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(A bizottság 9 óra 40 perckor megkezdett zárt ülésének  
 - melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása. 

Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
2016. évi működéséről 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Kezét csókolom! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket a nyílt ülésen. 
Elnézésüket kérjük, most már két órája ülésezünk.  

Olvashattuk, ismerjük az önök tevékenységét. Tervezzük is egyébként, hogy a 
jövő év során majd látogatást teszünk önöknél ismételten. Ezeket mindig érdeklődve 
figyeltük, hiszen voltunk önöknél nem egyszer. 

Most megadom önnek a lehetőséget, hogy amennyiben ki kívánja egészíteni 
röviden a tájékoztatójukat, beszámolójukat, akkor természetesen lehetősége van, 
utána meg rövid kérdésekre kerülne sor.  

Parancsoljon, főigazgató úr, öné a szó.  

Dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára) kiegészítése  

DR. CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára): Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm szépen a 
meghívást és a lehetőséget. Nagyon röviden egy-két mondatot szeretnék csak 
mondani, a beszámolónk talán magáért beszél. 

Az elkészültével kapcsolatban szeretném jelezni, hogy - mint önök pontosan 
tudják - április óta új főigazgatóként irányítom az intézményt, és így rám maradt 
ennek a beszámolónak az elkészítése, holott olyan időszakról szól, amit alapvetően 
nem az én irányításom alatt végzett az intézmény. De természetesen a felelősséget a 
kollégáimmal együtt vállaljuk, mert már akkor is a szakmai döntések meghozatalára 
jelentős befolyásunk volt mindannyiunknak. 

A titkárságvezető urat ismerik, és a levéltár főosztályvezetője, tehát a 
legnagyobb szakmai osztály vezetője ül itt a másik oldalon mellettem, Tóth Eszternek 
hívják. 

A beszámolóval kapcsolatban a csúszásért kérünk elnézést, a jövő évben ennél 
hamarabb fogunk elkészülni vele. A törvénymódosításra való felkészülés és a 
feladatok átadása-átvétele eléggé megterhelte a levéltár új vezetését, és ezért magam 
elnézést kérek. A következő évben ennél gyorsabban fogunk végezni. És 
természetesen örömmel látjuk a bizottságot a levéltárban kihelyezett ülésen, amikor 
arra módot tudunk találni, vagy a bizottság módot tud találni. Köszönöm szépen.  

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem egy rövid kérdésem lenne: az iratátadások 
folyamatával hogyan állunk, hiszen ez a teljes magyar közélet számára nagyon 
izgalmas kérdés.  

 
DR. CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára): Köszönöm a kérdést. Nem állunk jól az iratátadás folyamatával. 
A beszámolóból is kitűnik, hogy lényegében nem vettünk át a 2016-os évben 
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iratanyagot, és - megelőlegezve mondom - a 2017-es évben sem lesz sokkal 
szerencsésebb a helyzet.  

Sajnálatos módon ez nem a levéltár döntése, mi passzív résztvevői vagyunk 
ennek a folyamatnak, próbálhatunk kezdeményező lépéseket tenni, de mi csak 
fogadjuk azt, ami hozzánk érkezik. Egyébként megtesszük, ami tőlünk telik, de ez már 
inkább az idei beszámoló, a 2017-es beszámoló része lesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődve fogjuk várni.  
(Jelzésre:) Képviselő asszony jelentkezett, parancsoljon! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Engem is ez a része érdekelne, mert a 

beszámoló 18. oldalán ott szerepel, hogy Kónyáné Kutrucz Katalin, Tóth Eszter, Bikki 
István és Cseh Gergő Bendegúz rendszeresen részt vesz az Alkotmányvédelmi 
Hivatalban az úgynevezett mágnesszalagokon található adatbázisok - H és G adattár - 
elemzésében, adattartalmuk feltárásában és a levéltárban őrzött eredeti iratokkal való 
összevetésükben. Év végére befejeződtek a vizsgálatok, és elkészültek azok a 
tanulmányok, melyek a munkacsoport előterjesztéseinek részei lettek. Ez a 2017 
márciusában megjelent közös jelentésnek egyfajta utánkövetése, tehát akkor ezek 
szerint az átadás… - tehát ez ennyiben merült ki?  

 
DR. CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára): Befejeződött az iratátadás, csak nem a 2016-os évben, hanem az 
idei évben az összes mágnesszalag az Alkotmányvédelmi Hivatalból átérkezett a 
levéltárba. A törvény alapján az Alkotmányvédelmi Hivatalnak és a többi szolgálatnak 
2018. június 30-áig el kell végeznie a minősítések felülvizsgálatát, mert ezek a 
mágnesszalagok jelenleg még minősítettek. Amint a minősítés felülvizsgálata 
megtörténik, akkor a levéltár - a levéltári anyagokhoz hasonlóan - biztosítani fogja 
ezeknek az anyagoknak a megismerhetőségét.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Én ezt értem, de akkor ezt a bizonyos júniusi 

határidőt, hogy tudják-e tartani, akkor erre mondja azt, hogy ez nem önökön múlik, 
hanem az Alkotmányvédelmi Hivatalon fog múlni. Tehát igazából ezt ott kérdezzük 
inkább.  

 
DR. CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára): Igen. Ez a szolgálatok feladata. Mi föl vagyunk készülve, tehát 
abban a pillanatban, ha idén megtörténne a felülvizsgálat, akkor a levéltár a maga 
részéről tudná kezelni a helyzetet. Tehát mi örömmel várjuk ennek a folyamatnak a 
végét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jövő évben vissza fogunk térni erre mind a 

tájékoztató kapcsán, mind az átadások kapcsán, és egy látogatást is tervezünk majd 
önöknél. 

Úgy látom, képviselőtársaimnak több kérdése nincsen.  
Tisztelettel köszöntöm a sajtó jelen lévő képviselőit. 
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Az ülés berekesztése  

A nyílt ülés végére értünk. Köszönöm szépen annak, aki megjelent. Akivel nem 
találkozunk, annak kellemes ünnepeket és boldogabb új évet kívánok! (Dr. Cseh 
Gergő Bendegúz: Köszönjük szépen a levéltár nevében is.) Köszönöm szépen 
mindenkinek. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  

 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Podmaniczki Ildikó 


