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Országgyűlés

Tisztelt Képviselő Úr!
i

Fenti számú, „A nemzetbiztonsági szolgálatok és a szervezett bűnözés kapcsolatával
összefüggő nyitott kérdéselv különös tekintettel Laborc Sándor korábbi NBH főigazgató és
Portik Tamás, a hazai szervezett b űnözés egyik kulcsfigurája között létrejött találkozó k
körülményeire és azok nyilvánosságára” cím ű . írásbeli kérdésére hivatkozással a
következőkrő l tájékoztatom .

A Nemzetbiztonsági Bizottság által elrendelt ténymegállapító vizsgálat — figyelemmel a
törvény által ezen eljárás keretében a testület számára biztosított külön jogosítványokra,
illetve az ügy szakmai összetettségére is — a körülmények feltárására különösen alkalmas .
Célszerűnek tartom egyúttal, hogy a vizsgálat fogja át az ENERGOL Rt-vel kapcsolatosan
felmerülő kérdéseket is .

Biztosíthatom, hogy a Belügyminisztérium és az irányításom alá tartozó belügyi szervek a
tényfeltáró vizsgálat eredményes lefolytatásához — az eddigi gyakorlattal megegyez ően a
jövőben is – minden szükséges támogatást megadnak. Ezért is – utalva a levelében foglal t
ezzel ellentétes észrevételre emlékeztetnem kell Képvisel ő urat, hogy a Bizottság ülésén az
Alkotmányvédelmi Hivatal fő igazgatója érdemi információkat tartalmazó iratokba biztosított
a Bizottság és tagjai számára betekintést, és azok tanulmányozását kés őbb is lehetővé tette ,
amelyre ismereteim szerint az Ön részérő l is sor került.

Az üggyel összefügg ő dokumentumok minősítésének kérdésében -- az ügy összetettségére ,
szakmai jelentőségére tekintettel — csak és kizárólag szakmai szempontok mentén lehet
dönteni . A megalapozott és megnyugtató állásfoglalás érdekében külön szakért ői bizottság
felállításáról döntöttem, amelynek vezetésével dr. Gálszécsy András volt tárca nélkül i
miniszter urat kívánom megbízni . Felkérem továbbá dr . Gyarmati György fő igazgató urat,
hogy delegálja a testületbe az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának megfelelő
szakértelemmel rendelkező munkatársát . A bizottságban tagként vesz részt továbbá az
Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Belügyminisztériu m
kijelölt munkatársa is .

A nyomozó hatóság jogosult annak megítélésére, hogy az iratok esetleges nyilvánosságra
hozatala nyomozási érdekeket sért-e . Az eljáró hatóság e tekintetben még nem foglalt állást ,
de az üggyel összefüggésben hatáskörrel rendelkez ő állami szervek szoros együttműködése a
büntetőjogi felelősség vizsgálatát jelentősen segítheti .
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