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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 9 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai munkát. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket. 

Elsőként a helyettesítések rendjét ismertetném: Kocsis képviselő urat Csampa 
képviselő úr helyettesíti, Lezsák képviselő urat Németh alelnök úr, Tóth képviselő urat 
Csenger képviselő úr, és Harangozó képviselő úr jómagam helyettesítem. A bizottság 
határozatképes. 

A kiküldött meghívóval kapcsolatban annyi pontosítás, hogy a 2. napirendi pontnál 
nem kapcsolódó, hanem bizottsági módosító megvitatása kerül majd sorra.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés a meghívóval kapcsolatosan. (Nem érkezik jelzés.) Ha 
nincs, akkor szavazzunk a napirendről a helyettesítésekre figyelemmel! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 9 egyhangúval elfogadtuk a bizottság mai napirendjét. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása)  

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium 
képviselőit az 1. napirendi pontnál. Költségvetési módosító javaslatokról fogunk dönteni; 
valamennyiről összefüggéseiben fogunk szavazni. Ha minden igaz, 13 darab ilyen javaslat 
van, valamennyi jobbikos képviselő részéről került benyújtásra. A benyújtók nincsenek jelen 
a bizottsági ülésen.  

Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fogunk-e megismerni a javaslatokkal 
kapcsolatosan.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a 612/1., Gyenes Géza és Kiss Sándor képviselő 

urak javaslata. Kérdezem akkor a tárcaálláspontról.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 3. számú, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén javaslata. 
Kérdezem a tárcát, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságtól, hogy ki támogatja 

ezt a javaslatot. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 2 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta. 

Kimaradt a 2. számú, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt a tárcaálláspontról. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. És 2 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A 4. következik. Ez is Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyen nem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, és egyharmada sem volt a javaslatnak. 

Következik az 5. számú, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, 
és egyharmada sem volt. 

Következik a 6. számú, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet 

nem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmad. 

7. számú, Jámbor Nándor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, 
és nincs meg az egyharmad sem. 

Z. Kárpát Dániel javaslata 8. számon. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, 
és az egyharmada sincs meg. 

9., Z. Kárpát Dániel újabb javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyen nincs. Kérdezem, hogy ki nem támogatja. (Szavazás.) 6 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, és nincs meg az 
egyharmad sem.  
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10. számú, Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, és nincs 
meg az egyharmad sem.  

11. számú javaslat, Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 
hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
nem támogatta, nincs meg az egyharmad sem.  

12. sorszámú, Volner János javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett 
a bizottság nem támogatta, nincs meg az egyharmad sem.  

Következik a 13., Volner János képviselő úr javaslata szintén. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett 
a bizottság nem támogatta, nincs meg az egyharmad sem. 

Valamennyi javaslatról összefüggéseiben döntöttünk. Köszönöm szépen a 
minisztérium képviselőinek, hogy itt voltak, további jó munkát kívánok mindannyiuknak!  

Nyilvános ülésen vagyunk, tehát aki maradni szeretne, azt örömmel látjuk, erre 
lehetőség van a bizottsági ülésen.  

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a 
nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12570. szám) 

Következik a 2. napirendi pont, itt bizottsági módosító javaslat került benyújtásra. (A 
meghívottak távoznak az ülésről.) Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium helyettes 
államtitkár asszonyát.  

Benyújtásra került a bizottsági módosító javaslat. (Jelzésre:) Megismerhették a 
bizottság tagjai a helyszínen is, e-mailen is, és a bizottság most fog dönteni arról, hogy az 
Országgyűlés számára benyújtja-e - így pontos. 

Először Mile képviselő urat kérdezem - miután kezdeményezője volt ennek a 
kérdésnek -, hogy mit kíván elmondani. 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem is lenne, tisztázó jellegű 

kérdésem egyetlen ponthoz, de elöljáróban annyit, hogy nagyon szépen köszönöm a munkát. 
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Ez valóban egy átfogó javaslat, és annak az egyenetlenségnek a megszüntetésére törekszik, 
hogy valóban megfelelő szintű szankció jelenjen meg a törvényben abban az esetben, ha 
valaki nem tesz eleget a kötelezettségének. Azt gondolom, a bizottság egészének szándékaival 
ez egybeesik. 

Viszont nekem lenne egy értelmező kérdésem a 4. §-hoz. Felolvasom, azt mondja ez a 
bizonyos pont, hogy: „A közreműködési kötelezettségről a bizottság a döntését a 
ténymegállapító vizsgálat tárgya szerinti időpontban vagy a meghallgatás időpontjában 
miniszterelnöki, miniszteri vagy államtitkári tisztséget betöltő személyek esetén, illetve 
nemzetbiztonsági szolgálat állományához a vizsgálat tárgya szerinti időpontban vagy a 
meghallgatás időpontjában tartozó személyek esetén a jelen lévő bizottsági tagok 
kétharmadának szavazatával, más személyek esetében a jelen lévő bizottsági tagok több mint 
felének a szavazatával hozza meg.” 

Ez a gyakorlatban hogyan zajlik? Tehát ha például a mi esetünkben meg akarnánk 
hallgatni egy államtitkárt, vagy ne adj’ isten, bárkit a szolgálat állományába tartozók közül, 
vagy ne adj’ isten egy minisztert, ezt abban az esetben tehetjük csak meg e szerint a szöveg 
szerint, ha ehhez a bizottság kétharmada hozzájárul? (Csampa Zsolt bólint.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt megadnám a szót, azért itt azt tudni 

kell, hogy akkor se tudnánk meghallgatni, ha a bizottság többsége döntene, nem a kétharmada 
jelen pillanatban. (Mile Lajos: Merthogy paritásos alapon…) Nem, a bizottság többsége jelen 
pillanatban a kétharmadot is adja, de amit a képviselő úr kérdez, az teljesen jogos.  

Annyit tennék hozzá kapcsolódó kérdésként - magamban is felmerült és kérdezni 
akartam -, hogy ez indokolatlan különbséget tesz állampolgár és állampolgár között. Egy 
bizottság ilyen típusú meghallgatásán ilyen különbségtétel számomra is elfogadhatatlan, 
akkor is, ha jelen pillanatban ez ugyanarra az eredményre vezet.  

Tehát tisztelettel kérdezném a minisztérium helyettes államtitkár asszonyát, hogy 
ebben mi az álláspont. Én is azt gondolom, hogy azért ez így nehezen teszi értelmezhetővé 
azt, hogy azonos jogokkal rendelkeznek és kötelezettséggel a Magyar Köztársaság 
állampolgárai. Tehát valakit csak kétharmad esetén kell meghallgatni, valakit meg felessel? 
Ez nem paritásos. (Csampa Zsolt közbeszólása.) De bocsánat, ez nem erről szól, ez a 
bizottságról szól. Azt mondja, hogy „a közreműködői kötelezettségről a bizottság a döntését a 
ténymegállapító…” - itt a Nemzetbiztonsági bizottságról beszél. Az egy más kérdés, hogy 
ténymegállapító vizsgálatot folytathat le, de ha ez paritásos bizottságnál van így, akkor ez így 
teljesen demokratikus, viszont ha nem paritásos bizottságnál van, akkor nem. Akkor 
tisztázzuk! 

Parancsoljon, Csampa képviselő úr! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Azt gondolom, elnök úr, hogy a problémahalmaz, ami 

indokolta azt is, hogy Mile képviselő úr benyújtotta magát a módosító javaslatot, pontosan a 
mostani albizottság vagy ténymegállapító bizottság működéséből szólt. Magyarán mondva, 
amikor vizsgálatot folytat maga a bizottság vagy vizsgálati szakaszban lévő dolgokat próbál 
egy albizottság vizsgálni - példának okáért a mostani ténymegállapító albizottságunk paritásos 
albizottság -, de miután zárt ülésen hangzottak el a különböző döntések, azt kell mondanom, 
hogy az pontosan egybevág, ha úgy nézzük, a mostani módosító javaslatokkal is a 
meghallgatott személyek ügyében, amikor korábban erről beszéltünk. Ebben én nem látok 
ilyen szempontból kivetnivalót e tekintetben. 

A másik problémája adott esetben a rendszernek lehet az, hogy mi itt értelmezzük azt, 
hogy főbizottságként Nemzetbiztonsági bizottság van megfogalmazva, de maga a módosítás 
igazából a vizsgálatot végző bizottságra fókuszál. Effektíve vagy a főbizottság mint 
Nemzetbiztonsági bizottság vagy pedig a ténymegállapító bizottság, ami viszont paritásos 
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bizottság. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, ha feles, akkor is kormánypárti 
többség kell hozzá, azt is látjuk és tudjuk.  

 
ELNÖK: Értem, csak ez ahhoz vezet, hogy a mindenkori egyharmaddal rendelkező 

bárki, az meg tudja akadályozni, hogy érdemi szereplői, tehát nemcsak kormányzati, hanem 
szolgálati szereplői (Dr. Tóth József megérkezik az ülésre.) részesei legyenek egy ilyen 
meghallgatásnak, ami eléggé szűkíti ennek az egésznek a jelentőségét az én véleményem 
szerint.  

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Reagálnék elnök úrra. Én azt gondolom, hogy egy 

ténymegállapító bizottságot arra hozunk létre, hogy valamilyen helyzetből fakadóan 
szeretnénk valamit tisztázni, akár ellenzéki, akár kormányoldalon. Aki nem járul hozzá 
bizonyos kérdésekhez, az valamiért, mondjuk úgy, hogy fedi vagy megpróbálja védeni azt az 
embert, akit adott esetben meg akarunk hallgatni. Ez már politikai kérdés, azt gondolom, a 
politikai felelősséget pedig annak kell vállalnia. Én úgy gondolom, hogy a kétharmad 
pontosan a konszenzus irányába kell hogy elmozduljon e tekintetben, merthogy paritásos 
bizottságról beszélünk. Most én a ténymegállapító bizottságról beszélek természetesen.  

 
ELNÖK: Ha alapvetően olyan bizottságról beszélünk, ami paritásos, és ott kell ez a 

kétharmados szabály, ott ez értelmezhető. Hozzáteszem, ott is az egyharmad blokkolni tudja, 
de értem. De a szövegből nem ez derül ki. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Amit Csampa képviselő úr emleget, az valóban a politikai 

felelősség és kockázatvállalás kategóriájába tartozik, csak nem biztos, hogy amikor 
törvényben rögzítünk valamilyen kötelmet és annak a szankcióit, akkor ilyen természetű 
belátások működésére hagyatkozhatunk. Ez az egyik megjegyzésem.  

A másik, ami ide tartozik, hogy nem lesz itt fogalomzavar? Egyszer már küszködtünk 
ezzel a bizottság… - tehát az elnevezésből. Mert itt végig - a módosítás alapján - a „bizottság” 
kifejezést javasolja használni a szöveg. És a ténymegállapító grémium albizottságként 
működik. Tehát esetlegesen - ezt csak kérdezem, megint nagyon óvatosan - ebből nem lesz-e 
a későbbiekben értelmezési zavar. (Dr. Bodnár Bence, a Belügyminisztérium főosztályvezetője 
megérkezik az ülésre.)  

 
ELNÖK: Hallgassuk meg, helyettes államtitkár asszony mit gondol a helyzetről.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy picit zavarban vagyok, és ezért 
elnézést kérek, mert nem tudok egyértelműen állást foglalni. Azt mondom, hogy ez a 
bizottság az a bizottság, amely lefolytatja az eljárást. Tehát arról a bizottságról beszélünk, 
amely ez eljárást lefolytatja. 

Ez a bizottság kétharmaddal dönthet úgy, hogy maga elé idézi, és közreműködési 
kötelezettségre kötelezi azokat a személyeket, akiket a szöveg felsorol, tehát akik valamilyen 
állami vezetői pozíciót töltenek be. És elegendőnek tartja a rendelkezés, hogy ha nem állami 
vezetőről beszélünk, hanem egyéb más személyekről, akkor a bizottság felének döntése is 
elegendő. Számomra ezt jelenti.  

 
ELNÖK: Segített, helyettes államtitkár asszony, mert számomra is ezt jelenti. 
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Nekem az lenne a javaslatom, hogy figyelemmel arra, hogy a zárószavazás december 
3-án lesz… (A bizottság munkatársa: 2-án.), 2-án, és jövő héten lesz bizottsági ülés, 
szerintem érdemes lenne ezen a ponton ilyen értelmezési szempontból, tehát hogy mi volt a 
benyújtó célja, tehát hogy csak a paritásos bizottság esetén és egyébként fenntartható-e ez a 
szándék.  

És itt még egy pont van, amire tisztelettel én rákérdeznék. Itt a járásbírósági szint, 
amelyik egy ilyen ügyben eljár, itt azért azt érdemes lenne meggondolni, hogy az 
Országgyűlés szintjével és az Országgyűlés egy bizottságával - nem leértékelve a 
járásbíróságot, félreértés ne essék, de mégiscsak azért a parlamenti szint esetében érdemes 
lenne meggondolni, hogy legalább ne a megyei bíróság szintjei, törvényszékek járjanak el. Ezt 
azért érdemes lenne meggondolni. Tehát egy parlamenti eljáráshoz egy járásbíróságot 
kapcsolni, nem lebecsülve, de egy bírósági titkár is eljárhat, az szerény véleményem szerint 
nem szerencsés. Esetleg erre tud valamit, helyettes államtitkár asszony? 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Kérem, hogy hadd adjam meg a szót szakértőnknek! 
 
ELNÖK: Parancsoljon, nagy örömmel! Csak a jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzon be! 
 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Dr. Bodnár Bence, a 

Belügyminisztérium főosztályvezetője vagyok.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon!  
 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A szabálysértési 

rendszerben a legmagasabb fórum a járásbíróság, ugyanakkor, ha első fokon a járásbíróság jár 
el, akkor automatikusan másodfokon a törvényszék jár el. Tehát ennél magasabb fórumot nem 
ismer a szabálysértési törvény. Tehát ha együttműködés kikényszerítésére szabálysértési 
tényállásban gondolkozik a bizottság, akkor ez a legmagasabb fórum, ami hozzárendelhető. 
Úgyhogy ezért ez a javaslatban ilyen módon támogatható. De ugyanakkor természetesen 
biztosított, hogy törvényszék döntsön jogerősen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, értem. Tehát ha ez a szabálysértési eljárási fórumrendszerben így 

van - nyilván minden törvényt ezért megváltoztatni nem lehet, de legalább a bírósági titkár 
eljárását, most nem megbántva őket, de kinevezett bíró döntsön olyan ügyben, ami mégiscsak 
egy parlamenti bizottsághoz kötődik. Esetleg azt meg lehet-e tenni, hogy ez egyértelműen 
fogalmazzon ebben a kérdésben? 

 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Ezt nemcsak a 

szabálysértési törvényben, hanem a bírósági jogállási törvényben is át kellene vezetni 
koherenciában. Természetesen ki lehet zárni, pontosan úgy, ahogy a bírósági titkároknak 
megengedi bizonyos eljárásokban a döntést. Ez negatív módon kizárható, hogy ha ez az igény 
felmerül. Tehát jogi szempontból megoldható.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezt a bizottsági tagoknak is érdemes átgondolni. Az elsőre 

választ kaptunk, tehát valóban ez a helyes, hogy járásbíróság, utána törvényszék. Esetleg az, 
hogy ilyen esetben a bíróságok tekintélyét egy ilyen kiemelt szabály… - mert ilyen 
értelemben, ha eljut egy szabálysértés eljárásig, az egy kiemelt szabálysértés lesz. Tehát azért 
érezzük, hogy itt nem egy szokványos eljárás lesz. Érdemes ezt meggondolni, nyilván, ha ezt 
a koherenciát ki lehet küszöbölni. 
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A 4. ponttal kapcsolatosan. Szerintem ezt érdemes lenne a Belügyminisztérium 
segítségét kérni abban, hogy ezt a 4. pontot lehet-e egyértelműbb megfogalmazással 
szerepeltetni, amit itt Csampa képviselő úr mondott. Az egy világosabb helyzet, csak 
valahogy ebből a szövegből ez így nem egészen derül ki. 

És akkor még egy kérdésem lenne - természetesen majd a bizottság hozzájárul, hogy a 
végső döntést kedden hozzuk meg, hiszen lesz jövő kedden bizottsági ülésünk, és nem 
akadályozza ez az ügymenetet ilyen értelemben -, itt egy dolog kimarad a törvényből, az 
igazmondási kötelezettség. Itt azt mondja, hogy adatszolgáltatási kötelezettség, megjelenési 
kötelezettség, nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Ezek körbeírják, mert a nyilatkozattételi 
kötelezettség azt jelenti, hogy el kell jönni, és meg kell szólalni. Erre én két javaslatot tudnék 
tenni, amit ha esetleg segítene átgondolni. Az egyik, hogy szabálysértést követ el, aki az 
adatszolgáltatási, megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget 
önhibájából. Itt érdemes lenne azt meggondolni, hogy ha az igazmondásra kötelezettségnek 
nem tesz eleget, akkor az is egy szabálysértés. Tehát nem elég nyilatkozni, hanem 
jóhiszeműen, igazmondással terhelten kell nyilatkozni, és aki ezt megsérti, az szabálysértést 
követ el. Tehát úgy, ahogy a másik hármat, a negyediket is. 

Vagy egy másik verzió, hogy a szabálysértési eljárásban elkövetett hamis tanúzás, 
ugye, van ilyen. Miután analógia alapján a szankciója a szabálysértés ennek, analógia alapján 
a szabálysértési eljárásban elkövetett hamis tanúzást lehetne alkalmazni arra az esetre, ha 
valaki eljön, és nyilvánvalóan hazudik. Már bocsánat, ez itt ebben benne van. Tehát sajnos ez 
szankció nélküli. Tehát ha valaki szépen átveszi az idézést, elballag, elhozza a nála lévő 
iratokat, és elkezd összevissza beszélni, ez alapján ennek nincsen következménye. Szerintem, 
ha már idáig elmegyünk, hogy magától jön el adatot szolgáltatni, el kelljen jönni, akkor azért 
nyitva hagyni azt az egy kiskaput, hogy eljön valaki, és utána összevissza beszél - ne adj’ 
isten, hogy ilyen előforduljon, a múltban mintha láttunk volna ilyet -, akkor ezt azért érdemes 
kiküszöbölni. Két módon lehetne szerintem. Az egyik, ha ebbe a szabálysértésbe illene bele, 
tehát azt mondani, hogy a jóhiszemű nyilatkozattétel megsértése önmagában szabálysértés, 
vagy egy másik esetben a Btk. szabálysértési ügyben elkövetett hamis tanúzására 
kiterjeszteni, tehát azt mondani, hogy tekintettel arra, hogy szabálysértést követ el az, aki 
megszegi ezeket, akkor ezáltal ez egy szabálysértési súllyal kezelt történet, ezért nem büntető-
, polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás, hanem enyhébb, de szabálysértési ügyben 
elkövetett hamis tanúzás tényállását kellene kiterjeszteni. Ha ezt esetleg megvizsgálnák - nem 
tudom, látnak-e erre lehetőséget, hogy ezt megvizsgálják. 

 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Ez meglehetősen 

összetett, tulajdonképpen arról van szó, hogy igazmondási kötelezettséghez szankciót fűzni; 
egyrészt a bizonyíthatóság, másrészt pedig akkor ez azt jelentené, hogy a bizottság az 
igazságügyi szervezetrendszer részévé válna. Tehát ezt szankcionálni szabálysértésben, hogy 
valaki igazat mondott-e vagy sem; egyrészt az önvádra kötelezés tilalma a szabálysértésre is 
vonatkozik, tehát ha magára nézve terhelő vallomást tenne, akkor ez kezelhetetlen, másrészt 
pedig a büntető-igazságszolgáltatás szerepét még a szabálysértési hatóság sem veheti át. Tehát 
ha valaki hamis tanúzást követ el, ahhoz kell egy olyan eljárás. Jelenleg a bizottság eljárása 
nem olyan eljárás, amiben tanúzási kötelezettség van; itt az Országgyűlésről szóló törvény is 
és az Nbtv. tervezete együttműködésről beszél. Természetesen a nyilatkozattételi 
kötelezettséggel valóban fennáll az a veszély, amit az elnök úr mond, hogy eljön, és azt 
nyilatkozza, hogy nem nyilatkozik. 

 
ELNÖK: Bocsánat, hogy közbeszólok! Vagy hazudik. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: 

Azt bizonyítani kell. - Mile Lajos jelentkezik.) 
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Bocsánat! Rögtön megadom a képviselő úrnak a szót, de azért hadd tisztázzunk 
valamit. Azért ha egy parkolási ügyben - ami szintén nem része az igazságszolgáltatásnak - 
valaki hamisan vallja azt, hogy nem ő vezette az autót, akkor szabálysértési ügyben hamisan 
tanúzik. Ha fegyelmi eljárásban is - mert ugye ilyen is van - lehet elkövetni hamis tanúzást, 
akkor nem egészen értem, hogy a parlamenti eljárás során ezt miért lehet szankció nélkül 
megtenni. Tehát nemcsak büntetőbíróság előtt lehet hamis tanúzás, hanem el lehet követni 
szabálysértési ügyben, parkolási ügyben, tehát bagatell kérdésekben, sőt fegyelmi vétségi 
eljárási ügyben is el lehet követni, munkaügyi eljárásban, fegyelmi eljárás során is 
igazmondási kötelezettség van, és ott se az igazságszolgáltatással áll szemben.  

A parlamenti bizottság annyit el tud mondani, hogy tisztelettel köszöntjük, jó napot 
kívánunk, nem köteles olyan kérdésre válaszolni, amivel önmagát vagy hozzátartozóját 
szabálysértéssel vagy bűncselekménnyel vádolná - szerintem ezt egy elég rosszul kvalifikált 
elnök is el tudja mondani. Ezen túl meg nem feladata a bizottságnak, de ha nyilvánvaló 
hazugságba keveredik valaki, akkor feljelentést lehet tenni ellene. Ugyanez van parkolási 
ügyben, elnézést kérek, ott is kötelező igazságszolgáltatás van. 

 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Igen, elnök úr, teljesen igaz az, amit 

ön mond, ugyanakkor hogy valaki tanúként hamis tanúzást követ el, tehát hogy az alapján 
indul valaki ellen alaptalanul egy eljárás, az egy büntetőjogilag fogott dolog. Itt ugye azt se 
lehet megállapítani, hogy akit a bizottság beidéz, az most a bizottsági eljárás alá vont 
személy-e. Tehát vegyük azt, hogy ha magára nézve nem is tesz terhelő kijelentéseket, de 
másra igen, és az alapján megindítanak egy eljárást, akkor a hamis tanúzást nem követte el - 
mert a bizottsági fórum nem egy olyan hatóság, tehát hatósági jogkör nélkül jár el, jóllehet a 
legmagasabb népképviseleti fórum -, amit szankcionálna a Btk.  

Tehát ilyen módon ez igen kényes, és annyival kiegészíteném vagy jelezném, hogy az 
eljárás alá vont vagy a terhelt a büntetőeljárás során nem köteles igazmondásra, a tanú igen.  

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, azért alapvetően, ha itt most analógiát alkalmazunk, ez a 

tanú pozíciójához hasonló helyzet, hiszen valakit a bizottság azért hallgat meg - hisz nincs 
abban a helyzetben, hogy valakit terheltnek minősítsen -, mert bizonyos tényekről tudomása 
lehet, ami a Magyar Köztársaság parlamentje számára vagy annak egy bizottsága számára 
fontos. Ha itt nem tudjuk legalább azt a helyzetet előteremteni - persze értem, hogy 
koherenciákat kell, tehát ki kell mondani, hogy ilyen esetben a megjelent személyre a 
tanúvallomás-tétel szabályai vonatkoznak büntetőjogi értelemben. Igen, ez valóban azt 
jelentené, hogy be kéne emelni akkor a Btk.-ba egy ilyen tényállást. Én nem nagyon látok 
mást, különben bohózatba fog fulladni.  

Elnézést kérek, aki eddig nem akart együttműködni, de most annyi kötelezettsége lesz, 
hogy jöjjön el, és itt mondja el azt, hogy eszemben sincs bármit mondani vagy elmeséli 
Andersen meséit, és ezt a magyar törvényhozás szabályai szerint meg lehet tenni, akkor egy 
picit talán még rosszabb helyzetben vagyunk, mint amiben most vagyunk, mert most legalább 
nem köteles eljönni. Én csak ezt vetem föl. 

 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Annyival azért mégiscsak 

több ez a szabálysértési tényállás, hogy a megjelenési kötelezettsége jelentős, tehát az már 
önmagában egy jelentős eszköz a bizottság kezében. Az adatszolgáltatási kötelezettség és 
nyilatkozattételi kötelezettség nyilvánvalóan az állami szervezetrendszerben, az aktív 
közszolgálatban lévőkre vonatkozóan egy hatékony eszköz, felteszem, ezzel a szférával 
amúgy is az együttműködés viszonylag rendezett, de ez egy olyan plusz, ami által itt adott 
esetben, mondjuk, egy hivatásos állományúra nézve, ha vele szemben szabálysértés indul, 
akkor ott annak már vannak következményei. Mindenképpen azt mondom, hogy a háromból 
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egy, tehát bárkivel szemben és az összes többinél, az állami oldalon megjelenő személyeknél 
mindenképpen többletjogosultságot eredményez.  

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Nem akarom nagyon beleártani magam a jogvitába, mert 

nincsen hozzá jogi végzettségem, csak ebben az esetben valóban az, amit az elnök úr is 
mondott és az egész vita valami olyasmit jelez nekem, hogy ezeknek a bizottságoknak az 
alapértelmét kérdezgetjük, járjuk itt most körül. Ha még ennyi szigorítás mellett is 
tulajdonképpen paródiává válhat az egész, akkor az egész vizsgálósdiból, tehát a vizsgálatok 
ilyen természetrajzából, mint ami most adott, vagy ami előállhat ezen módosítás után is, 
gyakorlatilag paródia marad vagy karikatúrája az ügynek, és még többet árt, mint használ 
esetlegesen.  

De hát azért az csak mégsem létezik, hogy itt egy vizsgálóbizottságnak vagy egy 
tényfeltáró albizottságnak - most mindegy az elnevezés - nincsen bizonyítási kötelezettsége. 
Benne van a szövegben, hogy feljelentést tehet, még azt is megszabja ez a javaslat, hogy 
bármelyik tag vagy az elnök teheti meg a feljelentést. Abban az esetben, ha nem jelenik meg 
valaki, és önhibájából nem jelenik meg, az egy könnyen bizonyítható dolog, de akkor is 
bizonyítani kell, hogy a feljelentést azért teszi a bizottság, mert nem tett eleget ennek és ennek 
a kötelezettségének.  

Feljelentést nyilván akkor fog tenni hazudozás miatt, ha az ordenáré módon 
nyilvánvaló. Ha mondjuk, az iratokkal szembesítjük vagy bármilyen más ellentmondást 
találunk, akkor a bizottság elnöke vagy a bizottság egyik tagja tesz feljelentést, és akkor neki 
valamivel ezt alá kell támasztania, mert anélkül felelőtlenség a feljelentés nemcsak ilyen 
esetben, hanem bármilyen hétköznapi esetben is, legalábbis az én normáim szerint. 

Tehát akkor nyilván a jegyzőkönyv azon részleteinek, a rendelkezésre álló 
dokumentumoknak, amelyek alapján úgy döntött a bizottság, hogy megteszi a feljelentést, alá 
tudja támasztani az indokoltságát, és aztán eldöntik, hogy ez valóban megállja-e a helyét vagy 
sem. De ha ez a fajta fenyegetettség vagy szankcionálási lehetőség nincs benne a rendszerben, 
akkor gyakorlatilag valamicskét pontosítottunk a működésen, de alapvetően semmivel sem 
vált hatékonyabbá, mint amit most is járunk körbe. Ha ezt nem tesszük bele, akkor az én 
megítélésem szerint valóban a hiábavalóságát fogjuk ékesen bizonyítani az ilyen természetű 
vizsgálódásoknak, mert bizonyos politikai presztízsen vagy politikai kockázatvállaláson túl 
semmi olyan egyéb jogkövető vagy normakövető magatartást nem kényszerít ki, ami 
mondjuk, azon a szinten kezelné az ilyenfajta kötelmeket, amit az elnök úr is emlegetett, a 
népképviseleti szerv előtt. 

 
ELNÖK: Az a probléma, hogy akik eddig is jóhiszeműen segíteni akarták a bizottság 

munkáját, azok e nélkül a törvényjavaslat nélkül is megtették. Akik viszont nem - most 
nagyon őszinte leszek -, azok karikatúrát tudnak csinálni. Most nem szívesen modellezném, 
de ha valaki rossz szándékkal vagy sanda szándékkal akar élni, akkor annyit tesz, hogy 
beballag ide, leül ide, ezzel eleget tett a megjelenési kötelezettségének, és elmondja, hogy 
rettenetesen nem szereti ő ezt a bizottságot - ezzel már nyilatkozott -, majd kisétál, és mindezt 
a kamerák előtt. És akkor nem szívesen lennék a magunk és a kapitalisták helyében, hogy a 
Tanú című filmet idézzem, hogy létrehoztunk valami olyat, hogy ha aki nem akar 
együttműködni, az jogszerűen tudja ezt megúszni. És ezzel picit rosszabb helyzetben 
vagyunk, mint most, mert most, aki legalább jóhiszemű, az eljön, együttműködik, aki nem, az 
meg nem tud bohózatot csinálni, az legfeljebb nem jön el. De a kettő között, hogy valaki 
beballag, és mond valami olyat, ami sérti a tekintélyét mindennek, a jogállamnak meg minden 
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racionális parlamenti ellenőrzési funkciónak, és ezt következmények nélkül megteheti, az 
szerintem nem jó.  

(Jelzésre:) Csampa képviselő úr, parancsoljon! 

Csampa Zsolt javaslata  

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, én egy áthidaló javaslattal 
élnék, mondván, hogy elnök úr is azt fogalmazta meg, hogy jövő héten, kedden itt bizottsági 
ülés lesz, hogy a Belügyminisztériummal közösen ezeket a felvetéseket akár modellezve, az 
egyik napon, egy délután benn, a Belügyminisztériumban vagy itt, az Irodaházban 
biztosítsunk lehetőséget annak, hogy a frakciók összeülnek és a már letett javaslatot… Hozzá 
kell tennem, hogy több oldalon keresztül taglalja a különböző javaslatokat, amelyek 
összefésülésre kerültek mindenki részéről, én azt gondolom, hogy azokat lehet még esetleg 
cizellálni vagy pontosítani.  

Én úgy éreztem, hogy már parttalanná vált a bizottsági módosító javaslat vitája. 
Úgyhogy, ha úgy fogjuk fel, akkor ügyrendi javaslat is lett volna.  

 
ELNÖK: Értem, képviselő úr. Szerintem a járásbíróságra választ kaptunk, tehát nem 

volt teljesen parttalan, meggyőztek minket. Szerintem az világos, hogy az politikai szándék 
kérdése, tehát arra is választ kaptunk, a kétharmados kérdés, tehát az nem jogalkotási kérdés, 
azt ki kell mondani, hogy mire vonatkozik. Abban az egy kérdésben vált parttalanná, hogy 
valóban, arra nem találjuk a megoldást, hogy mitől válik kötelezővé az igazmondás itt. De én 
támogatom az ön javaslatát, hogy adjunk egy hetet erre.  

(Jelzésre:) Parancsoljon, helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kérésem lenne. Természetesen állunk rendelkezésre, de 
szeretném, ha a KIM is meghívást kapna erre a megbeszélésre, tekintettel arra, hogy 
büntetőjogi területre tévedünk, és a büntetőjog a KIM kompetenciájába tartozik. 

És engedjenek meg még nekem összesen két mondatot. Abból indult az egész történet, 
hogy megjelenési, nyilatkozattételi kötelezettséget mondunk ki bizonyos kör részére. 
Nyilvánvaló, hogy ennek akkor van értelme, ha ezt valamilyen módon szankcionálom is. De 
ez a szankció semmiképpen nem eredményezheti azt, hogy maga a bizottság, amely a 
meghallgatást vagy a vizsgálatot végzi, átalakul hatósággá, bocsánat a kifejezésért, akár 
büntetőbírósággá, tanúkihallgatássá, egyebek. Tehát meg kell hogy maradjon a bizottság a 
maga hatáskörében, azzal, hogy bizonyos további jogi lépéseket kezdeményezhet és tehet meg 
annak érdekében, hogy az általa vizsgált tények valóban napvilágra kerüljenek, és ahogy 
elnök úr említette, ne bohózattá váljon maga a meghallgatás. De arra nagyon vigyáznunk kell, 
hogy a bizottság megmaradjon a saját hatáskörében és területén, csak a lehetősége legyen meg 
a jogi lépések megtételére. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Ezzel egyetértek, ez lenne a kompromisszum, hogy legalább, ha ki van 

mondva az igazmondási kötelezettség, és legalább ilyen esetben feljelentési lehetősége van a 
bizottságnak, akkor ez szerintem rendben van. Hogy mondjam? Ezek úgyis nyilvánvaló 
esetekre vonatkoznak. Ilyen lehet, meg élt is át ilyet a bizottság, hogy nyilvánvalóan valami 
nem stimmel, ott az rosszhiszemű eljárás, aztán, hogy az most hamis tanúzás… Át kell 
gondolni, hogy mi a megoldás, de a szankció nélküli ilyen megjelenési kötelezettség 
szerintem rettentően veszélyes. Tehát valakit arra kötelezni, hogy jöjjön el… De nem akarom 
az időt húzni, parancsoljon! 
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CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért annyiban különleges 
a mi bizottságunk, én teljesen egyetértek azzal, hogy a parlamenti bizottságoknál általában 
elég a nyilvánosság ereje ahhoz, hogy bizonyos igazmondásra kényszerítse a meghívott 
delikvenseket, ha eljönnek, de a mi bizottságunknál jellemzően a nyilvánosság éppen hogy ki 
van zárva. Vagy akkor tényleg fölöslegessé válik ez az egész, hogy ha nem lesz valamilyen 
különleges eszköz. És ezt kellene megtalálni, hogy mi a megoldás, amivel az igazmondásra 
valamilyen módon kötelezni tudjuk a meghívottakat.  

 
ELNÖK: Teljesen egyetértek. Szerintem ügyrendileg is napoljuk el a jövő hétig. 
Itt azért, hozzáteszem, a panaszeljárásokban van egy speciális olyan nemzetbiztonsági 

hatáskör, ami nem ellenőrzési jogkörünk, mert az nem ellenőrzési jogkör, az ügydöntő jogkör, 
idáig nem is mennénk el, csak azt mondanánk, hogy az itt nyilvánvalóan nem jóhiszemű 
igazmondó ember esetében feljelentési lehetősége van a bizottságnak. Szerintem idáig le 
kellene tudni menni. Enélkül az egész sóhivatal. A panaszügyben, csak mondom, ott viszont 
ügydöntő, sőt még jogorvoslati lehetőség sincs. Ott lezárunk egy közjogi, munkajogi kérdést 
adott esetben, nem is jelentéktelen ügyekben. Tehát azt szeretném mondani, hogy a bizottság 
ilyen értelemben - ahogy a képviselő úr az előbb helyesen mondta - túlterjeszkedik, és nem a 
mi akaratunkból, hanem a Házszabály meg a parlamentről meg a hatáskörökről szóló 
törvények alapján. Több mint egy klasszikus parlamenti bizottság, azt gondolom, ha van ilyen 
szándék, hogy ez így működjön, akkor muszáj egy szankciórendszert mögé tenni. 

Európai minták egyébként vannak, tehát van olyan ország, ahol az ilyen típusú 
parlamenti bizottság már-már kvázi nyomozati jogkörrel rendelkezik, Olaszország például 
ilyen. Nem azt akarom mondani, hogy ez helyes, csak azt mondom, hogy odáig elmenni, hogy 
igazmondás legyen, és legalább analógia alapján valamilyen hamistanúzás-szerű szankciója 
legyen a történetnek, szerintem, el kell menni, mert különben bohózatot lehet ebből csinálni. 

Helyes, hogy a KIM-mel is legyen egyeztetés. Tehát szerintem be kell vonni, aki a 
büntetőjog területére is tartozik. És meg kell próbálni a következő 10-12 napban eljutni oda, 
hogy valahogy ebben előrehaladjunk, mert különben Mile képviselő úr javaslata pont azt a 
szándékát nem éri el, hogy a bizottság előtt tényleg érdemi munka folyjon, mert az nem 
érdemi munka, hogy aki eddig nem akart eljönni, az most eljön, és kicsit még, ha olyan kedve 
van, szórakozik is a bizottsággal. Mert ilyen értelemben azt is megteheti, hogy szórakozik 
vele. És tulajdonképpen ezek között a jogi keretek között ezt teljesen törvényesen tudja 
megtenni, és őt az nem fogja érdekelni, hogy ezáltal kevéssé teljesül a parlamenti ellenőrzési 
funkció.  

(Csenger-Zalán Zsolt: Egy…) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Bocsánat, csak ügyrendiként javaslom, az, 

hogy bizottság vagy albizottság elnevezés van a szövegben, az is kérdéses volt, és arra nem 
volt válasz, tehát azt se felejtsük el itt a jövő hétre, hogy nehogy aztán utána azért kelljen újra 
elnapolni. 

 
ELNÖK: Egyetértek. Ez szerepelt abban, erre kaptunk olyan választ, hogy az 

albizottságot és bizottságot együtt értelmezzük, akkor ez paritásos, de ezt tisztázni kell, hogy 
a kétharmad maradjon-e fönn. Az viszont politikai kérdés. 

Akkor szerintem célozzuk meg, hogy jövő héten legyen ebben egy döntés, addig ezt 
tisztázni kell. Tudom, hogy nehéz lesz, mert ez komoly koherenciát jelentene a Btk.-val való 
egyeztetésben, de én azt gondolom, hogy ha ezen múlik, még mindig jobb egy héttel 
elhalasztani akár a zárószavazást is, csak legyen az egész olyan, végre tegyen le a bizottság 
egy olyan javaslatot, amit valamennyi parlamenti frakció támogat, és tényleg az Országgyűlés 
tekintélyét és annak bizottsága tekintélyét megalapozza, és nem egy félmegoldás, amivel 
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vissza lehet élni. Nekem egyébként minden megoldás jó, csak ez, ami itt van, minden jó 
szándéka ellenére rettentő nagy kiskaput hagy. Maradhatunk ebben? (Dr. Magyariné dr. Nagy 
Edit bólint.) Köszönjük. És a KIM-et is bevonjuk.  

Még egy napirendünk van. (Németh Szilárd István távozik az ülésről.) Azért a 
határozatképességet meg kellene őrizni, mert bizottsági ülés keretei között vagyunk. (A 
meghívottak távoznak az ülésről.)  

Tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2012. évi 
tevékenységéről  

(A 3. napirendi ponthoz érkezett meghívottak belépnek a terembe.) Kezét csókolom! 
Tiszteletem! Jó napot kívánok önöknek! A mai 3. napirendünk tájékoztató az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára 2012. évi tevékenységéről.  

Tisztelettel köszöntöm főigazgató urat, főigazgató-helyettes asszonyt és 
főosztályvezető urat.  

Köszönjük szépen a beszámoló írásbeli változatát, ez a bizottság tagjai számára 
megismerhető volt, érdeklődést tanúsítanak iránta.  

Azt kérdezném tisztelettel a főigazgató úrtól, hogy ehhez képest van-e 
kiegészítenivalója, amit a bizottsággal meg kíván osztani. Parancsoljon, öné a szó. 

 
DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 

főigazgatója: Nincs kiegészítenivalóm. Úgy gondolom, hogy amit le akartunk írni, az leírtuk, 
de természetesen, ha a bizottság tagjainak kérdése van, készséggel ülünk rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen kérdezem a kollegáit is, tehát a 

főigazgató-helyettes asszonyt és a főosztályvezető urat is, hogy van-e olyan, amit a 
bizottsággal meg kívánnak osztani, hiszen a teljesség igényének tűnik ez az anyag, ami 
mindenki számára megismerhető volt. (Jelzés nem érkezik.) Ilyet nem látok. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e észrevétel, javaslat. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, főigazgató úr! 

 
DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 

főigazgatója: Annyi szokatlanság talán van a bizottság tagjai számára, hogy miután tavaly 
voltunk tizenöt évesek - már a címében is jelöltük -, egyszerűen tettünk egy rövid áttekintést 
az elmúlt tizenöt évről, azóta van levéltár, és utána jön az, amivel egyébként rutinszerűen meg 
szoktak ismerkedni, az úgynevezett éves beszámoló. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért hogy mégis legyen egy kérdés. Hogyan látja a 

főigazgató úr a jövőjét a Történeti Levéltárnak? Különösen a fejlesztésekkel kapcsolatosan 
mik a lehetőségek forrásszempontból is meg humán állomány szempontjából? 

 
DR. GYARMATI GYÖRGY, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 

főigazgatója: Köszönöm ezt a kérdést. Igazából azt kell mondjam, hogy ezt minden évben a 
bizottság jóindulatának kell tekintsem, mert rendszeresen megteszik akár képviselőként, akár 
az elnök úr vagy akár a korábban volt elnök asszony.  

Erre azt tudom mondani, hogy magyar viszonyok között, a törvény által nekünk 
rendelt kondíciók között tudunk normálisan működni. Rögtön hozzáteszem, hogy azért 
mondom így, hogy magyar viszonyok között, mert a hét vagy tíz volt posztszocialista ország 
közül minket érintett az a dicsőség, hogy mi vagyunk a legkisebb intézmény ebben a típusú 
műfajban, ehhez képest nem mi vagyunk a legkisebb ország. Tehát csak összehasonlításként, 
de ezt hátha már korábbról mások is meg más forrásból ismerik: a lengyelek, akik ugyan két 
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és félszer annyian vannak, hússzor annyian dolgoznak; mi vagyunk 99-en, ők vannak 2300-
an, mármint ugyanebben az intézményben egy feladat különbséggel, hiszen nekik az anyagok 
kapcsán nyomozati hatáskörük is van. A csehek, akik fele annyian vannak - ha most a 
különválást számolom, hatmillióan vannak -, 260-an dolgoznak, tehát csak két és félszer 
többen. Magyarán a dolog arról szól, hogy a magyar viszonyok között mi elvagyunk.  

Egyetlen kérdés, ami önöknek is kérdés. Ha jól tudom - mert az újság azt írta -, ebben 
az évben még tervezi elfogadni a parlament a nemzeti emlékezet bizottságának működéséről 
szóló törvényt. Azt feltételezzük, hogy a nemzeti emlékezet bizottságának a felállása legalább 
olyan pluszmunkát fog ránk sózni, bocsánat, a bizottság munkájából következően nekünk 
legalább annyi pluszmunkánk lesz, mint ami volt az első hét évben az úgynevezett átvilágítás 
kapcsán, ami nagyon tekintélyes feladatgyarapodás. Ebben az értelemben csak azt 
vélelmezzük, hogy ha a nemzeti emlékezet bizottsága felállása után - nem tudom, elnök úr, 
melyik törvény - a törvény feladatot rendel el, akkor pénz is lesz mögé, e szerint fogják 
kistafírozni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát a törvényhozók. 

Köszönöm szépen, ha ez elegendő válasz a kérdésre. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés. 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 
Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy eljöttek, ezt a napirendet lezártuk. 

Természetesen az összefoglalót is el fogják olvasni azok, akik nem olvasták, és találkozunk 
jövőre egészen biztosan.  

Egyebek 

A bizottság tagjainak tisztelettel jelezném, hogy jövő héten, a keddi napon lesz 
bizottsági ülés, a parlamenti szavazásoktól függően 13 vagy 14 órakor, és azt követően meg 
albizottsági ülés lesz.  

Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Nyílt ülésen vagyunk, semmi hadititok nincs, ami 
önök előtt titok, különösen egy Történeti Levéltár előtt nincs titok, az fogalmilag szinte kizárt.  

Szóval, ennyi flexibilitást kérnék a bizottság tagjaitól, hogy 13 vagy 14 óra, ez a 
parlamenti szavazástól függ. (A meghívottak távoznak az ülésről.) A bizottság ülését egy 
kicsit hosszabbra tervezzük, mert Kocsis képviselő úr javaslatára lesz olyan napirend, ami 
nyilván mindannyiunk érdeklődésére fog számot tartani. Tehát 13 vagy 14 órakor kezdjük, 
majd azt követően 15 vagy 16 órától albizottsági ülés lenne. Ez a forgatókönyv. 

(Jelzésre:) Csampa képviselő úr, parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Csak jelezném, hogy Mile elnök úr 

jelezte, hogy az előző albizottsági ülésen jeleztem, hogy kérem annak a döntését itt a 
bizottságon belül, hogy a ténymegállapító bizottság jegyzőkönyveit adott esetben - mindig 
mindenki kinyilvánította, hogy szeretné minél szélesebb körben, ha van rá mód és lehetőség - 
a nyilvánosság számára tegyük elérhetővé, és ebből fakadóan az AH-nak küldjük meg a 
jegyzőkönyveket, hogy már a jegyzőkönyveket gyakorlatilag minősítsék, hogy mennyit lehet.  

 
ELNÖK: Rendben van.  
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Kérem, hogy a soron következő ülésen erről döntsünk. 
 
ELNÖK: Dönthetünk erről most is, ha gondolják. Azt a döntést meg tudjuk hozni, 

hogy az albizottság jegyzőkönyveit az Alkotmányvédelmi Hivatalnak küldjük meg, hogy van-
e benne szakmai szempontból olyan indok, amely a titkosság fenntartását indokolja. 
Parancsoljon, Mile képviselő úr!  
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MILE LAJOS (LMP): Javasolnám, hogy azért érveljünk mellette és ellene, tehát 

szerintem a következő alkalommal legyen ez napirendi pont. 
 
ELNÖK: Jó, rendben van, ne döntsünk most, ezt gondoljuk végig, a következő 

bizottsági ülésen lesz egy ilyen. Csak hogy értsük, az úgy megy sorrendben, hogy ha az AH-
nak az a véleménye, hogy nincs benne nemzetbiztonsági szempontból olyan releváns 
információ, akkor ilyen esetben még mindig a bizottság elnöke, tehát magam vagyok a 
minősítő, de én meg fogom hallgatni a bizottság véleményét. Tehát ha az AH azt mondja, 
hogy nem, akkor nyilván én semmiképpen nem fogom nyilvánosságra hozni. Ha az AH azt 
mondja, hogy igen, akkor még mindig meg fogom hallgatni a bizottságot, én egyszemélyes 
döntést ebben nem fogok hozni. 

Köszönöm szépen, találkozunk a jövő héten. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 57 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 
 


