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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása. A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait.

Először is a jelenlétet szeretném elmondani: Gulyás Gergely alelnök úr helyettesíti
Lezsák Sándor képviselő urat, és dr. Tóth József képviselő úr helyettesíti dr. Kocsis Máté
képviselő urat. Így a bizottság határozatképes.

Képviselőtársaim előzetesen megkapták a napirendi javaslatot: 1. napirendi pont
tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tevékenységéről, 2.
napirendi pont egyebek.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb hozzáfűznivaló, kiegészítenivaló.
(Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor, kérem, a helyettesítések figyelembevétel, aki egyetért a
napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

Tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
tevékenységéről

Akkor megkezdenénk a munkánkat az 1. napirendi ponttal: Tájékoztató az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tevékenységéről.

Köszönjük szépen a lehetőséget erre a kihelyezett ülésre, és tisztelettel köszöntjük dr.
Gyarmati György főigazgató urat, Kónyáné dr. Kutrucz Katalin főigazgató-helyettes asszonyt,
Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető-helyettes urat és Bikki István titkárságvezető urat.

Azt gondolom, hogy az előzetes megbeszélésünknek megfelelően, miután nem olyan
régen tárgyalta a bizottság az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának jelentését,
én megadnám főigazgató úrnak, illetve kollégáinak a lehetőséget arra, hogy tartsák meg
bevezető előadásukat, majd pedig utána a képviselőknek biztosítanék lehetőséget arra, hogy
kérdezzenek, és a megbeszélt program szerint folytatnánk a munkánkat.

Főigazgató úr, öné a szó.

Dr. Gyarmati György bevezetője

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Köszönöm szépen. Kezét csókolom! Jó napot kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a
Nemzetbiztonsági bizottság megjelent tagjait.

Hadd ne ismételjem meg, elnök asszony, mert nekünk megtiszteltetés, ami már a múlt
alkalommal is feltűnt, hogy a beszámoló kapcsán a Nemzetbiztonsági bizottság tagjai nagyon
kitüntető figyelmet tulajdonítottak beszámolónknak, és ennek kapcsán vetődött fel, hogy
ellátogatnak hozzánk. Miután akik ebben a körben itt jelen vannak, azok - mondanám így -
 többé vagy kevésbé ismerik a levéltárunk működését, nem mondanám el mindazokat, amit
akár a beszámolónkból, akár a beszámolóhoz fűzött megjegyzéseinkből egyébként is
tudhatnak, ehelyett arra kértem meg jelen lévő Cseh Gergő Bendegúz kollégát, hogy ő viszont
egy annál részletesebb tájékoztatót tartson a levéltár jellegéről, működéséről, annak legfőbb
jellemzőiről, ami itt az elmúlt tizennégy évben folyik Történeti Hivatal, majd Állambiztonsági
Szolgálatok Levéltára intézmény keretében. Tehát ezt én most itt le is zárom.

Igazából egy dologra utalnék előzetesen, és - ha úgy tetszik - egy technikai
megjegyzésem lesz zárásként. Az egy dolog előzetesen az, hogy remélhetőleg az
elkövetkezendő húsz-huszonöt percben kiderül majd, hogy mennyiben más ez a levéltár attól,
amit - elnézést az udvariatlanságért - akár az itt jelen lévő más kis levéltárakat már ismerve
magukban kialakítottak mint levéltárfogalom; más az őrzött iratok jellege miatt és még inkább
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más az iratok feldolgozásának, ha akarom, az információs kárpótlás kötelezettsége miatt a
feldolgozás jellege tekintetében, amennyiben, azt hiszem, jelenleg Magyarországon mi
vagyunk a legelőrehaladottabbak abban a tekintetben, hogy iratainkat elektronikus módon
feldolgozzuk, elektronikus módon használjuk. Tehát az elsődlegesen a belső munkához
szükséges, hogy teljesíteni tudjuk az információs kárpótlást, másodlagosan - bár az sem
jelentéktelen -, egyre inkább a kutatóknak is ebben a formában tudjunk akár on-line
tájékoztatást adni arról, hogy mit őrzünk. Tehát azt mondanám, próbálunk rátérni arra, hogy
az úgynevezett tudományos kutatás is elektronikus, on-line mechanizmusban működhessen.

A harmadik dolog. A levéltár régiségeket őriz, ebből következően egy ma már
régiségnek tekinthető - mert lassan tízéves - Rubicon-számot tettünk oda minden képviselő
asztalára - először vagy tíz évvel ezelőtt megpróbáltuk összefogni, hogy mi is jellemzi a
második világháborút követő, az államszocializmus évtizedeiben a magyarországi
titkosszolgálatok tevékenységét, milyen szervezeti keretekben működtek. Ha nem terheli túl a
táskájukat, akkor ezt, tisztelettel kérem, vigyék magukkal.

Köszönöm szépen, ennyi volt.

ELNÖK: Köszönjük szépen, főigazgató úr. Átadnám a szót az előadásra.
Parancsoljon! Az lenne a kérésem, hogy egy picit hangosabban.

Cseh Gergő Bendegúz tájékoztatója

CSEH GERGŐ BENDEGÚZ (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára): (Az
előadást vetítés szemlélteti.) Ha ez a hangerő megfelel, akkor megpróbálok ezen a hangerőn
beszélni. (Az elnök bólint.)

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottsági Tagok! Kedves Vendégek! Főigazgató úr
arra kért, hogy egy előadásban ismertessem a levéltár főbb feladatait, és próbáljam meg
bemutatni azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt nyolc évben ebben a levéltárban,
illetve a jogelőddel együtt most már tizennégy éve elértünk.

Ahhoz, hogy ezeket az eredményeket lássuk, előtte néhány mondatban beszélni kell
arról, hogy egyáltalán milyen feladatokat szán a 2003. évi III. törvény. Ebből semmit nem
lehet látni, ezt most már én is érzékelem, hogy ez problémát fog okozni, ezért gyorsan
elmondom a főbb elemeket, amit a levéltári gyűjtőkörről mond a törvény. Tehát a 2003. évi
III. törvény megszabja, hogy milyen iratokat kell a mi levéltárunknak őrizni. Ebből ugyan
nem lehet onnan hátulról, gondolom, elolvasni semmit, ezért röviden összefoglalom, három
főbb iratcsoportot különböztet meg a törvény. Az egyik és talán a legfontosabb a
Belügyminisztérium volt III-as Állambiztonsági Főcsoportfőnökségének, illetve jogelődeinek
iratai. Ez a jogelődöket is felsorolja, beleértendő - most nem akarom végigsorolni - az
úgynevezett politikai rendőrség összes létezett szerve 1944 és 1990 között. Tehát nagyon
leegyszerűsítve: ez az iratanyag, ami a mi levéltárunk gerincét képezi. És két másik
iratcsoportot is meghatároz a törvény: az egyik, hogy ugyanezen szervek munkatársainak
szigorúan titkos és titkos állományú tagjainak a személyzeti anyagát is át kellett vennünk a
Belügyminisztériumtól; a harmadik pedig: egyetlen olyan irategyüttesünk van, ami 1990 után
keletkezett, ezek az úgynevezett átvilágító bizottság - közkeletű nevén működött - iratai. Ez a
három csoport képezi tehát az irataink nagy részét.

A feladatainkat pedig még egyszerűbben tudnám összefoglalni, három pontban
szintén. Az egyik, talán a legfontosabb feladatunk, amiért a levéltárat létrehozták, hogy
információs kárpótlást nyújtson, ahogy a főigazgató úr említette. Információs kárpótlást kell
nyújtanunk az állampolgároknak, magyarul mindenki jogosult megismerni az őrá vonatkozó
adatokat és egyenes ági felmenőire úgyszintén; ez egyébként kuriózum, ezt más levéltárak
nem csinálják. A mi feladatainkat ez nagymértékben megnöveli, és senki más magyarországi
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levéltár nem is képes és nem is feladata, hogy ilyen mértékű adatszolgáltatást nyújtson az
állampolgároknak.

A következő természetesen minden levéltárban létező feladat, tehát biztosítani kell a
tudományos kutatást, és van egy úgynevezett magánkutatás is, tehát többféle kutatási forma
létezik, de ezeket nekünk ki kell szolgálni, és ennek szintén vannak járulékos feladatai; erről
majd később fogunk beszélni.

Egyéb olyan feladatokat is kaptunk, amelyeket nem a mi törvényünk, hanem a
levéltári törvény határoz meg, tehát minden levéltárnak meg kell őrizni, fel kell dolgozni az
iratanyagát, az állapotát lehetőleg jó fizikai állapotba hozni vagy abban tartani, tehát számos
olyan egyéb levéltári feladat is van, amit végzünk.

Néhány szót akkor az iratokról, és elöljáróban hadd jegyezzem meg, hogy amennyire
tudom - vagy cáfoljon meg az elnök asszony, ha tévedek -, a bizottság programjában szerepel,
hogy látogatást teszünk az épületben az ülés után, akkor majd részletesebben is megnézzük,
hogy egyáltalán hogyan őrizzük ezeket az iratokat, hogy néznek ki, milyen állapotban vannak.
Most egyelőre csak néhány szót hadd mondjak arról, hogy milyen nagy irategyütteseink
vannak.

A mi közel négy kilométernyi iratanyagunk jó kétharmad részt hasonló dossziékból
áll, mint amit itt a képen látunk, különböző típusú dossziékból. Ezt a négy kilométer anyagot -
nem tudom, ki mennyire ismerős levéltárban, elnézést, ha felesleges magyarázatokba
bocsátkozom, iratfolyóméterben mérik az iratot - úgy kell elképzelni a levéltárakban, hogy ha
élére állítjuk az iratot, akkor négy kilométer hosszú polcsort kell elképzelni, tehát négy
kilométert kell gyalogolnunk a polc mellett, ha egy sorban élével állnak az iratok. Tehát
ennek a négy kilométernek vagy 3900 méternek a közel kétharmada ilyen típusú dosszié.

Klasszikus irattári anyagunk sajnálatos módon kevesebb van, ez nekünk egy nagy
fájdalmunk, és reméljük, hogy ezt majd még egyszer valahogy sikerül pótolni. Tehát ezeknek
az állambiztonsági szerveknek, az 1990 előtt működött állambiztonsági szerveknek az
iratanyagai nagyon hiányosak; ez sajnálatos. Ennek számos oka van, lehet erről beszélgetni,
de nem ennek az előadásnak a témája most, azt hiszem.

És természetesen van egy viszonylag nagy sorozat mikrofilmünk. Ezt a ’70-es
években készítették, ezek biztonsági mikrofilmek, javarészt különböző típusú dossziékról
készültek, becslések szerint több mint 7 millió felvétel; pontosan nem számoltuk végig, de
nagyjából 7 millió körül lehet ez a felvételszám.

Ebbe a táblázatba vagy felsorolásba végképp nem szeretnék belebonyolódni, a
különböző típusú dossziéink arányát vetítettem itt ki. Az látható, hogy számos nagy
dossziétípus található ebben az iratanyagban, és ebből a legkomolyabb tételt a vizsgálati
dossziék teszik ki. Ha érdekel valakit, szívesen elmesélem vagy elmeséljük majd, hogy mi a
különbség egy beszervezési, egy munkadosszié vagy egy vizsgálati dosszié között, ezek az
állambiztonsági eljárások különböző szakaszában keletkezett más és más típusú iratanyagok.

Ilyen általános jellemzőt hadd mondjak az iratokról, mert ez fontos kérdés ahhoz,
hogy egyáltalán tudjuk, hogyan működik a levéltár. Ez egy kicsit szubjektív szempont lesz, de
azért mi ezeket tartjuk nagyon fontosnak az iratanyag jellemzésekor. Egyrészt borzasztó
fontos nekünk az, hogy amikor mi átvettük az iratanyagot, akkor ez egy nagyon hiányos
iratanyag volt, és sajnálatos módon máig is nagyon hiányos. Egyrészt ahogy említettem, ezek
a bizonyos működési iratok rendkívül fogyatékosak, ebben számos ok közrejátszik,
iratmegsemmisítések többek között a forradalom alatt és után vagy a rendszerváltás
környékén. Csak egy példát hadd mondjak: az Államvédelmi Hatóság, amelyik a legfőbb
politikai rendőrségi szerv volt négy évig Magyarországon, csak egypár doboznyi iratanyagot
hagyott ránk, ami ahhoz képest, hogy ez milyen kiterjedt apparátussal működő hatalmi szerv
volt, tulajdonképpen akár nevetségesnek is nevezhető vagy inkább tragikomikusnak.
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És más irategyütteseket is hiányolunk. Például ha összehasonlítjuk a saját
gyűjteményünket a külföldi társintézményeink helyzetével, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon
kevés például a lehallgatási anyag vagy film vagy megfigyelési fotó, sokkal kisebb arányban
kerültek a mi levéltárunkba, mint akár azt a német, akár a cseh vagy a pozsonyi, szlovák
állambiztonsági levéltárban tapasztalhatjuk. Ennek is biztosan megvan az oka, még egyelőre
ennek nem jutottunk nyomára, hogy hova lettek ezek.

Egy másik fontos szempont az iratanyagok értékelésekor: amikor mi az iratanyagot
átvettük, mindannyian lényegében a levéltár kezdeteitől itt vagyunk, az eredeti segédletek - a
levéltárban segédleteknek hívják azokat az eszközöket, amelyekkel az iratanyag használható
lesz, ezek jegyzékek lehetnek, lehetnek iktató-, mutatókönyvek, amiből vissza lehet keresni,
hogy mi az, amit tartalmaznak az iratok - nagyon hiányosak voltak, sőt az esetek többségében
gyakorlatilag nem álltak rendelkezésre.

Egy harmadik fontos szempont, hogy nagyon rossz fizikai állapotban voltak, és sajnos
nagymértékben még most is vannak ezek az iratok. Ennek ugye elsődlegesen az az oka, hogy
ez az iratanyag nem olyan volt, mint az iratanyagok többsége, ami egyszer megszületik,
elolvassa az, aki erre illetékes, valami intézkedés történik, aztán lerakják egy irattárba, és akár
20, 50 vagy 100 évig hever háborítatlanul. Ezeket az iratanyagokat évtizedekig naponta
forgatták, használták, ha elszakadt, megragasztották, összefűzték, szétszedték, újravarrták,
amikor új koncepció született, akkor átrendezték, és nyilván azóta is folyamatosan használjuk
az anyagokat, tehát ezek rendkívül károsodottak ezen okból kifolyólag.

Egy negyedik fontos szempont, hogy az iratanyagaink tele vannak személyes adattal
természetszerűleg és különleges személyes adattal is, sajnálatos módon. A különleges
személyes adatokat olyan célból gyűjtötték a titkosszolgálatok, hogy valami módon
zsarolhatóvá tegyék, kompromittálják az embereket; értelemszerűen pont azokat az adatokat
gyűjtötték legszívesebben, amelyeket az adatvédelmi törvény a legszigorúbban védendő
személyes adatnak tekint. El lehet képzelni, hogy a legjobban szexuális szokásokkal,
egészségi állapottal, káros szenvedélyre vonatkozó adatokkal lehet valakit zsarolni, sarokban
tartani vagy például beszervezni. És nyilván ezek az iratok nagyon nagy mértékben
tartalmaznak ilyen információt.

Minősített adatokat is tartalmaznak az iratok, de inkább csak elvétve és inkább csak
ezrelékekben mérhető az összes iratanyagunkhoz képest. Tehát ez kisebb problémát okoz itt, a
levéltárban.

Néhány képet hadd mutassak az iratok fizikai állapotáról. Például itt egy szép,
elegánsan összekötött dosszié, ami, látható, hogy hamarosan szét is fog esni, vágja a madzag
az iratokat.

Ez pedig egy elég tipikus dosszié volt, amit évtizedekig használtak, aztán ilyen
állapotba került, mire mi megörököltük.

A levéltárak nagy ellensége a cellux. Amikor rongálódtak az iratok, akkor
megragasztgatták, aztán amikor a cellux is elöregedett, az vitte magával a szöveget. Úgyhogy
ezt komoly restaurátori munkával lehet csak helyreállítani, ha egyáltalán helyre lehet.

Itt látható egy tipikus, amikor egy ilyen nyilvántartást rendszeresen használtak,
hajtogattak, az irat amúgy is rossz papírra készült, tört, akkor megragasztották, aztán az is
eltört, és végül így tűnik el az információ.

Az iratok jellemzéséről még ide beidéztem egy kis képet. Látható, hogy ilyen típusú
adatokkal vannak tele az irataink. Ha nem lehet elolvasni, akkor elolvasom. Azt mondja ez a
bekezdés: „Ellenőrzött adattal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy nevezett személy
homoszexuális. Ilyen irányú vágyait fiatalokon keresztül akarja kielégíteni, miután azokkal
nagyobb mértékű szeszesitalt fogyasztatt (Sic!).” Ugye, ez önmagában is árulkodó a
helyesírási képességekre vonatkozóan, de nem ez az igazi védendő személyes adat, hanem
természetesen ebben az egy bekezdésben önmagában is legalább két vagy három olyan
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szigorúan védendő, szenzitív adat van, amit nekünk nem lehet korlátlanul nyilvánosságra
hozni vagy hozzáférhetővé tenni.

Sajnálatos módon bizonyos iratokat már eleve úgy kaptunk meg, hogy azt gondolták,
akik átadták nekünk, hogy jobb lenne, ha ők maguk megoldanák a titkosítást, és így az eredeti
iratból is… - illetve mi fénymásolatot kaptunk, és feketével kifestve rajta bizonyos nevek és
információk. Reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb az eredetije is előkerül ezeknek az
iratoknak.

Az eddig elhangzottak fényében - ugye, beszéltünk az iratokról, illetve a
feladatainkról - hadd mondjak néhány szót, és hadd mutassak néhány grafikont - lehet hogy ez
kicsit unalmas lesz - arról, hogy egyáltalán milyen eredményeket ér el a levéltár, illetve hogy
fejezhető ki számokban az a munka, amit itt végzünk.

Ez az első grafikon azt mutatja, hogy mennyi fénymásolatot adunk ki
állampolgároknak évente. Látható, hogy nagyjából 40 és 50 ezer között stabilizálódott az
elmúlt években, volt egy kisebb hanyatlás, de az elmúlt évek megint teljesen stabilan hozta
ezt a 40-50 ezer oldalt. Az a gyanúm, hogy az idei évben ez a szám megint 50 ezer fölé fog
kúszni, mert a levéltár iránti érdeklődés mindig párhuzamos a közéletben előforduló hírekkel,
amikor a levéltár bekerül a sajtóba bármilyen formában, akkor meredeken megugrik az
irántunk való érdeklődés. Úgyhogy vélhetően ez így lesz idén is.

A kutatóknak még ennél is több fénymásolatot adunk ki évente. Itt látható, hogy olyan
50-60 ezer, sőt 70, és egy évben még százezerre is felkúszott a fénymásolatok száma. Az az
egy kimagasló év 2006 volt, az ’56-os forradalom ötvenedik évfordulója, amikor számos
kutató kapott ösztöndíjat, lehetőséget arra, hogy sokat fénymásoljon ilyen vonatkozású
iratokból. De az is látható, hogy ez az 50-60 ezer oldal stabilan megvan minden évben, amit a
kutatók számára ki kell adni.

Két grafikonunk lesz. Az egyik azt mutatja, hogy a kutatási esetek száma. Ez
egyszerűen annyit jelent, hogy ahány alkalommal kutató beteszi a lábát a levéltárba. Ez évről
évre, láthatóan 2003 óta, amióta ilyen néven működik a levéltár, folyamatosan emelkedik.
Tehát a kutatói érdeklődés cseppet sem csökken a levéltár iránt, sőt inkább azt mondhatjuk,
hogy folyamatosan növekszik, és az iratanyag mennyiségét tekintve az ország legkutatottabb
levéltárának számít az ÁBTL.

Még egy grafikont hadd mutassak. (Dr. Molnár Zsolt távozik az ülésről.) Ez a grafikon
cáfolata szeretne lenni annak a közkeletű hiedelemnek, hogy a levéltár agyonanonimizálja az
iratokat, és hogy amit számos esetben meg szoktak fogalmazni kritikaként, hogy mennyi
adatot eltakarunk akár a kutatók, akár az állampolgárok elől. A kutatók számára kiadott
fénymásolatokat vetettem itt össze azzal, hogy ebből mennyi anonimizált. Látható, hogy csak
százalékokban mérhető, 2-3, maximum 4 százalék évente az az oldal, amit anonimizáltan
adunk ki, és még ha azt is vesszük, hogy általában egy-egy oldalról csak egy bekezdés vagy
egy sor törlése történik meg, akkor inkább ezrelékekben mérhető az az adat, amit nekünk még
a kutatók elől is védenünk kell.

Akkor hadd térjek át szívemhez még ennél is közelebb álló témára, a levéltári anyag
feldolgozására meg arra az egész infrastruktúrára, amit mi itt kiépítettünk. Az elejétől fogva
követelmény volt, hogy a levéltár nagyon stabil és biztonságos rendszert építsen, bár
természetesen mindent az elektronikára építünk, de igyekszünk teljes mértékben kizárni az
adatvesztés lehetőségét. Ezért azt a nagyon egyszerű, ámbár nehezen megvalósítható elvet
követjük, hogy a zárt belső hálózatunkon nincs olyan pont, ahol érintkezik a hálózat a külső
internetes hálózattal. Itt látható, ez egy egyszerű, vázlatos ábra, hogy gyakorlatilag egy légrés
választja el az internetes hálózatot és a belső hálózatot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag zárt
körben történik az adatok feldolgozása és a felhasználása is.

Természetesen nekünk is kell - és akarunk is - az interneten keresztül információkat
szolgáltatni akár a kutatók, akár az állampolgárok számára, de azt csak abszolút mechanikus
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módon, hordozható adattároló eszközökkel tesszük meg. Tehát egyszerűen nincs mód arra,
hogy valaki ebbe a rendszerbe ilyen módon betörjön. Ezt az elmúlt tizennégy év bizonyította,
hogy adatvesztés ilyen formában nem történt.

Néhány mondatot arról hadd mondjak, hogy egyáltalán hogy zajlik ennek a négy
kilométer iratanyagnak a feldolgozása. Az első és legfontosabb szempontunk, hogy nekünk
minden állampolgárnak, aki hozzánk fordul, adatot kell tudni szolgáltatni őrá vonatkozóan.
Ezt úgy kell elképzelni, mintha valakinek van egy kétszázezer kötetes könyvtára, oda én
bemegyek, és azt mondom, hogy mondja meg, hogy a kétszázezer kötet ötven millió oldalán
én melyik oldalakon szerepelek. Nem biztos, hogy mondjuk én egy könyvtári könyvben
szerepelek, de mondjuk meg azt, hogy Székesfehérvár város neve melyik könyvek melyik
oldalán szerepel. Ezt nem egyszerű feladat egy kétszázezer kötetes könyvtár esetében
megtenni, ezért nekünk egy olyan adatbázist kell építenünk, ami ezt az iszonyú mennyiségű

anyagot kezelni képes. Természetesen fel kell tárnunk tartalmilag az iratokat, merthogy ez
nem volt cél, sose gondolták az állambiztonsági szervek, hogy itt tudományos kutatás fog
zajlani, eszükbe nem jutott az, hogy ide be fog jönni kutató, és azt fogja mondani, hogy
szeretném, ha már Székesfehérvárnál tartunk, akkor Székesfehérvár történetét a hatvanas
évektől kezdve megírni. Ezért nekünk olyan tematikus eszközöket is kell alkalmaznunk, hogy
valamilyen módon egy tudományos kutató számára értelmezhetővé és használhatóvá tegyük
az iratokat. Nyilván digitalizálni is kell az iratokat, már csak az iratok védelme és a jobb
kommunikálhatósága érdekében. És persze egyéb funkciókat is el kell látni, amiket itt most
nem akarok részletezni. Az a lényeg, hogy mindezt egy integrált számítástechnikai
rendszerben, amit mi ABTLINFO-nak nevezünk fantáziadúsan, dolgozunk fel, és ebből
szolgáltatunk adatot a belső előkészítőknek, és az utóbbi években már a kutatók is
hozzáférhetnek ehhez az adatbázishoz. Bizonyos korlátozásokkal, azért azt meg kell
mondanom, mert például az ügyfélszolgálati információkra a kutatóknak nincs olyan sok
szüksége, sőt joga sincsen megtudni egy kutatónak, hogy például melyik állampolgár fordult
hozzánk milyen kérelemmel.

Ez csak egy adatlap a számítógépes feldolgozáshoz, így néz ki egy dosszié adatlapja.
Több mint száz információs mezőt tartalmaz egyetlen dossziéról ez az adatbázis, és van 200
ezer ilyen dossziénk, ezt el kell mondani. Természetesen ugyanebben az adatbázisban tároljuk
a digitalizált anyagokat is. A digitalizált anyagaink mennyisége most már olyan másfélmillió
oldal körül van, amit ebben az adatbázisban tárolunk, tehát el lehet képzelni, hogy ez milyen
komoly informatikai infrastruktúrát igényel, és mennyi folyamatos fejlesztést és karbantartást.
Természetesen a digitalizált anyagokat - ez már végképp nem fog látszani onnan hátulról -
optikai karakterfelismeréssel is próbáljuk értelmezhetővé tenni. Itt látható, hogy a baloldalt
képként digitalizált anyagot jobb oldalt szöveggé alakította a program magában, és ki is van
pirosítva. Fel is ismerte ezt a Szabó Vajda István nevet a program a karakterfelismerés révén.
Nem tudom, hogy ez ismerős technológia-e, ezt azért már elég gyakran, sokfelé használják a
világban, és nekünk is ugyan kezdeti, de eredményeink már vannak ezen a téren.

Egy fontos tevékenységi területről hadd számoljak be még, amit a levéltárban
végzünk. Levéltárunk a kezdetektől fontosnak tartja azt, hogy ne csak adatokat szolgáltassunk
a kutatóknak, hanem magunk is végezzünk feltáró munkát, és ennek a feltáró munkának az
eredménye ez a bizonyos archontológiai kutatás - ez nem biztos, hogy közismert kifejezés,
levéltárakban igen, máshol nem biztos. Az archontológia lényegében hivataltörténetet vagy
intézménytörténetet, személyekre koncentráló intézménytörténetet jelent. Tehát lényegében
mi komoly kutatást végzünk évek óta arra nézve is, hogy az egykori állambiztonsági szervek
hivatásos alkalmazottjainak, SZT-tisztjeinek az életrajzát feltárjuk, és nyilván közzé is tegyük
az interneten, merthogy ezek az adatok, tehát a hivatali pályával összefüggő adatok nem
védendő személyes adatok. Természetesen történeti értékű fotóanyag is található az
iratanyagokban. Itt láthatók a világháborús képektől az ’56-os koalíciós időkig, számos
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történelmi vonatkozású fotónk van, ezt is egy nagy fotóadatbázisban tároljuk, és az interneten
keresztül ennek a jelentős része szintén hozzáférhető.

Az előadás elején beszéltem arról, hogy elég rossz állapotba kerültek az iratanyagaink.
Erre a múlt évtől kezdődően egy nagyszabású programot hirdettünk, és szerencsénk volt, mert
a Norvég Alap meg is támogatta ezt a munkát, és sikerült ebben a nagyszabású
állományvédelmi programban 1,3 millió oldalnyi iratanyagot digitalizálnunk, restaurálnunk,
illetve tömeges savtalanítási eljárással konzerválnunk. Tehát lényegében ez egy ilyen
konzerválási eljárás, bemegy egy ilyen fürdőbe, aztán megszárad az irat, és sokkal jobb,
használhatóbb állapotba kerül. Ez teljesen új technológia, Magyarországon csak kísérleti
jelleggel volt ilyen, és úttörő jelleggel nálunk sikerült először bevezetni ezt az egész munkát.
Tulajdonképpen most zárult le ez a hatalmas nagy feladat. Itt látható, hogy a Norvég Alap
támogatta.

Néhány dolgot arról, hogy mindez a belső feldolgozó munka hogyan tükröződik vagy
szeretnénk, ha tükröződne a külvilág számára is. Itt elsősorban a kutatókról érdemes beszélni.
Egyfelől a kutatók bejöhetnek a kutatótermünkbe, és az adatbázisunk egy részét
megismerhetik, használhatják, és természetesen, ahogy mondtam, ki is viszünk adatokat, ha
nem is adunk hozzáférést a belső hálózatunkhoz, de viszünk ki adatokat az internetre is; a
legkézenfekvőbb formában, a levéltár honlapján a levéltár fond- és állagjegyzékét - ez a
közkeletű elnevezése a levéltárakban annak a segédletnek, ami alapján az iratokat meg lehet
találni, tehát magyarul egy lista arról, hogy milyen irategyüttesek vannak - és természetesen a
raktári jegyzékeket is, ahol már elkészültek, így hozzáférhetők az interneten keresztül bárki
számára.

A kutatók egy általunk adott felhasználónév és jelszó segítségével többletjogokra is
igényt tarthatnak, és számos olyan információt lekérhetnek az interneten keresztül, amit
egyébként halandó állampolgárok nem. Itt láthatók például egyes dossziék legfontosabb
információi, a keletkezésétől a jelzetéig, a címéig, a kivonatáig megtalálhatják. Természetesen
a fotóadatbázisban is javarészt olyan képek vannak, amelyek nem titkosak, tehát ilyen módon
hozzáférhetők, és az interneten keresztül meg is adjuk ezt a lehetőséget.

A levéltár most már 14 éve működik, 8 éve ezen a néven, ahogy most itt látható.
Számos olyan kiadvány született, ami a mi iratanyagunkra támaszkodik; ezek
forráskiadványok, tanulmánykötetek, konferenciakötetek, de még egy levéltár-ismertető

DVD-kiadányványunk is készült az elmúlt évek során. Itt csak illusztrációként próbáltam
bemutatni néhányat azok közül a kiadványok közül, amelyek megjelentek, és egy részükkel
már magunk sem rendelkezünk, mert kifogytunk belőlük, csak könyvtárakban lehet a java
részét elérni.

Pár évvel ezelőtt indult, és azt gondolom, nagyon eredményes kísérletünket szeretném
még az előadás vége előtt bemutatni. Ez pedig egy internetes folyóirat, amely most már a
negyedik évfolyamába lép idén, és a Betekintő címet viseli. Itt látható, hogy 2007-ben indult,
a korábbi évfolyamok listája megtekinthető. Ez a negyedik év most már azt bebizonyította,
hogy ez nemcsak egy fontos publikációs fórum, hanem egy szakmai hivatkozási pont és
fontos szakmai folyóirat lett a Betekintő, és már nemcsak saját szerzőkkel, hanem egyre több
külső szerzővel működik a folyóirat. Itt látható, hogy az egyes cikkek elérhetők, elolvashatók,
sőt le is tölthetők pdf-formátumban az oldalról.

És egy szintén egészen friss kezdeményezés, ez a 2011. év találmánya, hogy így
mondjam: az idéntől indítottunk egy úgynevezett kávéházat minden hónap első csütörtökén,
egyfajta oldottabb hangulatú, beszélgetős, de szigorúan szakmai előadás köré csoportosuló
beszélgetős estet tart a levéltár, ezzel is próbál egyfajta kutatóközösséget összetartani, és őket
valami módon a levéltárhoz kötni.

Nagyon röviden így próbáltam volna meg összefoglalni, remélem, nem raboltam
túlságosan az idejüket.
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Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen a főosztályvezető-helyettes úrnak a beszámolóját.
Szerintem a korábbi bizottsági ülésen leadott írásos beszámoló és ez így együttesen elég jó
átfogó képet adott arról a munkáról, amit a levéltár végez.

Kérdések, válaszok

Most akkor a képviselőknek adnék lehetőséget arra, hogy ha bármilyen kérdésük van
vagy kiegészítenivalót kérnek, akkor azt most megtegyék. Tóth képviselő úré a szó.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönjük szépen a
tájékoztatást is. Engem mindig a praktikus dolgok érdekelnek, de szeretném megkérdezni azt,
hogy milyen várakoztatási idő van itt egy-egy dokumentumhoz való hozzáférés esetében,
tehát ha bejön egy lakos, akkor mi gyakorlatilag a menete annak, hogy ő megkaphassa azt a
fénymásolatot, amit kér, és mennyi időt kell emiatt várnia.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Összegyűjtenénk a kérdéseket, jó? (Dr. Gyarmati György
bólint.)

Mile képviselő úrnak adnám meg a szót.

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is gyakorlatias
kérdéseim lennének. A kutatók kiszolgálása, segítése többször is elhangzott, ami nagyon
helyes dolog, de történik azért valamilyen ellenőrzés, amikor bejön valaki, és azt mondja, ő

kutatni szeretne? Tehát az ő kutatói státuszának az ellenőrzése hogyan zajlik, hogy egészen
pontosan fogalmazza, mert azt bárki mondhatja magáról, hogy kutató. Ezt azért kérdezem,
mert akár egészen kényes következmények is lehetnek, ha nem elővigyázatos a levéltár.

A következő kérdésem, hogy a költségvetésükből mennyire tudnak kijönni, és hogyan
tudják megoldani mondjuk az iratok tárolását, mert ez mindig egy kényes dolog szokott lenni.
Ez abszolút gyakorlatias kérdés, és ez költségigényes dolog, mert ki szokták nőni ezek az
intézmények a tárolókapacitásukat egy bizonyos idő múlva.

És még egy, ez átfogó kérdés. Sajnos abban is eltér, vagy nem tudom, sajnos-e, de
eltér ez az intézmény a többi levéltártól, hogy közvetlenül a szemléletformálásban kényesebb
területeken, aktuálpolitikai területeken is szerepe van, tehát akár a közfelfogás alakításában is
lehet a levéltárnak szerepe. Mennyire nyomasztó ez, vagy mennyire zárja ki a
tárgyilagosságot? Egyáltalán hogyan érzik, mennyire tudnak részt venni a közelmúlt
eseményeinek értékelésében, normális, higgadt megközelítésében? Ez már egy átfogó,
elméletieskedő kérdés volt.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, itt az előadásban elhangzott,
hogy hiányos a levéltár. Az önök számításai szerint darabra vagy százalékra mennyi és mi
hiányzik az anyagokból? Ezt azért kérdezem, mert itt az előadásban az volt, hogy főleg a
működéssel kapcsolatos dokumentáció hiányzik, de - talán Mile képviselő úr kérdéséhez
csatlakozik ez - azért az elmúlt években a magyar közéletben rengeteg papír keringett körbe-
körbe, és azokról bizony kiderült, hogy nem mind teljes, hiányos vagy nem úgy van. És a
legutóbbi bizottsági ülésen, én még emlékszem arra, hogy Csenger-Zalán képviselő úr volt,
aki felháborodott azon a kérdésemen, hogy mit hoznak és mennyit be a levéltárba. És aztán a
főigazgató úr mondta, hogy igenis hoznak be a levéltárba anyagokat, amiket külön
gyűjteményként kezelnek. Előfordult-e az elmúlt időszakban bármikor, hogy olyan anyagot
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hoztak be, amit aztán így nem külön kellett kezelni, hanem valóban szerves része volt a
dokumentációnak? Mert ha valami hiányzik… - itt a főosztályvezető-helyettes úr azt mondta,
hogy ezek egy részét lehet hogy megsemmisítették, aztán ezek egy része lehet hogy speciális
magángyűjteményekbe került, ezért kérdezem azt, hogy amikor hoznak be, akár mondjuk
külföldre szakadt hazánkfia hoz be ilyen papírt, mondjuk hagyatékból - főigazgató úr éppen
azt mondta -, ezek mennyire tudják szerves részét képezni a levéltárnak.

Aztán persze az is egy kérdés, hiszen itt azért nyilván önök is kutatnak, hiszen Mile
képviselő úr kérdése nagyon fontos a kutatók tekintetében, hiszen önök például az internet-
hozzáférésnél különbséget tesznek az állampolgár által olvasható anyagok és a kutatók által
olvasható anyagok között, és a nyilvános adatok tekintetében én nem érzem ennek a
különbségtételnek a fontosságát, mert szerintem minden magyar állampolgárnak joga van
tudni annak az időszaknak a történelmét, hogy mi volt akkor, hogyan működött akkor, és e
tekintetben szerintem ennyivel nem lehet több jogosultsága egy kutatónak őszintén szólva,
főleg, mert láttam, hogy ilyen magánkutató, ami elég speciális kategória őszintén szólva, meg
általában a kutató, mert manapság Magyarországon sokan magukra húzzák azt, hogy ők
kutatók, és én még mást tanultam az egyetemen, hogy mi a kutató ismérve. Szóval
indokoltnak tartják ezt például az információs szabadság tekintetében, hogy ilyen különbséget
tegyenek az internetes felületen kutató és magánszemély között?

Aztán azt is szeretném megkérdezni, hogy általában milyen formában keresik meg a
levéltárat. Tehát levél formájában? Személyesen? Merthogy a főosztályvezető-helyettes úr
elmondta, és szerintem az egy nagyon támogatandó dolog, hogy itt a digitális világban
rendkívül fontos az internetes elérés, hogy milyen gyakori az, hogy egyébként digitális
formában, tehát e-mailen, interneten keresztül keresik meg önöket, mert ez szerintem egy
nagyon fontos kérdés. A mai világban szerintem egyre inkább afelé kell menni, hogy minél
jobban irányítsuk az internet felé az embereket, például költségkímélés szempontjából, hiszen
önök elmondták, hogy például a kutatóknak volt olyan éve, hogy majdnem tízezer… (Cseh
Gergő Bendegúz: Százezer!) - bocsánat! - …százezer fénymásolatot, tehát papírt adtak ki.
Ennek a költsége óriási. Ha ezeket az anyagokat nyilván mindet digitalizálni lehet, és
elérhető, akkor azt hiszem, hogy ezek a költségek jelentősen csökkenthetők, hiszen a
kutatóknak nem feltétlenül - ahogy a magánszemélyeknek sem feltétlenül - papír
formátumban kellene odaadni, hanem sokkal inkább internetes formátumban.

Végül csak azt szeretném megkérdezni, lehetséges lenne-e, hogy ezekből a
kiadványokból a jövőben a Nemzetbiztonsági bizottság, amely ezeket irattározza, kaphasson
egy példányt. Mert volt ott egy, számomra nagyon érdekes, „Az állambiztonsági szolgálatok
és olimpia - 1956-1988”. Az elkészült ilyen dokumentumokból a Nemzetbiztonsági bizottság,
amely aztán ezt természetesen megőrzi az útkornak, tehát az nem fordulhat elő, hogy nálunk
nem marad példány belőle, hiszen irattározzuk, kaphatna-e ezekből példányokat? (Móring
József Attila megérkezik az ülésre.)

Köszönöm szépen. És akkor főigazgató úrnak és kollégáinak adnám meg a szót.

KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára főigazgató-helyettese: Akkor kezdem a választ én. Mennyi idő alatt adjuk ki az
iratokat? Azt nem lehet megmondani pontosan, hogy mennyi idő alatt adjuk ki az iratokat,
mert különböző rangsorba soroljuk a beérkezett kérelmeket. Van például egy abszolút
kivételezett réteg: aki 80 év fölötti, azt előre soroljuk. Elnézést, de kénytelenek vagyunk, ezt
még eddig mindenki tudomásul vette. Tehát kénytelenek vagyunk valamiféle szelekciót tenni,
mert egyébként körülbelül fél és egy év közötti lenne a várakozási idő. Na most, ilyen
esetben, ha valaki idős, ha valaki beteg, ha valaki például ’56 után le lett csukva és ezért
jogosult lenne egy érdeméremre, ami egyébként nyugdíj-kiegészítéssel jár - csak próbálom
sorolni az eseteket -, akkor ilyenkor mindig előre soroljuk, ráírjuk, hogy sürgős, és akkor
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bizony előfordul, hogy két-három hét alatt vagy még hamarabb is valaki megkapja az iratait.
De ugyanezen okból kifolyólag mások meg hátrébb sorolódnak, tehát van, akinek sajnos
hosszabb ideig kell várni. És azon is múlik, hogy benne van-e már abban az egymillió
emberben, akinek az adata rajta van a gépen, mert ha benne van, akkor pikk-pakk, tudjuk,
hogy melyik dossziéban kell keresni. Ha nincs rajta még, nem dolgoztuk még fel, mert itt
ötven-hatvanmilliónyi oldal van, azt nem lehet ezzel a Recognitával elrendezni, amit a Gergő

mutatott, hogy rá tudunk névre keresni, mert a személyt azonosítani géppel nem lehet, a sok
Kovácsot, Horváthot, Kist, Nagyot. Soha nem is fogjuk tudni az egészet azonosítani, hiszen
nincs mindegyiknél ott annyi természetes személyazonosító adat, amiből be tudjuk határolni.
Tehát ha nincs rajta, és keresnünk kell, hogy a munkahelyéről vajon készült-e
objektumdosszié, valakiről az ismerősei közül készült-e dosszié, akkor azokat mind
előszedjük, és elkezdünk nyomozgatni. És hadd mondjam, hogy a nemleges értesítéshez kell a
legtöbb idő, merthogy meg kell bizonyosodni, hogy nincs, és a nincshez sokszor több idő kell,
mint ahhoz, ha valaki már benne van a rendszerben, kiköpi a gép a 40 dossziét, amiben benne
van, akkor az idő, amíg átnézzük, kiszedjük, hogy melyik oldalon szerepel, és amíg
anonimizáljuk, mert ugye az állampolgár csak a magáról szóló iratokat kaphatja meg.

Azt hadd jelezzem itt, hogy ebben a vonatkozásban a törvény pontosításra szorul.
Sokkal több iratot kaphatna meg egy normális szövegezés mellett az állampolgár, mint
amennyit most megkap. Természetesen odáig nem lehet eljutni, hogy mindenkiről megkapja
az adatokat, hiszen az információs önrendelkezési jog azt jelenti, hogy mindenki a saját
adataival rendelkezik, nem pedig a szomszéddal, de azért egy beszélgetés anyagát hadd ne
vágjuk már szét, és kapja meg az egészet az adott polgár. Tehát csak szeretném mondani,
hogy van itt még mit javítani.

A kutatók ellenőrzése a következő. Mondtuk, hogy kétféle kutató van: tudományos
kutató meg magánkutató. Akkor előre hadd bocsássam, hogy a levéltári törvény, ami ránk is
vonatkozik, megmondja, hogy egy személyes adat meddig védett. Ez a védettség az illető

halálát követő 30 évvel jár le; ha ez nem ismert, akkor születését követő 90 év után; ha ez sem
ismert, akkor az irat keletkezésétől számított 60 év után. Most ha ezek a határidők leteltek,
tehát ha nem védett már az adat, akkor ezt bárki kutathatja, ők a magánkutatók, akik ezt
kutathatják; akárki bejön az utcáról, ilyen anyagot, ami már nem tartalmaz védett személyes
adatot vagy egyáltalán nem tartalmaz személyes adatot, mert például működési irat, azt
természetesen bárki szabadon kutathatja.

Más a helyzet a tudományos kutatóknál, náluk kell egy úgynevezett kutatási engedély.
A kutatási engedélyt nem mi adjuk, hanem az úgynevezett levéltári kuratórium, és ahhoz,
hogy ezt az engedélyt megkaphassák, kell, hogy legyen elképzelésük arról, hogy mit akarnak
kutatni és a kutatott anyaggal mit akarnak csinálni, kell erről egy tervet készíteniük és be kell
adni. Be kell adniuk vagy célszerű, ha beadnak egy publikációs jegyzéket, mert akkor esetleg
több mindent kutatnak, mint amit, és be kell adniuk egy úgynevezett támogató állásfoglalást,
amely támogató állásfoglalást egy olyan intézménynek kell adnia, amelyik a történelem
kutatásával feladatszerűen foglalkozik. Tehát itt a biztosíték arra, hogy kutató jön be valóban,
igazándiból a támogató állásfoglalásban lenne.

Az egy másik kérdés, hogy én nem minden esetben adnék támogató állásfoglalást
annak, aki kapott, de ez nem a mi feladatunk, ezt nem ránk bízza a törvény. A mi feladatunk
az, hogy ha valaki megkapja a kutatási engedélyt a kuratóriumtól, akkor annak minden, a
témájába vágó anyagot odaadjunk, semmit ne titkoljunk el előle, hanem mindent kapjon meg.
Eddig tart a mi felelősségünk, onnantól kezdve már a kutató felelőssége az, hogy az általa
megkapott anyagból mit hoz nyilvánosságra, mert az egy másik történet. Tehát egy dolog az,
hogy mit lehet kutatni, sokkal többet, mint amennyit nyilvánosságra lehet hozni; és egy másik
dolog az, hogy mit lehet nyilvánosságra hozni, de azt már az adatvédelmi törvény határozza
meg.
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Szó volt itt különleges személyes adatokról, amivel tele van a levéltárunk, és mégis a
kutatóknál ilyen kis picike az anonimizált oldalak száma. Ez azért van, mert a tudományos
kutatók három különleges személyes adat kivételével az összes személyes adathoz - tehát
beleértve a különleges adatokat is -, hozzáférhetnek. Amihez nem férhetnek hozzá, az a
szexuális szokások, a kóros szenvedély és az egészségi állapot, az összes többihez
hozzáférhetnek, ezért is anonimizálunk ilyen keveset.

Akkor még csak egy mondat, ha már nálam van a szó. Ha egyszer módosítanák a
törvényt, akkor én azért az egészségi állapottal kicsit másképp bánnék: visszaállítanám azt az
állapotot, ami 2003 előtt volt, hogy az intézménynek legyen joga eldönteni, hogy azt az
egészségügyi adatot kiadja-e vagy sem, mert vannak olyan helyzetek, amikor a történelem
megismeréséhez szükséges az egészségügyi adat kiadása, tehát hogy most azért halt meg,
mert agyonverték a börtönben vagy milyen külsérelmi nyomok voltak rajta, azt azért bizonyos
esetekben bizony jó lenne, ha a tudományos kutató tudhatná, még akkor is, ha ez egy
egészségügyi adat.

Átadom a szót, jön a harmadik.

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Mile Lajos képviselő úr következő kérdése, ahogy én így sorrendben felírtam, a
költségvetés volt. Nem akarom ezt a kicsit kaján helyzetet megint előidézni a
Nemzetbiztonsági bizottság ülésén. Amikor erre a legutóbb válaszoltam a parlamentben, hogy
természetesen, kérem szépen, kétszer annyi költségvetéssel kétszer annyi intenzitással tudjuk
feldolgozni az iratokat, mire az volt a bizottsági válasz, hogy megtesszük majd mi azt, hogy
szólunk ez ügyben. Nem kérjük, elboldogulunk a jelenlegi költségvetésünkkel, kivéve olyan
esetekben, mint az idén, amikor a december 29-én jóváhagyott költségvetésünkhöz képest
január 31-én már 30 millióval kevesebbünk volt. (Kónyáné dr. Kutrucz Katalin: 35-tel!)
Bocsánat, 35-tel kevesebbünk volt.

Az irattári tárolókapacitás. Az irattári tárolókapacitását ezen intézménynek - majd ha
lemegyünk az irattárba az ülés vége után, látni fogják - háromszor alakítottuk át: egyszer az
1997. évi beköltözéskor, egyszer a 2003-as új törvény megszületésekor, és egyszer azóta is
két éve. Jelenleg ott tartunk - majd itt szétválasztom a választ -, hogy a mai tudásunk szerint
várható, ismerhetően még meglévő, de nem a levéltárunkban őrzött állambiztonsági iratokat
be fogjuk tudni fogadni. Itt most befejezem a választ azért, mert két másik kérdés kapcsán
erre még vissza fogok térni.

A levéltári közvélemény-formálásban két dolgot hadd kell elmondjak. A közeljövőben
talán megjelenik, most írtam le éppen ezt: egyrészt az összes többi volt posztszocialista
országban, volt NDK, bocsánat, Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, hadd
ne soroljam tovább, minden esetben úgy hozták létre a hozzánk hasonló típusú intézményeket,
hogy külön education, tehát azt mondom, hogy külön oktatási, külön PR-, közvéleményt
formáló osztályai is vannak, és csendben mondom, a lengyeleknek meg a németeknek csak ez
a részlegük - a kétezres létszámukhoz képest, a lengyeleknél háromezres - nagyobb, mint
nekünk a teljes levéltári létszám. Magyarán: miután erre a mi levéltárunk szó szerint a törvény
készülésekor nem kapott kapacitást, ez ügyben ilyen értelemben azt mondanám - hogy
mondták ezt régen? -, hogy népművelést folytatni nincs kapacitásunk e téren.

Az, hogy a levéltárunkról mennyien tudhatnak, mert ez is része lehet annak, csak a
tapasztalatokból tudom mondani. Az elmúlt 15 év különböző ügynökbotrányai kellőképpen
ismertté tették ezt a levéltárat ahhoz vagy fogalmazhatok úgy is, hogy rendszeresen ingyen
reklámunk van a média jóvoltából. Ennél intenzívebb, hogy mondjam, önreklámot
magunknak valószínűleg nem tudnánk csinálni. Az egy más kérdés - ha úgy tetszik, ez egy
harmadik kérdés -, hogy a levéltári és a történettudományi feltáró munkában itt megjelenített
kiadványokkal, konferenciákkal, most említett előadássorozattal, folyóirattal, azt mondanám,
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a múltfeltárás, archiváriusi és historikusi, ha úgy tetszik, szakmai közegében az elmúlt 15 év
alatt, ha kicsit öntelt vagyok, akkor azt mondanám, nemcsak ismertséget, respektust is szerzett
magának. Vagy igaz, vagy nem, ugye, mindenki a saját lovát dicséri.

Ami ezenkívül a különböző - azt mondanám - ügynökvadászati kutyakomédiák körül
folyik a médiában, abba - tisztelettel jelentem - nem szoktunk belefolyni.

KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára főigazgató-helyettese: Elnézést, csak egyvalamit hadd fűzzek még hozzá ehhez.
Igaz, hogy a levéltárnak ilyen típusú feladata eleve nincsen, sem pénzt, sem embert nem
kaptunk rá, azzal együtt mindaddig, amíg a Terror Háza létre nem jött, addig rendszeresen
szerveztünk kiállításokat itt, és amikor a Terror Háza létrejött, akkor pedig, tessenek
megnézni, az anyagok egy jelentős része tőlünk származik. Tehát azt, amit
összegyűjtögettünk, én speciel találtam egy ÁVO-s pincét még anno, és annak a berendezését
tokkal-vonóval, úgy, ahogy volt, mármint amit nem kellett megsemmisíteni, mert egy része
olyan penészes állapotban volt, hogy meg kellett semmisíteni, de amit nem, az elhoztuk, és
azt mind odaadtuk a Terror Házának, amikor létrejött. És azóta is azért szervezgetünk
kiállításokat, például Recsken egy állandó kiállítás van, amit szintén, annak a technikai részét,
a kiállítás szakmai anyagát mi csináltuk. Tehát amennyi erőnk van, azt úgy próbáljuk.
Csináltunk már több kiállítást, vándorkiállítás is volt, de ennyire telik, mert pénzünk és
emberünk nincs hozzá, csak egy kis pluszszorgalmunk.

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Kutató, magánszemély és kutató különböző jogosultsága. Erre hadd ne
válaszoljak, mert ha jól tudom, az elnökhelyettes asszony egyik válasza erre választ adott már:
a törvény, mi a magánkutató és mi az egyéb kutató. Arra a részére talán nem, hogy az olyan
furcsának tűnik, hogy a kutatónak miért van több jogosultsága. Tisztelettel jelentem, azért,
mert a kutató, ha úgy tetszik, mindenre kiterjedően a múltat tárja fel. Na most, ahhoz képest,
hogy magánszemélyként mi közöm nekem a szomszédom állambiztonsági megfigyeltségéhez,
ezt a törvény előírja, az az ő adata. A nélkül viszont, hogy a kutatónak ne tudnánk biztosítani,
hogy ha úgy tetszik, a rám vonatkozó és a szomszédomra vonatkozó iratokat is megismerje, a
nélkül meg nem lenne múltfeltárás. Vagy itt félreértettem a kérdést?

ELNÖK: Nem. Ha megengedné, azért szólnék közbe, mert amit a főigazgató-helyettes
asszony mondott, hogy átadják a kutatóknak a dokumentumot, és onnantól kezdve a kutató
felelőssége, hogy mit hoz nyilvánosságra. (Dr. Gyarmati György: Így rögzíti a törvény.) Az
egy szelekcióra ad lehetőséget szerintem. Tehát egy kutató maga dönti el, hogy mit milyen
összefüggésben ad… Ha ez mindenki számára az információs szabadság tekintetében -
 nyilván figyelembe véve az adatvédelmi dolgokat - nyilvános lenne, akkor azt gondolom,
nincsen ilyen lehetőség senkinek a részéről, hogy egy-egy dokumentumot vagy egy-egy
eseményt vagy egy-egy dokumentum hiányát a saját maga szája íze szerint tegye közzé. Mert
ma úgy néz ki, hogy a tudományos kutató tulajdonképpen közvetíthet, még akkor is, ha ezáltal
törvényt sért, az állampolgár felé.

KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára főigazgató-helyettese: Elnézést! De akkor a tudományos kutató elveszti a pert -
 mint ahogy elvesztették már jó néhányszor -, ha olyasvalamit hoz nyilvánosságra, amit nem
lehetett volna.

ELNÖK: Bocsásson meg, azt gondolom, ez a tényen sajnos nem változtat, mert ha
valaki egyszer nyilvánosságra hoz személyes adatokat, akkor azt a személyt sem önök, sem
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senki nem tudja megvédeni. A tudományos kutatónak azt lehet mondani egy polgári perben
vagy bármilyen perben, hogy kérem szépen, rosszul végezte a dolgát. Persze feltételezem,
hogy az, aki ilyet csinál, többet nem nagyon kap engedélyt.

KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára főigazgató-helyettese: Erre még nem láttam precedenst, ugyanis ez nem törvényi
feltétel. Ha a törvénybe beleírják, akkor nyilván be lesz tartva, de az a helyzet… Tehát vannak
ellentmondásai a törvénynek. Én mindig azt mondom a kollégáknak, hogy akkor is be kell
tartani. Ha kérdezik, hogy miért, akkor azt mondom, amit most mondok önöknek is, mert így
szól a törvény. Ez az a magyarázat, amibe nem lehet belekötni. Ha azt kívánja valaki, hogy
másképp járjunk el, akkor tessék hozni egy másik törvényt. De bármilyen másik törvényt nem
lehet hozni. Tehát olyan törvényt például, hogy mindenkinek a személyes adatait kipakoljuk
az internetre, nem lehet hozni, mert ilyen kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság már
többször elkaszált, és ebben a gyakorlata nem fog változni a továbbiakban sem. Nem is
hiszem, hogy helyes lenne, hogy amit az ÁVO elkezdett, de nem fejezett be, mert összeszedte
az adatokat, csak nem hozta nyilvánosságra, azt majd most mi fejezzük be azzal, hogy
nyilvánosságra is hozzuk.

ELNÖK: Azt hiszem, hogy ebben nincs közöttünk vita, de ennek a levéltárnak
szerintem nemcsak az a feladata, hogy az egyes állampolgári igényeket kielégítse arra
vonatkozóan, hogy ők szerepelnek-e bármilyen nyilvántartásban, hanem hogy lehetőséget
biztosítsanak a Magyar Köztársaság állampolgárainak, hogy megismerjék azt a korszakot.
Márpedig sajnálatos módon azt a korszakot, hiszen éppen önök mondták el, hogy hiányoznak
az általános papírok, a működésre vonatkozó papírok, azt máshogyan nyilvánvalóan nem
lehet megismerni, mint ezeken a dossziékon keresztül. Ez nagyon nehéz dilemma, hogy ezt
hogyan lehet feloldani, ez rengeteg munkát igényel. Én nem vagyok egy ilyen nagy emberjogi
aktivista, ezt szeretném elmondani, de szerintem az egyes állampolgárok információs
szabadsága és a közösség információs szabadsága ebben a kérdésben valamilyen módon fel
kell oldódjék akár a levéltárban, akár a törvény kapcsán, mert ezt a dilemmát meg kell oldani,
hiszen éppen önök mondták, hogy hiányzik annak a korszaknak a működésével kapcsolatos
általános információk nagy része. Igaz? Viszont rendelkezésre állnak egyébként a konkrét,
egyedi ügyek, amelyekből nyilvánvalóan vissza lehet következtetni arra, hogyan működött ez
a rendszer. És ezt a kettőt valahogy fel kell oldani. Megmondom őszintén, én a saját
szememnek hiszek, én nem hiszek annak, amit kutatók vagy nem kutatók leírogatnak. Az
elmúlt húsz évben a Magyar Köztársaságban ezeket a dossziékat nagyon sokszor alkalmazták
ilyen vagy olyan dolgokra, akár olyan dossziékra, amelyek lehet, nincsenek is meg a
levéltárban, hanem valamilyen magánlevéltárból kerültek elő. Szerintem ez rossz dolog. Tehát
egy helyen kell ezeket a papírokat kezelni, azért, hogy egységes, megismerhető és ezáltal
objektíven lehessen ezt a korszakot, és megismerhesse ez az ország a saját történelmét.

Úgyhogy természetesen, ha önök úgy gondolják, hogy van olyan, amit az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényen kell módosítani, abban -
 nyilván a kormánypárti képviselőkön múlik - lehet segítséget nyújtani. De szerintem egyre
többször elő fog kerülni az információs szabadság kérdése, merthogy mégiscsak egy olyan
területtel foglalkozik a levéltár, amit akkor is nagy legenda és titkok öveztek, és a
titkosszolgálatok tevékenységét ma is titok lengi körül.

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Hogy mit nem fogunk tudni, vagy mit hogyan fogunk tudni, a hiányokra
kérdezett rá elsőként és a behozott anyagokra, ha jól emlékszem, elnök asszony. Erre három
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válaszom van - nem gondoltam, hogy ennyire részletesen bele kell menni, majd a végén, ha el
nem felejtem, belemegyek.

A hiányokat én két nagy korszakra osztanám: 1945 és ’56 között, azt mondanám -
 talán így értik maguk is jobban -, a Péter Gábor-Piros László–korszakra vonatkozóan
döbbenetes nagy az állambiztonsági szolgálatok működési iratainak a megléte. Mert saját
maguk is tüntettek el iratokat…

KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára főigazgató-helyettese: A hiánya!

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Bocsánat! A hiánya. Döbbenetesen nagy a hiánya. Ők maguk is semmisítettek
meg iratokat, ’56-ban rengeteg eltűnt, elégették, széthordták, és ők maguk egyfolytában… - a
Belügyminisztérium lifthofjai izzottak, ahogy néhány szemtanú a mai napig olvashatóan
leírta. Szó szerint ez történt.

De akkor itt egészítem ki, hogy: időnként nem mit hoznak be, hanem mit hozunk be.
Ennek a Rákosi-korszaknak - majd megkapom a magamét - volt egy nagy előnye, egy nagy
pozitívuma: minden pártellenőrzés alatt volt. Azon iratok nagy részét, amit a
Belügyminisztériumban vagy az ÁVH maga eltüntetett, mert mindenről jelenteni kellett,
megőrizték a pártközponti iratokban, aminek következtében - és ezt nem mások hozzák be -
párhuzamosan folytatjuk a kutatásainkat a Politikatörténeti Levéltárban, az Országos
Levéltárban és a megyei levéltárakban, ahol leginkább, azt mondanám, a pártszervezeti és a
párt úgynevezett vezető szervi irataiból visszamenőlegesen viszonylag sikeresen - ennyiben
azért hadd védjem már meg a történészkutatókat, akik a szakmai konvenciók betartásával
végzik a kutatásokat -, valamelyest fogják tudni akár még az elnök asszony számára is
hitelesen rekonstruálni az egykori ÁVH tevékenységét ezen beszerezhető forrásokból.

Az ’56 utáni iratokban - öt évvel ezelőtt egy jelentésünkben leírtuk, de akkor az még
nem ennek a bizottságnak készült - mondok egy nagyon érdekes arányszámot, hogy milyen
irataink vannak. Mi ugye gyűjtjük az úgynevezett belső elhárítás iratait, a polgári hírszerzés és
elhárítás iratait, valamint a katonai hírszerzés és elhárítás iratait 1945 és 1990 között; most
nem térek ki még a technikai szervekre is. A belső reakció elhárítási iratokról azt mondanám,
hogy ezer folyóméternyi az iratnagyságunk, de a négyezerből ki tudják számolni, tehát
elmondta Gergő, hogy 2600, ha jól emlékszem, csak erről szól, tehát ezres nagyságrendű

folyóméretekben mérünk, amit megkaptunk eddig. A polgári hírszerzés és elhárítás iratai a
levéltárunkban százas nagyságrendű folyóméterben vannak jelen. A katonai hírszerzés és
elhárítás anyagai tízes, bocsánat, ha összeadom, azt hiszem, 48,2, de lehet, hogy már 50 is
van. Nem tudom, hogy érzékelhető-e ebből, hogy hol van hiány. Nem tudom, hogy a katonák
annyival kevesebbet írtak volna abban a korban, mint a polgári titkosszolgálatok tagjai,
mindenesetre a mi megkapott iratainkból ez az iratarány derül ki.

Ide még két megjegyzés. Az egyik, hogy mit hoznak be. Nos, az a típusú irat, hogy
ugyan az úgynevezett hazavitt magánirattárak visszajönnek-e. Ezek, tisztelettel jelentem, a
törvény megszületését követő harmadik hónap után már nem jöhettek be egyszerűen azért,
mert volt egy limit a 2003. évi III. törvényben, hogy aki ilyet otthon tart, tehát ebbe a
kompetenciába tartozó iratokat otthon tart, az lesz szíves beszolgáltatni, mert egy, a
törvényben megjelölt - meg nem mondom, a 11. § valamelyik bekezdése talán - határidő után
bármilyen ilyen irat előkerülése, a továbbiakban azt mondanám, hogy semmilyen, tehát se
polgári, se bírósági, se történelmi kutatásban nem tekinthető hitelesnek. Tehát adott a törvény
egy limitet, hogy a hazavitt iratokat meddig hozzák be. Na, most pontosan annyi iratot
kaptunk az elmúlt 12 évben - hangsúlyozom, hogy ilyent típusú iratot -, mint amennyit maguk
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kaptak, hadd feltételezzem. Emiatt egyszer se kellett rendkívüli napon kinyitni az irattárunkat,
mert itt álltak volna sorba, hogy vissza akarják hozni a hazavitt iratokat.

Van a dolognak egy másik része, hogy még mit hoznak be. Behozni többnyire, azt
mondanám, hazai és külföldi emigráns hagyatékok jönnek hozzánk felajánlásból; azért
felajánlásból, mert emigráns hagyatékokat se tudunk vásárolni. Ezek emigrációs szervezetek
irataihoz is kapcsolódnak, emigrációs exponált személyek hagyatékát jelentik, amiben
egyszerre van levelezés, szervezetműködési irat vagy akár a könyvtáruk is, de az úgynevezett
letéti anyagunk, egy-két specialistást leszámítva…; az egyik kolléganőm - itt volt a felsoroltak
között - az iszonyatos gyömrői gyilkosság történetét, azt mondanám, két gyermeki
magánhagyatéknak a hozzánk kerülésével kiegészítve tudta végre a történtek után 60 évvel
megírni. Bocsánat, a korabeli ÁVH is vaskosan belejátszott ebbe, akkor még PRO-nak hívták,
mert azonnal rám szólnak a kollégáim, mármint Politikai Rendészeti Osztálynak hívták a
későbbi ÁVO-t vagy ÁVH-t, de ilyen típusú iratokat boldogan és örömmel fogadunk, mert
ezek nemcsak a ’45 utáni magyar történelmi múltat, hanem ahogy az előbb mondta egy másik
kapcsán, azt mondanám, hogy a magyar állampolgárok meghurcolásának - legtöbbször a
politikai rendőrséghez kapcsolódó - történetét segíti rekonstruálni.

Fordítanom kell, mert nem tudom, hogy végigmentem-e a kérdéseken.

ELNÖK: Kiadványok!

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Igen, kiadványok, bocsánat! Nos, a kiadványokkal bajban vagyunk, csak egy
szempontból. Ez már egy belső levéltárosi szakma, magunk mutogatásaként, működésünk
bizonyítékaként természetesen minden egyes magyarországi kiadványnál készít éves
jelentéseket, konferenciaköteteket, dokumentumköteteket és miegyebeket, és ezt igen,
többnyire költségvetési támogatásból ki is adják, de ezek, azt mondanám, ha 500-600
példányban kerülnek is kiadásra, akkor ezt szétosztjuk egymás között a társlevéltárak.
Vagyunk az országban összesen levéltárak, mondjuk, negyvenen, így van cserealapunk, mert
ezek nem kerülnek könyvtárosi forgalomba, mert nem veszi át, vagy ha átvenné valamelyik
magyar könyvkereskedő, akkor az eladási árnak - mint ahogy maguk is tudják - most már 45-
50 százaléka között van az úgynevezett kereskedelmi árrés. De azért ezek nem annyira, hogy
mondjam, 100 ezer számban elkapkodott kiadványok, és amennyiért átvenné egy kereskedő,
nem veszi fel.

Magyarán: nemrégen voltam - nem nevezem meg - egy másik kedves társlevéltárban,
ahol két ekkora szoba volt az elmúlt húsz év remittendájával; boldogok és büszkék, mert
kiadtak és dolgoztak tudományosan, csak nem került piacra. Azt mondanám, hogy ilyen
kiadványunk nekünk is van az első évből, boldogan tudunk adni. Ebből következően 2003
után, 2004-től kezdődően igazából, mert egy-egy szerződés kell, többnyire valamelyik
kiadóval társulva jelentetjük meg a kiadványunkat, mert ha a kiadóval társulva jelentetjük
meg a kiadványunkat, akkor Lentitől Kisvárdáig, Mosonmagyaróvártól Gyulavárig elkerül a
könyvesboltokba is, tehát azt mondanám, hogy hozzájuthat a magyar nagyközönség is. A
társulásnak az mindig, azt mondanám, része, hogy limitált az a hányad, amit a levéltár
megkap mint társkiadó, mint ha azt mondanám, hogy az anyag kezelője. Tehát azért mondom,
hogy ilyen értelemben - miközben jobban hasznosulnak az elmúlt években a piacon a
könyveink - többek között nem merjük még egyszer kiadni, mert a fene tudja, hogy öt évvel
az események után megy-e, amire rögtön rákattant a szeme, az Állambiztonság és Olimpia.
Nem adtuk ki, csak 700 példányban, öt példányt őrzünk a jövőnek, mármint az utódainknak,
hogy annyi maradjon még meg, mert az elfogy, de nem tudom, hogy ha még egyszer
kiadnánk, ez elfogyna-e még egyszer.
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ELNÖK: De legalább el lehet olvasni, ha csinálnak ilyet ilyen földi halandóknak is,
mint a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke és tagjai?

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Hogy gonoszkodjak, ha a parlamenti könyvtár megrendelte, akkor bizonyára,
egyébként oda mint parlamenti könyvtár szoktunk átküldeni, de még nem jutottam a
mondandóm végére: ami létezik remittendánk, abból egy sorozatot össze fogunk állítani, és át
fogjuk küldeni a Nemzetbiztonsági bizottságnak.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük.

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
főigazgatója: Lehet hogy van olyan, amire nem válaszoltam, most már nem tudom.

ELNÖK: Úgy gondoljuk, hogy valamennyi kérdésünkre választ kaptunk. Nézek a
képviselőkre… (Senki sem jelzi ellenvetését.) Ami meg esetleg olyan technikai, azt akár a
bemutatón el lehet majd mondani.

Nagyon szépen köszönjük a bevezetést, a kérdésekre adott választ is és a felajánlást is,
már csak azért, mert azt gondolom, hogy mégiscsak a levéltár a polgárokat kell hogy
szolgálja, és ha hiszik, ha nem, a Nemzetbiztonsági bizottság irattárát is igen előszeretettel
használják arra illetékesek, aztán néha kísérletet tesznek arra illetéktelenek is, hogy
tanulmányozzák, de őrizzük ezt az irattárat. De azt gondolom, az nagyon fontos, hogy
egyébként minél többen lássák azt, hogyan működött ez a rendszer, minél több információval
rendelkezzenek az állampolgárok, és tényleg a fiatalabb generáció tanuljon belőle.

Én ezt a napirendi pontot, ezt a részét, a szóbeli bevezető részét lezárnám, és ahogy
megbeszéltük, folytatni fogjuk majd a munkánkat egy látogatással.

Egyebek

A 2. napirendi pont keretében, az egyebeknél annyit szeretnék elmondani
képviselőtársaimnak, hogy meghívást kaptunk a közép- és kelet-európai nemzetbiztonsági
bizottságok III. regionális konferenciájára, szeptember 7-8., Belgrád. Két személyre kaptuk a
meghívást, gondolom, egy kormánypárti és egy ellenzéki. Képviselőtársaimnak nyilván nincs
ellene kifogása, ha én egyfelől képviselem a bizottságot, és még egy személynek adnánk
lehetőséget. Azt kérném, hogy ezt minél hamarabb, merthogy június 20-ig ezt szeretnénk
leadni.

Egyebek napirendi pont keretében annyit szeretnék még önöknek elmondani, hogy a
következő bizottsági ülésünk június 21-én, 10 órakor lesz a Terrorelhárítási Központban,
amely, azt gondolom, egy hasonlóan hasznos kihelyezett ülés tud lenni.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb. (Jelzésre:) Mile képviselő úr!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Van, az albizottsággal
kapcsolatban, mert küldeni fogok egy körlevelet. Nekem az lenne a tiszteletteljes javaslatom,
hogy szeptemberig halasszuk el a második fordulóját, mert azt a napirendi pontot
félbehagytuk, amit múltkor beszéltünk, tudniillik elég sok mozgás van e körül az ügy körül
jelen pillanatban, és szerencsésebb lenne megvárni, amíg ez egy higgadtabb stádiumba ér,
mert akkor maga a beszámoló és minden egyéb nemcsak hogy indulatoktól mentesebb lesz,
hanem már remélhetőleg egy higgadtabb, megállapodottabb helyzetet tud tükrözni. Tehát az
lenne majd a tiszteletteljes javaslatom, ha nincsen ellene kifogás, akkor én azt áttenném
szeptemberre, hogy akkor folytatnánk, amit elkezdtünk.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyebek napirendi pontban vagyunk. Kérdezem, van-e
még más? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor a bizottsági ülésnek ezt a részét lezárnám,
és akkor folytatnánk a látogatással. (A bizottság ezt követően megtekintette az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára bemutatott helyiségeit.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra


