
Dr.Gál Zoltán úrnak, 

államtitkár,
a Belügyminisztérium megbízott vezetője, 

B u d a p e s t .

Tisztelt Államtitkár Úr!

Az Országgyűlés belső biztonsági szolgálat tevékenységét 
vizsgáló bizottsága munkáját befejezve, összegző jelentést ké

szített, amelyben állásfoglalást alakított ki, illetve javas

latot tett a különleges titkos szolgálati eszközök és módszerek 
engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. 
törvény alkalmazása során felmerült problémák megoldására is.

A bizottság döntésének megfelelően jelentésüket, amely 
az új Országgyűlés elnöke számára készült, szíves tájékoztatá

sul mellékelten küldöm.

Budapest, 1990. május 2. 

Tisztelettel ü dvözlöm

D r .  S oltész István
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ORSZÁGGYŰLÉS BELSŐ BIZTONSÁGI 
SZOLTÁLAT TEVÉKENYSÉGÉT 

VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA

BB-0050/1990.

J E L E N T É S

az új Országgyűlés elnökének 

az Országgyűlés megbízott elnöke útján

Az Országgyűlés a 7/1990.(II.14.) OGY számú határozatával felállított 
parlamenti bizottság feladatává tette, hogy a különleges titkosszolgá

lati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról 
szóló 1990. évi X. törvény alkalmazása során az igazságügyminiszter 
által végzett engedélyező tevékenységet kisérje figyelemmel. A minisz

ter a határozat értelmében munkájáról havonta köteles a bizottságot tá

jékoztatni.

A bizottság 1990. március 23-ai és 1990. április 13-ai ülésén meghall

gatta Dr. Kulcsár Kálmán miniszter tájékoztatóját. A tájékoztatók és a 
kérdésekre adott válaszok alapján a bizottság az igazságügyminiszter 
intézkedéseit törvényesnek minősitette, azokat jóváhagyólag tudomásul 
vette. Ugyanakkor megállapította, hogy a törvény egyes szabályainak 
gyakorlati alkalmazása több problémát vetett fel:

1.) A törvényben szabályozott egy hónapos engedélyezési határidő - ame

lyet az igazságügyminiszter csak egy hónappal hosszabbíthat meg - 
egyes esetekben nem elegendő. A törvény további meghosszabbításra 
nem ad lehetőséget. Néhány ügyben a titkosszolgálati eszközök két 
hónapon túli alkalmazásának hiánya viszont nemzetbiztonsági érdeke

ket veszélyeztethet.

2.) Vannak olyan események, amelyek az ügy eredményes felgöngyölítése 
szempontjából sürgős intézkedéseket igényelnek. A jelenlegi időigé

nyesebb engedélyezési eljárás miatt erre nincs lehetőség.
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3.) Olyan korábban beépített, de nem működő titkosszolgálati eszközök ta

lálhatók egyes személyek lakásában, illetve munkahelyén, amelyek le

szerelésére, eltávolítására a törvény szellemének megfelelően intéz

kedni kell. (A törvény erről, ennek módjáról nem rendelkezik.)

E problémák többsége megnyugtató módon egy új nemzetbiztonsági törvény 
megalkotásával oldható meg.

A bizottság úgy ítélte meg, hogy az új Országgyűlés törvénykezési tevé

kenységének megkezdéséig a törvény alkalmazása során felmerült hiányos

ságokat legalább átmeneti jelleggel meg kell oldani. Ezt kívánja egyfelöl 
a nemzetbiztonsági érdekek, másfelől a személyiségi jogokhoz fűződő ér

dekek védelme.

A bizottság az igazságügyminiszter javaslatait, továbbá az érintett 
hivatalok vezetőinek tapasztalatait meghallgatva a következőkben foglalt 
állást, illetve tett javaslatot:

A bizottság úgy foglalt állást, hogy amennyiben a nemzetbiztonsági 
érdekek védelme a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek 
alkalmazását két hónapon túl is szükségessé teszik, újabb tények 
valószínűsítésével, a kérelem alapos indoklásával új engedélyezési 
eljárás indítható. Az eljárásra ez esetben is a törvény 4. §-ában 
foglalt rendelkezések az irányadóak. Nem indítható azonban új eljá

rás a törvény 6. § (1) bekezdése alapján a bűncselekmények megelőzé

se és felderítése érdekében.

A bizottság egyetért azzal, hogy az igazságügyminiszter terrorista 
veszély , vagy ismert hírszerző személyek esetében a különleges tit

kosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazására - e személyek or

szágba történő beutazását valószínűsítve - előzetesen engedélyt 
adjon.
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A bizottság fontosnak tartja, hogy a korábban egyes lakásokban és 
munkahelyeken elhelyezett (beépített), de már nem működő titkosszol

gálati eszközöket az illetékes szervek minél előbb távolítsák el, 
megszüntetve e törvénysértő állapotot. Ennek során az érdekelteket 
erről tájékoztassák s a történtekért kérjék elnézésüket.

A bizottság szükségesnek tartja, hogy a titkosszolgálati eszközök és 
módszerek engedélyezése az új Kormány megalakulásáig is folyamatosan, 
fennakadás nélkül megtörténjen. Ezért megerősíti az igazságügyminisz

tert abban, hogy az általános alkotmányos szabályok alapján jár el, 
ha az Országgyűlés alakuló ülését követően hivatalba maradó Kormány 
tagjaként ellátja a törvényben megszabott feladatát.

A bizottság a tevékenysége során szerzett tapasztalatai alapján 
javasolja az új Országgyűlésnek:

a) Alakuló ülésén hozzon létre új ideiglenes parlamenti bizottságot 
a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélye

zésének figyelemmel kisérésére. E feladatkörön túl mérlegelje 
annak lehetőségét, hogy a titkosszolgálatok (Hivatalok) tevé

kenységét állandó bizottság megalakításával parlamenti ellenőr

zés alá helyezze.

b) Tekintse fontos feladatának az új nemzetbiztonsági törvény mi

előbbi megalkotását, továbbá - ezzel összhangban - az állami 
(és szolgálati) titkok védelmének új törvényi szintű szabályo

zását.

A bizottság úgy határozott, hogy jelentését tájékoztatásul, illetve 
az abban foglalt javaslatok megvalósítása érdekében elküldi az ideig-
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lenes köztársasági elnöknek, a Minisztertanács elnökének, az igazság

ügyminiszternek és a Belügyminisztérium megbízott vezetőjének.

Budapest, 1990. április 20.

 Dr. Mezey Károly 

a bizottság elnöke 
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