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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2012. február 13-án, hétfőn, 9 óra 1 perckor  

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirendi javaslat 

1. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
főigazgatóhelyettes-jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása  
(Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 8. §-ának (5) 
bekezdése alapján) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke 
 
Gulyás Gergely (Fidesz) a bizottság alelnöke 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) 
Lezsák Sándor (Fidesz) 
Németh Szilárd István (Fidesz) 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 
Mirkóczki Ádám (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz) 
Meggyes Tamás (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz) 
Dr. Tóth József (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz) 
Móring József Attila (KDNP) Németh Szilárd István (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről  

 
Dr. Imre Bernadett munkatárs 
Magyar Árpádné titkárnő 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kónyáné dr. Kutrucz Katalin főigazgatóhelyettes-jelölt (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára) 
 

Megjelentek  
 
Dr. Gyarmati György főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 1 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Megkezdjük a nemzetbiztonsági bizottság mai ülését. 
Tisztelettel köszöntöm Kónyáné dr. Kutrucz Katalint.  

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Kocsis Máté képviselő urat Csenger-Zalán Zsolt 
képviselő úr helyettesíti, Tóth Józsefet Gulyás alelnök úr, Meggyes Tamást Lezsák Sándor 
alelnök úr, és Móring József Attila képviselő urat Németh Szilárd polgármester úr helyettesíti, 
tehát a bizottság határozatképes.  

Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, tisztelettel kérek 
mindenkit, hogy a helyettesítésekre is figyelemmel szavazzunk a napirendről. (Szavazás.) 
Köszönöm, a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

Kónyáné dr. Kutrucz Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
főigazgatóhelyettes-jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása 

Megkaptuk az Országgyűlés elnökének levelét, olvastuk az anyagot, kérdezem 
tisztelettel, hogy van-e ahhoz kiegészítenivalója. A magam nevében beszélhetek, nagyon 
komplett és összeszedett anyag volt.  

Parancsoljon, öné a szó, ha kívánja kiegészíteni.  

Kónyáné dr. Kutrucz Katalin f őigazgató-helyettes jelölt szóbeli kiegészítése 

KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN főigazgatóhelyettes-jelölt (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára): Köszönöm szépen. Tényleg leírtam mindent, amit fontosnak 
gondoltam, abból egyetlenegy dolgot szeretnék kiemelni, ami látszólag részkérdés, ez pedig 
az, hogy az irataink – ahogy írtam – meglehetősen rossz állapotban vannak. Ez nem miattunk 
van, hanem mert az iratok jelentős része olyan korszakban készült, amikor 5-6 példányban 
gépelték azokat. Önök olyan fiatalok, hogy erre nem emlékezhetnek, amikor 6 példányt kellett 
benyomni az írógépbe, és az utolsó példányon már alig látszott valami. Na, hát ezek az iratok 
egyébként még savasak is, és nagy veszély fenyegeti őket.  

Néhány évvel ezelőtt sikerült nyernünk a norvég alapból egy pályázatot, amivel 
sikerült beindítanunk az iratok megóvását. Most ez az iratmegóvás egy kis veszélybe került az 
új közszolgálati törvénynek egy egyébként teljesen jó szabálya miatt. Ez általában jó, ránk 
nézve nem jó, mert nemzetközi kötelezettségünk van arra, hogy ezt a savtalanítást folytassuk. 
Ezért kicsit rendhagyó módon, de nagy tisztelettel arra kérném a bizottság tagjait, hogy azt a 
módosító indítványt, amit az alkotmányügyi bizottság nyújtott be, és a mai napon szavaznak 
róla – a kiegészítő ajánlás 1/6. és 1/10. pontja – lehetőleg minden oldalról szíveskedjenek 
támogatni. Mert ha nem lesz kivétel a levéltár ez alól az egyébként – mint mondtam – más 
tekintetben helyes szabály alól, akkor nemzetközi kötelezettségvállalásaink is bajba kerülnek.  

Elnézést kérek, hogy ilyesmit hoztam elő, ami nem igazán illik egy meghallgatáshoz, 
de az iratok sorság nagyon fontosnak tartom, és hiszem, hogy önök is.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Van-e kérdés a szavazás előtt? (Jelzésre.) 

Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! 
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Hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Csak egy rövid hozzászólásom lenne, 
köszönöm szépen. Szeretném megerősíteni, hogy impozáns ez a pályázati anyag, és 
kifejezetten jó érzés volt egy olyan szakmailag felkészült és az anyagból is kiderülő módon a 
szakma iránti alázattal megírt anyagot olvasni az ön pályázatában, amire az utóbbi időben 
nem nagyon volt példa, az elmúlt másfél évben azon kívül, hogy valaki a Fidesz tagja vagy a 
családtagja Fidesz-tag, azon kívül más érdemi érvet nem nagyon láttunk a pályázatokban. 

Ez nagyon felkészült és – még egyszer mondom – a szakma iránt óriási alázattal 
viseltető pályázat. Nyilván az életrajzából kiderül, hogy baloldali elhajlással nem vádolható a 
jelöltünk, mégis én személy szerint, és azt gondolom a frakcióm nevében is ezen anyag és az 
életútja alapján nagyon jó szívvel fogom támogatni a kinevezését.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nagyon röviden: elengedem a fülem mellett azokat a 

megjegyzéseket, amelyek egy aktuálpolitikai vitát gerjeszthetnének, és mi is azt szeretnénk 
csak jelezni, hogy természetesen a Fidesz-frakció a főigazgató-helyettes asszony újbóli 
kinevezését támogatja, a feladatra maximálisan alkalmasnak tartja, és nagyon örülünk, hogy 
akkor ebben egyetértés van. 

 
ELNÖK: Lezsák alelnök úr! 
 
LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azok közé tartozom, aki több mint 

két évtizede ismeri Kutrucz Katalin életpályáját – ’88 óta –, és tudok az ellenzéki 
kerekasztalban végzett szakértői munkájáról, és ámbár egy frakcióban ültünk, egymás mellett, 
aztán később elváltak útjaink ezen a térfélen. Ennek ellenére mondom, hogy politikailag 
mindenkor rendkívül korrekt volt, és ezt érzékeltette aztán e megbízatásában az elmúlt másfél 
évtizedben.  

Úgyhogy nagyon erősen támogatom, nagyon örülök, hogy vállalta, és hogy egy ilyen 
álláspont alakul ki a bizottságon belül. Örülök a másik oldalon ülő képviselőtársam 
véleményének is.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Elérkeztünk a szavazáshoz, de előtte 

természetesen elnézést kérek, rendkívül udvariatlan módon nem köszöntöttem dr. Gyarmati 
György főigazgató urat.  

Határozathozatal 

Kérdezem, ki támogatja a kinevezést. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú 
szavazás. A bizottság nevében szívből gratulálok, és eredményes munkát kívánok a 
továbbiakban. Értjük, és természetesen megszívleljük ennek a fontosságát, amiről tetszett 
beszélni, amiről az alkotmányügyi bizottságban is beszélt, sőt alelnök úr mondja, hogy 
támogatja is.  

Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Áttérve az egyebek napirendi pontra, egyetlenegy tájékoztatásom lenne. Tudni kell, 
hogy a Jobbik képviselőinek volt egy közös, együttes bizottsági ülésre vonatkozó javaslatuk, 
azonban ez a Házszabálynak az országgyűlési ülésszakon kívüli ülésezési rendjére vonatkozó 
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indítványnak nem felelt meg, ezért ezzel érdemben nem foglalkoztunk, hiszen más szabályok 
vonatkoznak az ülésezési rendre a rendes ülésszakban, és azon kívül.  

Köszönöm szépen, a bizottság munkáját legközelebb folytatjuk.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 9 perc)  

  
 

Dr. Molnár Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


