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(A bizottság 10 órakor kezdődött zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv készült - 
folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 46 perc) 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Akkor 
áttérünk nyílt ülésre a 4. napirendi ponthoz. Nyílt ülésen vagyunk most már. Szép, jó 
napot kívánunk mindenkinek! 

Soron következik 4. napirendi pontunk megtárgyalása, a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása 
a törvényjavaslat egészére vonatkozóan. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a HHSZ 44. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát, azaz, hogy 
megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a jogalkotás szakmai 
követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe.  

Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében Haág Tibor 
főosztályvezető urat, illetve külön köszöntöm a Belügyminisztérium és a Honvédelmi 
Minisztérium képviselőit is.  

Kérem főosztályvezető urat, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelmények vizsgálatát segítendő pár szóban foglalja össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottsági Tagok! A T/1671. számon benyújtott törvényjavaslat megfelel az 
Alaptörvény 36. §-a előírásainak, törvényi szinten került benyújtásra az államháztartási 
törvény által meghatározott határidők betartásával. Megfelel a nemzetközi jogból és az 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, azokat nem sérti. Megfelel a jogalkotás 
szakmai követelményeinek, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. IRM-rendelet 
előírásai szerint készült, és ezt a törvényjavaslat elkészítése során, a közigazgatási 
egyeztetések során az igazságügyi tárca ellenőrizte is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni a 

részletes vita ezen szakaszában. Egyúttal jelzem, hogy a többségi és a kisebbségi 
véleményt írásban kell benyújtani, és a leírtaknak el kell hangozniuk a vitában. 
Kérdezem tehát képviselőtársaimat, hogy óhajt-e valaki hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Ezzel áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító javaslatot nem 
nyújtottak be a bizottsághoz, bizottsági saját módosító javaslat benyújtására sem 
érkezett egyetlen bizottsági tagtól sem kezdeményezés, így megnyitom a részletes vita 
utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról, illetve a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Kérem, szavazzunk erről! 
(Szavazás.) A helyettesítések figyelembevételével 5 igen. Ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a részletes vitát lezártuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. Kérem, szavazzunk erről is! (Szavazás.) A helyettesítések figyelembevételével 
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5 igen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta és benyújtja a részletes 
vitát lezáró jelentést.  

Vendégeinknek köszönöm szépen egyrészt a türelmet, amíg várakoztak, másrészt 
pedig a részvételt. További szép napot és jó munkát kívánunk! (A meghívottak 
távoznak az ülésről.) 

Tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2017. 
évi tevékenységéről 

Mi pedig folytatjuk 5., utolsó előtti napirendi pontunkkal. Következik az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló. Köszöntöm főigazgató urat, főigazgató-helyettes asszonyt és főosztályvezető 
urat.  

A bizottsághoz megküldött beszámolót a bizottság tagjai áttanulmányozhatták.  
Most megadom a szót főigazgató úrnak, hogy tájékoztassa a bizottságot a levéltár 

2017. évi tevékenységéről, amennyiben van kiegészítenivaló. Tessék parancsolni, 
főigazgató úr! 

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

DR. CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára): Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Urak! Tisztelt Érdeklődők! Köszönjük 
szépen a lehetőséget, hogy a levéltár tavalyi tevékenységéről beszámolhatunk.  

A legfontosabb dolgokat írásba foglaltuk, egy-két mondatban szeretném csak a 
bizottság türelmét, illetve idejét igénybe venni, egy-két kiegészítést vagy hangsúlyt 
szeretnék elhelyezni szóban is.  

Az első, amiről feltétlenül szerettem volna beszélni, hogy amint azt a bizottság 
tagjai tudják, a tavalyi év során jelentős változás történt a levéltár életében. Ennek a 
változásnak a lényege, a legfontosabb eleme, hogy a ’90 előtti állambiztonsági iratok 
mellett a ’90 után keletkezett nemzetbiztonsági iratok tekintetében is illetékességet 
kapott a Történeti Levéltár. Ez még egyelőre nyilván csak annyit jelent, hogy a levéltár 
átvette a Magyar Nemzeti Levéltártól azokat a feladatokat, amelyek a mostani 
titkosszolgálatok iratkezelésének felügyeletét jelentik. Ezeket a kapcsolatainkat a tavalyi 
év során sorban kiépítettük a most működő nemzetbiztonsági szolgálatokkal, és 
tulajdonképpen mára zökkenőmentesen ellátjuk azt a feladatot, amit a levéltári törvény, 
illetve a mi törvényünk ebben a tekintetben ránk ró. 

A másik nagyon fontos dolog, szintén a tavalyi törvénymódosítás eredménye, 
hogy a levéltár nemcsak lehetőséget és nemcsak felhatalmazást, hanem kötelezettséget 
kapott arra, hogy a külföldön őrzött, de magyar vonatkozású állambiztonsági, 
államvédelmi iratanyagot összegyűjtse és valamilyen formában megpróbálja hazahozni. 
Ebben van némi tapasztalatunk, mert Romániában a Securitate levéltárában már évek 
óta folytatjuk ezt a feltáró munkát, de a tavalyi év során jelentős energiákat fordítottunk 
arra, hogy az oroszországi, illetve a volt Szovjetunió más levéltáraiban is elkezdjük 
kiépíteni azokat a kapcsolatokat, amelyeknek az eredménye a hiányzó irategyüttesek 
feltárása, illetve hazahozatala. Egy konkrét megállapodást már kötöttünk is - szerepel is 
a beszámolóban -, az orosz szövetségi katonai levéltárral, „Az 1944 és 1955 közötti 
időszakban az NKVD-csapatok tevékenysége Magyarországon”, ilyen kutatási témában 
fogjuk az iratanyagokat feltárni, és remélhetőleg a jövő év folyamán már haza is hozni 
Magyarországra. Hasonló megállapodásra törekszünk, és remélhetőleg, ha egy év múlva 
ugyanitt ülhetünk, akkor beszámolhatunk arról, hogy akár Ukrajnában, akár a moszkvai 
állami levéltárban, a külügyi levéltárban vagy esetleg a legújabbkori történeti 
levéltárban is hasonló együttműködést tudtunk kialakítani.  
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Ezek tehát a legfontosabbak, amiket ebben a bizottságban szerettem volna 
megemlíteni. Minden egyebet leírtunk, ezt is részben, de ezeket szerettem volna külön 
kiemelni. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főigazgató úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 

képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki élni a hozzászólás, kérdezés lehetőségével. 
(Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor ebben az esetben nagyon szépen köszönjük 
főigazgató úrnak és kollégáinak a megjelenést és a tájékoztatást. (Jelzésre:) Tessék 
parancsolni! 

 
DR. CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára): Elnök úr, ha egy mondatot még mondhatok! Talán ön is tudja, 
hogy tavalyi évben és tavaly előtt is tettünk egy olyan felajánlást a Nemzetbiztonsági 
bizottság számára, hogy ha kihelyezett ülést szeretnének tartani a levéltár épületében, 
akkor mi erre nemcsak nyitottak vagyunk, hanem szívesen látjuk a bizottságot. Ezt 
szeretném most is felajánlani, tehát ha igény van rá, akkor tisztelettel várjuk a 
bizottságot.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a felajánlást. Én arról tudok beszámolni, hogy nekem 

már volt szerencsém és alkalmam önöknél kihelyezett bizottsági ülésen részt venni, 
mindenképpen tanulságosnak és hasznosnak tartottam. És én arról tudom biztosítani 
főigazgató urat, hogy szerintem fogunk élni ezzel a lehetőséggel, minden bizonnyal a 
jövő év tavaszán, vagy ahogy majd sikerül az ütemtervet összehozni. Természetesen 
kollégáink majd önökkel előzetesen ezt megtárgyalják.  

Még egyszer nagyon szépen köszönjük a beszámolót, a jelenlétet. További szép 
napot és jó munkát kívánunk önöknek! Viszontlátásra! (Dr. Cseh Gergő Bendegúz: 
Viszont kívánjuk! - A meghívottak távoznak az ülésről.) 

Egyebek  

Elérkeztünk a mai napirendünk utolsó, 6. napirendi pontjához, az egyebekhez. 
Az egyebekben annyit szeretnék mondani, hogy tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
soron következő ülésünkre várhatóan november 20-án, kedden kerül sor, amikor is 
kihelyezett bizottsági ülést fogunk tartani, azt előzetesen már egyeztetve, a 
Terrorelhárítási Központban. Én ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e bármilyen 
észrevétel vagy kérdés. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor értelemszerűen a szokott 
rendben és annak rendje és módja szerint találkozni fogunk.  

Az ülés berekesztése  

Akkor köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet és a munkát, további szép 
napot és jó munkát kívánok! A mai nemzetbiztonsági bizottsági ülést ezennel bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc) 

 
  

Mirkóczki Ádám 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 


