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(A bizottság 10 óra 09 perckor megkezdett zárt ülésének folytatása.

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 23 perc)

A belügyminiszter által benyújtott, a Nemzetbiztonsági bizottság 3/2010. (VI.22.)
határozata alapján lefolytatott beszerzésről szóló beszámoló

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Képviselőtársaim, folytatnánk a bizottság ülését a 4. napirendi ponttal: a belügyminiszter által
benyújtott, a Nemzetbiztonsági bizottság 3/2010. (VI.22.) határozata alapján lefolytatott
beszerzésről szóló beszámoló. Nyílt ülésen tárgyaljuk ezt a napirendet, hiszen minden nyílt
volt.

A képviselőtársaimnak volt lehetősége megismerni az anyagot, és hadd kezdjem azzal,
hogy megköszönöm a Belügyminisztérium munkatársainak, hogy megértették és elfogadták a
Nemzetbiztonsági bizottság azon kérését, hogy közbeszerzés alóli mentesítés esetén egy éven
belül be kell számolni a Nemzetbiztonsági bizottságnak. Nagyon remélem, hogy ez egy
gyönyörű barátság kezdete e tekintetben, és a jövőben is a Belügyminisztérium
hasonlóképpen fog eljárni a közbeszerzések kapcsán. A beszámolót képviselőtársaim
megismerték, volt lehetőségük elolvasni.

Kérdezem a napirendi pontnál vendégként jelen lévő dr. Tóth László gazdasági,
informatikai helyettes államtitkárt, a Belügyminisztériumból és az Alkotmányvédelmi
Hivataltól Szikora György ezredes urat, hogy van-e ehhez a 4. számú napirendi ponthoz, ami
a beszámoló, bármilyen hozzáfűznivaló. Parancsoljanak!

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Bizottság! Megítélésünk szerint a beszámoló megfelelő mélységig tartalmazza az elvégzett
feladatokat, illetve a bizottság tavalyi évi felmentéséből adódó sikertelen közbeszerzési
eljárást.

Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban nagyon részletesen megírják, és talán azért volt
ilyen egyszerű részletesen megírni, mert meghiúsult tulajdonképpen a közbeszerzés. De tény
és való, hogy fenntartom azt a véleményemet, amit az elején mondtam, hogy köszönjük
szépen, hogy a Belügyminisztérium azt az előző ciklusban megfogalmazott igényt is és ebben
a ciklusban meg határozottan előírt feladatát teljesítette, hogy beszámol erről a
közbeszerzésről.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e az üggyel kapcsolatosan kérdésük,
véleményük. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor azt javaslom a bizottságnak, hogy
vegyük tudomásul ezt a beszámolót. A bólogatásokból úgy gondolom, hogy a
képviselőtársaim ezzel egyetértenek.

A belügyminiszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés
iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/61/2011.)

Áttérnénk az 5. napirendi pontra, a belügyminiszter által benyújtott, közbeszerzési
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalására, mely Nbb/61/2011. számon
érkezett a bizottsághoz. Szintén nyílt ülésen tárgyaljuk, hiszen nyíltan érkezett ez a kérelem,
amely nagyjából ennek az előző napirendi pontban tárgyalt témának az újabb kísérlete, hogy
megvalósuljon ez a közbeszerzés, de itt már - ha jól értelmezem - takarítási és egyéb
feladatokra vonatkozik ez a közbeszerzés alóli mentesítés, tehát ennyivel kevesebb.
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Kérdezem önöket, hogy az üggyel kapcsolatosan akár a helyettes államtitkár úrnak,
akár az ezredes úrnak van-e bármilyen hozzáfűznivalója.

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Bizottság! A belügyminiszter úr kérelemmel fordult önökhöz, hogy szíveskedjenek előzetes
döntést hozni. Az anyag tartalmazza véleményünk szerint mélységileg az összes információt,
ami ehhez szükséges. Egyéb hozzáfűznivalónk nincs.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e az üggyel
kapcsolatosan bármilyen kérdésük vagy véleményük. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor
azt javaslom, hogy szavazzunk.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a Belügyminisztérium által Nbb/61/2011.
számon benyújtott közbeszerzés alóli mentesítési kérelmet azzal támogatja, hogy a mentesítés
alá eső beszerzésről a Belügyminisztérium egy éven belül beszámolni köteles a
Nemzetbiztonsági bizottságnak. Aki ezzel egyetért - a helyettesítéseket is figyelembe véve -,
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú döntést hozott a bizottság. Minden
érintettet értesíteni fogunk. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk. (Dr. Tóth László:
Köszönjük szépen. Viszontlátásra!)

A nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/58/2011.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A 6. napirendi pont a nemzeti fejlesztési
miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem
megtárgyalása Nbb/58/2011. számon. A napirendi ponthoz tisztelettel köszöntöm dr. Halasi
Tibort, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát, illetve Horogh Gézát, a KSZF
ellátási igazgatóját. Képviselőtársaimnak lehetőségük volt megismerni a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által benyújtott közbeszerzés alóli kérelmet.

Kérdezem az előterjesztőket; ez egy igen átfogó, egy évre kért közbeszerzés alóli
mentesítés, amely több minisztériumra, a KSZF által üzemeltett épületekre vonatkozik,
őrzésvédelem, recepciós szolgálat, biztonsági rendszer, integrált tűzjelző rendszer
karbantartása, takarítás, tehát elég széles körű tevékenységet határoztak meg, és az összeg
nagyjából 1,3 milliárd forint egy évre, tehát 2011-re. Nyílt ülésen tárgyalunk.

Kérdezem akár a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, akár a KSZF képviselőjét, hogy
van-e a beterjesztett anyaghoz képest bármilyen kiegészítenivalójuk. Parancsoljanak, önöké a
szó.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönjük szépen. Az
anyag részletesen tartalmazza az indokokat, a célt. Egy dolgot hangsúlyoznék: a mentesítési
kérelem megadása esetén, illetve a mentesség megadása esetén természetesen a jegyzéken
szereplő szolgáltatók között versenyeztetést kívánunk lefolytatni, ami talán nem elég
hangsúlyos az anyagban, tehát  a versenyeztetési jelleg természetesen lebonyolódik. Ennyit
tettem volna hozzá, ha kérdések vannak, akkor arra igyekszünk válaszolni.

Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Őszintén szólva fel sem merült - legalábbis bennem -,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azt gondolná, hogy ha megkap egy közbeszerzés
alóli mentesítést, akkor rámutatnak valakire, hogy akkor maguk végzik a tűzjelző
berendezések javítását, hanem természetesen lista alapján és ahol lehetséges a versenyeztetés,
ott ezt megteszik.
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Kérdezem képviselőtársamat, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdésük. (Jelzésre:)
Németh képviselő úr, parancsoljon!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Államtitkár urat szeretném kérdezni vagy a
főigazgató urat, mert elég húzós ez a takarítás 30 objektumon, tehát ha azt a 720 milliót
elosztjuk harmincszor 12-vel, akkor kijön 2 millió forint pontosan, tehát objektumonként és
havonta 2 millió forint. Igaz-e, hogy jól látom ezt? Mit tartalmaz ez a 2 millió forint?

ELNÖK: Kérdezem, hogy a képviselőknek van-e még kérdésük. (Jelzésre:) Móring
képviselő úr, aztán Tóth képviselő úr. Összegyűjtjük és egyben kérjük a választ, jó?

MÓRING JÓZSEF ATTTILA (KDNP): Részben ehhez kapcsolódnék. Hogy
viszonyulnak ezek a költségek az idei esztendő költségeihez? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Tóth képviselő úr!

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, köszönöm szépen. Körülbelül ugyanezt
szerettem volna kérni, miután nincsenek ismereteink az előző évi tényadatokról, hogy hogyan.
De köszönöm, akkor vissza…

ELNÖK: Jó. Kérdezem, hogy a képviselő uraknak van-e más kérdésük. (Senki sem
jelentkezik.) Akkor én tennék föl kérdést az üggyel kapcsolatosan. Teljesen nyilvánvaló, hogy
a Honvédelmi Minisztérium – ahogy az előző ciklusban – most sem tartozik, szerencsére, a
KSZF-hez. A Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatos objektumok teljesen külön vannak.
A Belügyminisztérium alá tartozó intézményeknél - mivel előzetesen éppen egy közbeszerzés
alóli mentesítési kérelem volt, ahol az Alkotmányvédelmi Hivatal kért a saját épületeire
takarítást -, ez sem.

Amikor azt mondják, hogy Belügy, Külügy, oda egyetlenegy titkosszolgálati
objektum, épület, semmi nem tartozik, ezek csak azok, amelyekbe – mondjuk azt nagyjából –
bárki besétálhat; ha jól értelmeztem. Parancsoljanak, önöké a lehetőség!

Horogh Géza válaszai

HOROGH GÉZA, a KSZF ellátási igazgatója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök
Asszony! A végével kezdeném. Igen, a HM nem tartozik hozzánk. A Belügyminisztérium
igen, annak háttérszervezetei nem, tehát a titkosszolgálatokat nem, illetve ezeket az
intézményeket otthonul látó intézmények nem.

A takarítás összege igen, havonta 2 millió forint. Szeretném hozzátenni, hogy például
a Kossuth tér 1-2., a Kossuth tér 11. hatalmas épületek. Ezek teljes takarítását, takarítószer-
igényét, a WC-papírt és az összes többi ilyen dolgot tartalmazza. Ha megkérdezték,
elmondom, ezt tartalmazza. Ez az összeg nagyon sovány összeg egy ekkora objektumra,
igyekszünk ezt is lejjebb vinni.

A másik kérdésre azt szeretném mondani, hogy ez az előző évek alapján kiszámolt
összeg. Ezen igyekszünk valamelyest csökkenteni vagy igyekszünk tartani. Köszönöm
szépen. Amennyiben van még kérdés, állok rendelkezésre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt meg tudnák még nekem mondani, hogy amikor
fölsorolják, hogy riasztók, beléptetők, kaputelefonok, kamerás rendszerek, ezek nyilván a
javítás költségeit jelentik és ez egy becsült összeg.
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HOROGH GÉZA, a KSZF ellátási igazgatója: Ez a karbantartási összeg, és a kisebb
javításokat is beleértjük, ez is szintén az előző évek átlagos költsége. Telepítés és egyéb más,
új berendezések nincsenek benne, ez csak karbantartást és kisebb javításokat tartalmaz.

Szavazás

ELNÖK: Képviselőtársaim, kérdezem, hogy van-e az üggyel kapcsolatosan még
kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor azt javaslom, hogy szavazzunk az ügyben!
Kérdezem képviselőtársamat, hogy ki az, aki az Nbb-58/2011. iktatószámon a nemzeti
fejlesztési miniszter által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti
kérelemmel egyetért. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Ki nem ért egyet?
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodás.

Megkapták a közbeszerzés alóli mentesítést, erről a határozatról természetesen
értesíteni fogjuk önöket azzal – ez nem is volt kérdés -, hogy egy éven belül kötelesek
beszámolni erről a beszerzésről. Köszönjük szépen az itt létüket, és további szép napot
kívánunk. Viszontlátásra. (Dr. Halasi Tibor és Horogh Géza elhagyja a termet.)

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2010. évi beszámolója

Tisztelt Képviselőtársaim! Behívjuk a vendégeket. A 7. napirendi pontban az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2010. évi beszámolóját tárgyaljuk meg.
Előzetesen képviselőtársam megkapták a levéltár beszámolóját, remélem, mindenki
megtalálta a levelezésében. Megérkeznek mindjárt a vendégek is. (Dr. Kónyáné dr Kutrucz
Katalin és Bikki István belép a terembe.)

Jó napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm önöket a mai napirendi pontnál. Úgy
értesültünk, hogy dr. Gyarmati György főigazgató úr mindjárt érkezik.

DR. KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára főigazgató-helyettese: Azt hittük, hogy még 2 napirendi pont van hátra, de
már jön föl, fél perc.

ELNÖK: Jó, fél perc. Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál dr. Kónyáné dr.
Kutrucz Katalin főigazgató-helyettest, valamint Bikki István titkárságvezető urat.
Tájékoztatom önöket, hogy képviselőtársaim előzetesen megismerték ezt a dokumentációt,
áttanulmányozták ezt az önök által beküldött jelentést, és ennek kapcsán kérdezem önöket,
hogy van-e az üggyel, a jelentéssel kapcsolatosan bármilyen kiegészítenivalójuk. Főigazgató-
helyettes asszony, öné a szó.

Dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin bevezetője

DR. KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára főigazgató-helyettese: Elnézést kérek, nem tudom, hogy a főigazgató úr
kíván-e majd hozzáfűzni valamit. Én csak annyit fűznék az egészhez, hiszen elég részletesen
leírtunk mindent, hogy az a bizonyos norvég program, amit jelöltünk ebben a beszámolóban,
a tegnapi nappal befejeződött, és sikerült körülbelül 1 300 000 oldalt megmenteni ha nem is
az örökkévalóságnak, de még legalább 50 évre, addig meg csak kitalálnak még valamit. És
természetesen, ha kérdések vannak, akkor szívesen válaszolunk.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e az üggyel
kapcsolatosan bármilyen kérdésük. (Senki sem jelentkezik.)

Ha megengedik, én föltennék az üggyel kapcsolatban kérdést, mert ez a beszámoló,
ahogy mi áttanulmányoztuk és már maga a címe is a politika számára nagyon fölhívó cím: az
Iratprivatizálás avagy a közelmúlt jövője címet viseli.
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Sokkal nagyobb részét teszi ki ennek a beszámolónak az, hogy mi történhet a jövőben,
ha ezek a dokumentumok kikerülhetnek teljes mértékben a levéltárból és széthordásra
kerülhetnek. Megmondanák nekem, hogy miért érezték szükségesnek vagy ha én ezt rosszul
érzem, miért érzem azt, hogy sokkal hangsúlyosabb az a része, ami inkább valóban a jövőre
vonatkozik, ami inkább arra vonatkozik, hogy ezeket a dokumentumokat, akármilyen
korszakra is vonatkoznak ezek a dokumentumok, mégiscsak meg kellene őrizni és egyben
kellene tartani? (Dr. Gyarmati György belép a terembe és helyet foglal.)

Tisztelettel köszöntöm közben dr. Gyarmati György főigazgató urat. Megkezdtük a
napirendi pont tárgyalását. (Jelzésre:) Csenger-Zalán képviselő úr!

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Egy korábbi napirendi pontnál elhangzott elnök
asszonytól, hogy a legnagyobb veszélyt a Történeti Levéltár kapcsán abban látja, hogy oda
könnyen bevisznek meg kivisznek anyagokat.

Szeretném azt megkérdezni, hogy valóban előfordulhat-e egyáltalán ilyesmi, hogy a
Történeti Levéltárba utólag bekerül valami, ami nem volt ott korábban, illetve, hogy onnan
eltűnhetnek-e anyagok.

ELNÖK: Parancsoljanak!

DR. KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára főigazgató-helyettese: Bocsánat, elnézést kérek, erre talán gyorsabban
lehet válaszolni, úgyhogy akkor erre válaszolnék én.

A levéltárból ki anyag csak és kizárólag a szabályoknak megfelelően kerülhet, eddig is
csak így került, másképp nem. Talán a képviselő hölgyek és urak emlékeznek arra, hogy
számtalan botrány volt már kikerült iratokkal kapcsolatban. Minden esetben vizsgálatot
folytattunk le, és egyetlenegy eset sem volt olyan, hogy a levéltár hibázott volna; nem azért,
mert hibátlanok vagyunk, de mindenesetre igyekszünk nagyon odafigyelni az iratokra. Tehát
minden egyes esetben az volt, hogy vagy nem tőlünk került ki az irat, nem is volt nálunk, csak
azután került szabályos úton aztán hozzánk, vagy pedig tőlünk került ki, de mi azért felelünk,
hogy aki hozzánk fordul, akár tudományos kutatóként, akár betekinteni kívánó
állampolgárként, mindent megkapjon, ami a törvény szerint neki jár, de a mi felelősségünk
eddig tart, tehát amíg mindent odaadunk, ami jár, és semmit nem adunk, ami nem jár.
Onnantól kezdve, hogy az iratot kiadtuk, az irat további sorsa már annak a felelőssége, aki az
iratot megkapta. Minden alkalommal ezt meg is mondjuk az illetőnek és alá is iratunk vele
egy nyilatkozatot, amelyben azt mondja, hogy a levéltár lehetővé tette, hogy az ide vonatkozó
szabályokat megismerje, és vállalja, hogy ezeket a szabályokat betartja. Mi maximum ennyit
tudunk megtenni.

Tehát tőlünk ki irat nem kerül szabálytalanul, és hozzánk szabálytalanul sem kerül irat.
Hála istennek, irat az kerül, mert az a szabály, hogy azok az iratok, amelyek ma még
államtitkot képeznek és a különböző jogutódszolgálatoknál vannak, abban az esetben, ha a
minősítésüket elvesztik - hiszen rendszeresen felül kell vizsgálni a minősített iratokat -, akkor
a minősítésük elvesztését követő 30 napon belül a levéltárnak kell megküldeni, és ez kisebb-
nagyobb rendszerességgel változatlanul folyik.

Nem tudom, hogy kielégítő-e a válasz.

ELNÖK: Ezzel kapcsolatosan szeretném világossá tenni, hogy nem is a levéltárra
vonatkozott az a megjegyzés, nyilván ezt a képviselő úr is tudja, de itt elhangzott - és nagyon
örülök, hogy a levéltár képviselője elmondta -, hogy maguk is folytatnak le vizsgálatot. A
jövőt a levéltár is megfogalmazza: ha itt engedély lesz az iratok széthordására, lehetőség lesz
szó szerint az iratok elvitelére, az eredeti iratok elvitelére, akkor az komoly gondot fog okozni
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a levéltár számára. A levéltár vezetői ebben a jelentésben azt fogalmazták meg, hogy az
kifejezetten fontos lenne, hogy a jövő generációja számára ezeket az iratokat megőrizzük így
egyben, ahogy lehetséges, és mindenképpen megakadályozzuk azt, hogy ezeket az iratokat
kivigyék, illetve azután pedig a kivitt iratok kapcsán a forrásokkal visszaéljenek, azt
manipulálják. Ez egész egyszerűen az én véleményem szerint akár vezethet
történelemhamisításhoz is.

Ott, a levéltárnál olyan szakemberek dolgoznak - beleértve a technikai és a nem
technikai részét -, akik ezeket a legjobb szaktudásuk szerint próbálják az utókornak
megőrizni. A norvég projekt éppen arról szól, ha jól értelmeztem, hogy ezeket az iratokat
savtalanítsák, és minél hosszabb időre meg tudják őrizni akár az én generációmnak, akár a
még nálunk is fiatalabb generációknak, hogy ebből lehessen okulni, tanulni, megismerni ezt a
korszakot. Arról nem is beszélve, hogy mindenféle iratok kiszivárogtatása, kiadása, listák
össze-vissza írása, és aztán ebből olyan lépések megtétele, amelyek egzisztenciákat
veszélyeztetnek, szerintem még jogellenes is.

Tehát az én személyes meglátásom az, hogy ezekben kell tudnunk valamiféle objektív
hozzáállást tanúsítani. Őszintén, ez az én kommunistám jó, a te kommunistád meg rossz
típusú hozzáállás, azt hiszem, nem segíti ennek a korszaknak a feltárását, pedig nagyon nagy
szükségét érzem, hogy annak a korszaknak az általános képét jól lássuk, hogy aztán meg
tudjuk akadályozni, hogy ezt még egyszer bárki ebben az országban ki tudja építeni.

Ezt a jelentést egy ilyen kiáltásnak is értékelem abba az irányba, hogy próbáljunk
közösen tenni annak érdekében, hogy a levéltárnál lévő iratokat próbáljuk egyben tartani, azt
az utókor számára megőrizni, és természetesen azok, akik a törvényekben meghatározott
feltételek alapján kérik ezeket az iratokat, megismerhessék. Maga a levéltár és annak a
vezetése nagyon sok erőfeszítést tett azért, hogy ez fizikai mivoltában is egyben tudjon
maradni, hiszen a norvég projekt kifejezetten arra irányult.

Személy szerint azt gondolom, nekem még koromnál fogva is viszonylag egyszerű, 15
éves voltam a rendszerváltáskor, úgyhogy egészen biztosan nincs rólam semmi és nincs ilyen
típusú érdekeltségem és nem is nagyon érdekel, meg kell hogy mondjam, de az mindenképp
érdekel, hogy ezt meg tudjuk őrizni a jövő generációnak egyben és azon a módon, ahogy az
ott megvan.

A jelentés az én érzésem szerint nagyjából ezekről a kérdésekről beszél hangsúlyosan,
jövőorientáltan megfogalmazva egyébként történészek, levéltárosok kérését irányunkban,
hogy tegyünk ezért konkrét lépéseket. A magam részéről ezt csak támogatni tudom, és nagyon
fontosnak tartom, hogy a múlt feltárását és az azzal való szembenézést az adófizetők pénzéből
finanszírozott intézmények minden módon segítsék elő, a politikusok meg mindent tegyenek
meg annak érdekében, hogy az ilyen nagy terjedelmű gyűjtemények megmaradjanak az
utókor számára. És ez teljesen független attól, hogy arról a rendszerről ki mit gondolt, legitim
rendszer volt-e vagy sem. Nem ezen múlik a történelem megismerése; ha ezen múlna, akkor
nagy valószínűséggel holokauszt múzeumokat se lehetne látni szerte a világban. Mégis
rendkívül fontosnak tartom, hogy minden rendszernek, önkényuralmi rendszernek a
mozzanatait, a történetiségét megismerhesse a jövő generációja.

Azt meg kifejezetten fontosnak tartom - és biztos voltam benne, hogy a levéltár
mindig korrekten járt el, a törvények szerint járt el -, hogy onnantól kezdve már valóban
azoknak a felelőssége, akik ezeket az iratokat használják, felhasználják, élnek velük,
visszaélnek velük. Én személy szerint csak jó munkát szeretnék kívánni a levéltárnak, és
bíztatom önöket, hogy tegyék továbbra is azt, amit eddig tettek, őrizzék meg a múltnak ezt a
részét.

Csenger-Zalán képviselő úr!
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CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Szeretném megköszönni a választ, és
természetesen a magam részéről nem is kételkedtem abban, hogy ott, a levéltárban jól mennek
a dolgok. És valóban a kiszivárogtatás vagy egyéb, nem legális felhasználása az iratoknak,
amit önök jogszerűen kiadnak, nem az önök felelőssége. Eredetileg a kérdés sem igazán erre
vonatkozott, hiszen itt effektíve az hangzott el ebben a teremben, hogy a levéltárba bevisznek
anyagokat és onnan kivesznek, tehát magyarul egyes személyekről bekerülnek adott esetben
kompromittálók vagy bekerülhetnek, más személyekről meg egyszerűen eltűnnek. Erre
kérdeztem rá, bár a válaszban ez benne volt, és ezt köszönöm szépen, hogy ilyen nem
fordulhat elő.

Köszönöm szépen még egyszer.

ELNÖK: Főigazgató úr kért szót, aztán Kocsis képviselő úr.

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy pillanatilag vagyok csak zavarban,
segítsen majd nekem, ugyanis előző megszólalásában nagyon tartalmasan megválaszolta azt a
korábban feltett kérdést, hogy miért ilyen hosszú ez a bevezető.

ELNÖK: Azok csak az én érzéseim.

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Nem tudom, hogy ezek után reagáljak-e.

ELNÖK: Főigazgató úr, ezek csak az én elképzeléseim voltak erről a dologról.
Azt szerettem volna megtudni, hogy én ezt rosszul értelmezem, vagy önök is így

gondolják ezt?

DR. GYARMAGYI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Nem, egyáltalán nem. Hozzáteszem, miután azt hiszem, hogy a korábbi
bizottságokban minden egyes éves jelentésünkben kiválasztottuk az adott évnek egy olyan
problémáját, ami a levéltár – hadd fogalmazzak ilyen leegyszerűsítően, pedig nem arról van
szó – rutin működésén túl az év problémája volt. Ezt mindig eddig is összefoglaltuk
valamilyen előszóban. Van, amit 5 oldalban, van, amit 12 oldalban. Elnézést kérek, hogy ez
20 oldalra sikerült, azért, amiért.

Csenger-Zalán képviselő úr kérdésére hadd reagáljak, mert a „ki nem visznek”-re, azt
hiszem, a főigazgató-helyettes asszony alapos választ adott, a bevitelre nem. Tisztelettel
jelentem, van bevitel a levéltárba. Van bevitel a levéltárba, és mi nagyon örülünk annak,
amikor meghurcolt, kitelepített, Recsket megjárt, Tiszaimrét megjárt egykori áldozatok fia
beállít egy nejlonszatyorral, hogy bocsánat, ez maradt az édesanyámtól, hátha magukat
érdekli. Őrizzük. Ezt mi úgy hívjuk, hogy különgyűjtemény vagy letét. Megtisztelő, amikor
emigrációba kényszerült honfitársaink közül most már többen azzal keresik meg a levéltárat,
hogy nekem sok minden felgyűlt a XX. századi magyar történelemről, de az a fiam, aki
Amerikába vagy - éppen konkrét példa: Ausztráliába - fog továbbmenni, biztos, hogy nem
fogja ezt oda magával vinni. Nem lenne jobb helye maguknál egy közgyűjteményben?

Örömmel, boldogan vesszük át ezeket az iratokat, mert úgy gondolom, ez is a XX.
Századi magyar múlt, ha úgy tetszik, nemzeti örökségünknek azon szerves részét képezi,
amely ha visszagondolnak a Rákóczi-emigrációra vagy a Kossuth-emigrációra, szaladgálunk
a világ minden részén, hogy összeszedjük. Ezután is fogunk szaladgálni, de egy részét
legalább önként adják haza.
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A harmadik és utolsó ebben a körben: felvetődött és köszönöm, hogy még a külön
betett Norvég Alapról szóló kis jelentésünket erről tegnap tartottuk, mert március 31-én zárult
le a tényleg nagyon komoly külföldi támogatás. Én bizony ott is a nagyon korrekt – azért
mondom, hogy nagyon korrekt, mert a témára koncentráló újságírói kérdések közül az egyik
az volt, hogy hogy is van az, hogy ti most rendbe teszitek ezeket az iratokat, mentitek a
jövőnek, amennyire lehet, egy év múlva meg esetleg szét kell menni. Mi abban a
meggyőződésben mentjük, és ha kapunk további ilyen támogatást és lesz ilyen pályázat, újra
indulni fogunk, hogy ezt 5-10 év múlva vagy akár a dédunokáink mondjuk 70 év múlva is itt
fogják megtalálni, ezért ilyen hosszú ez a beszámoló. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. (Jelzésre:) Kocsis képviselő úr!

Dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslata

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Én a Házszabály 73. § (2)
bekezdésére hivatkozva ügyrendi javaslatot tennék arra vonatkozóan, hogy a Fidesz-frakció
szakértőjét, Fráter Olivér urat engedjük a bizottság ülésén felszólalni, és erről a Házszabály
értelmében a bizottság szavazással dönt. Így szól az ügyrendi javaslatom. Köszönöm.

ELNÖK:Nyilván ehhez a napirendi ponthoz gondolja. (Dr. Kocsis Máté: Nem az
előzőhöz, nyilván, elnök asszony.)

Szavazás az ügyrendi javaslatról

Jó. Szavazásra teszem föl a kérdést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Nyolc igen. Aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) Kettő. Aki tartózkodott?
(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, hogy kinek van kérdése. (Jelzésre:) Fráter Olivérnek adom meg a szót.

FRÁTER OLIVÉR szakértő (Fidesz): Tisztelt főigazgató Úr! Főigazgató-helyettes
Asszony! Ebben a témakörben nem precedens nélküli, váltottunk itt már gondolatot, eszmét
egymással. Főigazgató úr tavaly, 2010. február 22-én még a főigazgatói kinevezés előtti
meghallgatásán egy programot hirdetett, egy 20 oldalas főigazgatói pályázatot ismertetett
előttünk szóban.

Ennek az 5 pontból álló prioritásait szóban is kifejtette. Ennek részeként szó volt az
állampolgársági kárpótlásról, szó volt akkori – tavalyi adatot mondok – 60 millió oldalnyi irat
feldolgozásáról – ez nyilván folyamatban van -, szó volt a tudományos feldolgozás
fontosságáról és szükségszerűségéről, valamint a 4. pontban is engedje meg, hogy önt
idézzem, a levéltár tevékenységének a politikai diskurzustól történő távoltartásáról. Lehet,
hogy nem pontosan sikerült önt idéznem. Végül pedig a költségvetéssel összefüggő
kérdéskört említette a főigazgató úr.

A negyedik kérdéshez talán többen hozzászóltak, illetve említették ezt. Én magam
szakmai álláspontját kifejtve teljes mértékben azonosulni tudok azzal, amit a főigazgató úr
ennek a tavalyi évi beszámolónak a keretei között lefektetett. Az ellentmondást mégis
fontosnak tartanám kiemelni. Nem biztos, hogy egy ilyen típusú, még ha kormányzati körhöz
köthető koncepcióról is beszélünk, de a szakmai megvitatását így, ezek között a keretek
között érdemes bonyolítani. Lehet, hogy nem kell ilyen típusú szakmai vita tárgyává tenni
még egy ennyire kiforratlan dolgot. Mondom, szakmailag tökéletesen értem és egyetértek a
javaslat, illetve az ön által megfogalmazott észrevételek lényegével.

A kérdéseimre vonatkozólag. A tavalyi évi gazdálkodása a levéltárnak az utóbbi évek
adatait áttekintve nagyjából ugyanannyi, az egyik évben 900 millió forint fölött van egy
kicsivel, ebben 5 millió forint saját bevétellel kalkulál a levéltár. Ez az az összeg, amit mi,
kutatók fizetünk ki a reprodukciós díjak díjtételeiként többségében. Fölszoroztam a
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beszámolóban megadott oldalszámokat a költségátalány díjával, és nekem 5 millió forint
fölötti összeg jött ki. Ez más levéltárak díjszabásához viszonyítva meglehetősen magasnak
tűnik, és ha hozzáteszem azt, hogy az állampolgári jogon információs kárpótlásban részesülő

személyek részére átadott iratok másolási, másolati díja díjmentes, ez ahhoz képest egy
némiképpen aránytalannak tűnő összehasonlítás. Jó, lehet, hogy ezt tisztázni tudjuk majd, de
optikailag úgy tűnik, hogy itt valamifajta aránytalanság van.

A kérdésem a következő volna. A levéltár talán jelenleg is 99 fővel működik, ebben
mindenki benne van, amihez 10 fő szakreferensi állomány tartozik. A szakreferensi
állományhoz – a beszámolóból tudom – szakreferensenként 40 kutató és 49 kutatási téma
kapcsolódik, ez nyilván jelentős leterheltséget okoz a szakreferensnek, és állhatatos türelmet
kíván a kutatóktól. Vannak más, nyilván a kapacitás korlátaiból adódó, az időtényezőre
vonatkozó sajátosságai is még a levéltárnak, most a fénymásolási költségeken túl, a
fénymásolás megkérésének teljesítése és a megkérés közötti hosszú időtartamra gondolok.

Azt szeretném főigazgató úrtól kérdezni, hogy a Norvég Alap nyitott lehetőséget
egyfajta raktárkapacitás bővítésére. Ez nyilván a munkaszobák számát nem bővítette, de az
anyagi korlátokon túl – és az láthatólag behatárolt – nincs arra lehetőség, nincs azon történő
gondolkodás, hogy esetleg a szomszéd épületek valamelyikében egy emeletet, munkaszobákat
béreljen a levéltár, ahol ezt a fajta munkafolyamat-végzést meg lehessen gyorsítani.

Azt a képviselő urak és főigazgató úr nyilván tudja, hogy az állampolgári betekintést
kérők, tehát saját magukra vonatkozó információs kárpótlási igénnyel a levéltárhoz fordulók
pillanatnyilag nem tudom, hogy kicsivel több mint egy évet vagy kicsivel kevesebb mint egy
évet kell-e-, hogy várjanak arra, hogy a rájuk vonatkozó iratanyagot megkaphassák. Tehát
nem néhány hétről van szó; és idős emberek esetében 1 év rendkívül hosszú időtartam.
Tudom, hogy náluk van bizonyos fajta korkedvezmény, tehát rugalmasan reagál erre a
levéltár, de ez is optikailag mintha soknak tűnne.

Egyetlenegy, mert ez nem talán az a fórum, ahol szakmai kérdéseket kellene hogy
megvitassunk. A levéltár számítógépes adatbázisának, ami egy rendkívül dinamikusan bővülő
lehetőség, van egy olyan kutatói-felhasználói felülete a kutatóteremben kihelyezett három
terminálon keresztül, ahol a kutatók is kereshetnek a levéltár által feldolgozott
iratállományban. Maga a hálózati személyazonosítás azonban közvetlenül ezen a rendszeren
keresztül nem végezhető, volt egy olyan időszak, amikor végezhető volt. Hogy ez
informatikai hiba volt-e vagy nem, azt nem tudom, de amióta ez megszűnt, ez jelentős
korlátot okoz a kutatások - hogy mondjam - hatékonnyá tételében.

Úgy látom, többekkel is egyetértve, hogy ezen a bizonyos számítógépes felületen - és
ez egy informatikai feladat, és értem, hogy mindenkinek a kutatási témájához kell hogy
igazítsák a személyes adatokhoz való hozzáférést - nincs-e arra lehetőség, hogy ezen keresztül
a korábban megszokott módon a hálózati személyek azonosítását ne ilyen rendkívül
bürokratikus engedélyek megkérése és engedélyezése útján legyen lehetőség megkérni,
hanem minthogy ezek a levéltár munkatársai számára már hozzáférhető információk, ezt egy
kicsit a kutatói társadalom felé is megnyitni. Erre van-e lehetőség?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még egyéb
kérdés vagy vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor főigazgató úrnak és
munkatársainak adnám meg a szót.

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Meg kell kérdeznem, hogy teljes
részletességgel válaszoljak a kilenc kérdésre, este hatra befejezzük vagy megelégszenek a
tőmondatos válaszokkal.
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ELNÖK: Azt gondolom, hogy egy ilyen arany középút lenne jó.

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Megpróbálom. Félreértés ne essék, nagyon örülök neki, mert a levéltár tartalmi,
funkcionális tevékenységét érintő kérdésekről van szó, és vagyok annyira, ha úgy tetszik,
szakmafanatikus, hogy ha belekezdek szakmáról beszélni, akkor be nem áll a szám.

Haladjunk sorba! Hadd ne emeljem ki a múlt évi, ha úgy tetszik, főigazgatói
programomból az úgynevezett 4. pontot, hogy távol akarom magamat tartani, ehhez képest
most nem szakmai fórumra hoztam be szakmai kérdést. Tisztelettel jelentem, a levéltár mind
ez ideig, hangsúlyozom, mind ez ideig elzárkózott az ominózus, mindannyiunk által tudott
kormányhatározatból következő kezdeményezés bármifajta kommentálásától mindaddig,
amíg ez ügyben éves jelentésünket az arra illetékesnek, tehát a levéltárat felügyelő
Országgyűlés elnökének és a bizottságoknak nem küldtük meg. Miután a levéltár jelentése
nyilvános, ettől a ponttól kezdve viszont, ha úgy tetszik, mától vagy péntektől, amikortól
kezdve feltettük a levéltár honlapjára is - mert kötelezően nyilvános az éves jelentésünk -,
hasonló, ha úgy tetszik, iniciatívák lesznek, mint jelenleg Fráter Olivérék, nem fogjuk tudni
megkerülni, hogy igenis szakmai vitában ez ügyben részt vegyünk, és a részvételünk alapja az
itt - látom, részletesen végigolvasták - lévő bevezető lesz a továbbiakban.

Valószínűleg csak félrehallottam, minden egyes esetben - vagy ha ilyet találtak a
szövegben, akkor nekem segítenek, ha ez ügyben reflektálnak -, minden egyes esetben
kerültük, kerülni próbáltuk, sőt úgy gondolom, érvényesítve tudtunk kerülni bármilyenfajta
politikai reflexiót. Ez a levéltár részére szakmai kérdés.

A díjszabással kapcsolatban valószínűleg megint csak két dologról kell szóljak. Az
egyik dolog: az állampolgár, a meghurcolt, az áldozat díjmentesen kapja. Amit mi beszedünk
mint levéltári xeroxozási díjat, az a kutatóktól való. Rendszeresen egyeztetünk a társ
levéltárakkal, hogy hol tartanak körülbelül - így mondanám - bevételben. Ebből következően
vannak nálunk alacsonyabbak, vannak nálunk magasabbak, kínosan ügyelünk arra, hogy ne a
plafonárakat szedjük. Az viszont igaz - amellett, hogy félreértés ne essék -, hogy bennünket
bevételre is köteleznek. Ehhez képest azt mondanám, hogy valahol a Magyarországon
forgalomban lévő úgynevezett xeroxdíjaknak valahol a 80 százalékos beállási szintjén
állapítottuk meg saját xeroxbevételeinket.

Rákérdeződött a költségvetésre - már ezt jeleztem, nagyon hangsúlyoztam, valóban
nagyon jól emlékszik Fráter Olivér -, az elmúlt öt évben az infláció miatti ugyanazon
pénzértékünk körülbelül 70 százalékára értékelődött le, mint ahogy nominálisan mondta is,
hogy az elmúlt években olyannak tűnik. Az elmúlt évben, azt mondanám, a mintegy 25
százaléknyi belapulást az idei költségvetés elvileg kompenzálta, tehát mondanám, hogy
szintre jöttünk. Hogy érthető legyen a dolog: kaptunk 29 millió forint kiegészítést, majd ez
előtt öt nappal megkaptuk a 35 millió forintos zárolási kötelezettséget, na, ehhez képest, hogy
fogalmazzak, megint ott tartunk, ahol a part szakad.

Ennek fejében - itt ugranék a válaszok sorrendjében - én nagyon szépen köszönöm,
hogy ha a Nemzetbiztonsági Bizottság magáévá teszi azt a kezdeményezést, igen, „ránk
férne”, több munkatárssal gyorsabban tudnánk kiszolgálni. Amennyiben az Országgyűlés akár
rendkívüli dotációként biztosítja a levéltár számára, hogy valahol a közelben - még
ajánlataink is vannak egyébként - ugyan bővüljünk már akár munkaszobával, akármivel,
abban a pillanatban, amikor az Országgyűlés az ehhez szükséges pénzt, paripát, fegyvert
biztosítja, azonnal tudunk terjeszkedni.

Lapozok. Az állampolgárok kiszolgálásában valóban, ha úgy tetszik, tekinthető ez
annak, kor szerinti pozitív diszkriminációt alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy a 70 év fölötti
kérelmezőknek „SS”, azaz nagyon sürgős, a 60 év fölötti kérelmezőknek „S”, azaz sürgős,
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magyarán minél idősebb valamelyik állampolgár, aki benyújtja a kérelmet, korától függően
részesül előnyben. Tisztelettel jelentem - a 40 év alattiak vagy az 50 év alattiak, akiknek egy
jelentős része már a fia valamelyiknek, hozzáteszem a tavalyi évben döbbenetesen megugrott
a számuk -, hogy megjelent az unokageneráció. Csak ha azt mondom, hogy unokageneráció,
akkor az unoka szerintem tud várni akár másfél évet is, mert már nem az érintett áldozat
információs kárpótlásáról van szó. Az idősebb kérelmezők esetében viszont érvényesítjük ezt
a - talán tekinthetem annak - pozitív diszkriminációt. (Dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin
közbeszólása.) Főigazgató-helyettes asszony súgja itt nekem, hogy már nem tart egy évig.
(Dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin: Azzal csak fenyegetőzünk!) Én tudom, hogy a tavalyi évről
is van még négy egy éve tartónk. Tisztelettel jelentem, az évi kilencezer kiszolgáláshoz tessék
azt a négyet hozzászámolni.

Kérem szépen, az utolsó kérdés – legalábbis én úgy éreztem. Az úgynevezett belső,
valóban kiterjedt és e tekintetben azt kell mondanom, minden esetben köszönetet kell
mondanunk az Országgyűlésnek, mert az informatikai rendszerünk fejlesztését mindig
kellőképpen támogatja. Ennek megfelelően mind a belső kutatói adatbázist, mind pedig az
úgynevezett - azt mondanám, hogy - személyre szóló elektronikus olvasójeggyel való levéltári
iratkutatást – akár idézőjelben otthonról is, de ez csak egyénre szóló – bővíteni kívánjuk. A
bővíteni kívánjuk-at teszi lehetővé a Norvég Alap is, meg az talán nem hangzott el, de láttam,
hogy mindannyian olvasták a  mellékletet is. Az iratnak a savtalanítását vagy mentését mindig
digitalizálás előzi meg, nehogy bármi történjen, ilyen értelemben építjük a digitális irattárat is.
Ezen digitális irattárnak - amit megcsinálhattunk most a Norvég Alappal erről a több mint 1
millió oldalról -, ennek ebbe az elektronikus kutatói hozzáférésbe való beépítése azt
mondanám, hogy idő kérdése.

Nem tudom, hogy minden kérdésre válaszoltam-e, illetve ennyit tudtam reagálni.
Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen, főigazgató úr. Igazán arany középutat tartott a
válaszadásban. Kérdezem képviselőtársaimat először, hogy van-e még kérdésük. (Jelzésre:)
Megadom a szót Fráter Olivérnek.

FRÁTER OLIVÉR szakértő (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt főigazgató Úr!
Köszönöm szépen a válaszokat. A források tekintetében szerintem a bizottság mindig
igyekszik a maga legnagyobb jóindulatával és tekintélyének a jó ügyek szolgálatába
állításával az ilyen ügyek mellé állni és azt támogatni.

Két rövid kérdésem volna. Az egyik, hogy a beszámolóban is olvasható, hogy a
levéltárban egy könyvtárgyűjtemény áll rendelkezésre. Ez jelenleg csak a levéltár belső
munkatársai számára hozzáférhetők. Tervezik-e esetleg a főigazgató úr, hogy ezt a kutatók
részére is megnyitja? (Dr. Gyarmati György: Nem.) Jó.

Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy milyen okoknál fogva nem? Rendkívül fontos
tematikus gyűjteményről beszélünk, és kiemelten fontos jelentőségű. Egy másik kérdésem is
volna a főigazgató-helyettes asszonyhoz: új iránya az iratbővítéseknek – ez is szintén a
beszámolóban olvasható – a börtöniratok gyűjtőkörére vonatkozik. Milyen fajta
együttműködésben és milyen fajta hatékonysággal tudja ezt az iratbővítési folyamatot a
levéltár képviselni?

Még egy megjegyzésem volna, ez már nem kérdés. Itt többször – talán tévesen, talán
félreértésből adódóan – bizonyos fajta publikációk megjelenése kapcsán a listaelnevezés lát
napvilágot. Legjobb tudomásom szerint a Történeti Hivatal honlapján van egy archantológia,
egy arcképcsarnok, amely szintén az egykori vezető beosztású állambiztonsági tisztek
szakmai életútjának bemutatásán keresztül törekszik arra, hogy az állambiztonsági múlt
folyamatai megérthetővé váljanak. Nem tudom, hogy ezt a fajta irányvonalat, illetve az
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archantológiának ezt a fajta célkitűzését meg tudják-e esetleg nekem erősíteni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Főigazgató úr!

DR. GYARMAGYI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Csak az egyik kérdés az enyém. A Történeti Levéltár könyvtárában fellelhető
könyvészeti anyag 96 százaléka bármely más jobb könyvtárban, szakkönyvtárban, mondjuk
például az Országgyűlés könyvtárában hozzáférhető.

Azt a 4 százalékot, ami nem férhető hozzá, mert speciális belügyi kiadvány, a kutató
kutatóként a kutatóteremben olvashatja Továbbra sem írjuk. Hadd ne legyek ironikus! A
jelenlegi egy könyvtárosunk helyett amennyiben ezt megnyitnánk itt biztosítják nekünk azt a
plusz két vagy három könyvtárost, aki kiszolgálja e téren is a kutatókat, akkor sem tartanám
célszerűnek, de ám legyen, a válaszom továbbra is az, hogy nem kívánom megnyitni
nyilvános könyvtárnak, mert nagy része hozzáférhető, amit nem, ahhoz pont a kutatók, a
kutatók termében hozzáférhetnek. Köszönöm szépen.

A másik kérdésre elnökhelyettes asszony fog válaszolni.

ELNÖK: Elnökhelyettes asszony!

DR. KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára főigazgató-helyettese: Köszönöm a szót. Még egy mondatot mondanék a
könyvtárhoz.

A könyvtárunk azért van – minimális példányszámban vannak meg az egyes
könyvek –, hogy a saját munkatársaink hozzáférhessenek bizonyos adatokhoz. Például akár
egy kutatónak való témakereséshez, akár egy állampolgárhoz való hozzákereséshez nagyon
sok anyagra van szükség. Ez egy kézikönyvtár, ezért ezek a könyvek minden más
könyvtárban megtalálhatóak, csak nálunk kisebb a könyvtár és célzott a gyűjtőköre
természetesen, mert olyanokat szedünk össze, amelyek a mi munkatársaink munkáját segítik.

A börtöniratokkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy haladás. Lassú a
haladás, de van. Bejutottunk már az országos börtönbe. (Bikki István felé fordulva:)És akkor
hova megyünk? (Bikki István: A fővárosiba.) A fővárosi börtönbe megyünk a következő
alkalommal. Be is mentünk, ki is jöttünk. Néztünk anyagokat is. Természetesen csak olyan
anyagokat szeretnénk megszerezni, amelyek állambiztonsági jellegűek, tehát nem
köztörvényeseket és nem olyanokat, amelyek nem tartoznak a levéltár gyűjtőkörébe, de ami
odatartozik, azt igenis szeretnénk.

Én körülbelül ’98 óta vagyok ezen a poszton. Azóta nyűglődöm nem hangosan, de
elég masszívan azért, hogy ezeket az iratokat valahogy a levéltárba tudjuk tenni, mert
szerintem nagyon értékesek. Úgy tűnik, hogy most jutottunk el odáig, hogy elérhető

közelségbe került. Minden olyan börtönbe el fogunk menni, amelyik állambiztonsági
kezelésben is volt, és az az alatt keletkezett olyan iratokat, amelyek a gyűjtőkörünkbe
tartoznak, úgy tűnik, el fogjuk tudni hozni. Nem holnap, de nagyon záros határidőn belül,
szerintem egy-két éven belül nálunk lesz, aminek nálunk kell lennie, és remélem, hogy a
kutatók fogják tudni használni.

Az archantológiáról pedig csak azt szeretném mondani, hogy az egy tudományos
műfaj, és a levéltárnak a törvény szerint nemcsak az a dolga, hogy őrizze ezeket az iratokat,
nemcsak az a dolga, hogy kiszolgálja a kutatókat és az állampolgárokat, hanem az is a dolga,
hogy feldolgozza az iratokat és amit ebből lehet, azt nyilvánosságra hozzon. Ennyit tudnék
röviden mondani. Ha még van kérdés, akkor természetesen szívesen válaszolok.
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ELNÖK:Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még kérdés.
(Jelzésre:) Tóth képviselő úr, parancsoljon!

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, nem az időhúzás szándékával, de épp az
utolsó gondolatok az iratanyagról szóltak. Két gondolatot szeretnék fölvetni. Először is nem
láttam még ilyen beszámolót. Köszönöm szépen ezt a színvonalas munkát és azt, hogy ilyen
részletesen megismerhettem a Történeti Levéltár működését, tevékenységét.

Olvastam egy ilyen táblázatot, ahol az átadásra kötelezettek iratanyagának
feldolgozására sor kerül és bizonyos hektikusságot látok az években. Volt, amikor 200
évfolyómétert, volt, amikor csak 2-t adtak le. Nem törvény szabályozza ezt, hogy milyen
időközönként kell leadni ezeket az iratokat? Vagy fölvetődött most a börtöniratoknál, hogy
várható az, hogy ők is kötelezettek lesznek az iratleadásra? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e más képviselőnek,
bárkinek kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor főigazgató úré a szó, parancsoljon.

Válaszok

DR. GYARMAGYI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Köszönöm. Nagyon gyorsan tudok válaszolni. A 2003. évi III. törvény azt
mondanám, hogy egy döbbenetes, kötelező dömpingátadást írt elő az iratok átadására
kötelezett szerveknek.

Emellett pedig ugyanez a törvény, illetve ha jól tudom, az adatvédelmi törvény előírja
a még továbbra is minősített iratok háromévenkénti felülvizsgálatát. Ez a 3 év viszont az irat
minősítésétől függően nem 3 éves pulzálással, hanem folyamatosan történik. A ’95 végéig
lezajlott nagy dömpingátadás után minden évben, már csak azt mondanám, hogy a 3 évre
vonatkozóan; majd tisztelettel hozzáteszem, itt most elhangzott az országos börtönnel
kapcsolatban, saját felderítőmunkánk kapcsán egyik vidéki fegyháznál - munkakapcsolat
keretében kiderült - ott van az ’50-es évekből nekik vagy 8 folyóméter irat.

Nem tudom, hogy az ideiben van-e vagy a tavalyiban, tisztelettel jelentem, boldogan
mentünk ki, néztük át és vettük át. Az iratok beérkezésének hektikussága alapvetően ezzel
függ össze; az ideiben nincs benne; a tavalyi jelentésemben mások okból és egy korábbi
jelentésünkben is benne van. Jelenleg ott tartunk, képviselő úr, hogy tudásunk szerint az 1944
és 1990 között Magyarországon keletkezett állambiztonsági iratállomány megmaradt részének
- mert nem tudjuk, hogy mennyi nem maradt meg - körülbelül a 92-93 százalékát őrizzük,
mintegy 7 százaléka az, amit a következő minősítés leesését követően… Azt mondanám,
hogy 2027-ig van további minősítés, de azt hiszem, van még 2040-es minősítésű irat is. (Dr.
Kónyáné dr. Kutrucz Katalin: 2060-as is van!) 2060-as is? Mert 2027-et láttam az iratokban,
hogy odáig nagyon sok van. Tehát ha úgy tetszik, az előző rendszer iratai még a következő
két évtizedben is érkezni fognak minősítési leesési rapszodikussággal.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Móring képviselő úr.

MÓRING JÓZSEF ATTILA (Fidesz): Megköszönve a beszámolót és a válaszokat,
tulajdonképpen a levéltár vezetőihez, illetve az elnök asszonyhoz is lenne egy kérésem, illetve
egy javaslatom. Egy kihelyezett bizottsági ülés keretében - most időpont megjelölése nélkül,
csak elvileg - lenne-e arra lehetőség, hogy testközelből is megtapasztalhassuk az önök
egyébként rendkívül értékes munkáját?

Köszönöm.
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ELNÖK: Móring képviselő úrnak mondom, hogy nekem nincs ez ellen kifogásom.
Megkérdezzük a leendő vendéglátót. Parancsoljon, főigazgató úr!

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Az utolsó szó jogán minden egyes beszámolómon ezzel szoktam élni, de a dolog
nem rendkívüli. Az elmúlt tizenkét évben a Nemzetbiztonsági bizottság - ha én jól emlékszem
- legalább három alkalommal volt nálunk; hozzá kell tennem, hogy többnyire választási
ciklusok után, tehát amikor megújult a bizottság, rendszeresen tartott eddig is a Történeti
Levéltárban úgynevezett kihelyezett ülést. Ezen kihelyezett ülések változóak voltak: maga az
ülés egész tematikával kitelepült, tehát végezte a bizottság a normális munkáját, de volt
kifejezetten olyan ülés is, amikor egy alkalommal a bizottság magával - ahogy azt a képviselő

úr felvetette - a levéltár munkájával kívánt megismerkedni. Hadd legyek kicsit kaján, annál is
inkább örülnénk neki, mert a következő beszámolónk tárgyalása esetén adott esetben három-
négy kérdés már eleve fel sem tevődne. Szívesen látom önöket megegyezett időpontban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Akkor természetesen mi keresni fogjuk a
levéltárat. Móring képviselő úr javaslatát úgy értékeltem, hogy egy olyan bizottsági ülés, ami
kifejezetten a levéltár tevékenységére vonatkozó kihelyezett ülés lesz.

Ha nincsen már kérdés, megjegyzés, akkor azt javaslom, hogy az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára 2010. évi beszámolóját a Nemzetbiztonsági bizottság vegye
tudomásul. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen a vendégeknek.

Képviselőtársaimnak szeretném mondani, hogy mivel nincs, aki helyettesítsen, és 10
óra óta itt ülök, ha megbocsátanának, három-négy perc technikai szünetet elrendelnék.

(Szünet: 12.24 – 12.34)

Tájékoztató a Magyar Hírlap országos napilag on-line változatával szembeni
hekkertámadásról

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A napirend-kiegészítésnek megfelelően 9.
napirendi pontként tárgyaljuk a Tájékoztató a Magyar Hírlap országos napilag on-line
változatával szembeni hekkertámadásról című napirendi pontot.

Alelnök úr a napirendi ponthoz adott indítványa értelmében a napirendi pont
megtárgyalása céljából meghívtam, gondoltam, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda, illetve az
Alkotmányvédelmi Hivatal illetékes munkatársai jelen legyenek. Tisztelettel köszöntöm a
napirendi pontnál dr. Gazdag Tibor alezredes urat a Nemzeti Nyomozó Irodától, illetve Bóné
József főosztályvezető urat az Alkotmányvédelmi Hivataltól.

Kérdezem a képviselő urakat, hogy ezzel kapcsolatosan – ők tettek javaslatot a
napirendi pontra -, kérdezzük-e meg először a két illetékest vagy ők szeretnének szólni.
(Látható egyetértés.) Megadnám a szót önöknek ebben az ügyben. Parancsoljanak!

BÓNÉ JÓZSEF osztályvezető (Alkotmányvédelmi Hivatal): Én az Alkotmányvédelmi
Hivatal műveleti informatikai osztályának vagyok a vezetője, tehát ott egy kis elírás történt.
Ez azért lényeges, mert a feladataimat az elöljáróimon keresztül kapom, tehát a
főosztályvezetőmön keresztül.

ELNÖK: Tehát osztályvezető úr, így.



19

BÓNÉ JÓZSEF osztályvezető (Alkotmányvédelmi Hivatal): Igen. Eben az ügyben a
mi egységünk konkrét felkérést nem kapott.

ELNÖK: Köszönjük szépen.
Dr. Gazdag Tibor alezredes úrnak adnám meg a szót.

Dr. Gazdag Tibor kiegészítése

DR. GAZGAG TIBOR alezredes (Nemzeti Nyomozó Iroda): Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Azzal kezdeném, hogy egy hírben szereplő történés ha valóban megtörtént,
akkor feltehetően a Büntetőtörvénykönyv 300/C §-ába ütköző számítástechnikai rendszer
elleni bűncselekmény történt.

Ebben az esetben a helyi első fokú rendőri szervnek van hatásköre eljárni. Tehát
Budapesten kerületi rendőrkapitányság, Budapesten kívül pedig városi rendőrkapitányság. Az
NNI-nek nincs hatásköre ilyen ügyekben csak abban az esetben, ha az országos főkapitány
vagy a bűnügyi főigazgató hatáskörünkbe utalja.

Ezt előrebocsátva az esettel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy információink
csak nyílt adatforrásból, tehát az internetről vannak. Információim szerint nem rendeltek el
büntetőeljárást ebben a kérdésben. Egyik rendőri szerv sem.

Az interneten olyan információ merült csak föl, hogy feltehetően kicserélték a Magyar
Hírlap kezdőoldalát egy másik kezdőoldallal, illetve aztán nem kapott fényt vagy nem kapott
érdeklődést, hogy a Budapest Times weboldalát is állítólag kicserélték.

Azért mondom mindezt feltételes módban, mert nincs erről hivatalos információnk.
Ezek az információk még bűncselekmény megalapozott gyanúját sem keltik, így hivatalos
eljárásnak valószínűleg még nincs itt az indokoltsága, hogy elrendelésre kerüljön hivatalos
eljárás. Tudomásom szerint az érintett két weboldal üzemeltetője sem tett feljelentést,
bejelentést ezzel kapcsolatban. Ellenőrizetlen első információforrásról beszéltünk csak az
internetről.

Maga a behatolás mélysége ha megtörtént, az csekély fokú. Valószínűleg a teljes
rendszer fölötti ellenőrzést egy ilyen típusú támadás nem tudja átvenni, hanem csak egy
enyhébb fokú hozzáférést sikerül elérni ilyen esetekben. Ennek oka általában a weboldal
üzemeltetőjének nem kellő gondossága, tehát ezeket a szervereket, az operációs rendszereket
folytonosan frissíteni kell, hiszen újabb és újabb sérülékenységeket fedeznek fel, amelyeket
folyamatosan be kell foltozni, karban kell tartani.

Az ilyen weboldal-kicseréléses támadások egyik kiváltó oka az operációs rendszer
nem túl naprakész állapota lehet. Gyakorlatilag ennyit tudok elmondani az internetes
forrásokból.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván tudják, hogy nyílt ülésen vagyunk. Akkor ha jól
értelmeztük, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az ön osztálya ebben az ügyben semmilyen lépést
nem tett, a Nemzeti Nyomozó Irodához ez az ügy nem került, az ön tudomása szerint az
érintettek lehet hogy feljelentést sem tettek a kérdésben.

De a törvény szerint helyben, nyilván a lakóhely vagy a székhely szerint illetékes
rendőrkapitányságon kell feljelentést tenni.

Kérdések, válaszok

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük. (Jelzésre:) Kocsis képviselő úr,
parancsoljon!

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. A magam részéről itt
annyit tennék hozzá, hogy szerintem a Nemzetbiztonsági bizottságnak nem az a releváns
információ, hogy történt-e feljelentés, illetve hogy a Btk. mely paragrafusa szerinti törvényi
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tényállás valósult meg, hovatovább nekünk nem is azt kell vizsgálnunk, hogy melyik
sajtóorgánum internetes felületén történt ez az informatikai behatolás, hanem annak a
szövegnek a tartalmát. Tehát annak a szövegnek a tartalma - ekképpen az Alkotmányvédelmi
Hivatal részéről jelen lévő osztályvezető úrhoz fordulnék -, tulajdonképpen számunkra itt az
lehet érdekes, hogy annak a szövegnek tartalma felvet-e valós nemzetbiztonsági
veszélyeztetettséget, illetve hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak más szervezeti egysége
vizsgálta-e ezt, és ami ennél fontosabb, hogy van-e az Alkotmányvédelmi Hivatalnak olyan
feladata, hogy ezt a szöveg szerint egyébként az egész nemzetet érintő fenyegetettséget
feltérképezze, megelőzze, információt szerezzen róla és a többi. Azt gondolom, hogy nekünk
nem magát a konkrét bűncselekményt kell néznünk, hanem annak a szövegnek a nemzet
biztonságát érintő tartalmát. Úgyhogy erről szeretnék néhány mondatban tájékoztatást kapni.

Köszönöm a szót, elnök asszony.

ELNÖK: Kérdezném képviselőtársaimat, hogy van-e most valaki másnak kérdése.
(Jelzésre:) Molnár képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy
természetesen a tartalom is érdekes, de afelől nincsen kétségünk, hogy nacionalista román
politikai körök hogyan gondolkozhatnak. Ellenben az a része is érdekes lehet, hogy
informatikai értelemben milyen potenciával rendelkezhetnek azok, akik egy ilyet meg tudtak
csinálni. Természetesen a másik is érdekes, de ott azt gondolom, nincsenek illúzióink, hogy
minden államban vannak olyanok, akik azt gondolják és ebből politikát is csinálnak helyi
viszonyok között. Azonban az, hogy milyen potenciájuk van informatikailag, azért érdekes
kérdés lehet, hogy meddig terjedhet, és nem tudom, nyomon lehet-e visszakövetni, hogy
azoknak, akik ilyen típusú behatolást csináltak, milyen potenciális képességük van.

ELNÖK: Tóth képviselő úr!

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót.  Említették a hozzászólok az
operációs rendszerek sérülékenységét. Mire lehet itt gondolni tulajdonképpen? Ezt frissíteni
vagy újítani kell? Nem ismerem, hogy mi ennek a technológiája.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más képviselő? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor
egyetlenegy kérdésem lenne önökhöz. Ez pedig az lenne, hogy önök konkrétan vizsgálták-e
ennek az ügynek bármely vonatkozását, tehát az önök - nemcsak úgy önök mint osztályvezető

- által vezetett szervezeti egység, illetve van-e arról tudomásuk, hogy bárki más a rendőrségen
belül ezt a témát konkrétan vizsgálta-e, hiszen itt egy konkrét esettel kapcsolatos
tájékoztatóról szól a napirendi pont.

BÓNÉ JÓZSEF (Alkotmányvédelmi Hivatal): Szeretnék visszautalni az előbbi
válaszomra, hogy az énáltalam vezetett szervezeti egység egy technikai kiszolgáló egység,
amely konkrét felkérésekre, illetve utasításokra hajtja végre a feladatot, tehát mi önállóan nem
kezdeményezhetünk semmiféle vizsgálatot, csak parancsnoki utasításra. Arra pedig, hogy
ennek a tartalmi vonatkozásai mit vonhatnak maguk után, van külön szervezeti egység az
Alkotmányvédelmi Hivatalon belül, ebben én nem vagyok kompetens nyilatkozni.

A potenciállal kapcsolatos kérdésre pedig azt tudom válaszolni, hogy ehhez pontosan
tudni kell, hogy mi volt a behatolás módszere, ebből lehet visszakövetkeztetni arra, hogy
milyen potenciálra lehetett szükség ahhoz, hogy ezt a - nevezzük így - behatolást végre
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lehessen hajtani, és ebből következik, hogy milyen sérülékenysége vagy milyen fokú
sérülékenysége lehetett ennek a honlapnak.

Megint csak azt tudom mondani, hogy valószínűleg az történhetett, hogy ezek a
behatolók egy biztonsági rést használtak ki ahhoz, hogy eljussanak ehhez a pontig, hogy
berakhassák ezt a képet, és ezt a sérülékenységet a szolgáltató vagy nem ismerte, vagy
ismerte, de nem javította, tehát ilyenek jöhetnek szóba. Még egyszer mondom, ehhez a
konkrét esetet kell ismerni.

ELNÖK: Alezredes úr!

DR. GAZDAG FERENC (Nemzeti Nyomozó Iroda): Annyit szeretnék hozzátenni a
potenciálhoz - csatlakozva az előző hozzászóló kollégámhoz -, hogy valóban ismerni kellene
a konkrét paramétereket. Szintén internetes forrásból viszont az megtapasztalható, hogy
korábban angol, francia és olasz oldalak feltörését tulajdonítják ehhez a csoporthoz, tehát
feltehetően már - hogy így fogalmazzak - van előéletük, tapasztalatuk a weboldalakhoz való
illegális hozzáféréshez. Önmagában egy csoportnak a létszáma nem túl releváns abból a
szempontból, hogy egy weboldalt vagy egy rendszert milyen mértékben sikerül feltörni, tehát
elvileg egy egy-két fős csoport is vagy egy nagyobb csoport is képes lehet egy rendszerhez
való hozzáférést megoldani, tehát ez nem releváns. Technikailag viszont valószínűleg már
felkészültek, ha minden igaz, amit róluk írnak, hogy több külföldi weboldalt törtek fel.

Ahhoz hasonlítanám egy kicsit az esetet, mint amikor egy parkolóban egy autótolvaj
fel akar törni egy autót: amibe benéz, és látja, hogy villog a riasztó, kormányzár van, azt nem
fogja feltörni, hanem odébb megy, és egy védelem nélküli autót fog eltulajdonítani. Tehát a
weboldalaknál is, ha valaki meg akarja változtatni a weboldal megjelenését, akkor feltehetően
végignézi, hogy melyik a legkevésbé védtelenebb oldal, és azt töri meg, hiszen ott a legkisebb
az ellenállás. Ennyit a potenciálról.

Az operációs rendszerekkel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy rendkívül
bonyolult, sok funkciót ellátó alaprendszerek, amelyek kiszolgálják a számítástechnikai
eszközöket és felhasználókat, tehát a sokféle funkció ellátása bonyolult programozási
problémákat vet fel, amelyek időnként ütköznek egymással, és ezért az ütközéseknél
kialakulhat sérülékenység, amelyet fel tudnak ismerni és ki tudnak használni a támadók.
Ezekkel a sérülékenységekkel folyamatosan megismertetik a programok fejlesztőit, akik
kijavítják ezeket a hiányosságokat, hibajavításokat tesznek közzé folyamatosan. Ez akár heti,
havi vagy akár napi gyakoriságú is lehet, ha ilyen frissítések megjelennek az adott operációs
rendszerhez. Tehát egy rendszer üzemeltetőjének folyamatosan, szinte napra vagy hétre
pontosan figyelnie kell, hogy újabb és újabb sérülékenységek, illetve programjavító kódok
merülnek fel, amit neki alkalmaznia kell.

Az utolsó kérdés, amit már egyszer elmondtam, hogy tudomásom szerint nem
vizsgálta senki ezt az ügyet. Természetesen nem az országos főkapitány képviseletében ülök
itt, hanem a Nemzeti Nyomozó Irodán dolgozok, tehát nem tudom, hogy országosan
vizsgálta-e esetleg valaki - valószínűsítem, hogy nem - ezt az ügyet. Mi pedig azért nem
vizsgálhatjuk, mert hatáskörelvonás lenne.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kocsis képviselő úr!

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony, visszakanyarodnék
az előbbi gondolatomhoz. Tulajdonképpen ebben a bizottságban arra keresünk elsődlegesen
választ, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal álláspontja szerint az üzenetben elhangzó
fenyegetés jelent-e valós nemzetbiztonsági fenyegetettséget hazánk számára, főleg ennek az
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utolsóelőtti sora, ami különösen érdekes lehet, így szól: „Nem felejtünk és nem is bocsátunk.
Tegyétek próbára a türelmünket! Az Úr legyen irgalmas a lelketekkel! Így jár mindenki, aki a
román nemzet ellen vét.”

Tulajdonképpen a Nemzetbiztonsági bizottság számára releváns kérdés és az erre adott
válasz lesz a fontos, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal szerint jelent-e valós
nemzetbiztonsági fenyegetettséget ez, vagy ha nem jelent, az is egy válasz, csak nyilván
annak fényében ezt nehéz megválaszolniuk, amit elmondtak, hogy különösebben nem
vizsgálták ennek a körülményeit. Tehát ez a csoport azonosításra került-e és utánajártak-e
annak, hogy egyébként ahogy Molnár képviselő úr mondta, egy román szélsőséges társaság
véleménye, amely egyébként Magyarországra nem jelent komoly kockázatot. Köszönöm a
szót, elnök asszony.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés vagy esetleg
vélemény. (Senki sem jelentkezik.)

Azt szeretném elmondani, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak más osztályát vagy
főosztályát kell ebben az ügyben teljesen nyilvánvalóan behívni. Tájékoztatom a bizottság
tagjait, hogy a kérésemet, amelyet alelnök úr megfogalmazott, nevezetesen, hogy ebben az
ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda és az Alkotmányvédelmi Hivatal illetékes munkatársainak
meghívásáról gondoskodni szíveskedjek, ezt Pintér Sándor belügyminiszter úrnak
továbbítottam, tehát nem közvetlenül kerestem meg az Alkotmányvédelmi Hivatalt illetve a
Nemzeti Nyomozó Irodát, ahogy korábban sem közvetlenül a Nemzeti Nyomozó Irodát
kerestem meg ebben az ügyben.

Belügyminiszter úr döntött úgy, hogy az osztályvezető urat és alezredes urat küldi ide,
a bizottsági ülésre. De úgy látom, hogy abban a kérdésben, amit Kocsis képviselő úr próbál
feszegetni, az Alkotmányvédelmi Hivatal itt ülő munkatársa, aki több alkalommal
hangsúlyozta, hogy a műszaki támogatási oldalról tud erre a kérdésre választ adni, erre nem
tud választ adni, mert nem az ő kompetenciája, ő főosztályvezetői utasításra jár el.

A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársa meg azt mondta, ha jól értettem, hogy önök
nem kaptak utasítást az országos rendőr-főkapitánytól, illetve annak bűnügyi helyettesétől,
hogy ebben az ügyben eljárjanak, tehát még csak érdemben sem vizsgálta a Nemzeti
Nyomozó Iroda ezt az ügyet. Én ezt így értékelem, de azért megadom a szót az
Alkotmányvédelmi Hivatal osztályvezetőjének és természetesen az alezredes úrnak is.

BÓNÉ JÓZSEF osztályvezető (Alkotmányvédelmi Hivatal): Én is ugyanezt szerettem
volna még egyszer elmondani, hogy azt javaslom, hogy más szakterületek képviselőjét
kérdezzék meg ezekben az ügyekben. Természetesen ha felkérést kap az egységünk arra,
hogy ezt vizsgálja vagy ennek a behatolásnak a módszerét, meg fogja tenni és be is fog róla
számolni, ha van rá érdeklődés.

ELNÖK: Nyilván a Belügyminisztérium és a miniszter úr, akinek ezt a levelet
küldtem, kiadta ezt önöknek, úgyhogy kérdezem az alezredes urat, hogy van-e bármi
hozzáfűznivalója az itt elhangzottakhoz. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs… (Jelzésre:)
Móring képviselő úr, parancsoljon!

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Köszönöm. Az alapprobléma az, amit Kocsis
képviselő úr elmondott, és erre csak és kizárólag akkor kapunk választ, ha az
Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjétől kérdezzük meg, hogy ebben az ügyben tettek-e,
milyen lépéseket és ez milyen eredménnyel járt. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Kocsis képviselő úr!
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DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Világossá vált az első
hozzászólás után is számomra, hogy a jelen lévő urak, illetve az Alkotmányvédelmi Hivatal
részéről jelen lévő osztályvezető úr nem kompetens személy ebben. A Nemzeti Nyomozó
Iroda álláspontja pedig még ennél is világosabb, ott nincs is kérdés, hogy tulajdonképpen nem
érkezett erre felkérés, a bűncselekményi részét nem vizsgálták. Ez egy világos mondat.

Dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslata

Ezzel együtt azt szeretném javasolni az elnök asszonynak és a tisztelt bizottságnak is,
hogy ezt a napirendi pontot a következő nemzetbiztonsági bizottsági ülésre is tartsuk fenn,
illetve halasszuk el arra való tekintettel, illetve azzal a kéréssel együtt, hogy az
Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjének meghívását elnök asszony tegye meg, és ő

valószínűleg fog tudni érdemben nyilatkozni.
Világos és nem is szeretném azt a látszatot kelteni, mintha nem érteném, hogy

egyébként az osztályvezető úr nem ezt a szakterületet felügyeli. Amit elmondott egyébként,
azok fontos információk voltak a rendszer szempontjából, de arra a kérdésre, amelyet
feltettem, értelemszerűen nem áll módjában válaszolni, én ezt el is fogadom és akceptálom,
ugyanakkor a javaslatomat megtettem és fenn is tartanám. Köszönöm, elnök asszony.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom képviselőtársamat, hogy jövő héten
kihelyezett bizottsági ülésünk lesz a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál. Nyilvánvalóan
alelnök úrral meg fogjuk beszélni a napirendi pontokat. Nyilvánvalóan az én álláspontommal
nem találkozik ez a javaslat, ez már régóta így van, mert szerintem ez nem a
Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó kérdés az alapján, ahogyan egyébként maga a
napirendi javaslat meg lett fogalmazva.

Őszintén nyilván az én hendikepem, de én nem szoktam olvasni az ominózus újságot,
de ez alapján, ahogy hallottuk, itt elhangzott, a Budapest Times-szal kapcsolatosan is volt egy
ilyen dolog. Azt gondolom, hogy alelnök úrral nyilván amikor a napirendi pontok és a
meghívotti kör tárgyalásával foglalkoztunk – még egyszer szeretném hangsúlyozni –, a
Belügyminisztériumnak ment a felkérés, hogy jelöljék ki a munkatársakat. Ezért kerültek
önök ide, a bizottsági ülésre.

Nyilvánvalóan meg fogjuk vitatni alelnök úrral, hogy mi legyen ennek a napirendnek a
sorsa, hogy ki mást szeretnének még esetleg ennél a napirendi pontnál látni, ha ez napirendre
kerül. Természetesen Házszabály szerint gondoskodni fogunk róla. Megmondom őszintén, a
belügyminiszter segítségét kell ebben a kérdésben kérni és esetleg az országos rendőr-
főkapitányét, úgyhogy a tartalmi ügyekben ha valami vizsgálat folyt, akkor ők tudnak erről
releváns információt adni.

(Jelzésre:) Kocsis képviselő úr!

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony. Ön félreértett engem. Én
ügyrendi javaslatot tettem arra, amire van módom szerintem, hogy napoljuk el ezt a napirendi
pontot. Ezt feltehetően a most távol levő alelnök úr is támogatná, tehát fölöslegesnek tartom a
rá való hivatkozást. Egyébként nélküle is tudunk ez ügyben dönteni.

A másik, amit végképp nem értek és szeretném kérdezni elnök asszonyt, hogy ha nem
erre a bizottságra tartozik egy, a nemzet biztonságát érintő, külföldről érkező, nem tudjuk,
hogy mennyire marginalizált csoporttól jövő fenyegetést, akkor melyik bizottságra tartozik,
elnök asszony!

ELNÖK: Akkor segítenék önnek, elnök úr, mert ön nyilván a Honvédelmi és
rendészeti bizottság elnöke. Azt gondolom, hogy egy ilyen típusú bűncselekmény, ha ez
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bűncselekmény, ezt mi nem tudjuk, mert ahogy itt elhangzott a Nemzeti Nyomozó Iroda
képviselőitől, ebben az ügyben még feljelentés sem történt, úgyhogy lehet, hogy az ön
bizottságában is kéne ebben az ügyben tárgyalni.

De megértettem, hogy ügyrendi javaslata van, ami pedig az, hogy ezt a napirendi
pontot a jövő heti – jól értettem, hogy a jövő heti bizottsági ülésünkre napoljuk el? Kocsis
képviselő úr!

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm. Elnök Asszony! A második
hozzászólásomban megpróbáltam világossá tenni, hogy fontos a büntetőjogi relevanciája is
ennek a dolognak…

ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz szól hozzá?

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Hozzászólok, elnök asszony, mert a napirend vitáját
még nem zárta le.

ELNÖK: Képviselő úr, a saját ügyrendi javaslatához kíván hozzászólni?

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem, az ön által elmondottakhoz szólok hozzá.

ELNÖK: Bocsánat, most az ön ügyrendi javaslatáról szeretnénk szavazni.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az ügyrendi javaslatomról fogok beszélni. Elnök
Asszony! Nem a bűncselekményi része érdekes, és azt gondolom, nem a Honvédelmi és
rendészeti bizottság dolga. Elmondtam, hogy a nemzet biztonságát érintő kérdésekre keresünk
választ. Az ügyrendi javaslatom pedig annyi, hogy a most tárgyalt napirendet a következő
ülésre, igen a jövő hetire – az a következő, ön mondta – napoljuk el.

Szavazás dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatáról

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársamat, hogy ki az, aki ehhez az ügyrendi javaslathoz
még hozzá kíván szólni. (Senki sem jelentkezik.) Ki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Köszönjük szépen az osztályvezető úrnak és alezredes úrnak a megjelenést és folytatás
következik.

Döntés a Katonai Főügyészség által B.X.009/2010. iktatószám alatt nyilvántartott
eljáráshoz kért jegyzőkönyvek megküldéséről

Tisztelt Képviselőtársaim! A következő napirendi pont Gulyás alelnök úr napirendi
kiegészítése: döntés a Katonai Főügyészség által B.X.009/2010. iktatószám alatt
nyilvántartott eljáráshoz kért jegyzőkönyvek megküldéséről.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, véleményük. (Jelzésre:) Móring
képviselő úr! Nyílt ülésen vagyunk.

MÓRING JÓZSEF ATTILA (Fidesz): Javaslom, hogy tegyünk eleget a kérésnek, és
küldjük meg ezeket a jegyzőkönyveket. Köszönöm.

ELNÖK: Az az igazság, hogy ha ez nem lett volna, akkor már azonnal tenném is fel
szavazásra a következő kérdést. Ki az, aki támogatja, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság
küldje meg a legfőbbügyész-helyettes, katonai főügyész részére a szigorúan titkos minősítésű
megkeresésben kért, az ellenőrzési albizottság részére az UD Zrt.-ügyben készült
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szakvélemények egy-egy példányát, és az albizottság 2010. szeptember 14-ei és 21-ei ülései
jegyzőkönyveinek egy példányát.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Nyolc. Ki nem ért
vele egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A jegyzőkönyvnek mondom, hogy dr.
Molnár Zsolt képviselő és dr. Vadai Ágnes képviselő asszony nem vettek részt a szavazásban.
A bizottság döntése értelmében - bár kettőnkön kívül más nem olvasta ezt az anyagot - eleget
teszünk a Katonai Főügyészség kérésének. (Dr. Kocsis Máté: Milyen vélemény volt ez? Ez
nem normális!)

Döntés a Nemzetbiztonsági bizottság által tervezett nyílt nap tárgyában

Következő a 11. napirendi pont: döntés a Nemzetbiztonsági bizottság által tervezett
nyílt nap tárgyában. Mielőtt megadnám a szót és megkérném a képviselő urat, hogy
tartózkodjon az ilyen típusú megjegyzésektől (Dr. Kocsis Máté: Elnök asszony is
tartózkodjon!); Hankiss Ágnes fideszes…

Szeretném önöket a következőről tájékoztatni: az Alkotmányvédelmi Hivatal
médiafigyelőjében „A hírszerzés és a belbiztonság jövője az Európai Unióban” címmel jelent
meg egy rövid szösszenet arról, hogy Hankiss Ágnes fideszes európai parlamenti képviselő a
hírszerzés és a belbiztonság jövője címmel rendezett közmeghallgatást Brüsszelben. Nyilván
képviselőtársaim el tudták olvasni ezt a rövid hírt, ami szerintem nagyon érdekes, és én
magam is szeretnék Hankiss képviselő asszonnyal konzultálni, mert nagyon érdekes témát
vetett fel a hírszerzés és a belbiztonság kérdését illetően.

Ezek után a képviselőtársaimé a szó. Németh képviselő úr jelezte még kettővel ezelőtti
bizottsági ülésen, hogy ebben a kérdésben szeretne szólni vagy lehet, hogy akkor rosszul
értettem, a legutóbbi bizottsági ülésen ez valahogy kimaradt. Emlékeznek arra,
képviselőtársaim, hogy decemberben talán, aztán februárban is beszéltünk arról, hogy esetleg
érdemes lenne egy ilyen nyílt napot tartani. A bizottsági üléseken mindig elhangzott, hogy e-
mailben és egyéb módon lehet ebben az ügyben jelezni a titkárságon a véleményeket. Senki
nem tett erre semmilyen javaslatot, úgyhogy nyílt napot semmilyen módon nem szerveztünk.
Egy levéltervezet készült el, hiszen az alelnök úrral beszéltem, amelyben az volt a javaslat,
hogy ha megrendezésre kerül a Nemzetbiztonsági bizottság ilyen jellegű nyílt napja, akkor
annak fővédnökének kérjük fel dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét. Erre nem kaptam
reagálást, és azóta ebben az ügyben lényegében nem történt semmi.

Mivel feltételezem, hogy döntést szeretnének ebben az ügyben a képviselők, akkor ha
nincs ezzel kapcsolatos megjegyzés, akkor azt kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki az, aki
támogatja azt, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság ebben a 2011-es tavaszi ciklusban
rendezzen meg egy ilyen nyílt napot. Aki ezzel egyetért, kérem, jelentkezzen! (Szavazás.)
Kettő. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Nyolc. Akkor a Nemzetbiztonsági bizottság nem
tart ilyen nyílt napot, ezt eldöntötte. (Németh Szilárd István: Lehet még egy határozati
javaslat?) Parancsoljon, képviselő úr!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném
javasolni, hogy ebben a 2011. évi munkatervben ne is szerepeljen jelen pillanatban nyílt nap,
tehát hogy ne kelljen ezzel folyamatosan foglalkozunk. Ez a határozati javaslatom.

Köszönöm.

ELNÖK: Mivel én a 2011. évi tavaszi ülésszakra tettem fel szavazásra, a képviselő úr
javaslata az, hogy 2011-ben ne legyen a Nemzetbiztonsági bizottságnak nyílt napja. Aki ezzel
egyetért, jelentkezzen! (Szavazás.) Nyolc. Ki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) Egy. Akkor
2011-ben nem lesz nyílt nap.
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Egyebek

Akkor az egyebek napirendi pontnál szeretném elmondani önöknek, hogy 2011. április
12-én kihelyezett ülést tart a Nemzetbiztonsági bizottság a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatnál. A szokásos módon értesíteni fogjuk a képviselőket, az Országgyűlés
Hivatala buszt biztosít. Kérem, hogy mindaz, aki igénybe szeretné venni ezt a buszt, az
csütörtök délig jelezzen vissza a titkárságra.

Ha nincsen már, akkor nagyon szépen köszönöm, a bizottsági ülést lezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 06 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta és Szűcs Dóra


