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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2012. október 2-án, kedden, 13 óra 34 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. Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről (Zárt ülés!) 

2. Tájékoztató a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2011. évi tevékenységéről  
(Zárt ülés!) 

3. Tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011. évi 
működéséről 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) távozása Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) távozása után dr. Molnár Zsoltnak (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről:  
 
Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gyarmati György főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára)  
Dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin főigazgató-helyettes (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára) 

Megjelentek  
 
Bikki István főosztályvezető (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára)  
Fráter Olivér főosztályvezető (Miniszterelnökség, Nemzetbiztonsági Iroda) 
Dr. Sánta Zsófia szakértő (Fidesz)  
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Gulyás József szakértő (LMP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 34 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Megkezdenénk a mai ülést. A média addig maradhat, amíg a 
napirend nincsen elfogadva. Azt akartam, ismertetni, hogy zárt ülésre teszek majd javaslatot, 
amikor odaérkezünk. 

Elsőként a helyettesítés rendjét ismertetném: Gulyás Gergely képviselő urat Kocsis 
Máté képviselő úr helyettesíti, így a bizottság 10 fővel határozatképes. 

Most áttérünk a napirendre. A kiküldött javaslat alapján az 1. napirend az aktuális 
nemzetbiztonsági kérdésekről szóló tájékoztató részben Mile képviselő úr javaslatára, részben 
személyes kezdeményezésemre Portik-ügyben, valamint a nemzetbiztonság és a szervezett 
bűnözés összefüggéseiről zárt ülésen; ezt követné tájékoztató a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet 2011. évi tevékenységéről, majd az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltáráról szóló tájékoztató és az egyebek. Az 1. és 2. napirend zárt ülésen történne, a 3. 
pedig nyílt ülésen.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan észrevételük. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérném, hogy szavazzunk a helyettesítésekre is 
figyelemmel. (Szavazás.) 10 igen szavazat, egyhangú.  

Köszönöm szépen a sajtó érdeklődését, mindjárt tisztázzuk a zárt ülés feltételeit. 
 

(A bizottság 13 óra 35 perctől 14 óra 24 perig zárt ülésen folytatta a tárgyalást, melyről 
külön jegyzőkönyv készült.) 

 
(Szünet: 14.24 - 14.28) 

Tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011. évi 
működéséről  

ELNÖK: Nyílt ülésen folytatnánk a 3. napirenddel. Tisztelettel köszöntöm Gyarmati 
György főigazgató urat, dr. Kutrucz Katalin főigazgató-helyettest és Bikki István 
főosztályvezető urat a 3. napirendünknél.  

Tisztelettel köszönjük a helyszínen kiosztott impozáns anyagot is, valamint a korábban 
megküldött, nemzedékváltással kapcsolatos anyagot is, amit képviselőtársaim 
áttanulmányoztak.  

Kérem tisztelettel, főigazgató úr, ha ki kívánja egészíteni, ha van olyan, amit 
fontosnak tart, akkor azt örömmel vesszük. Ha nincs ilyen, akkor esetleg, ha főigazgató-
helyettes asszony, bármelyikük, aki hozzá akar tenni az írásban kiosztott anyaghoz valamit, 
akkor önöké a szó. 

Dr. Gyarmati György kiegészítése  

DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
főigazgatója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Miután úgy hallottam, hogy 
sikerült áttanulmányozniuk az anyagot, azt nem kívánom kiegészíteni, igazából, amit elnök úr 
most kézhez vett, azzal akarom csak kiegészíteni, hogy régi volt, szürke volt a régi levéltár-
ismertetőnk, most jött ki két hete a nyomdából az új, ezzel kívántuk még megbüntetni önöket. 
(Derültség.)  

Egyetlen dolgot - miután mindannyian ismerik, nem kell részletesen elmondjam - 
mégiscsak megemlítenék, ami majd igazából a jövő évi jelentésünkben lesz benne, mert ez évi 
fejlemény, és most meg ugye a múlt évről szól a beszámoló, hogy döbbenetesen megugrott - 
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ott láthatják a beszámoló elején - ebben az évben, az első hónapokban a levéltár iránti 
állampolgári érdeklődés, ha az előző évek átlagát veszem, akkor azt mondom, hogy 
négyszeresére.  

Próbálok választ keresni itt a leírásban, hogy mi lehet ennek az oka. Itt ezt csupán 
annyival nyomatékosítom, hogy - ha szabad ilyet mondani - szoktunk olvasni meg halljuk mi 
is az ország helyzetét, teljesen nyilvánvaló, hogy ezzel mi nem léphetünk fel, hogy na, de 
kérem szépen. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy a jelenlegi hat-nyolc hónapos 
átfutás, amíg egy állampolgárnak a beadott kérelméhez képest eddig is várnia kellett, bizony 
túl fog csúszni egy éven, amíg ezt a - reménykedjünk, hogy múló - dömpinghullámot fel nem 
dolgozzuk, egyszerűen fogalmazva, amikor utolérjük magunkat. 

Köszönöm szépen, ennyit kívántam csak kiegészítésként elmondani. Az összes többi, 
amit fontosnak tartottunk, ott van önök előtt. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy… (Jelzésre:) 

Mile képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, válaszok 

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kettő kérdésem lenne. Olvasható, 
hogy valóban megnőtt a betekintési igények száma. Milyen erőforrásokra lenne szükség, 
mennyi plusz munkatársra ahhoz, hogy ez emberi léptékű várakozási idő legyen? El tudok 
képzelni egy nyolcvan éves bácsit, aki betipeg, valamire szüksége van, és mondják neki, hogy 
majd tessék visszajönni másfél év múlva, mert addig nem nagyon tudunk mit kezdeni a 
dologgal. Gondolom, itt pénzre lenne szükség, státuszra lenne szükség. Tehát mennyi plusz 
forrásra lenne szükség ahhoz, hogy ez kezelhető és emberi léptékű legyen?  

A második kérdésem az, hogy mennyire vonták be önöket abba a munkába, ami a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága néven jelent meg parlamenti színtéren. Magyarán az 
iratnyilvánossággal, az iratok nyilvánosságával kapcsolatos előkészítő munkálatokba 
bevonták-e egyáltalán a levéltárat vagy sem? Vagy ha igen, akkor milyen szinten?  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

főigazgatója: Tömören. A „Mennyi kellene?”, átmenetileg segíteni akarnak, majd 
visszautasítja egy költségvetési szerv - ilyen elég ritkán fordul elő két okból. Ha segítenek 
rajtunk - 99 fő a létszámunk -, ha adnak 10 főt, akkor 15-öt kell felvegyünk, mert 100 fős 
intézménynél már önálló, különböző olyan egyéb munkajogi, társadalombiztosítási és nem 
tudom én, mit kell mellé felvállalnunk, amit 100 fő alatt nem kell. Tehát így mondanám, hogy 
nekünk egy 10 fős segítség 15 fős státuszt jelent, nagyon nagy az ugrás. 

A másik, ami miatt egyet nem - hogy mondjam - érveltem én amellett, hogy tessenek 
nekünk adni, hogy olyan zsúfoltságban működik a levéltár, hogy egy új munkaállomást nem 
tudunk beállítani az épületünkbe. Márpedig eddig tudtuk magunkat ahhoz tartani, mert 
olyanok az irataink - maguknak nem kell magyaráznom -, hogy ebből a levéltárból irat nem 
kerül ki még munkafeldolgozásra sem. Tehát ha akarom, akkor itt egy kicsit - hogy mondják 
ezt - róka fogta csuka helyzet is van. 

A másik kérdésre. Azzal tisztában vagyunk, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
valamikori létrejöttével összefüggésben nekünk nem állampolgári oldalról, hanem a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága általunk gondolt funkcionális feladatvégzése miatt, igen, újra csak meg 
fog szaporodni a Történeti Levéltárra háruló munkamennyiség, adott esetben azt véljük, hogy 
talán S.O.S., mármint hogy ráadásul gyorsan is. Ha ezt a kettőt esetleg összekombinálják, erre 
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én azt mondom, hogy ez a döntéshozó, a törvényalkotó joga, ebbe mi nem tudunk beleszólni. 
Hivatalos megkeresés a Nemzeti Emlékezet Bizottsága ügyében a Történeti Levéltárba eddig 
nem érkezett. Újságokból olvassuk mi is nem túl gyakran az éppen aktuális fejleményeket.  

Nem tudom, hogy akar-e a kolleganő mondani ehhez valamit. 
 
DR. KÓNYÁNÉ DR. KUTRUCZ KATALIN, az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárának főigazgató-helyettese: Inkább az előzőhöz szeretnék egy szót. Azért a 
nyolcvan éveseknek nem kell várniuk, ugyanis felállítottunk egy speciális protekciót - 
elnézést, de tényleg protekció van nálunk -, és ezt mindenki meg szokta érteni. A 
fiatalabbaknak mindig elmondjuk, és mindig tudomásul is veszik, hogy az idősebbeket 
előrerangsoroljuk, és nekik nem kell ennyi időt várni, tehát a leggyorsabban kiszolgáljuk őket. 
Lehet, hogy ez nem túl szép, de mindenki el szokta fogadni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljanak! Van-e még kérdés? Főigazgató úr, van 

még valami? (Senki sem jelzi hozzászólási szándékát.) Ha nincs, akkor nagyon szépen 
köszönöm, hogy eljöttek, további jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen az írásbeli 
tájékoztatót, a helyszínen kiosztott anyagot. Sok sikert és eredményes munkát kívánok! 

Egyebek 

A bizottság tagjainak az egyebek napirenddel kapcsolatosan szeretném mondani, hogy 
két hét múlva lesz a következő bizottsági ülés a szokásos 13 órás időpontban, ahol várhatóan 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tájékoztatója és a katonai nemzetbiztonságnak az 
aktuális kérdésekkel kapcsolatos - amit korábban tárgyaltunk - tájékoztatója szerepel majd a 
napirenden. 

Köszönöm szépen a mai közös munkát.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 36 perc) 

 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 
 


