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Tárgy: a Politikatörténeti Intézet levéltárával és elhelyezésévelkapcsolatos kérdések

Tisztelt lgazgatő IJrl

Mindenek előtt köszönörn,

hogy tudtunk taláIkozni, és érdemben egyeztetni 2012. február 29-én tar1ott

megbeszélésen. Az ott elhangzottaknak megfelelően

az

alábbiakban ismeftetem a kollegáim és a

felkért szakemberek által kimunkált, kormányzati álláspont kialakítása előtt egyeztetendő felvetéseket

a

Politikatör1éneti

és Szakszewezeti Levéltár őrzésében lévő egyes

iratanyagokkal, illetve a

Politikatörténetí Intézet á|ta| használt insatlannal kaocsolatban.
I.

Levéltári szakértők hívták fel a figye|met arra, hogy míg a rendszerváltást követő első szabadon

válasÍott országgyűlés által alkotott 199l. évi LXXXIII. törvény kimondta, hogy az 1948-1989
között

Magyar Dolgozók Pár1ja (MDP) és Magyar Szocialista Munkáspár1 (MSZMP)

működött

szerveinek iratai

-

az MDP és MSZMP tagnyilvántartásainak kivételével-a magyar állam tulajdonát

képezik - addig az állampárÍhoz, és az á||amhatalomhoz közvetlenü| kötődő szatellit-szeruezetekrol,
és társadalmi szervezetekrol nem egyértelműen rendelkezett. Ebben a kérdésben e|vi éllel kijelenthető

az,hogy a rendszerváltás elótti állarni működés megismeréséhez szükséges iratoknak állami kezelésbe

kell kerülniük, mivel ennek az időszaknak a

kutathatóságáról

az

á||am közfeladatként köteles

gondoskodni. Ennek megfe|elően indokolt, hogy állami levéltárban kerüljenek elhelyezésre a Magyar
Demokratikus Ifúsági Szövetség, a Dolgozó lfiúsági Szövetség, a Kommunista I{úsági Szövetség, a
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Nők Demokratikus Szövetsége, és a Szakszervezetek országos Tanácsa,

.ló

szakszerv ezeti moz galom

A
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9 89

illetve

a

-ig keletkezett iratai.

puszta közigazgatási és levéltár szakmai szempontok mellett nem meg kerülhető aZ a a körülmény,

hogy mennyiben elfogadható alkotmányos szempontból, hogy aZ MSZMP

KB

Párttörténeti

Intézetének jogutódja kezelje a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), Szociáldemokrata

Párt (SZDP), illetve Nemzeti ParaszÍpárt (NPP) iratanyagát, hiszen ezek felszámolásában, vezetőik
ellehetetlenítésében vezeÍő szerepet játszott aMagyar Kommunista Párt. Emellett fontos megjegyezni
azt is, hogy ezen pártok iratanyagán keresztül - kiegészülve a Kommunisták MagyarországiPártjának

a pártállami diktatúra kiépülésénekfolyamata. E két okból
szükségesnek mutatkozik, hogy az MSZDP, IZDP, NPP és KMP iratanyaga is a magyar állam
(KMP) irataival

-

ismerhető meg

tulaj donába, kezelésébe kerülj ön.

il.
Attérve azIgazságigyi Palota (Budapest, Alkotmány u. 2. Hrsz: 24898) ingatlanon a Politikatörténeti
IntézetjavárabejegyzeÍthasználatijogra

A

a követezo a kapottjogi álláspont:

Magyar Szocialista Párt, mint az MSZMP jogutódja gyakorolta az érlntett ingatlanrész feletti

kezelői jogokat

a földről szóló

198.7

évi l. törvény 13. $ (2)

bekezdésének' illetve a

helyiséggazdálkodásról sző|ő 19l1984 (IV. 15') MT rende|etnek megfelelően.

A kezelo

a földtörvény

szerint hasznáIati jogokat más jogosultak számára a helységgazdálkodásra vonatkozó szabályok
keretei között

engedhette át, de

az ingatlant nem terhelhette meg. Ez utóbbi törvényi korlátozás

megsértésévelengedett a Polgári Törvénykönyvről

szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)

165. $ (1)-(2) bekezdése szerinti hasznáLati jogot az

MSZP a Ptk. szerinti

haszná|ati

MSZP

a PáfttörténetiInÍézet javára l99O-ben.

Az

jog átengedésére - mely egyértelműen az ingat|an megterhelését

jelenti - nem volt jogosult, csak a helyiséggazdálkodásra vonatkozó MT rendelet szerinti használat
biztosítására. Mindezek alapjánahaszná|atijog átengedésére vonatkozó 1990-es szerződés a Ptk. 200.
$ (2) bekezdése szerint semmis, mert jogszabályba ütközik.

Az MSZP, a Politikatörténeti Intézet és a Kincstári Vagyoni lgazgatőság 1996-ban megállapodásban
rögzítették, hogy a használati jogot alapítói 1990.es MSZP-PTI megállapodást érvényesnek ismerik el.

Ugyanakkor ez utóbbi megállapodás nem volt alkalmas aÍTa' hogy orvos o|ja az eredeti szerződés
semmisségét, azt csak új, a hatályos törvényeknek megfelelő szerződéssel lehetett volna megtenni.
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semmisség megállapítása kapcsán nyilvánvalóan egy elszámolási viszony keletkezik a

PolitikatörténetiIntézet, és az ingatlan tulajdonosa, a Magyar Áuam között,

melyben figyelembe kell

venni az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásokat is. Mindenképpen szükséges emellett
újragondolni a Politikatörténeti Intézet elhelyezését,hiszen a semmisség folytán az A|kotmány u. 2.
szám alatt

in gat

lant az Intéz et j

ogc

ím né llail hasznáLj

a,

Végezetül, ehelyütt is fontosnak taftom hangsúlyozni, hogy az on á|ta| vezetett kutatóintéZet, szellemi
műhely megfelelő elhelyezésében készséggel közreműködöm.

Kérem, hogy

a

leír1akkal kapcsolatos indokolt, adott esetben esetleg eddig nem ismert

dokumentumokkal alátámasztott álláspontjáról,

az említett egyeztetésen

megbeszéltek szerinti

ütemezést követve 20|2. március 7-ig (szerda) legyen szíves Í'ájékoztatni.
Együttműködését előre is köszönöm

Budapest, 2012. március
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