy ál lás pon tom sze rint a kér dés ren de zé sét il le tôen a
tár sa dal mi le gi ti má ciót még él ve zô pe rió dus ban szé les kör ben el fo gadott
és kon szen zu son ala pu ló tör vény ja vas lat a rend szer vál tást kö ve tô rö vid
idô szak ban nem ke rült na pi rend re.8 Az igaz ság té tel re vo nat ko zó kü lön -
bö zô ja vas la tok egyéb ként a „bû nö sök pél dás meg bün te té sé tôl” kezd -
ve a bû nö sök meg ne ve zé sén, de a ne kik va ló meg bo csá tá son ke resz tül
a to tá lis el hall ga tá sig, il let ve a ba ga tel li zá lá sig ter jed tek. Nem hasz nált
az ügy nek a dossziék egy ré szé nek még a rend szer vál tás pil la na tá ban
tör té nô nagy ará nyú meg sem mi sí té se, az ál lí tó la gos ügy nök lis ták nyil -
vá nos ság ra ho za ta lá val va ló fe nye ge tés, s az ezek kö rü li ta lál ga tá sok.
Vé gül is hosszas po li ti kai hu za vo na után az 1994. évi XXI I I. tör vényt

„az egyes fon tos tiszt sé ge ket be töl tô sze mé lyek el lenôr zé sé rôl” a par la -
ment csak meg bí za tá sá nak vég nap jai ban sza vaz ta meg. Ez ter mé sze te -
sen le he tô sé get nyúj tott a po li ti ká ból va ló min den kö vet kez mény nél -
kü li „ki som for dá lás ra”. Ha a szem be né zést a múlt tal jo gos er köl csi (és
jo gi) igény ként ér tel mez zük, az em lí tett po li ti kai fo lya ma tok, tör té nések
óha tat la nul köz re ját szot tak ab ban, hogy a tár sa da lom már a kez de tek -
ben csa ló dott az igaz ság té tel ben, és en nél fog va alább ha gyott a múlt tal
va ló szem be sü lés igé nye. Az át vi lá gí tás tár sa dal mi le gi ti má ciós de fi cit -
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8 Jel lem zô pél dául, hogy a li be rá lis tör vény ja vas lat – amely egyéb ként a köz hie de lem mel el len tét ben csak
a III/III-as ügy osz tály kö te lé ké be tar to zó sze mé lye ket tar tal ma zó lis ta nyil vá nos ság ra ho za ta lá val pró bált
gá tat a szab ni a közéle ti sze rep lés nek, de nem em lí tet te az in for má ciós kár pót lást – so ha nem ke rült na -
pi rend re: azt sem a szo cia lis ták, de kez det ben a ke resz tény-kon zer va tív kor mány zat sem tá mo gat ták. Vé -
gül is 1991-ben az ak ko ri kor mány is be ter jesz tet te ügy nök-tör vény ter ve ze tét, me lyet ha ma ro san vissza
is vont. (Jel lem zô mó don a tör vény ja vas lat hoz több mint száz mó do sí tó ja vas lat ér ke zett.) A vi ták az át -
vi lá gí tan dók ki sebb vagy na gyobb kö ré rôl, az át vi lá gí tá si el já rás ki dol go zá sá ról, to váb bá az el lenôr zés
alap jául szol gá ló tit kos szol gá la ti ira tok meg ha tá ro zá sá ról foly tak. A ter ve zet vissza vo ná sá hoz je len tôs
mér ték ben hoz zá já rult, hogy az Al kot mány bí ró ság az ugyan csak ek kor meg sza va zott úgy ne ve zett igaz ság -
té te li tör vényt al kot mány el le nes nek mi nô sí tet te.



jét idô köz ben iga zol ták a po li ti kai és ál lam élet ben tör tén tek: így pél dául
a két át vi lá gí tó bí ró tör vé nyi al kal mat lan sá ga kö rül fo lyó bot rá nyok,
az át vi lá gí tó bi zott ság csak nem egy éves mû kö dés kép te len sé ge, majd ké -
sôb biek ben te vé keny sé gük nek a mû kö dô tit kos szol gá la tok ál ta li kor lá -
to zá sa, az ügy nök kér dés fel hasz ná lá sa az 1994-es vá lasz tá si had já ratban.
Mi re meg szü le tett az át vi lá gí tás in téz mé nye, már ele ve je len tôs funk ció -
vesz té sen ment ke resz tül.9

A tör vény ho zó kín ke serv vel megal ko tott pro duk tu ma nem kis túl zás -
sal „ezer seb bôl vér zett”, így nem cso da, hogy az Al kot mány bí ró ság nál
lan dolt. Az in dít vá nyok a tör vény egé szé nek al kot mány el le nes sé nyil vá -
ní tá sá tól a ki ter jesz té séig ter jed tek. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá -
nak leg fon to sabb pont jai kö zött sze re pel a köz ér de kû adat – mint a ko -
ráb ban jog ál la mi te vé keny ség gel el len té tes te vé keny ség – fo gal má nak
meg ha tá ro zá sa, a tör vény ho zó szá má ra an nak elôírá sa, hogy az át vi lá -
gí tan dó sze mé lyi kör re egy sé ges mér cét al kal maz zon. Az Al kot mány bí -
ró ság elôír ta, hogy az át vi lá gí tó bi zott ság vizs gá la ta ne csak a bel sô el -
há rí tás ra, ha nem az összes nyil ván tar tás ra ter jed jen ki. Megál la pí tot ta
to váb bá, hogy az Or szág gyû lés al kot mány sér tést kö ve tett el azál tal, hogy
nem biz to sí tot ta az ál do za tok és az át vi lá gí tan dók in for má ciós ön ren -
del ke zé si jo gát, vagyis azt, hogy sa ját ma guk is be te kint hes se nek a róluk
ké szült anya gok ba, je len té sek be, ame lyek ez idô sze rint a Belügy mi nisz -
té rium ôr zé sé ben és ke ze lé sé ben vol tak. Ugyan csak ezt tá masz tot ta alá
az adat vé del mi biz tos aján lá sa, amely egy spe ciá lis in téz mény, a Tör té -
ne ti Hi va tal mû kö dé sé vel lát ta biz to sí tott nak az ál lam pol gá rok in for -
má ciós ön ren del ke zé si jo gá nak, az in for má ciós sza bad ság ér vé nye sü lé -
sé nek és a sze mé lyes ada tok vé del me jo gá nak gya kor lá sát.
A köz nyelv ben csak ügy nök tör vény ként em le ge tett tör vény mó do -

sítá sá ra és a mu lasz tá sos al kot mány sér tés ki kü szö bö lé sé re ugyan csak
hosszas po li ti kai (koa lí ciós) hu za ko dás után, s csak több mint egy éves
ké sés sel ke rült sor.10 Az 1996. évi LXVI I. tör vény – meg le he tô sen elna -

19 Ez a vé le mény fo gal ma zó dott meg az Al kot mány bí ró ság 60/1994. (XI I. 24.) sz. ha tá ro za tá ban is.: „Az alatt
az idô alatt, míg Ma gyaror szá gon a ter ve ze tek bôl vé gül is tör vény lett, meg tör tént, il let ve el múlt a rend -
szer vál tás anél kül, hogy a luszt rá ci ós tör vé nyek kel elôidé zett és ezek kel össze ha son lít ha tó sze mély cse -
rék re sor ke rült vol na. Így a rend szer vál tás fé ke zé sé nek vagy ve szé lyez te té sé nek megelô zé se már nem
le het a vizs gált tör vény cél ja. A tit kos ügy nö kök ki lé te sem de rült ki, sôt a ti tok lep lét a jog ál la mi tör -
vény ho zás csak vas ta gí tot ta. Azaz a vizs gált tör vény a ha son ló tör vé nyek ál tal kö ve tett ere de ti cé lok ra
már nem is szol gál hat na.”

10 Míg az el len zék az át vi lá gí tan dók kö ré nek szû kí té sét (öt száz-hat száz fô) sé rel mez te, a koa lí ciós part ne -
rek kö zött fô képp az irat egye sí tés prob lé má ja és a Tör té ne ti Hi va tal lét re ho zá sa volt a sza kí tó pró ba. Az
el fo ga dott tör vény vé gül is a szo cia lis ták el kép ze lé seit tük röz te.
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gyolt sza bá lyo zás sal – ál lí tot ta fel a Tör té ne ti Hi va talt, meg szab va
annak feladat- és ha tás kö rét, el já rá sát, va la mint az ál la mi in téz mény -
rend szer ben el fog lalt he lyét. A tör vény sze rint a Hi va tal há rom alap te -
vé keny sé get foly tat: 1) az ál lam pol gá rok in for má ciós ön ren del ke zé si
jo gá nak (vagyis az érin tet tek szá má ra a ró luk, to váb bá a hoz zá tar to -
zóik ról és az örök ha gyóik ról nyil ván tar tott ada tok megis me ré sé hez va -
ló jo gá nak) biz to sí tá sa; 2) ada tok és ira tok szol gál ta tá sa az át vi lá gí tó
bi zott ság szá má ra az egyes fon tos tiszt sé ge ket be töl tôk el lenôr zé sé hez
2004-ig; 3) a tu do má nyos ku ta tás fel té te lei nek biz to sí tá sa. Ugyanakkor
nem rög zí tet ték egyér tel mûen a Hi va tal el já rá sá nak – a te vé keny ség -
hez el lá tá sá hoz va ló ban al kal mas – sza bá lyait, ha tá ro za tai nak jel le gét,
ga ran ciáit. A jo gi sza bá lyo zás és a Tör té ne ti Hi va tal te vé keny sé gé nek
megíté lé se kö rü li po li ti kai és szak mai vi ták azon ban nem csi tul tak.
A Hi va tal éves be szá mo lói ban, to váb bá az adat vé del mi biz tos aján lá -
sai ban fo lya ma to san fel hív ta a jog al ko tó fi gyel mét a sza bá lyo zás prob -
lé mái ra.
Az egyes fon tos tiszt sé ge ket be töl tô sze mé lyek el lenôr zé sé rôl és a Tör -

té ne ti Hi va tal ról szó ló 1994. évi XXI I I. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló
2001. évi XLVI I. tv. – amel lett, hogy a Hi va talt szak le vél tár rá mi nô sí -
tet te – leg fon to sabb ren del ke zé sei kö zé tar to zott, hogy egye sí tet te az ál -
lam biz ton ság kü lön bö zô cso port fô nök sé gei nek ak táit, dif fe ren ciál ta és
ezál tal a jog al kal ma zás szá má ra hasz nál ha tób bá tet te az „érin tet tek”
fo gal mát, ki szé le sí tet te az ál do za tok irat megis me ré si le he tô sé gét, és bô -
ví tet te a tu do má nyos ku ta tás le he tô sé gét.
Az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé nek fel tá rá sá ról és az

Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra lét re ho zá sá ról szó ló
2003. évi II I. tör vény – amely vol ta kép pen a Tör té ne ti Hi va tal jog utód
in téz mé nyét lét re hoz ta – to váb bi nagy mér té kû irat egye sí tést ren delt el,
szû kí tet te és pon to sí tot ta az ál lam ti tok ká mi nô sít he tô ada tok kö rét, le -
vél tár tól füg get len irat átadó bi zott sá got, va la mint a tu do má nyos ku ta -
tás en ge dé lye zé sé re hi va tott ku ra tó riu mot ál lí tott fel.
Az ál lam biz ton sá gi ira tok tel jes kö rû nyil vá nos ság ra ho za ta la kor láto -

zá sá nak, a po li ti kai csa tá ro zá sok nak, a mé dia szen zá ció éh sé gé nek, s ki -
sebb rész ben a tör té net tu do má nyi ér dek lô dés nek kö szön he tôen az évek
so rán több, kont rol lá lat lan ügy nök lis ta ke rült nap vi lág ra a fel té te le zett
és va ló di ügy nö kök rôl. Bot rány bot rányt kö ve tett: mi nisz ter el nök tôl
kezd ve mi nisz te re ken, kép vi se lô kön, egyéb po li ti ku so kon, egy há zi méltó -
sá go kon ke resz tül a mû vész vi lág és a tu do mány je les kép vi se lôiig lep le -
zôd tek le a „be sú gók”. Bi zott sá got ál lí tot tak fel a po li ti ku sok elô é letének
„át vi lá gí tá sá ra” (Mécs-bi zott ság), tör vény ja vas la tok ész re vé te le zé sé re
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(Só lyom-bi zott ság), a mû kö dô szol gá la tok nál ta lál ha tó ak ták átadá sa
fo lya ma tá nak felülvizsgálatára (Ke ne di- bi zott ság).11

A fo lya ma to san ki pat ta nó skan da lu mok ha tá sá ra a jo gi sza bá lyo zás
tör té ne té nek rö vid váz la tá ban még meg kell em lí te nünk a szo cia lis ta-
libe rá lis kor mány pár tok 2005-ös ügy nök tör vé nyét, amely köz sze rep lô -
vé mi nô sí tés sel le he tô vé tet te vol na az 1990 elôt ti ál lam biz ton sá gi szol -
gá la tok kal kap cso lat ban ál lók ada tai nak megis me ré sét és köz zé té te lét
az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá rá nak hon lap ján. Az
elô ze tes nor ma kont roll so rán azon ban ez a tör vény is meg bu kott az al -
kot má nyos sá gi pró bán. Az Al kot mány bí ró ság ugyanis – töb bek közt az
adat vé del mi biz tos sal egyetér tés ben – ki mond ta, hogy nincs olyan al -
kot má nyos cél, amely szük sé ges sé ten né sze mé lyes ada tok tel jes nyil vá -
nos ság ra ho za ta lát a köz sze rep lést nem vál la lók ese tén, hi szen az in for -
má ciós ön ren del ke zé si jog ér vé nye sí té se így is le he tô vé te szi min den
érin tett szá má ra a sa ját ada tai nak a megis me ré sét.
A megal ko tott tör vé nyek kel, ja vas la tok kal szem ben sok mo rá lis és jogi

ki fo gásme rült fel. A to váb biak ban kieme lem azo kat az el lent mondáso -
kat, ame lyek az át vi lá gí tás, il let ve az in for má ciós kár pót lás sza bá lyozásá -
nak mó do su lá sait ered mé nyez ték, mindamel lett je lez ve, hogy a sza bá -
lyo zás kö rü li vi ta po li ti kai ter mé sze té nél fog va mind a mai na pig fo lyik.
Nem zet kö zi össze ha son lí tás ban az 1994-es ma gyar tör vény to le ráns

jel le gét em lít het jük meg. A tör vény egy részt nem mon dott ki sze mé lyi
össze fér he tet len sé get a múlt be li és a rend szer vál tás utá ni ál la mi ál lá sok
kö zött, te hát az ere de ti leg 2000-ig ter je dô át vi lá gí tás cél ja nem a büntetés,
ha nem a po li ti kai és a közélet át lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sa, nem jo gi,
ha nem mond hat ni „po li ti kai-er köl csi fe le lôs ség” megál la pí tá sa volt.12

Más részt az el lenôr zés és a nyil vá nos ság ra ho za tal csak a jog ál la mi sággal
el len té tes tit kos te vé keny ség megál la pí tá sá ra vo nat ko zott, vagyis nem
ölel te fel az egész tit kos szol gá la ti te vé keny sé get (II I. Fô cso port fô nökség),
ha nem an nak csak a bel sô el há rí tás sal fog lal ko zó részle gét (III/III. Cso -
port fô nök ség) érin tet te. A sza bá lyo zás egyik ér de kes sége volt, hogy nem -
csak a Nyi las ke resz tes Párt tag jai, a III/III-as hi va tá sos tisz tek, a hálózati
sze mé lyek ke rül tek át vi lá gí tás alá, ha nem azok is, akik az ál lam biz ton -

11 A felál lí tott bi zott sá gok kal kap cso lat ban több ko moly al kot mány jo gi ki fo gás me rült fel. Így pél dául az,
hogy sze mé lyes adat csak a tör vény vagy az érin tett hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos ság ra. A par la -
ment ef fé le fel ha tal ma zást nem adott, a kor mány pe dig nem ad hat egy bi zott ság szá má ra. Ugyanígy vi -
ta tott kér dés volt az 1990-ig ter je dô vissza me nô le ges jog szol gál ta tás ti lal ma, az át vi lá gí tó bi zott ság ha -
tás kö ré nek el vo ná sa, a nyil vá nos ság ra ho za tal mód ja, a ga ran ciá lis sza bá lyok hiá nya.

12 Amennyi ben va la ki rôl megál la pí tot ták, hogy a tör vény ha tá lya alá tar to zik, és ön ként nem mon dott le új
po zí ció já ról, azt a Ma gyar Köz löny ben nyil vá nos ság ra hoz ták.
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sá gi szer vek bel sô reak ció el há rí tó szer vei tôl dön té seik hez tá jé koz ta tást
kap tak. Az át vi lá gí tás ból ily mó don ki ma radt a hír szer zés, a kém el há -
rí tás és a ka to nai el há rí tás. Az át vi lá gí tás a tör vé nyes ha tár idôk ki ter -
jesz té se ré vén 2005-ig mû kö dött, mely nek so rán ti zen egy ezer sze mélyt
el lenôriz tek, ezek két szá za lé ka volt „érin tett”. (A Le vél tár ban kont rol -
lált nyolc ezer-öt száz fô egy szá za lé ká ra vo nat ko zóan ta lál tak ada tot.)
Ezek az ada tok azon ban nem in for mál nak ar ról, hogy az ügynö kök közül
há nyan men tek nyug díj ba, há nyan he lyez ked tek el a pri vát szfé rá ban,
illet ve há nyan ma rad tak pol gár jo gi szer zô dés sel az ál la mi szer vek nél.
A luszt rá ci ó val össze füg gés ben fo lya ma tos és élénk vi ta volt a po litikai

pár tok kö zött az át vi lá gí tan dók kö ré nek meg ha tá ro zá sá val kap cso lat -
ban. Az Al kot mány bí ró ság már 1994-ben rög zí tet te, hogy egyér tel mûen
„po li ti kai kér dés” – nem pe dig az al kot mány ból le ve zet he tô dön tés –,
hogy a tör vény al ko tó mely funk ció kat kí ván tel jes kö rûen át lát ha tó vá
ten ni. Az évek so rán fo lya ma to san bô vült a kép vi se lôk, az ál la mi és poli -
ti kai mél tó sá gok és funk cio ná riu sok, a bí rák, az ügyé szek, az ál la mi
ellenôr zô szer vek ve ze tôi nek át vizs gá lan dó kö re, de más or szá gok kal
ellen tét ben so ha sem ter jedt ki pél dául az egy há zi mél tó sá gok ra, a pol -
gár mes te rek re, a szak szer ve ze ti ve ze tôk re, a mé dia tel jes sze mé lyi ál lo -
má nyá ra vagy a gaz da sá gi élet fô sze rep lôi re.
Új ra és új ra fel me rült a tit kos szol gá la tok irat egye sí té sé nek prob lé mája:

vagyis az, hogy szük ség van-e a bel sô po li ti kai el len zék, to váb bá a sajtó
és egy ház meg fi gye lé sé vel fog lal ko zó III/III-as cso port fô nök ség ira tai -
nak az egyéb hír szer zô (III/I), a kém el há rí tó (III/II) és a ka to nai el há rító
(III/IV) ira tok kal va ló egye sí té sé re. Egyes po li ti kai erôk és ci vil szer ve -
ze tek fo lya ma to san fel ve tet ték a kér dést: van-e al kot má nyos sá gi in doka
an nak, hogy az érin tet tek in for má ciós ön ren del ke zé si jo ga csak a bel sô
el há rí tás anya gá ra ter jed jen ki, miért kell diszk ri mi ná ciót al kal maz ni
pél dául a sor ka to nák kal, az emig rá ció tag jai val, a nyu ga ti kap cso la tokat
ápo ló el len zék kel, vagy akár a ha tá rain kon túl élô ma gya rok kal szemben.
Ezt a ren del ke zést a tör vény in dok lá sa a nem zet biz ton sá gi ér de kek kel

ma gya ráz ta: „a meg szün te tett ál lam biz ton sá gi szer vek ki vé te lé vel a többi
nem zet biz ton sá gi szol gá lat – más szer ve ze ti és jo gi for má ban, va la mint
más irá nyí tá si vi szo nyok kö zött – to vább foly tat ta te vé keny sé gét, éspedig
a de mok ra ti kus jog ál lam igé nyei nek és kö ve tel mé nyei nek meg fe le lô mó -
don. Ugyanak kor van nak olyan, a nem zet kö zi gya kor lat ban és jog állami
kö rül mé nyek kö zött is lé te zô és el fo ga dott nem zet biz ton sá gi szol gá la ti
felada tok, ame lyek in do kolt tá te szik, hogy a nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok mai jog sze rû felada tai el lá tá sá hoz szük sé ges ada to kat tar tal ma zó,
de ko ráb ban ke let ke zett ira tok ki ke rül je nek a tör vény ha tá lya alól.”
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Az 1997-ben felál ló Le vél tár kö rül be lül há rom ezer irat-fo lyó mé ter nyi
irat anya got vett át a belügy mi nisz té rium II I. Fô cso port fô nök sé ge, il let -
ve an nak jog elôd jei ál tal ké szí tett anya gok ból. A 2001-es tör vény mó -
do sí tás, de kü lö nö sen a 2003-as irat egye sí tô tör vény ha tály ba lé pé se után
több mint nyolc száz negy ven irat-fo lyó mé ter ke rült a le vél tár hoz. A becs -
lé sek sze rint je len leg az in for má ciós kár pót lás szem pont já ból re le váns
ira tok nak mintegy ki lenc ven há rom szá za lé ka van a Le vél tár bir to ká -
ban, s kö rül be lül há rom száz irat-fo lyó mé ter vár még átadás ra.13

Az ere de ti sza bá lyo zás sal kap cso la tos egyik leg fon to sabb ki fo gás ként
az me rült fel, hogy – szem ben pél dául a né met tör vénnyel – nem tett kü -
lönb sé get ál do zat és be sú gó kö zött: mind ket tôt „érin tett nek” mi nô sí -
tet te. Az 1996-os tör vény de fi ní ci ó ja sze rint min den olyan sze mély érin -
tett nek mi nô sült, aki nek a sze mé lyes ada ta a tör vény ha tá lya alá tar to zó
ira tok ban bár mi lyen jog cí men sze re pelt. Az érin tett csak a „rá vo nat -
ko zó” ada to kat is mer het te meg. Sú lyos er köl csi és jo gi kér dé sek me rül -
tek fel az zal kap cso lat ban, va jon jo ga van-e a sér tett nek megis mer ni az
ügy nö ke ne vét, de meg for dít va is: va jon az ügy nö köt is megil le ti-e az
in for má ciós ön ren del ke zés jo ga. Mo rá li san az is fel vet he tô: va jon miért
él vez zen el sôbb sé get a be sú gó ön ren del ke zé si jo ga a meg fi gyel té vel szem -
ben. Va jon nem tar to zik-e a múlt tal va ló szem be sü lés hez, a dik ta tú rá -
val va ló le szá mo lás hoz az a sze mé lyes és tár sa dal mi igény, hogy
legalábbis meg ne vez zük a „bû nö sö ket” és el ha tá ro lód junk tô lük?
Er köl csi szem pont ból az is kér dé ses: va jon egyen lô ség je let le het-e ten -

ni a be sú gást „ön ként és da lol va” és eg zisz ten ciá lis fe nye ge tés alatt vál -
la lók kö zött. Ab ovo el vi tat hat juk-e a volt ügy nök er köl csi sé gét – és ez -
zel együtt sze mé lyes ada tai nak ál lam ál ta li vé del mét –, ha szem be for dult
sa ját múlt já val? Mint ki de rült, sok ügy nök je len tés sem mit mon dó, sôt
fél re ve ze tô. To váb bi kér dés ként me rült fel, hogy ki zár hat juk-e a meg -
figyel tek ne ga tív in for má ciós ön ren del ke zés jo gát, vagyis azt, hogy az
ál do za tok sa ját ma guk tilt sák meg a ró luk ke let kez te tett ada tok ki szol -
gál ta tá sát má sok nak. A nagy ará nyú irat meg sem mi sí tés sel kap cso lat ban
az Al kot mány bí ró ság azt is ki fej tet te, hogy ag gá lyos nak lát ná min den
há ló za ti sze mély ne vé nek nyil vá nos ság ra ho za ta lát, hi szen egye sek nek,
ta lán ép pen a múlt rend szer leg fon to sabb in for má to rai nak ki lé tét ho -
mály fed né. Egyál ta lán, meg bíz ha tóak-e az ira tok?
Mindezen jo gi (s mo rá lis) prob lé mák megol dá sá ra, te hát a köz ér de -

kû ada tok megis me ré sé hez és a sze mé lyes ada tok vé del mé nek üt kö zé se

13 Lásd eh hez GYAR MA TI György: Mó do sí tó jel. Be szá mo ló az ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá -
ra 2008. évi mû kö dé sé rôl. Bu da pest, 2009.
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megol dá sá ra a tör vény ho zó az ano ni mi zá lást, vagyis más sze mé lyek, így
pél dául az in for má to rok sze mé lyé nek azo no sí tá sá ra al kal mas ada tok -
nak a be te kin tés so rán felis mer he tet len né té te lét ren del te el. Ez zel kap -
cso lat ban sok kri ti ka ér te a mû kö dô Tör té ne ti Hi va talt. Az ano ni mi zá -
lás tör vény ben elôírt kö ve tel mé nye jog dog ma ti kai lag tel je sen hiá nyos
volt,14 ezért a Le vél tár gya kor la tát a tör vé nyi ke re tek kö zött a klasszi -
kus ki ter jesz tô jog ér tel me zé si mód szer rel fo lya ma to san fi no mí ta ni igye -
ke zett. Ilyen jog tech ni kai megol dást al kal ma zott pél dául a köz felada tot
el lá tó sze mé lyek ne vé nek és beosz tá sát il le tôen, hi szen a fô sza bály sze -
rint ezek az adat vé del mi tör vény ér tel mé ben köz ér de kû ada tok.15

A 2001-es tör vény leg fon to sabb ren del ke zé se, hogy bár meg hagy ta az
„érin tett” fo gal mát, kü lönb sé get tett a meg fi gyelt sze mély, a hi va tá sos
al kal ma zott, a fe dô név vel ren del ke zô há ló za ti sze mély és a har ma dik
sze mé lyek kö zött. Mi vel a ko ráb bi évek ben ki de rült, hogy elô for dul nak
át fe dé sek is: ne ve ze te sen ugyanaz a sze mély egyide jû leg ügy nök, de meg -
fi gyelt is le he tett, ezért a tör vény el ren del te, hogy a min den egyes adat -
tal kap cso lat ban kü lön kell megál la pí ta ni, hogy az érin tett mi lyen mi -
nô ség ben sze re pel.
A 2003. évi II I. tör vény nek az érin tet tek kö rét te kint ve leg lé nye ge sebb

vál toz ta tá sa, hogy a meg fi gyel tek és egyéb sé rel met el szen ve det tek megis -
mer he tik a ve lük össze füg gés be hoz ha tó hi va tá sos al kal ma zot tak, há ló -
za ti sze mé lyek ne vét. Újabb ki té tel a tör vény ben a tár sa dal mi vagy al -
kal mi kap cso lat ként de fi ni ált ope ra tív kap cso lat beik ta tá sa. Ez azon ban
nem je len ti azt, hogy ezek az ada tok ano ni mi zá lás nél kül bár ki szá má -
ra hoz zá fér he tôek len né nek.
To váb bi, ezek kel a kér dé sek kel össze füg gô prob lé mát vet fel a köz -

sze rep lôk hely ze te, ugyanis ada tai kat ano ni mi zá lás nél kül ki kell ad ni a
ké rel me zô nek. A tör vé nyi de fi ní ció sze rint „köz sze rep lô az a sze mély,
aki köz ha tal mat gya ko rol, gya ko rolt vagy köz ha ta lom gya kor lá sá val
já ró tiszt ség re je löl ték, il let ve aki a po li ti kai köz vé le ményt feladat szerûen
ala kít ja vagy ala kí tot ta.” A ha tá lyos jo gi sza bá lyo zás sze rint a Levél tár
nyi lat ko zat té tel re hív ja fel a „gya nú ba ke ve re dett” sze mélyt: elis me ri-e
köz sze rep lôi mi nô sé gét. Eb bôl az el já rás ból és a de fi ní ció ér tel me zé sé -
bôl szá mos bí ró sá gi per volt már fo lya mat ban.16
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14 Így pél dául tel je sen élet sze rût len és ko mi kus volt az ano ni mi zá lást ar ra a sze mély re is ki ter jesz te ni, aki az
ál do zat tal egy zár ká ban ült, vagy egy bí ró sá gi tár gya lás ter helt jei vol tak, vagy szem be sí tés kor ta lálkoztak.

15 Lásd eh hez KÓ NYÁ NÉ DR. KUT RUCZ Ka ta lin: Ira tok, irat be te kin tés és ku ta tás a Tör té ne ti Hi va tal ban/Le vél -
tár ban. Tre zor3. Az át me net év köny ve 2003. Szer kesz tet te: GYAR MA TI György. Bu da pest, 2004. 28–50.

16 Ezek kö zül az úgy ne ve zett „pa pok pe rét” emel ném ki. Az egy há zi mél tó sá go kat a tör vé nyi de fi ní ció nyelv -
ta ni ér tel me zé se nem so rol ja a köz sze rep lôk kö zé. Míg az el sô fo kú bí ró ság ki ter jesz tô ér tel me zés sel meg-



Ho gyan mû kö dik a Le vél tár a min den na pok ban? Az ada tok azt mu -
tat ják, hogy a ma gyaror szá gi in for má ciós kár pót lás le he tô sé gé vel el sô -
sor ban a dip lo má sok él nek, jól le het, az egy ko ron meg fi gyel tek és meg -
hur col tak zö me (kö rül be lül egy mil lióan) a név te len köz em be rek kö ré bôl
ke rül ki. Ez idáig kö rül be lül hu szon há rom ezer ké rel met ad tak be. A Le -
vél tár mintegy hét ezer-két száz eset ben ta lált re le váns irat anya got. Az
ada tok nyolc van szá za lé ka az ál do za tok ra vo nat ko zik. Jól le het, ne héz
pon tos szám ada tok kal szol gál ni, de fel te he tô, hogy a kom mu nis ta re -
zsim fennál lá sa alatt mintegy két ezer-öt száz ügy nök dol go zott, mely bôl
kö rül be lül száz név ke rült nyil vá nos ság ra. A Le vél tár csak elô se gí ti az
ügy nö kök azo no sí tá sát: sen ki szá má ra nem ad sem „men te sí tô”, sem
pe dig „ügy nök azo no sí tá si” ha tó sá gi ha tá ro za tot. A be te kin tôk és a ku -
ta tók dön tik el, hogy egy gya nú ba ke ve re dett sze mély re néz ve elég sé ges -
nek tart ják-e a Le vél tár ál tal kiadott in for má ció kat.
A tu do má nyos ku ta tást a je len leg ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint a ku -

ra tó rium en ge dé lye zi, amennyi ben a ku ta tó rész le tes ku ta tá si terv vel és
va la mely köz felada tot el lá tó tu do má nyos ku ta tó hely tá mo ga tó nyi lat -
ko za tá val ren del ke zik. A Le vél tár egyes szen zi tív ada to kat le szá mít va
csak nem min den ira tot ano ni mi zá lás nél kül a ku ta tó ren del ke zé sé re bo -
csát. A jog sza bály vé del mi idôt ál lí tott fel a kü lön le ges ada tok ra (fa ji
ere det, nem ze ti, nem ze ti sé gi ho va tar to zás, et ni kai ho va tar to zás, val lá -
sos vagy más vi lág né ze ti meg gyô zô dés) te kin tet tel. Mind jo gi lag, mind
tu do má nye ti ka i lag prob le ma ti kus azon ban, hogy ezen ada tok megis me -
ré sé hez csak a már „be fu tott”, ko ráb ban a té má ban pub li kált, ta pasz -
talt ku ta tók kap ják meg a ku ra tó rium tól a ku ta tá si en ge dé lye ket.
El mé le ti leg a ku ta tó sze mé lyes ada tot az érin tett be leegye zé sén túl akkor

hoz hat nyil vá nos ság ra, ha az a tör té nel mi ku ta tá sok ered mé nyei nek be -
mu ta tá sá nak cél já ból szük sé ges. En nek el dön té se, vagyis a tu do mány -
eti kai fe le lôs ség vál la lás a ku ta tó felada ta. Gyak ran elô for dul azon ban,
hogy né há nyan a tu do má nyos tel je sít ményt össze ke ve rik a mé diá ban
foly ta tott ügy nök ül dö zés sel. Egyes ku ta tók „ön kén tes igaz ság te vé se”
ter mé sze te sen gyak ran össze kap cso ló dik po li ti kai játsz mák kal is. Ez pedig
nem csak jo gi lag, ha nem tu do má nyo san is ve szé lyes, mi vel pro fa ni zálja
a múlt megis me ré sé nek prob lé má ját, és sem mi kép pen sem szol gál ja a régi
ál lam biz ton ság va ló di rend sze ré nek és lo gi ká já nak megis me ré sét.
A tör té ne ti ku ta tá sok ra ugyan csak jel lem zô, hogy a ku ta tók ér dek lô -

dé se ugyan csak ér tel mi ség cent ri kus. Leg fon to sabb ku ta tá si té má nak az

ál la pí tot ta azok köz sze rep lô sé gét, a fel lebb vi tel ér dem ben nem nyi lat ko zott, ha nem ké se del mes beadás -
ra hi vat koz va eluta sí tot ta a fel pe res új ság író ke re se tét.
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1956-os for ra da lom, a Ká dár-kor szak ban te vé keny ke dô el len zé ki szer -
ve ze tek, egy há zak és a tit kos szol gá la tok kap cso la ta szá mít. Ed dig két -
ezer-nyolc száz tu do má nyos ku ta tó sze mély há ro me zer- hat szá zöt ven
tárgy kör ben vég zett ku ta tó mun kát.
Két ség te len, hogy a közélet tisz ta sá ga meg te rem té sé nek, a múlt tal való

sze mé lyes és tár sa dal mi szem be sü lés nek fent vá zolt prob lé ma fel ve té sei
az in for má ciós ön ren del ke zés hez, a köz ér de kû ada tok megis me ré sé hez,
és tu do má nyos ku ta tás hoz va ló, adott eset ben egy más sal kon ku rá ló,
egy mást kor lá to zó alap jo gok kal függ nek össze. Az Al kot mány 59. §-a
biz to sította a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, ugyanak kor a
61. § egyide jû leg ga ran tálta a köz ér de kû ada tok megis me ré sét, a szabad
véle mény nyil vá ní tás hoz va ló jo got. Mint aho gyan azt az Al kot mány bí -
róság ki mond ja, a nyil vá nos ság a köz ha ta lom de mok ra ti kus mû kö dé -
sé nek a pró bá ja. Az Al kot mány 70/G. § -a meg ha tá roz ta a tu do má nyos
megis me rés, a ku ta tás és a ta ní tás sza bad sá gát. A jog ál lam kö te les sé ge,
hogy min den kor biz to sít sa a tu do má nyos élet füg get len sé gét, el fo gu lat -
lanságát és pár tat lan sá gát. Ugyanak kor in do kolt jog ál la mi, nem zet biz -
ton sá gi, gaz da sá gi ér de kek és tit kok mégis gá tat szab hat nak a köz ér de -
kû adatok megis me ré sé nek és a tu do má nyos sza bad ság nak.
Ami kor az Al kot mány bí ró ság az egy ko ri be sú gók és irá nyí tóik sze -

mé lyes ada tai nak vé del mé nek el sôbb sé get biz to sít a köz ér de kû ada tok
megis mer he tô sé ge, va la mint a tu do má nyos ku ta tás sza bad sá gá val szem -
ben, ak kor az in for má ciós kár pót lás (nem jo gi) fo gal mát az in for má ciós
ön ren del ke zé si jog ra kor lá toz za. „Már pe dig az el vett/el rej tett in for má -
ció kért kár pó tol ni nem csak az egyes em be re ket kell, akik kel kap cso -
latban va ló ban ke zelt és még min dig ke zel ada tok az ál lam, ha nem a társa -
da lom egé szét, be leért ve azo kat is, akik nek sze mé lyes ada tait ta lán
so ha sem ke zel ték a szol gá la tok, és a tu do má nyos ku ta tó kat, aki nek
munkái ból szin tén in for má ciós kár pót lást kap hat az ál lam pol gá rok kö -
zös sé ge. Ez pe dig már nem az adott egyé nek in for má ciós ön ren del kezése
kö ré be tar to zó prob lé ma, ha nem a min den kit megil le tô köz ér de kû infor -
má ciók hoz va ló hoz zá fé rés, vagyis az in for má ció sza bad ság kér dé se.”17

Mint aho gyan az a Le vél tár par la men ti be szá mo ló já ban áll: nem „ár -
ta na köz ben ész re ven ni, hogy az ügy nök va dá szat, a luszt rá ci ót pót ló
mé dia-tör té nész ke dés jó vol tá ból to vább erô söd het az a (…) torz kép,
amely sze rint – úgy mond – a há ló za ti sze mé lyek (ügy nö kök) vol tak a le -
tûnt rend szer kulcs fi gu rá i. Ez zel – akar va-a ka rat la nul – foly ta tó la go san
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el ken dôz zük azt, hogy mégis csak a dik ta tú ra po li ti kai ve zér ka ra, a po -
zi cio nált, in téz mé nyi-szer ve ze ti ha ta lom mal bí ró min den ko ri pár te lit
tag jai, il let ve a ha tal mi hie rar chia más, he lyi-te rü le ti rep re zen tán sai vol -
tak a rend szer me ne dzse rei.”18

Nyil ván va ló, hogy az át vi lá gí tás má ra már oka fo gyot tá, le gi ti mi tás -
vesz tet té vált, az egyé nek és a tár sa da lom kár pót lá sa el ma radt. Osz tom
az a vé le ményt, hogy a rend szer vál tá si de fi cit az idô mú lá sá val de mokrá -
ci a  defi cit té transz for má ló dik. Az ál lam biz ton sá gi szol gá la tok irat ál lo -
má nyá nak ke ze lé se, és ez zel együtt a Tör té ne ti Le vél tár sor sa saj nálatos
mó don össze fo nó dott a bel sô po li ti kai erôk küz del mei vel.
Lát nunk kell azon ban, hogy a megol dás összes sé gé ben – min den tör -

vény mó do sí tás el le né re – al kal mat lan volt az iga zi bû nö sök meg ne ve zé -
sé re. Az ak ták kö rü li vi ta las san egy kis ér tel mi sé gi cso port és a meg ma -
radt ál do za tok té má já vá vált. A tár sa da lom nagy ré szé nek fi gyel me és
a prob lé ma irán ti ér zé keny sé ge azon ban vég képp alább ha gyott. Egy
2007-es szo cio ló giai fel mé rés sze rint a meg kér de zet tek öt ven szá za lé ka
ér dek lô dik az ügy nök kér dés iránt, hu szon öt szá za lé ka tud meg ne vez ni
legalább egy ügy nö köt, s csak ti zen öt szá za lé kuk íté li el egyér tel mûen a
be sú gó kat. A ka tar zis el ma radt.
Mégis új ra és új ra fel me rül a kér dés: ennyi ben le het-e hagy ni a dolgot.

Egyál ta lán van-e még ér tel me a múlt tal va ló szem be sü lés nek? Ál lás pon -
tom sze rint egy részt min den, a múlt tit kos szol gá la ti szer vei ál tal ül dözött -
nek jo ga van sze mé lyes sors tör té ne tét kiegé szí te ni azok kal a számára
isme ret len, vagy csak sej tett ada lé kok kal, moz ga tók kal, ame lyek sa ját
és mik ro kör nye ze te min den nap jait be fo lyá sol ták, sôt eset le ges meg ha -
tároz ták. Más részt a kö zel múlt megis me ré se, az az zal va ló szám ve tés
nem pusz tán ma gánügy, ha nem egész tár sa dal munk, a je len és jö vô
generációk kö zös ügye. In tô jel, hogy ve gyük ész re a min den ko ri ha ta -
lom által elkö ve tett igaz ság ta lan sá go kat és jog ta lan sá go kat, és le gyünk
el lenál ló képe sek ezek kel szem ben. Mert „hol zsar nok ság van, ott
zsarnokság van…”
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