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Dr. Bukovszky László
Szlovák helyzet

Az állambiztonság a pár ökle volt, fenntartó szervezete, stb - egészen a rendszerváltásig.

A demokratikus struktúrák igyekeztek a saját érdekeik szerint alakítani az információs kárpótlást. Nem 
létezett egységes recept az állambiztonsági iratok kezelésére, átláthatóvá tételére. 
Voltak dolgok: átvilágítás, lusztráció

Érdemi változásra nem került sor a kilencvenes évek közepéig. Állampolgári betekintések és a 
tudományos kutatás megkezdése. 

Volt kommunista rendszerek örökségének eltörlése, levéltári hozzáférhet őségről szóló EU rendelet, 
európai lelkiismeretről szóló tavalyi papír szintén az EU-tól. 

1995 történeti hivatal, Csehországban az első betekintésről szóló
Meciar kormány Szlovákiában mellékvágányra állította az átvilágítási törvényt.
Jan Langos - nem az ügynökhajhászásról szól a törvény, hanem társadalmi katarzist vár el.

2005 tavasza
Elhárítás központi nyilvántartási naplói, katonai, civil hírszerzés, operatív nyilvántartásról szóló iratok
Az intézet honlapján mindenkinek hozzáférhető a 200 ezres adatbázis

A törvény nem beszél kutatói hozzáférésről.  Létrehoztak kutatói szabályzatot, minden 18+ személy 
kisebb megkötésekkel kutathat. 4-es dossziék, hírszerzők dossziéi. Megfigyeltek doksijai. Ehhez az 
intézmény igazgatója tudja engedélyezni.

Csehország

Elektronikus vagy nyomtatott formában nyilvánosságra hozták az ügynökök és a katonai elhárítás 
ügynökeinek listáját. Lyukas persze.
Az állambiztonsági szervek iratai doksijai is teljes körűen kutathatóak pár éve. 

Nagy része belügyminisztérium 16,5 km anyag
Ezer folyóméter katonai hírszerzés
Polgári hírszerzés 786 folyóméter anyag

2007 - 181. számú törvény - a totalitárius rendszereket vizsgáló intézet + levéltár: belügy, honvéd, 
polgári hírszerzés, elhárítás, átadta az állambiztonsági dokumentumokat. 

Elektronikus adatbázisok.

A titkosszolgálat 4,5%-át tartotta vissza, pontosan tudni mi az.
Kötelesek lesznek átadni átértékelés után.
900-1000 személy beazonosítható

Mit tartottak vissza:

2009 1500 kutató, 4000 kutatói látogatás a három kutatási teremben
Nem ad ki átvilágítási bizonyítványokat, csak infót és doksit ad át a belügyminisztériumnak.
2030 január 1-el beolvad a nemzeti levéltárba

Keszeli Tamás

Kezdetben vala a karton, kartoték
Nemzeti Emlékezet Intézete -2003 Szlovákia

Levéltári iratok mellett a levéltári segédleteket is átadták: nyilvántartási naplók, a keresést segít ő, 
lehetővé tevő dokumentumok

Az adatbázishoz nem volt leírás, semmi

Utalás dossziészámra, levéltári számra
Az adatbázis többi része bonyolult volt

Később az adatbázis/levéltár feltárása közben derült ki mi ez
Második főparancsnokság második statisztikai és nyilvántartási osztályának a 
listája
Az elhárítás (belső és külső) azaz mint nálunk a III/III és III/II főparancsnokság

Volt több kérdés

Levéltárazott operatív személy- és objektumdossziék, 
Vizsgálati akták

Négyfajta iratanyag:

800 ezer személyről tartalmaz adatot

Ami megvan a kartotékban az elméletileg megvan a DB -ben is
Ez az első eszköz, amivel név szerint keresni tudtak iratot

A központi karton elektronikus változata az adatbázis

"Volt még egy mágnesszalag és egy száz megabájtos ZIP diszkéta"

Megnézik, hogy van-e valami már. Ha nincs, akkor új dosszié. Karton, levéltári bejegyzés.
Ha valamit megsemmisítettek, lezárták, akkor a kartont is törlik. Valószínűleg az 
adatbázisból is töröltek.

Új dosszié nyitása

A legteljesebb lista a nyilvántartási napló, mert abból nem töröltek.

Nem tudják milyen állapotban kapták meg az adatokat. Mikor semmisítettek meg utoljára és 

Szervezetek

Slovak Institute of National Memory
<http://www.radio.cz/en/article/80156> 

Szlovák

Cseh

OSA_konferencia
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mikor iktattak be utoljára . A számítógépes adatbázisban különösen könny ű ilyen bejegyzéseket 
létrehozni. Nem tudják megmondani mennyire időszerű, mikori időpontot tükröz.

Probléma akkor van, ha van bejegyzés, de nincs hozzá iratanyag. Ha van bejegyzés az 
iktatókönyvben a megsemmisítésről, akkor az már valami. 

Indokolatlan nyilvántartásba vétel. Beperelték Csehországban a nyilvánosságra hozás után az 
országot, belügyminisztériumot. 
Módszer: az oldalt meg lehet nézni a nyilvántartási naplóból. Azt azzal vitatkozzál.
Az illetékes szervek használják az adatbázist, illetve magánszemélyek is. Keresésre vonatkozik. 

Számítógépes rendszerek bevezetése

Hatvanas évektől követelmény volt, hogy jó lenne a kartonrendszert átvinni számítógépes 
rendszerre.
80's évek 60 ember három műszakban dolgozott a központi kartonban 

Egy lábbal a harmadik világháborúban él ő rendszerek érezték, hogy az óriási helyeket elfoglaló 
kartonokat ki kell váltani. Első rendszerek: lyukkártyás betáplálás. Kéthetente -havonta 
nyomtattak névsort, dossziét, és ezt felvitték mikrofilmre.

Követelmény: a rendszer számítógép nélkül is működjön!

Bemegy az ellenségről összegyűjtött információkat
Kapcsolatok temetője: ami ide felkerül az úgyis kiszivárog, azt lelövik jól

SAUD rendszer - varsói szerződés egyesített adatbázisának szánták

Keresési opció bekerült: már csak azt az egy bejegyzést tudja kinyomtatni, ami kellett.
89 végén és a rendszerváltáskor próbaüzemben működött, párhuzamosan futtatva 
kartonrendszert és a számítógépet.

Lyukkártya, nyugdíjas hírszerzők dolgozták fel őket.
Van hogy hiányzik 50-100 darab. Ott volt a munkaidő vége.

A központi adatbázis hibaszázaléka 10-25 százalék között mozgott.

Óriási lemaradásban volt a keleti blokk a nyugattal szemben a számítástechnika tekintetében. 
Nem úgy működtek, ahogy illet volna. Kihasználásuk, feldolgozású csak úgy lehet, ha a 
nyilvántartási rendszer részeként kezeljük őket - önállóan nem értékelhető.,

Stefano Bottoni

1989 forradalom, feloszlatják az állambiztonsági szerveket (bels ő elhárítás, hírszerzés)
A hivatásos tisztek nag yrészét átveszi a katonai titkosszolgálat - ezt mostanában tudjuk meg - 1990 
januárjában megalakul egy új hírszerző szolgálat, aztán létrejön az új hírszerzés.
Állományuk gyakorlatilag megegyezett a régi állambiztonsági szervekkel.

Kemény, kézi vezérelt diktatúra volt az utolsó pillanatig
Ott van mögöttük 3,5 millió párttag, 3-400 k ügynök, besúgó, társadalmi kapcsolat, több tízezres 
hivatásos sereg.

Működésük és ideológiájuk hasonlít a nyolcvanas évekre. Ideológiai kontinuitás van. Lusztrációs 
kísérletek, tisztek elleni eljárások perek megbuknak. Nem állnak rendelkezésre iratok. Áthatja a 
társadalmat a kettősség:

Új törvény, három évig alkotják, messze kerül az eredeti céloktól

Dossziétörvényként működik
2006-ig néhány száz méter levéltárat tudnak átvenni.

Egy év alatt 18 kilométert adnak át a titkosszolgálatok. 2 millió dosszié.
Belügyi káderlapok
Nyilvántartások

2006-ban az EU csatlakozás előtt fontos témává válik Basescu miatt

A szolgálatok mondták meg, hogy ki mit kutat 2005-ig.

2000-től átvilágítási bizonyítványt ad, vizsgál, stb
Gond: a pártok delegálnak 11 főt

"Cseneszeasz" - ez mi lehet? - bizottság működését szűkíti de racionalizálja is

2008 véleményt ad, ezt meg lehet támadni bíróságon, eddig a perek 80%-át 
megnyerte
A dokumentumok felkerülnek a bizottság honlapjára

2008  új, általános törvény

Bűnös: aki együttműködött a securitatéval mint bűnügyi rendőrséggel
Most: kommunista politikai rendőrség ez kábé minden, amit a levéltár tartalmaz

Korábbi törvény

Kettős cél: dossziétörvény és lusztráció

Nem tartanak előrébb, de behozták az óriási lemaradást, ami a Ceaucescu rendszerből keletkezett.

Ticu törvény - hozzá fűződik, kiherélték teljesen.1996 őszén a második/igazi rendszerváltás után

30-40 éves városi - nyugatpárti, komcsiellenes, lusztrációpárti
50+ - inkább a régi értékeket, biztonságot várja

Megkönnyíti és megnehezíti a rendszerrel való szembenézést a Csau rendszer keménysége

Gyorsan eldöntötték: 1945 március 6. 
1948-ig a politikai tisztek nagyobbik része a régi csapat átfordított része
Vége: 1989 december 22.

Mikor kezdődik a kommunista rendszer?

VSZ-en belül Románia egyedülálló helyzetben volt

Régóta nincsenek szovjet tanácsadók a román szerveknél
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Régóta nincsenek szovjet tanácsadók a román szerveknél
Önállóbb és kiterjedtebb szolgálatok Romániában
Moszkva tudta nélkül intézhettek el dolgokat - ez pedig megmaradt később is

90% tiszti rangban volt!
Külügy és pénzügy teljesen az állambiztonság ellenőrzése alatt volt

Ennek a dekonspirálása a nemzetgazdaság összeomlásával járt volna.

Nem tisztította meg a közéletet

Bírói kar átvilágítása - nem volt független hatalom, hanem szorosan kötődött az 
állambiztonsági szervekhez
Elindult a lusztráció Monica Macovei - ügyész volt a nyolcvanas években, 2006-ban 
folyamat, 2007-ben mondjuk lemondott
Figyelmeztette a közvéleményt arra, hogy az állami szervek működésének feltárása. 
Hogyan működött az igazságszolgáltatás, tájékoztatás, felsőoktatás? Számos leleplezés 
történt.

Részterületeken történtek lépések

Publikációk stb
Egyre többen kérik ki az adataikat. Nyilvánossá teszik a honlapjukon, blogjukon.
Régebben el kellett utazni Bukarestbe. Most lehet kérni a cuccot CD-n postán.

2006 szakértői bizottság

Húsz év eltelt, az apparátus fiatalítását és egy nagyon éles szemléletváltást 
eredményezett

Nem kötődnek közvetlenül az előző rendszerhez
Washingtonban és Brüsszelben képezték ki, nem Moszkvában

Kádercsaládból származó átlagosan 35 évesek vannak sokan

Nyitott, dinamikus, széleskörűbb mint a magyar elit/vezetői réteg világképe

Folyamatos szóbeszéd arról, hogy szekusnak lenni nem jó dolog

DE:

Volt-e értelme a lusztrációnak tíz évvel később?

Krzysztof Persak: Lengyelország

1990-ben szűnt meg a hivatal, az utódja átvette és azóta is kezeli az adatbázist
2006-ig a katonai hírszerző szolgálatoknak a dokumentumai mindenféle változtatá vagy ellenőrzés nlkül 
álltak az archívumban

Nem volt nagy érdeklődés a lengyel politikusok részéről az akták irány. A kilencvenesek végéig titkosítva 
voltak.

A lengyel kommunista párt levéltára a kilencvenes évek elejétől megnyílt a népségkatonaság előtt.
1992-ben volt egy be

1997-ben született átvilágítási törvény. A közhivatalokat betöltő személyek tevékenységének átvizsgálását 
meg lehet kezdeni. De az SB (titkosszolgálat) működéséről nem ad infót.

Szolidaritás párti hatalom: igény, hogy be lehessen nézni az aktákba
1998- német modell szerinti betekintés, mindenki a saját aktáját nézheti meg.

Kilencvenesek vége

Összes hozzáférhető anyag, és mindenki beletekinthet az aktáikba
Oktatási kutatási tevékenységet is folytat
A lengyel nemzet ellen elkövetett bűnöket üldöző bizottság a z egyik fontos terület.kutatás
Főügyészségnek is bedolgozik

2000 nemzeti emlékezet intézete

IPN független minden párttól
Varsóban van a központ, 11 vidéki hivatal minden nagyvárosban, 2110 dolgozó, nagyobbik része 
levéltáros

2007 óta átvilágítási tevékenységet is folytat. Ezelőtt egy másik hivatal volt erre.

88+ kilométer anyagot őriz. - a legnagyobb lengyel levéltár
38 folyókilométer Varsóban

44-90 komcsi state security
Közbiztonsági dolgok fegyveres szervezetei
Katonai titkosszolgálatok
Politikai, koncepciós perek anyagai, politikai foglyok adatai
A harmadik birodalom és a szovjetek elnyomós szervezeteinek adatai 1939-1945

Adatok:

10 folyókilométer kartoték, 3,5 millió fotó, 1365 videó és film szalag, 235 magnószalag

3,5 kartoték nemzetbiztonsági tartalmú
Be vannak szkennelve, folyamatosan teszik elérhetővé a nyilvánosság számára

Közvetlenül nem lehet hozzáférni, egy részük nyilvános, másik része titkos

49 százalék útlevél, 21% politikai rendőrség adatai
Állomány

Elsősorban az érintettek, megfigyeltek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz

A titkosszolgálatnál dolgozók, hivatali tisztséget betöltők nem nézhetnek bele az általuk 
készített aktákba
A megfigyeltek belenézhetnek a megfigyelők aktáiba is.

Letakarták a harmadik személyre vonatkozó adatokat

Lehetőség van arra, hogy az aktákban szereplő adatokat kiegészítsék, illetve bizonyos részeket 
titkosítsanak.
Az átvilágítási törvény értelmében bárki betekintést nyerhet a magas posztot betöltő személyek 

Ki férhet hozzá?
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Az átvilágítási törvény értelmében bárki betekintést nyerhet a magas posztot betöltő személyek 
személyes aktáiba. (pl. polgármesterek, aktuális elnök)
Interneten is elérhetőek.
Kutatók és újságírók mindenhez hozzáfűznek. Kivétel: titkosított személyes adatok és államtitkok. A 
megkötés nagyon ritka.
Lengyel és külföldi állampolgárok egyaránt belenézhetnek az aktákba.

A titkos doksik aránya nagyon alacsony.
Az IPN vezetője 1997-től sima titkos doksikat deklasszifikálhat a saját döntése alapján.
A védelmi minisztérium, a belső elhárítás és a hírszerzés titkosíthat anyagokat. Ezek tartalma 
ismeretlen.
Ez az archívum 0.6 százaléka
Ötévente felülvizsgálják, hogy szükség van-e a titkosításra.

Az államtitoksértésért nem vállal felelősséget az IPN. Az államvezetés felelős érte.

Az IPN kutatószerve
90 vizsgálatot folytat
Háromnegyed része a kommunista időkből folytatott vizsgálatokat tartalmazza
Az elmúlt tíz évben négyszáz embert állítottak bíróság elé

Lengyel nép ellen elkövetett bűnöket üldöző bizottság

Barczi Imre

A többi ország azzal dolgozik, hogy az adattárak hogyan dolgozhatók fel, addig mi szalagokat kapirgálunk, 
hogy a bitek meglegyenek.

Informatikai szakértő és civil megfigyelő (a közvélemény szeme)
Ne történjen semmi vele.

Bizottság:

A szakértől egyike sem ismerte ezt az adatformátumot
Egy tag látott működés közben szalagokat, de ő sem rossz állapotú szalagok olvasásához értő ember 
volt
A munka jelentős része tanulással telt. Olyan szakértelemre kellett szert tenni, ami nem volt meg.

Leselejtezett Siemes 4004-es gépek
Nem ma használt szalag - félcolos 9 trackes
Az NBH nem gondolta úgy, hogy szakértőkkel vagy hardverrel segítenie kellene  a projektet
Nincs eredeti munkatárs, passzív környezet

Kifutott technológia

A félcolos kilenc trackes szalag népszerű technológia volt
Az internet "a maga szemétdomb jellegű módján" iszonyú sokat tartalmaz
Félwarez manualgyűjtemények

Bitsavers.org, Google, Wikipedia

Nem volt cél az adott számítógépes környezet rekonstruálása. Nem az a cél, hogy egy siemens 4004-
en elolvassuk a szalagokat, hanem bármin elolvassuk.

Internetről jött össze az is, hogy mégis mit kell beszerezni.

Kilencvenes években gyártott felújított, kicsit használt, garancia nélküli, de még működő 
egységeket lehet kapni.
Már nem szekrény méretű, de mikró méretű.
Megmondták a hivatalnak, hogy típus, ott a három bolt az interneten, de nem fért bele a 
protokollba, hogy elfogadják az infót. Három hónapig tartott a cuccok összeszedése.

Beszerzési infók

Nem voltak szemre rossz állapotban.
DE: 2-3 évente át kell forgatni őket. Az egymásra szoruló  szalagok átmágneseződhetnek.
Látszott, hogy öreg, tapad. Nagyon régen nem voltak megmozgatva.
Nem derült ki mikor zárták le a borítékokat.
És elsőre nem látszottak a mechanikai problémák is.

Minden szalagból három példány van.
Hat cucc páronként kettő GYUJ és TORZS

18 szalag = 3 adatbázis

Szalagok

Nagy biztonsággal elmondható, hogy azt olvasták le ami rajta van
Lehetett ellenőrizni, hogy a két biztonsági másolat is igazolja ezt

A leolvasott adatok biztonságban vannak. Száz évre garantált DVD-k, írók, archiválási 
leírás is van mellé.
A szalagok megmaradtak épségben
A technológia pedig létezik tovább. Ha több szalag kerül, akkor azt egy hónap alatt 
lehetne olvasni.

Szalagvég után is próbáltak olvasni

Informatikai oldalról sikeres

Az eredetisége, előélete ismeretlen. Tavaly  március 28 előtt nem látták.
Vannak fájldátumok a szalagokon, de ilyet bárki tud létrehozni
Az tuti hogy a szalagok régiek
Hash készült, a civil megfigyelőknél van
Nem manipulálható a lementett adat

Civil oldal

Kutatás 1 hónap
Beszerzés 3 hónap
Rendszerterv és doksi 2 hónap
)sszerakás 1 hónap (más szalagokkal) - más forrásból beszerzett korabeli, használt, lehetőleg 

Mi tartott eddig? (nyolc hónap)

Tök ismeretlen terület

OSA konf...

Hangrögzítés elkezdődött: 2010. február 1., 
14:59

Számítógép alkalmazás az 
állambiztonsági operatív 
munkában c. film.
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)sszerakás 1 hónap (más szalagokkal) - más forrásból beszerzett korabeli, használt, lehetőleg 
rossz állapotú
Nyári szünet 1,5 hónap
Sütés, második tesztelés - 1,5 hónap
Olvasás 1 hónap

A szalagok csak helyben vizsgálhatóak, mert 2060 december végéig titkosított adatokat tartalmaznak
Nem volt megoldás, hogy elviszik egy spéci szalagmentő céghez. Házon belül kellett felépíteni a 
rendszert piacon kapható összetevőkből.

Az adatok titkosak: minden lépés előtt meg kell kérdezni a titokgazdát. Header, filenevek. Az 
adattartalomba nem néztek bele egyáltalán.

Az esélyét sem lehetett meghagyni annak, hogy a szalagok sérüljenek.

Sok adat, amibe nem nézhetünk bele.
40 megabájt

Valószínűleg nem folyószöveg, hanem adatbázis
Néhány tízezer rekord kartoték pl.

10 ezer gépelt oldal

Gyors szoftveres munkával megfejthető. Mérnöki munka segítségével visszafejthető.
Ezer mérnökórás volt a mostani projekt, a visszafejtés párszáz mérnökóra lehet.
Nem garantált hogy száz százalékos - mire pointer?

Nem titkosítottak az adatok

EBCDIC konverzió után olvasható adatokat tartalmazott
Van olvasható információ: nincsenek titkosítva

Mi a végeredmény?

Kenedi

Hálózati
Célszemély

3 fő nyilvántartás

1989 szeptemberéig 70 ezer ügynök dossziéja létezet és adatlapja és kartonja
A hírszerzésé ismeretlen, mert nem volt adatszolgáltatásuk
I jelű adat adattáruk elveszett

Milyen nyilvántartások voltak?

1972-től vannak meg az adatvédelmi csoportfőnökség iratai
12 aktacsomót szállítottak át a történeti hivatalba 1976-ba
Ötszáz oldalnyi osztályirat
1974-től kezdve napi nyolc órában Hollerith-kártyákra begépelték a korábbi, a 63-as selejtezést 
megúszó dossziékat. Plusz a bizalmas nyomozások dossziéit. Plusz a bizalmas nyomozások alatt 
álló célszemélyek adatait.

Füzesi Tibor alatt használták utoljára, hogy a III/III-as adatokat leolvassák a lusztrációs törvényhez.
A hármas főcsoportfőnökség adatai voltak, nem a III/III
Nem tudták összekapcsolni a szervkódokat a III/III-al

Hogyan vitték fel, ki a titokgazda?

Nem mindegy, hogy ki a titokgazda
Feljegyzés az útlevélosztály vezetőjétől 1990 május 24-én Horvát Balázs belügyminiszterhez

Kebelbeli irat a mágnesszalag kiprintelt verziója

Sem a 95-ös nemzetbiztonsági törvény sem rendelkezik a jogutódlásról

Iratokról nem szól. Az NBH költözzön-

A belügy helye, üdülési terv, fizetés-

Sem Németh Miklós minisztertanácsának két határozata 

Varga László

Egységes gépi priorálási rendszer
A-F-ig bűnügyi nyilvántartások
G-vel a célszemélyek

18 mágnesszalag van, nyilvántartást jelent három három példányban
H - hálózati nyilvántartás, ügynöknyilvántartás, a hetvenes évek 
legvégén a számítógépben szereplő 140k név
K - központi kémelhárítási adattár. 

Még két nyilvántartásnak kellene lennie az NBH-nál

J - előzetes nyomozások adattára. Az 1995-ös BM adatfeltáró bizottság 
kimutatta hogy került át az NBH-hoz
U- megfigyelések adattára, bizalmas nyomozások.

Kasza László 1993-ig SZER

Neki a rendszerváltáskor felkínálták az összes adatát tízezer 
dollárért. Nem kérte, mert ma húsz év után sem látta az 
adatokat.

A SZER-re vonatkozó adatokat a választások után központi 
utasításra megsemmisítették, úgy tudni. 

   Jegyzet – 5. lap    



Külföldön dolgozók kartonjai, III/IV kartonjai - 40-60 év 
közötti titokminősítésűek.

Kenedi:

Gulyás József

Az I-t átmentették egy merevlemezre. Nincs dokumentálva. A vinyó megvan, 
nem tudni, hogy mit írtak át mikor, hogyan, hol van az a mágnesszalag.
A 19. mágnesszalag.

Miért nem vizsgálták ki a rendszerváltozás után eltűnt adatok sorsát?

Kenedi

Személyiségi törvény miatt tagadták-e meg adatok hozzáférését?
Jogutód
A demokratikus Szlovákia BM-e nem akart jogutód lenni. Az intézet főigazgatójának jutott a 
visszaminősítés joga. Visszaminősítette az iratokat. Jogot formált Ján Lángos néhány doksi kutatására.

Csehország
Döntés: a szolgálatok által használtak kivételével visszaminősítették. A naplókból és az átvett 
iratanyagból látszik, hogy mit nem adtak át.

"Az adatbázis, amit Tomiék feltörtek Pozsonyban"  -  ezt kérte egy kutató, hogy adjuk ki. Ő 
nyilvánosságra szeretné hozni. A levéltári dokumentumot köteles kiadni a levéltár. Nem '89 nov. 17 -én 
zárták le hanem 90 februárig töltötték. Nem levéltári dokumentum, de átvették őket. 

Krystof
Nehezen készült el az átvilágítási törvény, azóta is folyamatos vitákat kavar. 
El kell számolni a múlttal, pontot kell tenni a végére - valljál Lengyelországban. Komoly közéleti viták 
zajlanak.
Először 1992-ben próbálták az átvilágítási törvényt elfogadtatni. Akkor a belügyminisztert kötelezte a 
parlament a képviselők, hivatalnok ügynöklistáját. Hatalmas ellentéteket szított, leváltották a kormányt.
A társadalom még nem volt felkészülve erre a lépésre. Minden átmenet nélkül történt meg a 
rendszerváltás.
az 1997-es elfogadásáig a törvénynek a posztkomcsi kormány sem foglalkozott a kérdéssel, a liberális 
baloldalt érdekelte a kérdés.
Nem a múltban elkövetett bűntény szempontjából világítanak át, hanem nyilatkozniuk kell arról, hogy 
folytattak-e ügynöki tevékenységet. A vallomásokat ellenőrzik a rendelkezésire álló adatokkal szemben 
És ha a vallomás nem fedi az igazságot, akkor bíróság elé kerülhet az illető. A húsz év során a törvényt 
többször módosították, különösen a posztkommunista párt kezdeményezésére. Ki akarták vonni a 
törvény hatálya alól a hírszerző ügynököket. A társadalom nagy része szükségszerűnek tekinti az 
átvilágítást.

Vad átvilágítás:  nem csak a törvény hatálya alá eső személyek nyilatkozhattak, hanem újságírók és 
kutatók is tehettek bejelentést. Nem hivatalos átvilágításnak számítanak. De hozzá lehett férni . 

Egyre kevesebb ellentétet szül az átvilágítás. Pejoratív értelemben használatos az átvilágítás. 

A személyiségi jogok védelme nem korlátozza z iratokba való betekintést. Évi pártucat megkeresés van.

Románia

Voltak alkotmányossági viták. 2007/08 fordulóján

Kikérte magának, megnyerte a pert
A bíróság kimondta a testület alkotmányellenes voltát
Nem dönt önállóan, csak javasol az átvilágításról

Negatív véleményt adtak ki a Konzervatív párt vezetőjéről 

Másképp működik, nincs ilyen. A román médiában ez a dolog nem létezik. (Olaszország hasonló.)
Nincs KF a médiában. Mit csinál az anyja, honnan jön, ki a barátja. 
Brutálisan nyíltan történik
A volt főtisztek nyilatkoznak a tévében
Élő adásban kiderül, hogy 'te besúgtál 78-ban'

A hivatal pedig segíti ezeket
A csaj elkezdte feldolgozni az apja és a saját dossziéját
A hivatalt meg lehet kérni, hogy dekonspirálja a fed őnév alatt szereplő neveket
A hálózati személy tiltakozhat, nála a labda, de publikálni lehet a dekonspirált nevét
Nagyobb az információs kárpótlás

Köncei csilla szekus blog kolozsvári antropológus http://konczeicsilla.egologo.transindex.ro/

Hivatalosan lenne anonimizálás, gyakorlatban nem igazán van

Mostanában már ez sincs
Több dosszié került át
Akit húsz éven át figyeltek az kap ezer oldalt
Nincsenek kiradírozva a nevek
A hivatal ezen felül dekonspirál is
Nem törvény kell, hanem politikai és kulturális környezet

Korábban volt olyan, hogy  a kutató többet kapott meg, mint az érintett

Személyiségi jogok

Vörös Géza, Állambiztonsági Szolgálatok történeti Levéltára

Információs kárpótlásra létrejött történeti hivatal utódja a történeti levéltár

   Jegyzet – 6. lap    
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Információs kárpótlásra létrejött történeti hivatal utódja a történeti levéltár
Célja a lusztráció
Nehezen volt kutatható

III/I-es iratanyag is érkezett

Nagyon kevés minősített irat van náluk
Kutatható az áldozatok számára, az ügynököket leleplezendő, a tartótisztek anyagáig

Állampolgári megismerés - kérelmet adsz be, prezentálják az adatot, ami vonatkozik a 
kérvényezőre is. A harmadik személyeket ki fogják húzni.
Tudományos kutatói keresés - nincs adatmegvonás. Mindent megkaphatnak.

Kutatás:

Kutatás itthon állambiztonsági iratokban lehet kutatni - 1-2%-tól eltekintve 

Kutatókra három dologra terjed ki: egészségügy, káros szenvedély, szexuális szokás
Itt is van infó, hogy mikortól nem védett ez se

Anonimizáció

Feloldja a hivatal, külön kérni sem kell
Kutató ugyanígy, akár a tartótisztjét is

Ügynöki nevek feloldása

Ami gond lehet: iratokat nem kapott meg a levéltár.

Kenedi - Vannak a keletkezéstől számolva 114 
évre titkosított iratok
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