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1 . Dr . Szilvásy György tárca nélküli miniszter tájékoztatója adatok jogosulatlan
megszerzésével kapcsolatban
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(A zárt ülés kezdetének időpontja : 11 óra 02 perc)

Dr. Szilvásy György tájékoztatója adatok jogosulatlan megszerzésével kapcsolatban

TÓTH KÁROLY (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK : Tisztelt
Képviselőtársaim! A napirendi döntésnek megfelelően köszöntöm a miniszter urat, az
államtitkár urat és a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatóját az új első napirendi pontnál . A
miniszter úré a szó. A miniszter urat tájékoztatom, hogy elvben kíséretet teszünk arra, hogy
11 óra 53 percre az első napirendi pontot befejezzük .

Onöké a szó .

Dr. Szilvásy György szóbeli tájékoztatója

DR. SZILVÁSY GYÖRGY, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter : Köszönöm szépen . Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök úr! Ezek szerint
tömören kellene összefoglalnom az elmúlt hónapok eseményeit is . Segítségemre lesz ebben az
államtitkár úr és a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója, Laborc úr, ha szükséges a
kérdésekre válaszolni . Kérem, hogy az ő segítségüket igénybe vehessem .

A Nemzetbiztonsági Hivatal szeptember 10-én feljelentést tett négy konkrét személy -
Horváth József, Tóth János, Loss István, Morvai Tamás, illetve egy ismeretlen tettes ellen,
különböző bűncselekményekkel összefüggő információk - adócsalás, számítástechnikai
rendszer és adatok elleni bűncselekmény, magántitok jogosulatlan megszerzése és
államtitoksértés - miatt, hogy csak felsorolásszerűen említsem a feljelentésben érintett
bűncselekményeket. A négy konkrét személy mindegyike valamikor a Nemzetbiztonsági
Hivatal vagy jogelődje, de a hivatal munkatársa is volt, kettő közöttük nem olyan régen
távozott a privát szférába, Loss István és Morvai Tamás egy-két évvel ezelőtt került a privát
szférába, azt megelőzően is a Nemzetbiztonsági Hivatalban dolgoztak, a többiek már
korábban kerültek el a Nemzetbiztonsági Hivataltól .

A feljelentés hátteréről néhány információt szeretnék elmondani . Az év elején, a múlt
év végén az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat észlelte - az
Információs Hivatal kezében volt akkor a művelet irányítása -, hogy egyesek kémszoftvereket
helyeztek el a kormányzati gerinc olyan pontjain, mely pontokon keresztül az Információs
Hivatal észlelte, hogy saját gépeit, arról szóló információkat képes letölteni maga a szoftver,
az egyik oldalon.

A másik oldalon, miután az Információs Hivatal kezdte felfejteni ennek a hátterét,
észlelte azt is, hogy egyesek a freemail és a t-online rendszer fiókjelszavaihoz és
forráskódjaihoz is hozzáfértek. A felderítés kezdeti szakaszában az Információs Hivatalnak
sem volt információja arról, hogy mi lehet a háttérben . Annyit észleltek még, hogy a
Nemzetbiztonsági Hivatal egyes számítógépein, egyes szerverein is megjelennek azok az
információk, amelyek illetéktelenül kerültek ki az ő rendszereikből .

Az Információs Hivatal által irányított műveletből még az is kiderült, hogy az
illetéktelenek a személy- és lakcímnyilvántartáshoz, illetve gépjármű-nyilvántartáshoz
kapcsolódó rendszerekhez is hozzáférhetnek, hozzáférnek .

2008 elejétől a Nemzetbiztonsági Hivatal vette át az ügy felderítését, feltárását . Ennek
során kizárólag csak külső engedélyköteles eszközöket alkalmazott, elsősorban
telefonlehallgatásokat . A felderítés eredményeként azt mondhatom el, hogy egy olyan hálózat
létére derült fény, amelyet talán nevezhetnénk árnyék-titkosszolgálatnak is, polipszerű
működés jeleivel, jelzőivel együtt, amely alapvetően egy üzleti érdek biztosítására
szerveződött, de ezen üzleti érdekek kielégítése érdekében - mind kapcsolatrendszerét, mind
egyéb módszereket is tekintve - törvénytelen úton jutott információkhoz és adatokhoz .
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A felderítés eredménye az volt, hogy az alapvetően az OTP, széles értelemben véve az
OTP érdekeltségeinek biztonságát szolgáltatni hivatott cégcsoport, az UD Zrt.-vel és
leányvállalataival együtt, illetve egy másik, az UD cégcsoport tulajdonosainak
érdekeltségében álló Intusec Kft .-n keresztül az információszerzést a következő, a
Nemzetbiztonsági Hivatal által törvénytelennek azonosított eszközökön keresztül biztosítja :
híváslisták, titkos előfizetői adatok megállapítása, bankszámlaforgalom ellenőrzése,
bankszámlaforgalmi adatok, APEH-nyilvántartások, rendőrségi nyilvántartások megszerzése,
adatgyűjtés alkalmazottakról, úgymint környezettanulmány, figyelés úgynevezett tartott
objektumokban, személyes kapcsolatok kiépítésén keresztül legálisan hozzá nem férhető
információk megszerzése, informatikai adatszerzés, úgymint kémprogramok telepítése,
jogosulatlan adatok másolása, például a MÁV biztosító adatainak lemásolása .

Mint említettem, ez a szervezet egyik oldalon a módszereit tekintve egy sor
törvénytelen módszerhez nyúlt, a másik oldalon pedig polipszerűen, csápjait kiterjesztve a
legkülönbözőbb, az információszerzés szempontjából fontos szervezetekhez beépült, és
kapcsolatait használta illegális módon is . Így beépült a már előbb említett Nemzetbiztonsági
Hivatalon túl a rendőrséghez, az APEH-hoz, a VPOP-hez, illetve olyan adatszolgáltatókhoz,
amelyeken keresztül prioráláshoz vagy más információkhoz, adatokhoz tudott férni .

A felderítés későbbi szakaszában, de nem az alapvizsgálat tárgyaként jutott el ahhoz a
felismeréshez is a Nemzetbiztonsági Hivatal, hogy ez a cég nemcsak üzleti, szakmai jellegű
kapcsolatokat tart fenn, hanem kifejezetten politikai kapcsolatokat is . Jellemzően, illetve az
általam ismert módon a Fidesz vezetőivel, a két volt titkosszolgálati miniszterrel aktív
kapcsolatban áll, elsősorban a cég egyik vezetőjén, Horváth Józsefen keresztül .

A kapcsolat azonosítható módon a következőképpen írható le . Egyrészt igen intenzív
telefonos kapcsolat, telefonon keresztül megszervezett találkozók, a megszervezett találkozók
előkészítése, jelentéstételi kötelezettség, információk átadása, ezzel kapcsolatos
figyelemfelhívás, a másik oldalon, a Fidesz vezetői részéről történő kezdeményezés a
találkozó megtartása érdekében . De a kapcsolattartásnak van egy másik, általam azonosítható
része, amikor kifejezetten megbízást vagy feladatot is kap a cégcsoport vezetője munka
elvégzésére. Ezek közül az általam ismert legjelentősebb ügy az, amikor a Fidesz egyik volt
minisztere - Demeter Ervinről van itt most szó, a zárt ülésen mondhatom - feladatot ad
Horváth Józsefnek azzal kapcsolatosan, hogy derítse fel Laborc Sándor oroszországi és egyéb
nemzetközi kapcsolatait, majd a visszajelzést is végigtárgyalják egymással arról, hogy mire
jutott az információ szerzője, a hír megszerzője a felderítés során .

De a vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a cégcsoport miniszter, kormánytagok és
különböző más személyek környezettanulmányát is elvégezte, így például Bajnai Gordon
miniszter úr környezettanulmányának elkészítésére került sor. Erre való utalás is megjelent .

Hangsúlyozom, a felderítés fő szála nem politikusokkal összefüggő fejlemények
kiderítése, hanem ennek a kezdetben idegen - vagy talán még azt is lehet mondani, hogy
ellenséges - érdekű titkosszolgálati tevékenység felderítése volt . Menet közben az egyéb
bűncselekmények elkövetésére derült fény, és ha szabad így fogalmazni, melléktermékként
látható az igen intenzív és aktív politikai szálak, politikai kapcsolatok megléte is .

Azért ennek során utalok arra, hogy nem elsősorban a Dávid Ibolyával összefüggő,
illetve az MDF-et érintő, a sajtóban megjelenő konfliktusra gondolok, bár ez is része ennek,
de nem elsősorban erre gondolok, hanem arra, amikor a Fidesz volt miniszterei, vezető
pozícióban lévő politikusai kifejezetten intenzív kapcsolatban, adott esetben még
megrendelést is adnak ennek a cégcsoportnak .

A feljelentést a Nemzetbiztonsági Hivatal dokumentáltan tette meg, tehát átadta a
rendőrségnek azokat a bizonyítékokat, amelyek az előbb elmondottakról szólnak, és a
hanganyag, illetve azok leirata a rendőrségnél rendelkezésre áll . A Nemzeti Nyomozó Iroda
kezdte a munkát elvégezni, ezekről részletes tájékoztatást adni nincs módomban, hiszen ez a
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munka abban a szakaszban van, amikor nem az én kompetenciám, hogy ismerjem a
büntetőeljárás részleteit.

A Nemzetbiztonsági Hivatal természetesen a rendelkezésre álló információkat
folyamatosan elemezte, és amikor szükségessé vált, be is avatkozott. Így például nem
engedte, hogy az államigazgatási szervek kitettek legyenek kémszoftverek működésének .
Ennek érdekében a kormány még az elmúlt év végén, az év elején maga is döntést hozott a
biztonsági rendszerek megerősítéséről, így akadályozta meg, elejét vette annak, hogy a
kémszoftver érdemben tudjon információkat kiszolgáltatni illetéktelen kezekbe, miután
felfedezték a létüket. Továbbá - és ezt itt el kell mondanom, szintén a zárt ülés keretei között -
tájékoztattuk, ezen a tájékoztatón személyesen én is részt vettem, a T-Com érdekeltségébe
tartozó feltörések miatt a T-Com vezérigazgatóját arról, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal és
az Információs Hivatal mit azonosított az elmúlt hónapokban .

Azaz azokat a lépéseket és intézkedéseket, amelyek egyik oldalról az állam
működésével összefüggő adatok és titkok védelmével, másik oldalról pedig az állampolgárok
magántitkainak védelmével is összefüggésben vannak, a Nemzetbiztonsági Hivatal megtette .

A nemzetbiztonsági kabinet azt követően, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal a
feljelentését megtette - és megjegyzem, egyébként államtitok körből a bizonyító anyagokat
kivette -, haladéktalanul meghozta azokat a döntéseket, amelyek még ezen túlmenően,
amelyeket jeleztem, szükségesek annak megakadályozásához, hogy a jövőbeni ilyen
polipszerűen működő törvénytelen hálózat akár politikai, akár nem politikai szálakkal, de
hasonló mértékben sértse az állami, állampolgári, üzleti érdeket. Ezek közül az egyik
legjelentősebb a kritikus informatikai infrastruktúrával, a hálózatbiztonsággal, az elektronikus
szolgáltatásokkal, valamint a lakossági, vállalati internethasználattal összefüggő informatikai
biztonsági szabályokról, annak egységes elveiről és követelményeiről, valamint az
informatikai biztonság irányítási és ellenőrzési rendszeréről szóló törvényi szintű szabályozás
felgyorsítása, haladéktalan előkészítése, még ez év második félévében benyújtása .

A másik ilyen a már korábban elhatározott - és én is hivatkoztam rá - központi
elektronikus szolgáltatórendszer működésének biztonságossá tételéhez szükséges fejlesztések
felgyorsítása, 2009 első félévében történő befejezése . Illetve felhívtuk a különböző központi
államhatalmi, kormányzati tevékenység szempontjából fontos intézmények, létesítmények,
rendvédelmi szervek vezetőit a biztonsági védelem megerősítéséhez szükséges további
kormányzati intézkedések kezdeményezésére, azok kidolgozására, a szervezett bűnözés elleni
koordinációs központ koordinációs, bűnmegelőzést, bűnfelderítést segítő tevékenységének
erősítésére.

Azaz, azt gondolom, hogy mind a felderítés szakaszában, mind pedig azt követően is a
kormány a szükséges intézkedéseket meghozta annak érdekében, hogy ez a hálózat ne
veszélyeztesse a kormányzati szervek és az állampolgárok tevékenységét, működését, illetve
ne fordulhasson elő ilyen jellegű bűncselekmény-sorozat, eredményesen legalábbis ne
működhessen a későbbiek során.

Ha megengedi, elnök úr, a tájékoztatásomat befejezem, és kérdésekre válaszolnék az
idő sürgetése miatt .

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm. Akkor a kollegáinak tehát most ebben a fázisban nincs
kiegészítése. A kérdések, vélemények következnek, a bizottság tagjait illeti a szó . (Jelzésre .)
Boross Péter miniszterelnök úr!

DR. BOROSS PÉTER (MDF) : Miniszter úr, nekem van egy közbenső kérdésem .
Magánnyomozói jogosítványa van ennek a szervezetnek?
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DR. SZILVÁSY GYÖRGY, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter: Igen .

DR. BOROSS PÉTER (MDF) : Van. Meghallgattunk egy tájékoztatót a miniszter úr
részéről, amely tájékoztató többé-kevésbé a sajtóban itt-ott-amott megjelent . Nyomozás alatt
álló ügyről van szó, és ilyenkor nem olyan könnyű eldönteni, hogy mi legyen a további lépés .

Abban biztos vagyok, több alkalommal kifejtettem már abbéli véleményemet, hogy
azt, hogy a Fidesz képviselői nem vesznek részt ezen az ülésen, ellentétesnek tartom a
képviselői méltósággal, sőt bizonyos értelemben a képviselői esküvel is . De úgy tűnik, ez a
dolgon nem változtat . Azt viszont lehetetlen nem tudomásul vennünk - a miniszter úr
utalásaiban határozott kontúrokkal jön elő -, hogy valami Fidesz is van ebben az egész ügyben
és kapcsolatrendszerben . (Mécs Imre megérkezik az ülésterembe .)

Nekem az a véleményem, hogy ezt mi, mint bizottsági tagok, ne mondjuk . Mi
óvakodjunk attól, hogy bármely párt neve itt elhangozzék . Még egyszer mondom, azért, abból
a sportszerű magatartási követelményből kiindulva, hogy nincsenek itt, és mivel nincsenek itt,
ezért nem lenne jó, ha a bizottságot olyan vád érné, hogy pusztán egy tájékoztatás alapján,
amely tájékoztatás a későbbiek során egy nyomozati eljárás végeztével vagy gyengül, vagy
erősödik, mi túlzott hevülettel vennénk abban részt, ami egy másik, távollévő pártot illet .
Tehát magam azt javasolom a bizottság tisztelt tagjainak, hogy ezt a vonatkozást itt a
tárgyalás során mellőzzük . Semmi ne zavarjon bennünket, elég sok szamár nyilatkozat
hangzik el a sajtóban ahhoz, hogy legalább mi mentesítsük magunkat attól, hogy itt
különböző kommentárokat fűzünk ehhez a tárgykörhöz .

Egy tény, én ezt tartom e pillanatban lényegesnek, illetve kettőt . Az egyik, hogy
valóban komolyan kell várnunk e nyomozás eredményét, hogy nemzetbiztonsági szempontból
itt valami lényeges dolog történt, vagy ostoba kíváncsiság, kivagyiság, és hozzájutottak-e
komoly adatokhoz, arra irányult-e a törekvésük, hogy nagyon komoly adatokhoz jussanak
hozzá. Úgy vélem, ez a nemzetbiztonság szempontjából a mi ügy- és feladatkörünkbe tartozó
kérdés lehet, amit óvakodnék még most úgy kommentálni, hogy ténylegesen álláspontként
hangozzék el az, ami ügyben még nyomozati eljárás folyik. De erre figyelnünk kell, és a
jövőben, amikor már az ismereteink alaposak, akkor - úgy vélem - napirendre lehet tűzni,
kizárólag a nemzetbiztonsági vonatkozást .

A másik - lévén politikai testület is vagyunk - az, ami ebből az ügyből egyértelmű.
Valahol valakik abbéli szándékukat fejezték ki hogy egy párt elnökét lejáratják . Ez
mérhetetlenül szégyenletes politikai törekvés . Másodlagos, hogy kinek az érdekében, és nem
is ezt hangsúlyozom. A "minél kevesebb párt van, annál jobb a megmaradóknak" általános
értelemben akkor ez egyetemes érdek is lehet .

De mindenesetre ez az egy tény arra utal, hogy valami nagy baj van . Valami nagyon
nagy baj van a magyar közéletben, és ez mára politikai aggályokat vet fel, és itt nagyon
kemény tisztázás kell : ki, miért, hogyan, milyen érdektől vezérelve próbál beavatkozni pártok
belügyeibe . Ha ezt nem tekintjük főkérdésnek, hanem a különböző egyéb mellékszálakat :
hogyan jutott hozzá, hogyan kapta meg, egyebek, ami ködösítésnek minősül, nem változtat
azon a tényen, ami itt egyetlen bizonyosság eddig, hogy egy személyt - lehet, hogy többet -
megfigyeltek, de egy személy esetében, aki pártelnök, a lejáratás kifejezés is, a provokatív
eljárás kifejezés is hangot kap egy bizonyos felvételen .

Nem tudom egészen pontosan, mennyire kapcsolódik ez ahhoz - és ez megint
biztonsági kérdés inkább -, hogy az utóbbi időben, most már évekről beszélek, elképesztő a
kiszellőztetések aránya. Elképesztő. Én - persze első és nem is eléggé megfontolt
nyilatkozatban -, amikor megtudtam, hogy a "mucus" ügyben nemzetbiztonsági anyagot
szellőztettek ki, akkor az volt a véleményem, hogy azt a szervezetet fel kell oszlatni, amely
többek között titokőrzésre jött létre, és engedi, hogy onnét kiszellőzés legyen . De bízom
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abban, hogy lesz az ilyen eseteknek konzekvenciája . Minisztériumi előkészítő iratok,
javaslatok jelennek meg a közforgalomban, és a politikai polémiák alapját képezik . És ez elég
széleskörűnek tűnik. Sem a köztisztviselői etika, ethosz, fegyelem, úgy tűnik, semmi nem
korlátozza az utóbbi években a szervezeteket .

Tisztelettel javasolom, hogy erre hívjuk fel, akár mindenki figyelmét, hogy a
hivatalvezető ma ott kezdődik, hogy meg tudja akadályozni, hogy ilyen jelenségek legyenek .
Mert most már nem egyedi esetről van szó, hanem másról .

Kérem tehát, hogy a dolog nemzetbiztonsági vonatkozásában legyünk azért
türelmesek, amíg alaposabban és többen, és egy nyomozati eljárás keretében informáltabbak
nem vagyunk. Addig nem javasolom, hogy belebonyolódjunk ebbe a kérdésbe, mert nem
tudunk semmit bizonyossággal - ez természetes dolog - a miniszter úr szóbeli tájékoztatóján
kívül, amelyben ugyancsak egy folyamat elejéről van szó, ha jól érzékelem, és a bizottságnak
nem lehet feladata, hogy politikai polémiák tengerébe keveredjen, akár az általa tett
demonstratív megnyilatkozások kapcsán sem .

Ami a politikai részét illeti, szándékosan egyszerűsítettem le arra, hogy egy
pártelnökkel szemben valóban bizonyíthatón valamiféle komoly vagy komolytalan -
másodlagos - szándék megnyilvánult, ami a politikai közéletnek olyan oszlására utal, amit
nem lehet eléggé keményen minősíteni. Nem vagyok egészen biztos abban, hogy egy
bejelentés, ami e tárgyban született, ezt a túl gyors reakciót az ügyészség részéről joggal
váltotta-e ki vagy nem . Azt hiszem, ez még nem tekinthető befejezett ügynek .

Kérem tehát a tisztelt bizottságot - azért vagyok ilyen körülményes -, hogy ne
bonyolódjunk most olyan kérdésekbe, ahol a bizonyosság kizárólag egy nyomozati eljárás
kapcsán jöhet tudomásunkra .

Másodszor: mellőzzük annak a pártnak a megnevezését, amelyek képviselői -
fájdalmas módon, és ugyan saját hibájukból, de - nincsenek itt, és ne bonyolódjunk olyan
ügybe, hogy itt mi tárgyalunk megnevezéssel, bárki részéről, és a sajtóban születik meg majd
a válasz arra, ami itt elhangzik. Úgy vélem, egyfajta úri tartás arra kötelez bennünket, hogy
most mellőzzük ebben a dologban annak a pártnak a megnevezését, ami a miniszter úr
tájékoztatásában itt elhangzott .

ELNÖK: Gulyás József következik, utána Földesi Zoltán .

GULYÁS JÓZSEF (SZDSZ): Tisztelt Miniszter úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Megjelentek! Nagyon sok tekintetben egyetértek mindazzal, amit Boross Péter
képviselőtársam elmondott . Magam is úgy látom, hogy egy olyan ügyben, amelyben zajlik a
nyomozás, és amely eléggé érzékeny, nagyon fontos, hogy a kimenő információk
tekintetében, és egyáltalán az ügy körül keletkező újabb információk tekintetében a bizottság
mennyire kész, képes körültekintően eljárni .

Azt azonban nem lehet nem figyelembe venni, hogy ebben az ügyben tulajdonképpen
napok óta egy információs gátszakadás van . Nevezetesen, hogy újabb és újabb információk
vannak kint a sajtóban, amivel a bizottság tagjaiként szembesültünk, és nem tudjuk, hogy
ezen információk közül mennyi a megalapozott, mennyi a nem . Azért is kezdeményeztem a
bizottság ülését, hogy egyrészt erről a kérdéskörről beszéljünk, illetve arra is választ kapjunk,
hogy lehet-e ennek az információs gátszakadásnak elébe menni, és meg lehet-e akadályozni,
hogy ilyen módon, egy ilyen ügyben ennyi információ kint legyen, amiből tényleg nem
tudom, hogy mennyi a helyénvaló, és mennyi a nem helyén való .

Egy csomó mindent abból az információs tömegből, ami kint van a sajtóban, most
többet visszaigazolt, és megalapozottként tekinthetünk rá azok után, hogy erről beszélt a
miniszter úr. Vannak olyanok, amelyekről nem beszélt, megjelent már Demján Sándor, a
felcsúti Bige József, Fodor Gábor és egyéb gazdasági szereplők, politikusok neve, akik most
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nem kerültek szóba, és nem is tudom, hogy akkor ők ebben az érintetti körbe - mármint, hogy
akikre információkat gyűjtöttek - beletartoznak-e, őket érinti-e ez a megfigyelési botrány,
áldozatként .

Ami szerintem fontos lenne, hogy tájékoztatást kapjunk arról, hogy tett-e, tesz-e vagy
tenni képes-e egyrészt az NBH, másrészt a különböző nyomozó szervek annak érdekében,
hogy információk ne csorogjanak ki. Ugye, ha kicsorog egy-egy információ a kezdet
kezdetén, az sem jó, az is probléma . De ha ennek nem sikerül gátat vetni, akkor az valami
olyan jelenségre mutat rá, amelyre Boross Péter képviselőtársam is utalt, hogy itt akkor
valami nagyon nincs a helyén, valami nagyon nem rendjén működik, hiszen ezeknek az
információknak az őrzése, védelme a nyomozásban résztvevő valamennyi szereplőnek
nemcsak érdeke, feladata, hanem kötelessége is .

Ezzel összefüggésben kívánom kérdezni, mivel itt elhangzott, hogy az
államtitokkörből kikerültek információk, illetve az feloldásra került, hogy e nélkül nem lett
volna elindítható a nyomozás . Ezt mi indokolta, illetve, hogy amikor ez megtörtént, ez van-e
összefüggésben azzal, hogyan csepegnek-csorognak ki az információk? Azt gondolom, ha
államtitok, ha nem, akkor sem megengedhető egy rendőr, egy közszolga vagy egy
szakszolgálati munkatárs esetében, hogy bármilyen információt adagoljon vagy
kicsöpögtessen .

A másik, ami ezzel összefigg, hogy amikor ezék az információk kikerültek az
államtitokkörből, tehát - ha tetszik - mentességet kaptak, akkor ezek megjelentek a sajtóban .
Ez a védelem korábban érintette-e azt a hanganyagot, amit Dávid Ibolya bemutatott . Erre
irányulna egy kérdésem .

Ugyancsak ezzel függ össze, hogy van-e arra információ, hogy ez a hanganyag, ami
kiment, honnan ment ki . Tehát a rendőrségtől vagy az MBH köréből került-e ki?

Azonkívül a sajtóban arra nem volt válasz, hogy összemosódnak itt a dolgok, és
valóban úgy lehet értelmezni, hogy ez a Dávid Ibolya-féle CD ezzel az üggyel függ össze . De
van-e arra valamilyen információ, hogy ez a lehallgatási anyag a házkutatás előtt vagy után
került azokhoz, akik ezt kinyomták?

Elhangzott az, hogy itt egyfajta üzleti érdek kiszolgálására szerveződött ez a
cégcsoport, és aztán később ebben megjelent, felerősödött a politikai szál, ahol - ha jól
értettem - olyan szintig mentek a dolgok, hogy itt bizonyos szereplők között jelentési
kötelezettségi szintű kommunikációs viszony állt fenn, ami felettébb érdekes. Arra lennék
kíváncsi, hogy azon túlmenően, hogy itt adatokat gyűjtöttek a magyar gazdasági élet vezető
szereplőiről, cégekről - ezek részben üzleti titkok, meg magántitkot is érintő anyagokról is
beszéltünk, ahogy mondtuk is korábban, üzleti érdek kiszolgálására szerveződtek -, ezek az
információkat hogyan kezelték, tárolták . Van-e arra információ, hogy milyen céllal
hasznosították, és ki, kik hasznosították ezeket az információkat?

Abból, amit megismertünk most a bizottság ülésén, azért azt erősíti, ami azért a
lapokból kikövetkeztethető volt, hogy itt az OTP vezetése volt az, amely ezeket az
információkat - ismét idézem - üzleti érdek kiszolgálására gyűjtötte vagy gyűjthette . A kérdés
az, hogy ennek fényében hogyan lehetett azt állítani egy politikai akció mentén, hogy
mondjuk, az egyik politikai erő, amely érintett volt ebben a lehallgatási botrányban, azonnal
sietett leszögezni, hogy ha valakinek nincs köze ehhez az ügyhöz, akkor az minden bizonnyal
az OTP-bankvezér .

Aztán kíváncsi lennék arra, hogy a sajtóból azt ismerhettük meg, hogy itt több száz
millió forintos megrendelés van ennek a csoportnak a működése mögött, és több száz
alkalmazottja van ennek a cégcsoportnak . Itt az érdekelne valóban, hogy ez a cégcsoport
ebben a típusú tevékenységben, amiről beszélünk, hány alkalmazottal dolgozott, és milyen
volumenű megrendelések alapján .
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A nyomozati részbe egyáltalán nem szeretnék belemenni, és arra nem is vagyok
kíváncsi. Ami kérdéseket feltettem, az inkább az ügy kiterjedésével összefüggésben érdekes -
vagy lehet érdekes . Én is azt gondolom, hogy elemi érdekünk, hogy ez a meglehetősen súlyos
ügy tisztázódjék, de nem a bizottság ülésén kell ennek tisztázódnia . Tehát nem a mi dolgunk
itt tisztázni, feltárni és felderíteni dolgokat . Viszont az a Magyar Köztársaság elemi érdeke,
hogy egy ilyen súlyú, ilyen jelentőségű ügy a lehető leggyorsabban, a lehető
legkörültekintőbb módon, a politikai manipulatív célok mellőzésével tisztázódjon .

Itt volna egy zárókérdésem, hogy a miniszter úr milyen menetrendben, milyen esélyt
adva lát lehetőséget arra, hogy ez eljut egy olyan - mondjuk bírósági - szakaszba, amikor már
érdemben lehet azt mondani, hogy a feltárt bűncselekmény esetében ki az elkövető, mi a
megrendelői érdek, és a többi, és egyáltalán tisztázható az ügy a közvélemény
megnyugtatására.

Köszönöm.

ELNÖK: Földesi úr, utána Juhász Ferenc következik .

FÖLDESI ZOLTÁN (MSZP) : Köszönöm a szót, elnök úr . Hát, miniszter úr, amit
öntől hallottunk, számomra elképesztő, döbbenetes, helyenként ijesztő, de mindenféleképpen,
ha igazak azok a felvetések - és nyilván ellenőrzött információkról van szó -, akkor
félelmetes .

Ha jól értettem önt, miniszter úr, akkor Magyarországon az elmúlt időszakban kiépült
egy kvázi titkosszolgálat, ami - ha jól értettem önt - hozzáférhet civil emberek, politikusok,
bárki adataihoz, levelező rendszeréhez, telefonlehallgatások mennek . És amilyen lassan esik
le nekem a tantusz, ahogy az előbb Gulyás képviselő úr elmondta, most kezdem összerakni az
ön által elmondottak alapján azokat a részinformációkat, hogy mit is mondott a hétvégi
tüntetés egyik jobboldali szervezője, hogy "beépültünk a rendőrséghez is" . Aztán tudjuk, mert
a feljelentés kapcsán ez is hír volt, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz .

Hát, elképesztő, amit hallottunk . Azt szeretném kérni - egyetértve mindazokkal, akik
előttem szóltak, mert nyilván nem érdek, hogy ennek a kezelése hiszterizálja a magyar
közéletet -, hogy azért valamit mondani kell ennek a társadalomnak . Annak, amit ön
elmondott, nyilván vannak bizonyítékai . Szeretném azt kérni, hogy - nyilván az ön által
elmondottak alátámasztására - ismerjük azt meg, hogy mi alapján fogalmazódtak ezek meg,
mert ezek nagyon-nagyon súlyos vádak. Márpedig, ha így van, akkor én is egyetértek Boross
miniszterelnök úrral, valami nagyon nagy gond van, aminek a teljes felgöngyölítése minden
magyar politikai erőnek és a magyar társadalom egészének érdeke .

Hogy odáig jutott ez a dolog, hogy egy magyar politikai párt belső hatalmi viszonyait
befolyásolja - és mint kiderült, befolyásolta, hiszen sikeresen egyedül maradt az elnök
asszony abban a kísérletben, ami nyilván az MDF belső ügye -, ez azért már túlmegy
mindenen. Ilyen alapon akkor nincs ebben a társadalomban védelme semmilyen
magánszemélynek, nincs védelme a civil szektornak, és nincs védelme_ az államnak, vagy
legalábbis itt megpróbálták az állami, államhatalmi szerveket is megkörnyékezni .

Egyetértek azzal, amit a miniszterelnök úr mond, hogy nincsenek itt a kollegáink .
Nyolc-tíz hónapja vagyok ennek a testületnek a tagja, tavaly október 10-e óta . Egy pillanatra
tudtam találkozni Kövér Lászlóval, amikor odament az elnök úrhoz, a fülébe súgott valamit,
és onnantól kezdve nem járnak be. Azért azon túl, hogy persze, a lovagiasság szabályaihoz
meg az úriemberséghez hozzátartozik, hogy a háta mögött ne tárgyaljunk senkiről, de milyen
alapon támadja meg olyan alpári módon ennek a bizottságnak egy tagja - a titkosszolgálatok
volt minisztere - a jelenlegi minisztert, hogy "Szilvásy György és bandája". Hát most rakom
össze, hogy csak nem előre menekült a volt miniszter úr . Hát mi zajlik itt a háttérben? Ha
erről megfelelő információink vannak, miniszter úr, akkor ezzel a bizottságnak találkoznia
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kell valamilyen módon! Azt gondolom, a magam részéről mindenféleképpen támogatnám azt,
hogy ismerjük meg azokat az anyagokat, amelyek alapján ezek az állítások
megfogalmazódtak.

Az egyik mai belpolitikai lapban olvasom - és ez az utolsó megjegyzésem - a
parlament üléséről néhány perccel ezelőtt, hogy nem asszisztálunk politikai színjátékhoz . Hát
mi zajlik ott a túloldalon? Politikai prekoncepciót gyártott már a másik oldal erre a dologra?

Úgyhogy mindenféleképpen kérném, hogy ha van ennek bizonyítéka, akkor tárjuk a
közvélemény elé, tárjuk mindenki elé, és ez nem zavarja azt az ügyészségi megkeresést, és azt
a jogi eljárást és nyomozást, amibe nyilván nincs módunk - a jelen fázisban - semmilyen
módon betekinteni, de az, ami a politikai természete ennek, miután azért ez egy politikai
testület, azt gondolom, ezzel szembesülnünk kell . Úgyhogy elnök úr, tisztelt bizottság,
szeretném azt kezdeményezni vagy javasolni, hogy valamilyen módon mindannak a nagy,
komoly súlyú közlendőnek, amit a miniszter úrtól hallottunk, nézzük meg a hátterét, hogyha
ennek valamiféle bizonyítékai vannak .

Végül konkrétan szeretnék arra rákérdezni, mert ettől végképp nem tudok szabadulni,
hogy most akkor nemcsak politikai szervezetek által létrehozott fegyveres - vagy nem
fegyveres, de a küllemükben, jellemükben, itt most a gárdára gondolok - szervezet van már
legálisan Magyarországon, hanem már politikusok megrendeléseket adnak, és jelentéstételi
kötelezettség van? Ha erről hallhatnánk konkrétan, azt nagyón megköszönném .

És a non plusz ultrája ennek az egész dolognak, amit ön tételesen elmondott - nyilván
ennek megvan a maga háttere, és bizonyára a bizonyítéka is - az, hogy a Nemzetbiztonsági
Hivatal igazgatójára egy politikustársunk adatgyűjtési megbízást ad, ettől el vagyok képedve .
Miniszter úr, erről kérnék valamivel bővebb információt .

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Juhász urat illeti a szó .

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr! Miniszter úr! Köszönöm szépen a szót.
Nagyon nagy tisztelője vagyok a miniszterelnök úr bölcsességének, nyugalmának, szóval az a
fajta magatartás, amit ön tanúsít, ez a higgadt, bölcs ember magatartása . De amit most javasolt
nekünk, az megköt, lebilincsel. Ez, hogy legyünk nagyvonalúak, mert ezek a jóemberek nem
teljesítik kötelezettségüket, itt ne essék róluk szó, hagyjuk ezt az egészet az
igazságszolgáltatásra, mert isten őrizzen - itt Gulyás képviselő úr mondatát idézem -, hogy
valami politikai prekoncepció vádja merüljön fel . Mi meg akkor itt nézegetünk egymásra,
Zoli mondja, hogy megdöbben, én meg azt mondom, hogy nem jól van ez így, nem lehet ezt
így csinálni .

Mindenkinek van ebben feladata és felelőssége, nekem ez a meggyőződésem . Azt
gondolom, kinek-kinek a felelősségét és a feladatát ebben az ügyben fel kell vállalnia, el kell
végeznie, el kell mondania, és nyilvánvalóan arra ügyelni kell, hogy a másik territóriumát ne
nagyon zavarjuk meg . Bennem még elevenen él a megfigyelési ügy, amikor Deutsch Tamás
édesanyjának neve - mintegy két évig - tartotta lázban a teljes magyar politikát és
titkosszolgálatot, és születtek mindenféle forgatókönyvek arra vonatkozóan, hogy vajon
miféle ellenség az, amely benyúlt a rendszerbe, és teszi tönkre ezt az egyébként demokratikus
elkötelezettségéről oly híres politikai erőt . Két évig. És ott nem volt arról szó, hogy milliók
magán e-mailjeibe bele lehet nézni. Ott nem volt arról szó, hogy gépkocsi-nyilvántartásokat
valaki saját személyes politikai céljaira használhat. Ott nem volt akkor szó arról, hogy egy
politikus felhív egy akármilyen nevű, akármilyen cégérdekeltségű embert, és azt mondja,
hogy te, öregem, ellenőrizzétek már le, csináljatok valamit, vagy tudjátok már meg, hogy
most akkor mi történt vele .
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Azt gondolom, ha ez valóban így van, ez egy penetráns politikai botrány,
miniszterelnök úr, ami fölött így nem lehet elsiklani, hogy majd az igazságszolgáltatás .
Egészen biztos vagyok abban, hogy a magyar társadalom józan önvédelmi reflexe
működőképes, hogyha kap megfelelő impulzust, és nekünk felelősségünk van abban, hogy
egy ilyen ügyre, a veszélyeire mindenképpen rávilágítsunk, és mi magunk is járjunk élen a
közélet megtisztítása érdekében, hogy azért az utódaink ne szemlesütve járkáljanak
közöttünk, mert elmulasztottunk bizonyos dolgokat .

Azt hiszem, hogy nem úszhatjuk meg, hogy beszéljünk erről, akár ilyen körben
egyszer, kétszer, ötször, tízszer, nem tudom, hányszor kell . Azt hiszem, nem úszhatjuk meg
azt, hogy lehetőséget adjunk, mondjuk a fideszes képviselőtársainknak arra, hogy adott
esetben reflektáljanak a dologra . Mert ebből a szempontból ténylegesen érdekes volna,
hogyha hallhatnánk őket . Ezért azt gondolom, hogy értsenek egyet a képviselőtársak Földesi
képviselő úr javaslatával, magam azt támogatom - igazában a szavazáson már nem fogok
tudni részt venni -, és rakjunk ki egy borzasztó nagy felkiáltójelet oda, ahova kell, hogy ez így
nem mehet tovább . Tényleg nem mehet tovább, ha így van! Van magántitok, van
politikusoknak is védelme, amit egészen bizonyosan nekünk tartanunk kell!

A másik dolog, amire nekünk figyelnünk kell! Nézem folyamatosan azt, hogy
Magyarországon van egy olyan gazdasági elit, amely gyakorlatilag bármire képes, a szó
egzisztenciális, anyagi, finanszírozási értelmében . Ha a szabályok megengedik, akkor bármire
lesz képes etikai és politikai értelemben is . Éppen ezért nekem meggyőződésem, hogy olyan
szabályokat kell kialakítanunk, és olyan rendszereket kell felépítenünk, hogy a magánvagyon,
egy cégcsoport lehetőségei semmiféle módon ne adjanak esélyt arra, hogy politikai vagy
egyéb célú, ilyenfajta titkosszolgálati árnyékszervezeti működés jöjjön létre .

Mert azt gondolom, hogy egyébként ennek a cégnek Demeter képviselő úr - ha
valóban megrendelte, és megkapta a megbízásra a választ - nemigen fizetett. Pedig az, ugye,
azzal járt, hogy utána kellett nézni egy-két dolognak, meg kellett nézni a telefonhívását -
gondolom, ilyeneket kell csinálni. Az pénzbe kerül . Miből is finanszírozták ezt? Bizony-
bizony, azt gondolom, hogy olyan forrásból finanszírozták, amiből nem szabad lett volna, és
ennek mindenféleképpen gátat kell szabni .

Gátat kell szabni annak is, amiről itt egy furcsa sejtetésben beszélgetünk. Tisztelt
Bizottság! Ha jól értem - mert a fülemmel eddig nem volt probléma -, akkor azt mondja a
miniszter úr, hogy több mint egy fél éve ott vannak ezen az ügyön . Egy fél éve egy olyan
rendszerből, ahol nagyon sok embert érintő dolog történik, és nem szivárog ki semmi, majd
azt követően, amikor átadjuk a rendőrségre, ügyészségre a papírokat, akkor meg bizonyos
dolgok kiszivárognak, akkor azt mindenféleképpen furcsának tartom .

De Gulyás képviselő úrnak is meg Boross miniszterelnök úrnak is szeretném mondani,
hogy a kérdés úgy is feltehető, miniszterelnök úr, hogy honnan szerezte meg Dávid Ibolya azt
a dokumentumot . Mert ma azt teszik fel, hogy ki adta oda neki. Nem. Honnan szerezte meg?
Ugyanaz a prekoncepció, amivel egyesek azt sejtetik, hogy itt valaki manipulál a háttérben, az
az ellen is fordítható, hogy neki oda be van építve a saját kapcsolata, önmaga ezt onnan
kiszedte, őt erről ilyen és ilyen módon tájékoztatták. Azaz illő óvatossággal kezeljük ezt a
dolgot, de vizsgáljuk meg valóban, hogy hogyan kerülhettek ki ezek a dolgok, és nekem szent
meggyőződésem, hogy azzal lehet elejét venni a kiszivárogtatásoknak, hogyha amit lehet,
nyilvánosságra hozzuk minél hamarabb . Onnantól kezdve okafogyottá válik a kiszivárogtatás,
a tudálékosság, és ez a nem tudom, milyen érdekeknek történő megfelelni akarás .

Éppen ezért summa summarum, három dolgot szeretnék mondani . Az egyik: ne
hagyjuk annyiban ezt a dolgot, és kezdeményezem, hogy záros határidőn belül ennek legyen
folytatása. Adjunk esélyt arra, hogy a miniszter úr mutasson nekünk erre vonatkozó
bizonyítékokat, adjunk esélyt arra, hogy a velünk most szemben nem ülő, de egyébként
virtuálisan itt lévő kollegák eljöhessenek, és elmondhassák az álláspontjukat!

Államtit

	

orúan titkos!



o
Államtit

	

igorúan titkos! - 14 -

Kettő : mindenféleképpen értsük, hogy ha a Magyar Köztársaságban ilyenfajta
szervezetszerű adatgyűjtés, információgyűjtés, árnyék-titkosszolgálati rendszer működik és
működtethető, ez elképesztő veszélyeket rejt, és ez ellen közösen kell fellépni, minden józan,
demokratikus politikai erőnek!

Három: erősíteni kell a miniszter urat, hogy mindenben, ami jogszabálysértő, abban
mindent kövessenek el, az összes dokumentumot, mindent átadva, hogy abban valóban a
bírósági eljárás során szülessék megfelelő érdemi ítélet és döntés! Mert ezt a bíróság fogja
megítélni .

Kiegészítésképpen két dolgot mondanék : az állami rendszereket meg kell erősíteni, és
felhívni azoknak az adatkezelőknek a figyelmét, akik egyébként hatalmas mennyiségű
személyes adatot tárolnak! Gondoljanak a képviselőtársak az iwiwre, a freemailre, a nem
tudom még, mire, és arra, hogy hány olyan dolgot írnak le egy-egy e-mailben, a freemailen,
amit egyébként nem gondolnának, hogy akár a szomszédnak vagy a rivális politikustársnak
szívesen odaadnának! Ez most nem az önöké, nem a mienk ez a titok . Fel kell hívni a
szolgáltatók figyelmét is arra, hogy az ezzel kapcsolatos védettséget és védelmet meg kell
szervezniük, mert szemmel láthatóan probléma van .

A legutolsó pedig az, hogy a gazdasági szférát is erőteljesebben ellenőrzés alá kell
vonni. Nem jó az, hogyha a pénz akar politikát csinálni . Nem jó az, hogyha egyáltalán ennek
a gondolata felmerülhet . Éppen ezért azt hiszem, hogy ebbén lépéseket kell tenni .

Köszönöm szépen .

ELNÖK: Ha jól figyeltem, hozzászólás közben jelezte Gulyás úr, hogy van
észrevétele, és jelezte Molnár úr is, hogy szólni kíván . Előbb Gulyás úré a szó, mert ő
gyorsabb volt néhány másodperccel .

GULYÁS JÓZSEF (SZDSZ) : Röviden, most ebben a körben . Szeretném világossá
tenni, hogy az ügy súlyát illetően biztosan nincs közöttünk vita . Azt gondolom, hogy ez egy
olyan horderejű, súlyú ügy, ami mellett nem lehet elmenni .

Biztos vagyok abban, hogy a bizottságnak is foglalkoznia kell ezzel az üggyel, ami itt
kirajzolódik, és amibe betekintést nyertünk . Azért bízom abban, hogy ami tájékoztatást
kaptunk, az megalapozott, annak mentén nem lehet nem beszélni a következményekről. Azért
itt olyan bizottsági képviselőkről van szó, akik felelős kormányzati tisztséget töltöttek be,
pont ezen a területen .

Arról is szó van, hogy a képviselőtársaim, bár nem vesznek részt a nemzetbiztonsági
bizottság ülésén, de a bizottság tagjai . Azt gondolom, hogy az ügy súlya mindenképpen
megkívánja, hogy ennek legyenek következményei . Ebben a pillanatban nem rendelkezem
elégséges információval, de amit hallottam, az riasztó . Tehát világossá szeretném tenni, hogy
azt gondolom, a következményeknek összhangban kell lenniük ennek a riasztó,
elfogadhatatlan jelenségnek a súlyával .

Köszönöm .

JUHÁSZ FERENC (MSZP) : Elnök úr, szíves elnézését kérem, de van egy egyeztetett
megbeszélésünk, el kell mennünk .

ELNÖK: Erre is igyekeztem tekintettel lenni, nem jött össze . Molnár Zsolt úré a szó .

GULYÁS JÓZSEF (SZDSZ): A bizottsági ülés jegyzőkönyvéből megismerhetjük,
mert nagyon érdekel, hogy mi a válasz, és mi hangzik el, de valóban egy közös egyeztetésen
kell részt vennünk .
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ELNÖK: A jegyzőkönyv minden bizottsági tag számára, a jelen nem lévő képviselők
számára is mindig hozzáférhető volt, és ismereteim szerint tájékozódnak is . (Juhász Ferenc és
Gulyás József elhagyják az üléstermet.) Ha jól értettem, Juhász Ferenc adott megbízást,
folytathatjuk a munkát .

Molnár Zsolté a szó .

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Kicsit sajnálom, hogy
negyedszerre sikerült szót kapnom, mert az lett volna a mondandóm lényege, hogy tekintettel
arra, hogy közösen beszéltük meg az ügyrendet, a mai időrendet, nem sikerült ehhez tartanunk
magunkat, így abba a helyzetbe hoztuk a miniszter urat és magunkat is, hogy gyakorlatilag két
képviselőtársam viszonylag hosszasan kifejtve véleményét, a válaszra nem jutott idő .

Ezért az a javaslatom - nem ismétlem meg, mert egyetértek mindenkivel, különösen
Juhász Ferenccel és Földesi Zoltánnal, mivel most eléggé furcsa helyzetbe hoztuk olyan
szempontból magunkat, hogy a feltett kérdésekre a választ várók nincsenek itt -, hogy
folytassuk a közeljövőben egy bizottsági ülésen, ahol a miniszter úr konkrétan bemutatná
azokat a tényeket, bizonyítékokat, amelyek az ügyben felmerültek, és amelyeket Földesi úr itt
nagyon helyesen kifejtett . Akkor talán választ kaphatnak Juhász úr és Gulyás úr is a feltett
kérdéseikre.

Azt javasolnám az alelnök úrnak, hogy akkor - nem tudom, ügyrendileg hogyan tudjuk
ezt a helyzetet kezelni - mindenféleképpen szerencsés lenne, hogyha mind a válaszok, mind a
konkrét bizonyítékok elénk tárása esetén teljes létszámban jelen lennénk . Hátha akkor
Demeter úr nem tart sajtótájékoztatót, mint most, a bizottsági üléssel egyidejűleg, hanem
megtisztel bennünket azzal, hogy részt vesz az ülésen, és akkor nem kerülünk abba a
helyzetbe, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy távollevők hiányában kell erről
beszélnünk.

ELNÖK: Ha lehet, megadnám a szót a miniszter úrnak válaszadásra . Előtte hadd
mondjak összesen négy mondatot, visszaélve azzal, hogy vezetem az ülést .

Az első: teljes egészében egyetértek Boross Péter úrral, hogy nem a közeljövőben,
hanem amikor a nyomozás és a feltárás eljutott arra a szintre, amelyikből általános
nemzetbiztonsági tanulságokat, következtetéseket le lehet vonni - az adatvédelemtől a
beépülésen keresztül a feldolgozó munkáig -, akkor kérjük a miniszter urat, hogy amint
tudomására jut, hogy az államgépezet egésze már használható, nemzetbiztonsági
vonatkozásban általánosítható tapasztalatokat tudott összegyűjteni az ügy kapcsán, akkor azt
haladéktalanul jelezze, és majd akkor, egy adott pillanatban ezt tűzzük napirendre . Nem a
napi érdekességek, az átfogó nemzetbiztonsági tanulságok miatt .

A második: megnéztem ezt a céghálót, amely megjelent egy újságban . Szeretném
felhívni mindenki figyelmét - és aki tud, tegyen érte -, hogy az ebben a céghálóban szereplő
cégek elvben rendkívül széles kapcsolatot alakíthattak ki a nagy önkormányzatok közel
egyharmadával. Olyan cég szerepel a céghálóban, amely egyúttal jelentős, nagy
önkormányzatok - megyei jogú városok, fővárosi és más önkormányzatok - közbeszerzési,
jogi tanácsadását, jogi képviseletét is ellátja . Ha van - nem állítom, hogy van, de azt
gondolom -, érdemes megvizsgálni azt a kockázatot is, hogy kiterjedt-e az adatgyűjtési igény
erre a szférára. Mert ez is kritikus .

A harmadik: azt szeretném mondani, hogy van egy rövid távú politikai szál, amelyek -
ha jól értettem a miniszter úr észrevételeiből - nem igazán büntetőügy jellegű észrevételek
voltak. Mert a bűncselekmény az adatmegszerzés, a jogosulatlan adatkezelés és az összes
többi, és ha jól értem képviselőtársaimat, akkor azt szeretném javasolni - egyrészt a
bizottságnak, és kérdezem miniszter úrtól, hogy kész-e egy ilyen bizottsági döntést tudomásul
venni -, hogy a rövid távú ügyek feltárására adjunk lehetőséget a lehető legközelebbi
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időpontban. Annak ismeretében is, hogy megnéztem a parlament menetrendjét, szerdán
tárgyal az alkotmányügyi bizottság, ott is napirenden lesz . Vélhetően ott részt tudnak venni a
kollegák, ott nem lesz ez az általános távolmaradás, és utána - ha szükséges - kezdeményezni
fogom szavazással is, hogy a lehető legrövidebb időn belül még egy körben a rövid távú
tanulságokra, rövid távú információkra térjünk vissza .

De a lényegét abban látnám, hogy kialakítsuk azt a védelmi mechanizmust - akár
bizottsági közreműködéssel is -, amely hamarabb tudja megállítani ezeket a folyamatokat .

A miniszter urat illeti a válaszadás lehetősége, és utána - ha valakiben maradt
viszontválasz vagy kérdés, akkor az övé .

Dr. Szilvásy György válaszai

DR. SZILVÁSY GYÖRGY, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter : Köszönöm szépen . Valóban én is meghívást kaptam holnapra az
alkotmányügyi bizottság ülésére, ahol nyilván nem pont ugyanazokkal a hangsúlyokkal,
amelyek a nemzetbiztonsági bizottságot érintik és érdeklik, de az ügy fejleményeiről,
hátteréről tájékoztatást tudok adni . A fejlemények alatt persze megint nem a büntetőeljárást
értem .

A kiszivárogtatásokkal összefüggésben engedje meg, miniszterelnök úr, hogy
emlékeztessek arra, amit a mondanivalóm elején említettem . Az ügy a Nemzetbiztonsági
Hivatal kompetenciájában január óta létezik. Azt megelőzően jó pár hónapig az Információs
Hivatal, s mindkét szervezet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat bevonásával végezte, végzi a
munkáját. Ez idő alatt a három polgári szolgálat közül egyikből sem került ki információ,
pedig másfél évről beszélünk. A sajtó szokott ilyeneket mondani, hogy miért pont most .
Másfél év alatt biztos volt "miért pont most", ami miatt indokolt lehetett volna valakinek a
kapcsolatrendszerét felhasználni .

Kifejezetten elégedett vagyok, és visszaigazoltnak is látom azt, amiről a
nemzetbiztonsági bizottságnak szóltam, az átszervezésekkel összefüggésben bekövetkezett
fejlemények . Hogy tudniillik, megszüntettük a párhuzamosságokat, megszüntettük az
illetéktelen információáramlást a Nemzetbiztonsági Hivatalon belül, egyértelműsítettük a
felelősségi viszonyokat, a felelősségi rendszert, és talán egyetért velem a miniszterelnök úr
abban is, hogy ezen időszak alatt, ami azóta van, hogy átszerveztük a hivatalt, egyetlen
esetben sem történt illetéktelen kiszivárogtatás. Sem az MSZP felé - erre is büszke vagyok -,
sem a Fidesz felé, sem újságírók felé, sem sehova . Azt hiszem, ezt kijelenthetjük .

Ebből persze nem következik semmi a konkrét ügyre tekintettel, legalábbis bírósági
értelemben, de azért szervezetszociológiailag, politológiailag nézve a dolgot, feltétlenül
fontos, hogy ezt elmondhatom itt a bizottság ülésén . Természetesen minden ilyen ügyben én
is elrendelem a vizsgálatokat, és az illetékes szervezetek vezetői is folyamatosan nézik,
működik a belső ellenőrzésük, elhárítások, stb . azért, hogy feltárjanak esetleg illetéktelen
kiszivárogtatást. Ebben az ügyben nem láttam ilyet . Tehát bátran kijelenthetem, hogy nem a
polgári szolgálatoktól kerültek ki az információk, akár megalapozottak ezek egyébként, akár
megalapozatlanok . Hiszen nagyon sok olyan jelent meg a sajtóban, ami az én ismereteim
szerint nem megalapozott, más megalapozott .

Azt is hozzá kell tennem, hogy magam sem ismerem a teljes háttéranyagot . Még a
feljelentéshez mellékelt lehallgatási anyagokat sem ismerem teljes körűen ; a tendenciájukat, a
belőlük kiszűrhető megállapításokat ismerem . Éppen ezért egyébként - vagy talán nem ezért,
de ennek ellenére is - nem kizárt, hogy ezekkel a bizonyítékokkal foglalkozzunk a bizottsági
ülésen. Ugyan nem tipikus, hogy műveleti jellegű információkat bizottsági ülésen osztunk
meg, ez esetben valóban már nem államtitokkörről van szó, hiszen az információk átkerültek
abba a szervezetbe, amely majd nyíltan is fogja kezelni ezeket . Ha a bírósági szakaszba kerül,
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ezek az anyagok nyílttá is válnak teljesen, mondjuk felteszik az internetre, vagy
meghallgathatóvá válnak majd abban a szakaszban, ha lesz ilyen .

Azt gondolom, hogy lehet tárgyalni erről bizottsági ülés keretei között, ha ezt a
bizottság indokoltnak tartja, hogy mik bizonyítják az elhangzottakat . Én is úgy értékelem,
hogy - bár szavaimból nem feltétlenül tűnhet ki ez -, hogy olyan eseménysorozattal állunk
szemben, ami példátlan a magyar demokrácia történetében . Tehát ilyen horderejű ügy, amely
nem pletykaszintű információkon alapult - mert itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy
konkrét bizonyítékok támasztják alá a feljelentést -, nem volt még. Ezért is tartom fontosnak a
bizottságot tájékoztatni . Ennél kevésbé lényeges ügyekről is tájékoztatjuk a bizottságot,
természetes módon, ez elkerülhetetlen, hogy bekövetkezzék .

Két dolgot azért ezzel összefüggésben is hadd mondjak! Rendkívül magas szintű
technikával, technológiával dolgozott ez a cég, cégcsoport . Már a lefoglalás során, amikor a
rendőrség a házkutatást elindította, már akkor észlelték, hogy távolról próbálják törölni az
információkat a szerverekről . Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert mindenki tudja, aki itt
ül, aki már szobán kívül van, az nem tudja, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal információi
közvetlenül a büntetőeljárásban csak korlátozottan használhatók fel, hiszen itt szükség van a
rendőrségi eljárás során beszerzett egyéb bizonyítékokra is, hogy közvetlenül is
bizonyíthatóvá váljanak a feltételezések . A telefonbeszélgetésekből természetes módon sok
minden kiderülhet, de mégis más a bíróság előtti felhasználhatósága .

Azaz nagyon intenzív technológia segítségével információtörlési kísérletek indultak el,
már a házkutatás során . Nem tudom, hogy a szakértői vizsgálat milyen eredményt hoz, de
maga a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, amely végzi a szakértést a szükséges törvényi
háttérrel, feltételekkel, igazságügyi szakértők bevonásával, maga is szinte felkészületlen volt
technikailag ilyen minőségű, ilyen biztosítású anyagok ellenőrzésére, végigvizsgálatára . Tehát
itt nagyon-nagyon magas fokú felkészültségről számolhatunk be az elmúlt hónapok során
szerzett információk alapján is .

A másik, hogy - ezt is el kell mondanom - jelentős kísérleteket érzékelek arra, hogy
ebben az ügyben ne lépjen előre az ügyészség, a rendőrség . Csak egymás között, zárt ülésen
mondom ezt el, például egy telefonbeszélgetés : Demeter Ervin felhívta Bencze József
országos rendőrfőkapitányt, 11-én, az egy csütörtöki nap - szerdán volt a házkutatás - azzal,
hogy ne szolgáltassa ki a rendőrséget különböző politikai megrendeléseknek, ez az ügy
politikai hátterű és alapú, mert nemsokára a Fidesz és Dávid Ibolya is érintett lesz az ügyben .
Mondta ezt 11-én Demeter Ervin Bencze Józsefnek. Ezt onnan tudom, hogy az előírt
kötelezettségének megfelelően az országos rendőrfőkapitány írásban tájékoztatta a
telefonbeszélgetés tartalmáról az irányító minisztert . Mondta ezt Demeter Ervin csütörtökön,
amikor még senki nem tudta - mondjuk, mi a legkevésbé -, hogy itt Dávid Ibolyával
kapcsolatos szál is előjöhet .

Szóval nagyon szövevényesnek látszik ennek az ügynek a szakmai és a politikai része
is, és azt gondolom, hogy valóban - ahogy a miniszterelnök úr is fogalmazott - az elején
vagyunk ennek a feltárásban. Nem tudhatjuk, hogy mit találunk azon a sok-sok - talán százas
nagyságrendet is meghaladó, vagy a körülit elérő - terabájtnyi információtömegben, amit a
házkutatás során találtak a kollegák .

Egyéb fenyegetések is érkeznek az ügy politikai szereplői részéről annak érdekében,
hogy lassítsák vagy éppen megakadályozzák az ügy teljes körű feltárását - ezt megint ebben a
zárt körben el tudom önöknek mondani -, amelyek arra utalnak, hogy messze többet tudnak az
érintettek annál, mint ami akár a sajtóban napvilágot látott, vagy akár én magam is tudok erről
az ügyről . Én csak a feljelentésről és annak a hátteréről tudok információt adni, fogalmam
nincs, hogy mi van a lefoglalt anyagokban . A szakértők feladata ennek tisztázása, és nyilván
nem nekem kell hogy ezt jelentsék a későbbiek során sem elsőként, így tehát csak
korlátozottan tudok megfelelni annak az igénynek, hogy tájékoztassam a bizottságot az eljárás
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előrehaladtával, hiszen az információk nem elsődlegesen számomra lesznek ismertek, hanem
a rendőrségi, ügyészségi szakaszban azok számára, akik erre feljogosítottak .

Mint ahogy azt sem tudom, hogy a cég milyen belső struktúrával, kikkel, hány
alkalmazottal, stb . végezték a munkát - erre is vonatkozott kérdés -, hiszen ezt is a mostani
szakaszban kell majd feltárnia a rendőrségnek . A feljelentés konkrét személyek ellen irányult,
őket megneveztem, őket ismerjük is, illetve egy esetben, az államtitoksértés miatt ismeretlen
tettes ellen volt feljelentés. De a nyomozati munka hátra van, ezt természetesen el kell
végeznie a rendőrségnek .

Azt fontosnak tartom elmondani, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal két volt
munkatársa közül az egyik, Morvai Tamás az a személy, az a vezető, aki a "mucuska" ügyben
a leginkább közel került ahhoz, hogy joggal lehessen róla feltételezni, hogy az egyik
kiszivárogtató ő volt. Bizonyítani ezt a rendelkezésre álló eszközökkel nagyon nehéz, de a
Nemzetbiztonsági Hivatal akkori vezetése úgy döntött, hogy nem tart igényt a munkájára . Ő
ennél a cégnél dolgozik . A másik, a közelmúltban került át ehhez a céghez, még tavaly
áprilisban is a Nemzetbiztonsági Hivatalnál dolgozott, és többek között ő volt az egyik
kapcsolattartó, aki az említett cégcsoporttal együttműködött . Később szintén ehhez a céghez
igazolt, és annak alkalmazottja lett . Ezeket tudom arra a kérdésre mondani, hogy milyen belső
struktúrával, kikkel végezték .

Az is látható, hogy a polipszerű működés eredményes volt, ami azt jelenti, hogy a
rendőrséghez, APEH-hoz, VPOP-hez valóban beépült ez a szervezet, meg tudott szerezni
olyan információkat, amely információk hasznára voltak .

Nem tudom megmondani, hogyan használták fel a politikai jellegű információkat . Túl
azon, hogy látható a kapcsolattartás intenzitása - ez heti gyakoriságú -, látható a kapcsolat
gyakorisága, illetve konkrét esetet tudok mondani arra, amikor megrendelést kapott a cég
konkrét olyan információ megszerzésére, amiről a megrendelést adónak tudnia kellett, hogy
államtitokkörbe tartozik . Mondjuk, Laborc Sándor külföldi útjainak elemzése - lehet, hogy ez
egyébként alaptalan - államtitokkörbe tartozik . Hiszen amikor aláírom a külföldi kiküldetési
rendelvényt, az is államtitok, szigorúan titkos információ, és ez nyílván így volt az elődeim
időszakában is. De talán ebbe akkor menjünk bele, amikor - ha szükséges - a bizottság a
következő ülésen tárgyalja a dolgokat .

Az már jobban látható, hogy a nem politikai jellegű, hanem szakmai jellegű
információk hogyan hasznosultak, hiszen azt említettem, hogy alapvetően az üzleti érdekek
kiszolgálásaként hasznosultak, megszerzésük egy része törvénytelen, egy része törvényes volt
ezeknek az információknak . A törvénytelen az, ami igen veszélyezteti mind a magántitkokat,
mind a vállalati, üzleti titkokat, mind egyes esetekben az állami titkokat is . Tehát ez azért
látszik, alapvetően üzleti érdekek kielégítése .

A MÁV biztosító adatbázisának lemásolása például - információim szerint - azt a célt
szolgálja, hogy esetleg ezt az ügyfélkört meg tudja szerezni magának az érdekelt cégcsoport .
Jobban fel fogok készülni arra az esetre, hogyha a bizottság ezt indokoltnak tarja, hogy a
konkrét információkat mélységében is át tudjam adni .

Talán a lényeges kérdésekre válaszoltam, ha valakinek nem, akkor készen állok rá .

ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki további kérdést, észrevételt tenni? (Jelzésre .)
Mécs úr!

MÉCS IMRE (MSZP) : Csatlakozva Boros Péternek az egyik felvetéséhez, úgy
gondolom, a távolmaradó bizottsági tagok számára nagyon határozott és világos levelet
kellene írnunk, méghozzá nemcsak az alelnök úrnak, hanem valamennyiünknek, amelyben jól
megfogalmazva elmondanánk azt, hogy alapvető kötelesség részt venni a bizottság
működésében . Nem véletlenül alakult ki az a parlamenti jogszokás, hogy többek között a
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nemzetbiztonsági bizottság elnöki tisztét is ellenzéki képviselők töltik be, hogy a kontroll
minél erősebb legyen. Amikor ezt elmulasztják, akkor tulajdonképpen az egész intézménynek,
mármint a nemzetbiztonsági bizottság a működését veszélyeztetik .

Meg kellene gondolni azt, hogy minden frakció, amely részt vesz a bizottság
munkájában, a frakcióvezetés felé egy szignalizációt adva, felszólítaná a két frakció vezetését,
hogy mivel ezek a személyek nem teljesítik a kötelességüket, nem vesznek részt, ezért
helyettük másokat jelöljenek a bizottságba . Tudom, hogy ez meglehetősen elméleti
elgondolás, de valahol nekünk jelezni kell azt, hogy ez az állapot nem megengedhető . Nem
egyezik sem a parlamentarizmussal, sem az elmúlt 17-18 év alatt kialakult finomabb
szabályainkkal, amelyeket konszenzussal hoztunk, még az első szabadon választott parlament
és kormány óta, és ezek a finomabb súlyok, ellensúlyok rendszerébe beilleszkedtek . Ezt úgy
megfogalmazva, hogy Boross Péter képviselőtársunk is el tudja fogadni, meg kellene tennünk
ezt a nyilatkozatot, és ezt természetesen nyilvánosságra is hoznánk, hiszen a közvéleményt
tájékoztatnunk arról, hogy az a kontroll, amire számít a közvélemény, nem működik, vagy
féloldalas .

Köszönöm szépen.

Szavazás a határozati javaslat elfogadásáról

ELNÖK: Azt gondolom, most nem tudunk ilyen levelet improvizálni, egy következő
soros ülésre megpróbálunk összeállítani egy olyan levelet, amelyet elküldünk előtte
véleményezésre, és akkor idehozzuk .

Most két határozati javaslatot szeretnék - ha lehet, zárásként - előterjeszteni. Az első :
rövidtávon azokkal a konkrétumokkal, amelyeket több képviselőtársunk igényelt, döntsön úgy
a bizottság, hogy kéri a miniszter urat, hogy a lehető legrövidebb időn belül keressük meg a
feltételét egy részletes tájékoztatásnak. Kettő : fenntartom Boross Péter úr javaslatát, hogy
hosszabb távon az ügy nemzetbiztonsági vonatkozásairól, nemzetbiztonsági szervezeteknél
megtett szükséges megelőző lépésekről - és nem magáról a büntetőügyről, hanem ennek a
biztonságpolitikai részéről -, amikor odáig eljutottak a szolgálatok a helyzetelemzésben,
értékelésben, akkor ezt a vonatkozását is vizsgáljuk meg . Mondjuk, azzal a céllal, hogy
hosszú távon ne jöhessen létre, lehetőség szerint kisebb eséllyel tudjon létrejönni és kifejlődni
egy ilyen szervezet, mint amiről most tájékoztatást kaptunk .

Ez két különböző ügy, az egyik egy rövid távú kezdeményezés, a másik egy figyelem
középtávra .

Megkérdezem, hogy így ezt a két pontot elfogadják-e . Aki elfogadja, kérem, jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen, a döntés egyhangú.

Ha a képviselőtársaim megengedik, akik kicsivel többet beszéltek - pláne, akik
elmentek -, hogy Boross Péter úrral kérünk másfél perc szünetet, utána nyilvános üléssel
folytatjuk .

(A zárt ülés befejezésének időponja: 12 óra 20perc)

Jegyzőkönyvezető : Szoltsányi
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