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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. április 23-án, hétfőn, 10 óra 06 perckor 

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

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

1. A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 

feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról 

szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6774. szám) 

(Általános vita) 

2. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat (T/6352. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Endrésik Zsolt (Jobbik)  
Ivády Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bóka István (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)  
Michl József (KDNP) megérkezéséig Habis Lászlónak (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Gorjánac Rádojka levéltári osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Hölgyeim és Uraim! Megkezdenénk – kivételesen próbáljuk pontosan – a mai 
bizottsági ülést, remélem, sikerülni fog. A jelenléti ív tanúsága szerint 10-en személyesen és 
6-an helyettesítéssel vannak jelen, tehát határozatképesek vagyunk. A napirenddel 
kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a 2. számú napirendet levesszük, mert a T/6352. 
számú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslathoz nem jött a bizottság 
hatáskörébe tartozó módosító, úgyhogy csak az 1. számú napirendi pontot fogjuk tárgyalni, 
amely a köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyagok védelméről szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat T/6774. számon, az általános vita. 

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 
feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 
2003. évi III. törvény módosításáról szóló T/6774. számú törvényjavaslat 

Ezzel kapcsolatban szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy kaptunk levelet az 
MSZOSZ-től, mint bizottság. Én ezt kiosztottam a tisztelt képviselőknek, illetve a választ is, 
amelyet elkészítettünk erre a levélre, mint bizottsági elnök. Tehát mind a kettőt kiosztattam a 
tisztelt bizottságnak. 

Az előterjesztő a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Gyimesi Endre levéltári miniszteri 
biztos úr, aki nem tudom, hogy várható-e, vagy mikorra jön, de nagyon örülnék, ha itt lenne. 
Vígh Annamária főosztályvezető esetleg itt van? (Nincs jelzés.) Ha nincsenek, akkor viszont 
le fogjuk venni a napirendről, és nem fogjuk tudni tárgyalni, ha senki nincs itt. (Gorjánac 
Rádojka: A levéltári osztály vezetője vagyok.) 

Akkor Gorjánac Rádojka levéltári osztályvezető asszony tökéletes, akkor ő van itt a 
tárca részéről. Kérem, hogy foglaljon helyet! 

Meg szeretném kérdezni osztályvezető asszonyt, hogy kíván-e a törvényjavaslathoz, 
az általunk írásban megismert törvényjavaslathoz szóban kiegészítést fűzni, vagy pedig majd 
az észrevételekre és a kérdésekre válaszol? 

 
GORJÁNAC RÁDOJKA levéltári osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Válaszolnék inkább a kérdésekre. 
 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Akkor megkérdezném a bizottság tagjait, hogy az 

előttünk fekvő törvényjavaslattal kapcsolatban kérdések vannak-e az előterjesztőhöz. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tényleg 
csak nagyon-nagyon röviden, két-három mondat. Ez egy újabb centralizációs kísérletnek 
tűnik az állam részéről. Beszélve sok levéltárossal, az a meggyőződésünk és az álláspontunk, 
hogy a megyei levéltáraknak a központi, nagy országos levéltárak alá rendelése egy újabb 
centralizációs folyamat, és valószínűleg a háttérben majd megint az fog állni, hogy jó néhány 
munkahely megszűnik, bár így is munkaerőhiánnyal küszködnek ezek a levéltári 
intézmények. (Megérkezik az ülésre dr. Apáti István.) 

Ilyen szempontból nem nagyon támogatnám ezt a javaslatot, féltjük a munkahelyeket. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Felhívom a figyelmét, hogy igyekszem a megfelelő 

formákat betartatni, ez nem a kérdések, hanem a megjegyzések kategóriája volt már. De akkor 
összevontuk képviselő úr kezdeményezésére a kettőt, tehát egyben a kérdések és az 
észrevételek a törvényhez. Akkor ez a kör van. (Nincs jelzés.) 

Ha nincsen több hozzászólás, akkor meg szeretném kérdezni osztályvezető asszonyt, 
hogy kíván-e reagálni képviselő úr észrevételére. 

 
GORJÁNAC RÁDOJKA levéltári osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Miután észrevétel volt, nagyon nem reagálnék, illetve annyit jegyeznék meg, hogy a szakmai 
szervezettek támogatják a levéltárak kiemelését a MIKEK-ből, mert úgy ítélik meg, hogy egy 
egységes rendszer, egységes követelmények és egységes számonkérhetőség valósulhat meg a 
Magyar Nemzeti Levéltár létrehozásával és szervezetébe integrálásával. Tehát a megyei 
levéltárak mindenképpen a NEFMI-hez igyekeznek summa summarum.  

Határozat az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Megkérdezném a bizottság tagjait, 
hogy aki a T/6774. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Időközben 16-an személyesen vannak jelen és 8 
helyettesítés van. Aki nem találja alkalmasnak? (Szavazás.) 8 nem. 

Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni, hogy kívánnak-e az ellenszavazatot 
leadók előadót állítani. (Nincs jelzés.) Nem kívánnak. Akkor a támogatók sem kívánnak 
előadót állítani, úgyhogy nem kíván előadót állítani a bizottság ehhez a törvényhez. 

Köszönöm szépen osztályvezető asszonynak. A mai bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm a részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)  

  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


