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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  
Móring József Attila (KDNP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

Csizi Péter (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak  

Gyarmati György főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára)  
Dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin főigazgató-helyettes 
(Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)  
Cseh Gergő főosztályvezető (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára)  
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(A bizottság 10 óra 06 perctől 11 óra 46 percig zárt ülést tartott,  
melyről külön jegyzőkönyv készült. 

Szünet: 11.46-11.56. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 56 perc.) 

 

Tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
2015. évi működéséről (Nyílt ülés!) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Elkezdjük a munkát. Tisztelettel köszöntöm a 
főigazgató asszonyt, a főigazgató-helyettes asszonyt, a főosztályvezető urat. Írásban 
megkaptuk az anyagot. Kérem, amennyiben van kiegészítenivaló, ezt tegyék meg! 
Arra kérem, hogy viszonylag tömören szóljon, mert viszonylag régóta csatázunk a mai 
ülésteremben, és még nem is vagyunk teljes létszámmal itt, de főigazgató úrnak 
természetesen megadom a szót. 

 

Gyarmati György hozzászólása 

GYARMATI GYÖRGY főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Bizottság! Nagyon rövid 
leszek. Miután a beszámolót elküldtük vagy három hete, egy hónapja, nyilvánvalóan 
mindenkinek volt alkalma végigtanulmányozni. Azt is mondhatnám, a címben ott van 
az idei beszámolónk lényege. Magyarán átlépett a levéltár néhány területen egy olyan 
határt, amire azt mondanám, hogy irataink jelentős része kutatható, anyagainknak 
nagy része már külön elektronikus képernyőn, tehát digitalizált anyagokkal 
kutatható. 

Ami igazán új, változás ebben az évben, hogy a beadott állampolgári kérelmek 
60 százaléka, tehát már több, mint a többség, szintén mondanám így egyszerűen, 
online érkezett. Az egész történet erről szól, láthatták. Magyarán a napi munkánkat 
végezzük. Annyi a változás, hogy ami egyébként európai program, hogy a megelőző 8-
10 év eredménye alapján tényleg erős elmozdulásunk van az úgynevezett e-levéltár 
irányába. Ennyi az összes, ha úgy tetszik, összefoglalása mindannak, amit mondani 
akartam. 

Egyetlen kiegészítésem van, amit szintén olvashattak a bevezető utolsó 
mondatában. Ha és amennyiben, mint ahogy ez már az Országgyűlésnél, az 
Országgyűlés bizottságainál is bevett szokás, hogy fogalmazzunk úgy, kezdünk 
leszokni arról, hogy egy négypontos napirendhez ekkora irathalmazt hoznak, 
egyszerűen azért, mert minden megy elektronikusan. Tisztelettel kérdezem, hogy 
adott esetben a következő évtől - úgyis begépeljük, ott van, a honlapunkon 
elektronikus formában mindegyik beszámolónk ott van - van-e arra mód, nem nagy 
költség, kibírjuk azt a néhány tízezer forintot, a Történeti Levéltár beszámolóit az 
illetékes bizottságok számára is online formában, digitalizáltan küldje meg. 
Részemről befejeztem. Ha kérdéseik, észrevételeik vannak, itt vagyunk. Köszönöm. 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van erre mód, szeretném mondani. Semmi 
akadálya nincs annak, hogy ezt önök így tegyék. Ez teljesen rendben van. 

Az önök beszámolójának 13. oldalán magánszemélyek is szerepelnek mint az 
iratátadásra kötelezett személyek. Igaz, hogy kicsi arányszámban, de mégiscsak 
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szerepelnek. Ez érdekelne, hogy 2015-ben, 2014-ben, az elmúlt években milyen 
iratokat lehet magánszemélyektől átadásra kötelezni? Ez engem nagyon érdekelne, 
főigazgató úr, főigazgató-helyettes asszony, aki tud erre válaszolni. 

 
GYARMATI GYÖRGY főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára): A dolog nagyon egyszerű. Mint minden egyes levéltár - bocsánat, most 
hadd mondjam azt, nem állambiztonsági levéltár -, befogadhat és befogad. Sőt adott 
esetben néha emigránsoknál még keresünk is hagyatékot, iratanyagot. Vagy 
megjelenik a fia, megjelenik az öccse, az özvegye, hogy olyan személyről van szó, 
akinek úgy gondolom, hogy esetleg. Bevallom, nem kérdezzük ilyenkor sose, hogy 
miért nem a Petőfi Irodalmi Múzeumba tetszik vinni, miért nem az Országos 
Levéltárba, miért nem az Országos Széchenyi Könyvtárba. Tehát itt félreértések 
elkerülése végett, lehet, hogy igaza van elnök úrnak, el kellett volna különíteni, mert 
előtte az úgynevezett iratátadásra kötelezett szerveket soroljuk fel évtizedek óta. Ezt 
egy idő óta, a korábbi években is volt 2006-ig, 2007-ben sikerült innét-onnét 
hazahozni emigráns hagyatékokat, mert az Amerikába távozó fia azt mondta, hogy 
köszönöm szépen, nagyon szeretem apámat, de még nem viszem haza a teljes ’50-es 
meg ’56-os irathagyatékát, ami ott gyűlt Münchenben, azt mondanám, egy fészerben. 
Négyszer fordultunk, míg hazahoztuk.  

Magyarán, ilyen értelemben időnként hagyatékok is bekerülnek a levéltárba, 
amit gondos bürokrataként feltüntetünk a gyarapodási jegyzékben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Magam is valami ilyesmit gondoltam, de 

természetesen nem az számít, hogy én mire gondolok. 
Azt jelezném még főigazgató úrnak, hogy valamikor a tavaszi ülésszakban, 

március környékén, amennyiben önök véletlenül meghívnának minket, akkor nagyon 
szívesen elmennénk újra egy látogatásra, hiszen újra napirenden van nagyon sok 
szempontból a Történeti Levéltár, szakmai szempontból is érdekes, hogy esetleg 
önökhöz kerülnek-e még plusz iratok. Tehát sok olyan kérdés van, ami érdekelne 
minket. Jól éreztük magunkat, mintegy két éve járhattunk ott. Valamikor a tavaszi 
ülésszakban, február és május között ellátogatnánk önökhöz nagyon szívesen.  

Az elektronikus megküldésnek semmilyen akadálya nincs. Ezt a választ meg 
nagyon szépen köszönöm. Azt jelezném főigazgató úrnak vagy főigazgató-helyettes 
asszonynak, hogy ha bármiben segíthetjük az önök munkáját, akkor természetesen 
állunk rendelkezésükre.  

Más kérdést nem láttam. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és akkor 
találkozunk valamikor tavasszal önöknél, ahol mindig nagyon jól éreztük magunkat, 
sok érdekeset hallottunk, egyébként meg finom volt a szendvics meg az ellátmány is 
mindig. Nem ez a legfontosabb természetesen, de ez is fontos volt ilyen szempontból. 
Nagyon szépen köszönjük, és akkor tavasszal találkozunk önöknél. További jó munkát 
kívánok!  

Egyebek 

A bizottság tagjait kérném, hogy két percre még maradjanak velem. Tisztelt 
Bizottság! Az alelnök úr már elmondta a kezdeményezését. Kérném a titkárságot, 
hogy egyeztessenek majd abban a kérdésben, hogy mikor lesz együttes ülés, hiszen ez 
egy fontos jelentés lehet, amit a Belügyminisztérium elkészít. 

Még egy közlendő maradt. A következő bizottsági ülésre november 30-án, 
szerdán Pakson kerül sor egy kihelyezett ülés keretében. Alelnök úr, képviselő 
asszony, egyeztettünk a napirendet illetően. Minden Pakssal kapcsolatos kérdést ott 
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meg fogunk tárgyalni. Délelőtti időpontban kerül rá sor, nyilván nem korán reggel, 
hiszen el kell jutni Paksra. Szerda tíz óra a valószínű időpont Pakson.  

Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor 
a mai bizottsági ülést bezárom, mindenkinek jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc.) 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Vicai Erika 


