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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdé s

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994.
(IX.30 .) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „A nemzetbiztonsági szolgálatok és a
szervezett bűnözés kapcsolatával összefüggő nyitott kérdések, különös tekintettel Laborc
Sándor korábbi NBH fő igazgató és Portik Tamás, a hazai szervezett bűnözés egyik
kulcsfigurája között létrejött találkozók körülményeire és azok nyilvánosságára”
címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Pintér Sándor belüg y
miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Nemzetbiztonsági Bizottságban még 2012 . szeptember 4-én kezdeményeztem, hogy külö n
napirendi pont keretében foglalkozzunk a nemzetbiztonsági szolgálatok és a szervezett
bűnözés kapcsolatával összefüggő biztonságpolitikai kérdésekkel . Kezdeményeztem konkrét
meghallgatásokat, különböző belső vizsgálati jelentések megismerését, közös értékelését a
korábbi hónapokban nyilvánosságra került információk alapján .

A szervezett bűnözéssel vagy konkrétan az olajügyekkel összefüggésben a nemzetbiztonság i
szolgálatok érintettségérő l, illetve a szolgálatoknál fellelhet ő információkról a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálattól (KNBSZ) és az Alkotmányvédelmi Hivataltól (AH )
felvetéseim kapcsán nagyon szegényes, alapvetően hárító tájékoztatást kaptunk .

Miközben korábban azt hallottuk vagy olvastuk illetékesekt ő l, hogy belső vizsgálatok folynak
a KNBSZ-nél és az AH-nál, ezekrő l érdemi információkat nem ismerhettünk meg.



Két tájékoztató jellegű levelet ugyan kapott a bizottságunk, ám vizsgálati jelentéseket nem, é s
az információ értéke kimondottan gyenge volt .

A KNBSZ dokumentuma annyiban konkrétnak tekinthető , hogy egy korábbi bels ő levélre
hivatkozva azt állítják: az ENERGOL sem a Katonai Biztonsági Hivatal, sem a Katona i
Felderítő Hivatal „fedőszerve, fedőintézménye” nem volt .

Míg a másik levél az AH-tól arra szorítkozik, hogy kimondja: Portik Tamás nem vol t
„szervezett kapcsolatban” a korábbi Nemzetbiztonsági Hivatallal .

A bizottsághoz eljuttatott AH főigazgatói levél - melynek eredeti címzettje éppen Ön volt,
akirő l talán alappal gondolom, hogy hazánk rendszerváltás utáni történetének egyik leg-
jobban informált állami vezetője – olyan csekély információ értékkel bír, hogy tekinthetjü k
akár komolytalannak is, különösen mindannak fényében, ami az elmúlt három-négy hónapban
Portik Tamással és az AH jogelődjével, az NBH-val összefüggésben számunkra ismertté vált .

Bizottságunk több meghallgatáson van túl – közte Laborcz Sándor, korábbi NB H
főigazgatónak a meghallgatásán, és időközben keletkezett némi iratismeretünk is, íg y
nyugodtan kijelenthetjük, hogy amióta a szolgálatok jogállami keretek között működnek ,
azóta hasonlóan súlyos, a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszerű működését alapjaiban
megkérdőjelező üggyel nem találkoztunk .

Éppen ezért a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény 14. § (4)
bekezdésének e) pontja alapján bizottságunk 2012. december 11-ei ülésén kezdeményeztem,
hogy ténymegállapító vizsgálat elrendelésér ő l döntsünk .

A vizsgálat tárgya: a nemzetbiztonsági szolgálatok és a szervezett b űnözés kapcsolatáva l

összefüggő nemzetbiztonsági kérdések, különös tekintettel, Laborc Sándor korábbi NB H

fő igazgató és Portik Tamás, a hazai szervezett b űnözés egyik kulcsfigurája között létrejött

találkozók kapcsán, azokkal összefüggésben fellelhet ő információkra .

A ténymegállapító vizsgálat elrendeléséről bizottságunk egyhangú támogató döntést hozott .
Bízom abban, hogy a vizsgálat elindításával kapcsolatos technikai kérdésekr ő l és ezzel együtt
a vizsgálati munka elindításáról már első februári ülésünkön döntés születik.

Ugyanis hátra van még az, hogy a vizsgálat elindításával kapcsolatos tartalmi kérdésekről az
általam leírtak alapján, vagy azokat akár módosítva döntsön, illetve a ténymegállapít ó
vizsgáló munkacsoport létszámáról, összetételérő l is határozzon bizottságunk, hogy végre
magát a vizsgálati munkát is elkezdhessük .

Időközben azonban az ügyről több olyan sajtóközlés látott napvilágot, amely alkalmas arra ,
hogy tárgyszerű értékelés helyett aktuálpolitikai részérdekek vagy politikai kommunikáció s
szempontok alapján kapjon információkat, esetleg torz információkat a széleseb b
nyilvánosság .

Már csak ezért is indokolt a tárgyszerű vizsgálata az ügynek, amit reményeim szerint az Ön
irányítása alá tartozó minisztérium (BM), illetve az alá tartozó valamennyi szerv, illetv e
szolgálat támogatni fog majd .

Nyilván Önnek és munkatársainak megfelelő információ áll rendelkezésére a köztudatba n
Laborcz-Portik találkozóként ismert eseményr ől, így tisztában van az ügy
megalapozottságával, illetve annak súlyosságával .



Kérdezem mindezek alapján a Tisztelt Miniszter Urat:

Van-e tudomása arról, hogy tavaly ősszel az Alkotmányvédelmi Hivatalnál az üggyel
összefüggésben folytatott belső vizsgálatot követet ően, vagy akár azzal párhuzamosan, illetv e
azon túl zajlik-e, vagy zajlott-e belső vizsgálati munka a Belügyminisztérium alá tartoz ó
rendvédelmi szerveknél, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatoknál ?

Ön, a megismert információk birtokában, elrendelt-e további vizsgálatokat az üggye l
összefüggésben ?

Laborc Sándor korábbi NBH fő igazgató és Portik Tamás, a hazai szervezett bűnözés egyik
kulcsfigurája között létrejött találkozók kapcsán a rendelkezésre álló információk értékelés e
nyilván - kellő alapossággal - időközben megtörtént, így adódik a kérdés; tett-e feljelentést
On, vagy az On irányítása alá tartozó hivatalos szervek illetékes vezetői közül bárki?

A HírTV Célpont című műsorában (2013 .01 .25.) elhangzottak szerint 29 évre titkosították az
üggyel összefiiggő lehallgatási dokumentumokat . Megtörtént-e a vonatkozó dokumentumok –
bizottsági ülésünkön is javasolt – kiértékelése, és van-e már döntés arról, hogy mikor, milye n
mértékben és mit hozhatnak az üggyel összefüggésben nyilvánosságra?

Várom válaszát !

Budapest, 2013 . január 31 .

LMP
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