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(A bizottság 11 óra 03 perckor megkezdett zárt ülésének  
- melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása.  

Az ülés kezdetének időpontja:12 óra 19 perc) 

Tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
2018. évi tevékenységéről 

STUMMER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: (Cseh 
Gergő Bendegúz, Tóth Eszter és Bikki István megérkezik az ülésre.) Jó napot kívánok! 
Üdvözlöm önöket nagyon nagy tisztelettel. Következik tehát az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 
Köszöntöm főigazgató urat, főigazgató-helyettes asszonyt és főosztályvezető urat. 
Köszönjük szépen, hogy ezekben a nehéz időkben is ellátogattak ide, a bizottság 
ülésére. Nagyon nagy megtiszteltetés nekünk az, hogy most itt vannak, illetve azt a 
munkát szeretnénk megköszönni önöknek, amit az utóbbi hetekben, az utóbbi években 
végeznek ebben az ügyben.  

Itt, amíg zajlott a sorcsere, beszélgettünk képviselő urakkal, és olybá tűnik, 
mindenki elolvasta és értelmezte ezt a bizonyos beszámolót, amelyet önök tettek a 
bizottság asztalára. Ezt nagyon szépen köszönjük.  

Tudniuk kell, hogy néhány héttel ezelőtt főigazgató úrékhoz ellátogattam 
személyesen, volt szerencsém személyesen megtapasztalni, látni azt a kiváló munkát, 
amit ők az intézményükben végeztek. 

Nagyon megköszönve a törvényben rögzített kötelezettségük teljesítését, akkor 
szeretném kérni az esetleges szóbeli kiegészítést, ha valamilyen nagyon ügydöntő 
jelentőségű, a beszámolóhoz kapcsolódó észrevételük lenne. Parancsoljon!  

 
CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára): Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönjük szépen a meghívást. Azt 
gondolom, mindent megpróbáltunk összefoglalni a beszámolóban, úgyhogy a 
kérdésekre szívesen válaszolunk, mi ráérünk. Gondolom, a bizottság munkája már 
nagyon hosszúra nyúlt, úgyhogy várom a kérdéseket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, főigazgató úr. Kérdezném, hogy van-e 

valakinek kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Ha és amennyiben nincs, akkor nagyon 
szépen köszönjük a tájékoztatást, köszönjük szépen, hogy eljöttek ide. További jó 
munkát kívánunk önöknek! Köszönjük szépen. 

 
CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára): Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Egy mondattal hadd fejezzem be. 
Tudom, hogy nehéz időszak van, ahogy elnök úr is bevezette a mondandóját, ennek 
megfelelően a levéltár is rendkívüli állapotban van, és rendkívüli intézkedéseket 
kénytelen hozni, de ezek az idők el fognak múlni. A bizottsági elnök úrnak már 
felajánlottam, hogy a későbbiekben, amikor elmúltak ezek az idők, és normalizálódik a 
helyzet, akkor a bizottság kihelyezett ülését szívesen látjuk vendégül ismételten a 
levéltárban, korábban volt erre példa. Ezzel szerettem volna zárni. Köszönjük szépen a 
meghívást.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. További jó munkát! 

Vigyázzanak magukra! A legjobbakat kívánom! (A meghívottak távoznak az ülésről.) 
Viszontlátásra! 
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Egyebek 

És akkor még az egyebek napirendi pont van. (Jelzésre:) Nem beszéltem még 
erről, hogy március 31-ére volt tervezve egy intézménylátogatásunk. Nem a 
csámborgás ideje van most, úgyhogy ezt az intézménylátogatást határozatlan időre 
lefújjuk.  

Még egyszer: amikor úgy érezzük közös elhatározásból, hogy le kell ülnie ennek 
a bizottságnak, akkor fogunk legközelebb ülni. 

Van-e valakinek még egyebekje? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a munkát. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc) 

 

 

Stummer János 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 
 
 


