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(A zárt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)

Elnöki megnyitó
DR. CSIHA JUDIT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK : Tisztelt

Bizottság! Zárt ülésen folytatjuk tehát a munkánkat .
Kérdezem miniszter urat, hogy a titoktartási nyilatkozatot Hankó Faragó alelnök úr

aláírja, de a betekintési nyilatkozatot nem kívánja, lévén, hogy ilyen jogosultságot nem kíván
szerezni . Azt kérdezem, hogy akkor az ülésen részt vehet-e . (Jelzésre:) A munkatársak szerint
igen .

DR. SZILVÁSY GYÖRGY tárca nélküli miniszter : Igen, szerintem is ; ha pedig a
munkatársak megerősítik, akkor minden bizonnyal .

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után a zárt ülésünket megkezdjük .
Szavazás dr. Géczi József Alajos, a Mentelmi, összeférhetetlenségi és

mandátumvizsgáló bizottság elnöke részvételéről az ülésen
Először szavaznunk kell arról a Házszabály értelmében, hogy a nem bizottsági tag, de

C típusú átvilágítással rendelkező Géczi József képviselőtársunk, aki a Mentelmi,
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke, részt vehet-e az ülésen . Aki ezzel
egyetért, kérem, jelezze . (Szavazás .) Köszönöm szépen, 16 igennel a bizottság engedélyezte a
képviselő úrjelenlétét a napirendnél .

Dr. Szilvásy György tárca nélküli miniszter meghallgatása az utóbbi napokban
nyilvánosságra került adatvédelmi és titkos megfigyelési ügyek tárgyában

Az elnök bevezetője
Felhívom miniszter úr figyelmét és egyben tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy

miniszter úr mondandója előtt meg kell majd jelölje, a titokköri jegyzék mely pontjai alapján
és milyen célból kérte a zárt ülés megtartását . S azt nagyon remélem, hogy azon jelenlévők,
akik C típusú átvilágítással nem rendelkeztek, az ezzel egyenértékű nyilatkozatokat aláírták .
(Jelzésre.) A bólogatásokból úgy veszem ki, hogy ez megtörtént, úgyhogy elhárult minden
akadály a miniszter úr meghallgatása előtt .

Parancsoljon, miniszter úr!

Dr. Szilvásy György tárca nélküli miniszter tájékoztatója
DR. SZILVÁSY GYÖRGY tárca nélküli miniszter : Köszönöm szépen ismételten a

szót. A titokköri jegyzék 110., 112. és 114. pontja alapján javaslom "államtitok"
megjelöléssel, "szigorúan titkos" minősítés jelöléssel minősíteni 80 évre az elhangzottakat .
Hozzáteszem, a mondanivalóm egy része tartozik ebbe a körbe, de mivel mégiscsak van ilyen
érintettségű információ, ezért kénytelen vagyok ezt kezdeményezni . Mondanivalóm egy
másik része nem tartozik már ebbe a körbe, de ugyancsak nem nyilvános információkat
tartalmaz .

Elegendő ez a válasz erre a kérdésre?

ELNÖK: Igen .

DR. SZILVÁSY GYÖRGY tárca nélküli miniszter : Köszönöm szépen .
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója szeptember 10-én tett följelentést négy

személy ellen, illetve ismeretlen tettes ellen adócsalás, lőfegyverrel vagy lőszerrel való
visszaélés bűntette, számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény, magántitok
jogosulatlan megszerzés bűntette, illetve államtitoksértés miatt - ez utóbbi az ismeretlen tettes
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által elkövetett államtitoksértés körébe tartozik - egy hosszabb ideje tartó felderítés után . A
négy konkrét személy, akiket följelentett a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója : Horváth
József, Tóth János, Loss István, Morvai Tamás, mindegyikük a Nemzetbiztonsági Hivatal
állományában dolgozott valamikor; amikor a konkrét feljelentést megtette, akkor már az UD
Zrt. nevű cég alkalmazottai, illetve vezetői voltak .

Horváth József az 1998-2002 közötti időszakban a Nemzetbiztonsági Hivatal
fóigazgató-helyettese műveleti helyetteseként dolgozott; Tóth János a 90-es évek elején került
a privát szférába; Morvai Tamás a Nemzetbiztonsági Hivatalnak az az egyik volt vezetője, aki
az úgynevezett Mucuska-ügy kiszivárgása kapcsán a leginkább gyanúsítható volt azzal, hogy
a kiszivárgás hátterében áll . Ekkor a Nemzetbiztonsági Hivatal őt kiszorította, és ezt követően
helyezkedett el ennél a cégnél . Loss István még az elmúlt év tavaszán is a Nemzetbiztonsági
Hivatal informatikai területén dolgozó egyik vezető volt, akit az akkor keletkezett
információk alapján szorított ki a Nemzetbiztonsági Hivatal, és szintén az UD Zrt .-hez került .

A felderítés két szakaszra osztható . Az Információs Hivatal egy műveleti munkája
során - ez nem nagyon tartozik a tárgyhoz, erről részleteket nem szívesen mondok, de ha
kérdezik, akkor bele tudok menni -, egy kiemelt nemzeti, nemzetgazdasági érdeket érintő
műveleti munkája során érzékelte azt, hogy a műveleti munkával megbízott munkatársának
gépén idegen eredetű kémszoftver van telepítve, amely információkat továbbít, a későbbi
felderítés során kiderült, egy összetett, bonyolult módon, külföldi szervereket is megjáró
módon, részben a Nemzetbiztonsági Hivatalt érintően is, Loss Istvánon keresztül, ismeretlen
felhasználók számára . Az Információs Hivatal - hangsúlyozom, tehát nem a sajtóban
megjelent Nemzetbiztonsági Hivatalról van szó -, ezt érzékelve, a felderítő munkát elkezdte,
és föltárta, hogy ez a bizonyos kémszoftver, az ilyen típusú kémszoftver nem csupán az
Információs Hivatal említett számítógépét támadta meg a kormányzati gerincen keresztül,
hanem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egyik számítástechnikai eszközét is, illetve ezen
túlmenően a személy- és lakcímnyilvántartó, valamint a gépjármű-nyilvántartó rendszerekhez
is hozzáfért, azokból is feltételezhetően információkat továbbított e bonyolult úton, még
egyszer említem, akkor még ismeretlen célpont felé .

Az Információs Hivatal e felderítő munkájában azt is észlelte, hogy ez a közvetítői-
felhasználói kör a Freemail és a T-Online rendszereinek föltörésével, a forráskódok és a
postafiókjelszavak megszerzésén keresztül magánlevelezésekhez fért hozzá. Ez utóbbi azt
jelenti, hogy gyakorlatilag a Freemail és a T-Online teljes levelezését ellenőrizni képes
működésre mutatott rá az Információs Hivatal . Ekkor még mindig nem volt ismert, hogy
kinek az érdekében történik ez . Ezt követően, mivel a Nemzetbiztonsági Hivatal érintettsége
is megjelent ezen a bizonyos Loss Istvánon keresztül, a Nemzetbiztonsági Hivatal átvette a
felderítést, és ez a második szakasz .

A Nemzetbiztonsági Hivatal ez év januárjától folytatta a felderítő munkáját,
természetesen többségében külsőengedély-köteles titkosszolgálati eszközök alkalmazásával,
illetve a belső elhárítás érdekében a hivatal rendelkezésére álló egyéb eszközökkel is végezte
a munkáját. E felderítés során egy olyan hálózat működésére derült fény, amely messze
túlmutat ezen a kémszoftver-elhelyezésen, a kémszoftver segítségével történő
információmegszerzésen. Megjegyzem az esetleges későbbi kérdések elkerülése érdekében :
ebben a szakaszban az Információs Hivatal is és a Nemzetbiztonsági Hivatal is azzal a céllal
végezte a felderítő munkáját, hogy megakadályozza a további illetéktelenségeket,
jogsértéseket. Nem az volt a célja, hogy büntetőeljárás irányába vigye az ügyeket. Ebből
következik majd az, a későbbiekben látszani fog, akár a nyilvánosság előtt is, hogy konkrét
feljelentés ebben a tárgyban nem született, hiszen akkor a hivatal az eszközeit fölhasználva a
szükséges intézkedéseket megtette a veszély elhárítására, kormányzati intézkedésekre is sor
került. Itt ebben a zárt körben ezt az információt szeretném elmondani .
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Amikor a felderítés abba a szakaszba érkezett, hogy már látszott, nem csupán egy még
nem ismeri célú, hanem egy ellenséges érdekeltségű, a titkosszolgálat tevékenységét is
gyanítható ügyről van szó, akkor a Nemzetbiztonsági Hivatal rátért az információgyűjtésre,
ami már egy esetleges büntetőeljárás során is felhasználhatóvá válik .

A felderítés eredményeként egy olyan hálózatra derült fény, amely alapvetően az UD
Zrt.-vel és a hozzá kapcsolódó cégekkel, valamint egy Intusec nevű céggel írható le,
amelynek a tulajdonosi köre nagyjából megegyezik a bevezetőben említett személyi körrel, és
amely alaprendeltetését tekintve az OTP számára végezte el a biztonsági rendszerrel
összefüggő szolgáltatásokat, beleértve az informatikai rendszerek, a humán erőforrás s a többi
biztonságát is. Tágabban véve az OTP érdekeltségeit és bizonyos magánbiztosítási feladatokat
is beleérthetünk ebbe. Az UD cégcsoport üzleti feladatainak teljesítése érdekében egy olyan
hálózatot épített ki, amelynek egyes elemei - a titkos információgyűjtés, alapvetően
telefonlehallgatások útján keletkezett adatok szerint - a rendőrségtől a nemzetbiztonsági
szolgálatokon át a vám- és pénzügyőrség, valamint az APEH különböző szintű vezetőihez,
illetve szervezeti egységeihez is eljutottak, annak érdekében, hogy az információ szerzése
biztosított legyen. A rendőrségnél ez elsősorban a Nemzeti Nyomozó Irodát érintette, a
polgári szolgálatoknál pedig elsősorban a Nemzetbiztonsági Hivatalt és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatot . Ezenkívül a rendőrségnél még területi szervek is a látókörbe kerültek. A
felderítés során fény derült arra, hogy a cég adócsalással összefüggő bűncselekményeket is
elkövet. Ez most sem a Nemzetbiztonsági bizottság, sem az alkotmányügyi bizottság
szempontjából nem érdekes, csupán a tényszerűség kedvéért jegyzem meg ezt az
összefüggést .

Az ilyen értelemben polipszerűen működő, tehát a kapcsolatrendszeren keresztül is
működtetett hálózat képes volt híváslisták beszerzésére, titkos előfizetői adatok
megállapítására, képes volt ellenőrizni, hogy - közkeletű kifejezéssel élve - ki áll lehallgatás
alatt, ki nem, kinek a telefonja tiszta és kinek nem tiszta . Képes volt ilyen adatok beszerzésére
és továbbítására, képes volt bankszámlaforgalmi adatok beszerzésére, képes volt APEH-
nyilvántartások megszerzésére, rendőrségi nyilvántartások beszerzésére, ezek egy jelentős
részénél - a dolog természeténél fogva - illegális, törvénytelen módon. A hálózat
alkalmazottjai, munkatársai, illetve a hozzájuk köthető külső kör képes volt
környezettanulmány elvégzésére, figyelés lebonyolítására, úgynevezett tartott objektumokban
a mélységi információk megszerzésére. A „tartott objektumok" alapvetően az üzleti érdekeket
képezik - a részletekbe majd később megyek bele, melyekből látszik, hogy nemcsak üzleti
érdekekről van szó -, képes volt priorálásra és így tovább . A bizottság tagjai nyilván ismerik
ezeknek a kifejezéseknek a szakmai tartalmát, például azt, hogy mit jelent a
környezettanulmány vagy a priorálás, de ha szükséges, erre is kitérhetünk . Informatikai
adatszerzés elsősorban kémprogramok segítségével, de más módon - például adatmásolás
útján - is történt. A lényeg, hogy mindegyik illegális volt . Egyéb államtitkok megszerzése is
szerepel a gyanúk között .

A cégcsoport, ahogy említettem, alapvetően az OTP és az OTP érdekkörébe tartozó -
ebbe beleszámít a MOL belföldi és külföldi aktivitása is - információkat szerzett meg . Ennek
során egy sor esetben nemcsak üzleti, hanem magántitkokat is feltárt és beszerzett . A
magántitoksértés egyik útja volt az előbb említett freemailes, t-online-os levelezőrendszer
feltörése, onnan információk megszerzése, de egyéb utakat is igénybe vettek . Az egyik
legjelentősebb adatmásolási, vagy ha szabad úgy fogalmazni, adatlopási gyanú a MÁV
Biztosítóval összefüggő adatbázis megszerzése - egész egyszerűen a biztosító ügyfelei
adatainak a lemásolása - és saját célra való felhasználása volt .

A környezettanulmány egyik eklatáns példája : a hálózat tevékenységével összefüggő
veszélyek egy másik szála, a politikai szál kiterjedt Bajnai Gordon miniszter úrra. A titkos
információgyűjtés, a telefonlehallgatás eredményeként megállapítható, hogy Bajnai Gordon
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kürnycx4ltanulmányozása folyt, de gyűjtöttek információkat Keller László és Szanyi Tibor
kópvisel(ikrlSl is . A politikai szál leírását a felderítés egy későbbi szakaszában azonosíthatjuk.
A vizsgált majdnem egyéves időszakban több mint kétszáz kapcsolatfelvételre került sor a cég
vezetője ós a Fidesz valamelyik telefonszáma között, ezek közül több mint hetven telefonos
kapcsolatfelvételre a Fidesz két korábbi titkosszolgálati miniszterével, Demeter Ervinnel és
Kövér Lászlóval . Közbevetőleg szeretném megjegyezni, hogy képviselőkkel vagy volt
miniszterekkel szemben semmiféle adatgyűjtés vagy információgyűjtés nem folyt . Ez az
információ - és a későbbi információk is - a gyanúsítható személyek lehallgatásából
keletkezett .

A politikai szál a telefonlehallgatások tanúsága szerint azt jelenti, hogy a cég vezetője
rendszeresen találkozott az előbb említett személyekkel, beszámolót tartott, illetve jelentést
készített az érintett személyeknek, az érintett személyek pedig többször keresték a cég
vezetőjét azzal, hogy találkozni kívánnak vele . A találkozóknak különböző helyeik voltak, a
tegnap esti tévéműsorban is elhíresült Biarritztól kezdve magánlakáson át a Polgárok Házáig
és még nem tudom hol. A rendszerességet azonosíthatjuk .

E találkozók az államtitok- vagy szolgálatititok-sértés gyanúját is felvetik, de ezt ezen
az ülésen fogalmazom meg . Horváth József telefonjának a lehallgatásából derül ki, hogy
Demeter Ervin kvázi feladatot szab Horváth Józsefnek azzal összefüggésben, hogy hozzon
neki információt Laborc Sándor oroszországi aktivitásáról, majd pontosítja ezt a kérést,
nevezetesen úgy, hogy abból az időszakból, amikor már Laborc Sándor vezetői beosztásban
aktívan dolgozik. Ezt a kérést teljesíti a felkért személy és visszahívja Demeter Ervint, s
beszámol arról, hogy tudomása szerint Laborc Sándornak nincs orosz aktivitása - ezzel
szemben Galambos Lajosnak volt annak idején -, Labort Sándor nem Oroszországgal tartja a
kapcsolatot, viszont járt Svájcban és Brüsszelben is . Ezt viszonylag részletesen tárgyalják .

Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert az egyik oldalról egyértelműen látszik a
feladatszabás - nem jogi értelemben való megállapodás vagy megrendelés -, a másik oldalról
viszont a bizottság tagjainak tudni kell, hogy a hivatalok főigazgatóinak külföldi útjai,
egyáltalán annak a ténye, hogy hova utaznak, minimum szolgálati titkot képez, de az esetek
többségében államtitkot .

Tehát az, hogy akár Galambos Lajos, akár Laborc Sándor hányszor találkozik
Oroszországból származó diplomatával, vagy éppen hányszor megy ki, hogy hányszor megy
ki talán Svájcba, Brüsszelbe, és hogy hova nem megy, ezek az információk a jelenlegi
szabályozás szerint szolgálati vagy államtitkot képeznek . Amikor én a kiutazási
rendelvényeket aláírom, ebben a tudatban írom alá őket, hogy ilyen titokkörbe tartoznak .

Persze a kapcsolattartás nyilván más ügyekre is kiterjed . Egyrészt képviselők
érintettsége fölvetődik, a Dávid Ibolyával kapcsolatos összefiggések már napvilágot láttak .
Ez utóbbinál megjegyzem a jegyzőkönyv miatt és a korrektség kedvéért, hogy a Dávid
Ibolyával kapcsolatos ügyeknél nem látszik olyan szál, amely a Fidesz érintettségére utal
annál jobban, mint ami a telefonbeszélgetésekből hangzik . Tehát ennek a lehallgatásnak a
során ilyen információ nincs . Egy más jellegű információ van ; ha érdekli a bizottságot, akkor
azt elmondom .

Nos, a polipszerű működés tehát ilyen értelemben gyaníthatóan nemcsak az üzleti,
magán- és államtitkok megszerzésével kapcsolatban vethető föl, hanem megfogalmazható a
gyanú a politikai célok teljesítése érdekében . Ez a gyanú nem bűncselekmény gyanúja
elsődlegesen, hanem politikai jellegű . Ezt az esetet, amelyet külön kiemeltem, leszámítva,
közvetlenül a lehallgatási anyagból nem érzékelhető bűncselekmény elkövetése . Az, hogy
találkozik valaki a Polgárok Házában, kitárgyalja az önkormányzati védelemmel összefüggő
szakmai részletkérdéseket vagy a Zuschlag Jánossal összefüggő ügyeket, az önmagában még
nem bűncselekmény, a kapcsolattartást azonban egyértelműen bizonyítja . Az, hogy a
Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának külföldi útjai felől érdeklődik, már fölvetheti ezt .
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1 lozzfiletixem, a följelentésben nincs ilyen megfogalmazva, tehát a Nemzetbiztonsági Hivatal
főigazgut()ja ilyen jellegű följelentést nem tett .

A nemzetbiztonsági kabinet, amint az ügy abba a szakaszba került, hogy a
Nemzetbiztonsági Hivatal lezárta a felderítést, azonnal összeült, hogy az egyébként ebben a
szakaszban ismertté vált és rendelkezésre álló információk alapján a szükséges lépéseket
megtegye. Hozzá kell tennem, hogy az első szakaszban elmondott, alapvetően a kémszoftver
tevékenysége miatt szükségessé vált intézkedéseket a Nemzetbiztonsági Hivatal
haladéktalanul megtette, egyrészt intézkedett a minisztériumok informatikai biztonságának
növelése érdekében, másrészt tájékoztatta a T-Com vezérigazgatóját az én jelenlétemben arról
a veszélyről, amelyet a rendszerek feltörése jelentett; illetve a kormány maga is
haladéktalanul intézkedett az informatikai biztonság megerősítése érdekében . De volt egy
olyan intézkedéscsomag, amelyet csak ezt követően lehetett meghozni, felgyorsítva az
informatikai biztonsággal összefüggő törvény-előkészítési folyamatot, az év második felére
ezt elérve, illetve a központi elektronikus szolgáltató rendszer működésének biztonságossá
tételéhez szükséges fejlesztések felgyorsításáról döntött még a nemzetbiztonsági kabinet .
Emellett pedig a központi államhatalmi-kormányzati tevékenység szempontjából fontos
intézmények és létesítmények, illetve az érintett rendvédelmi szervek biztonsági védelmének
erősítéséhez szükséges további kormányzati intézkedéseket rendelt el, beleértve ezen
vezetőktől a tájékoztatás bekérését a tervezett intézkedéseikről . Ez utóbbi, tudniillik az egyes
alkotmányos intézmények, illetve a kormányzati szervek, központi államhatalmi szervek
veszélyeztetettségére még egyéb információk is utaltak, így többek között az Országgyűlés
beléptető rendszerébe való beavatkozásra azonosított kísérletet a Nemzetbiztonsági Hivatal,
illetve az Országgyűlés videorendszerének illetéktelen kontroll alatt tartására is azonosított
ilyen kísérletet. Tehát ezekben az összefüggésekben is a szükséges lépéseket a szervezetek
megtették .

Jelen pillanatban az ügy a feljelentést követően azon az úton van, amelyet a bizottság
tagjai ismernek, hogy hogyan kell tenni . Erről már konkrét információkkal nem vagy csak
részben rendelkezem, nem az én hatásköröm . A felderítés és a feljelentés időszakában, illetve
annak végéig rendelkezem konkrétabb információkkal is .

Köszönöm a tájékoztatás lehetőségét .

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást . Megnyitom a vitát. Kérdezem a bizottság
jelen lévő tagjait, ki kér szót. Frank Szilvia!

Hozzászólások, kérdések, észrevételek
FRANKNÉ DR. KOVÁCS SZILVIA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony .

Tisztelt Miniszter úr! Megdöbbenve hallgattam az előadását, és igazából nemcsak
szakemberként, de állampolgárként is rendkívül felháborítónak tartom, ami ezen ügy kapcsán
megtörténhetett .

A bizottság tagjaként pedig azt gondolom, az előadásából következtethetünk
egyértelműen arra, hogy az ön által ismertetett tevékenység az alkotmányos rendszereket,
azok intézményeit súlyósan támadja . Éppen ezért a magam részéről úgy vélem, hogy
feltétlenül meg kell ismernünk azokat a bizonyítékokat részleteiben, amelyek tényszerűvé és
bizonyíthatóvá teszik ezen cselekedetek megtörténtét . Azon megvilágításban különösen
szeretnék meggyőződni a tények valódiságáról, mivel itt alkotmányos alapintézményeket
érintenek ezek az ügyek, az alkotmányügyi bizottságnak és magának a parlamentnek is, azt
gondolom, a jogalkotási tevékenység terén van teendője, lesz teendője ; hogy mely
területeken, mely jogágakkal, mely jogszabályokkal, ahhoz, azt hiszem, mindenféleképpen
meg kell ismernünk a bizonyítékokat részleteiben . Csak példálózóan szeretném említeni
azokat a törvényeket, amelyeknek felülvizsgálata feltehetően szükséges lesz e téma kapcsán :
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nemzuthiztolisági törvény, a magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos törvény, akár a Btk .
i4, S hízom abban, hogy a bizonyítékok megismerése után ebben a jogalkotási
teváciryséE hen az alkotmányügyi bizottság is tud és kell is hogy szerepet vállaljon .

hüsztinöm .

hLNÖK: Köszönöm szépen. Ki kér még szót? Hankó Faragó Miklós!

DR . HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ) : Köszönöm szépen . Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Miniszter úr! Abban én is osztom az imént megszólaló Frank Szilvia képviselő
asszony vóletnényét, hogy nem volt kellemes hallgatni az iménti történetet . Bár ennek jelentős
részéről a sajtó útján már értesülhettünk, elsősorban miniszter úr előadásában is döntő
iübbságével, vagy valamilyen más formában találkozhattunk már a sajtóban, a nyilvánosság
ellStt .

Nagyjából hasonló álláspontot képviselek, és ez talán nem meglepő, amelyet a
Nemzetbiztonsági bizottságban is Gulyás József kollégám képviselt . Én úgy gondolom,
alapvetően az a kérdés, ami itt ma fölmerült ebben a szakaszában az ügynek, annak a
bizottságnak a hatáskörébe tartozik . Kétségtelen tény, hogy adódhatnak majd, ha egyszer ez
az ügy lezárul, illetve attól akár teljesen függetlenül is jogalkotási feladatok, de én úgy
gondolom, amit most hallhattunk, az nem feltétlenül kívánkozott az alkotmányügyi bizottság
nyilvánosságára, még ha zárt ülésen is, mert a jogalkotási feladatok ettől függetlenül is lehet,
hogy elvégzendők, és ezt nem is vitatom, hogy lehetnek ilyenek . Ez egy operatív szakaszban,
utána pedig egy büntetőeljárási szakaszban levő ügy lesz .

Arra szeretném még csak a figyelmet felhívni, hogy ha nem lennének olyan
szomorúak a tapasztalatok a vizsgálóbizottságok parlamenti tevékenységét illetően, merthogy
egyébként nem emlékszem olyan ügyre, amely megnyugtatóan megoldható lett volna
vizsgálóbizottság felállításával és működésével, akkor talán ezt lehetne javasolni, hogy egy
ilyen bizottság álljon föl, természetesen az ügynek megfelelő körülményeket is figyelembe
véve .

Mi a hétfői frakcióülésen foglalkozunk azzal, hogy kezdeményezzük-e ilyen bizottság
felállítását. De lehet, hogy értelmetlen lesz, mert a Nemzetbiztonsági bizottság az ügy
vitelének egy részét talán teljesítheti a továbbiakban is .

Én pillanatnyilag nem látok olyan indokot, amely miatt nekünk az alkotmányügyi
bizottságban a konkrét üggyel foglalkoznunk kellene, még akkor se, ha én is azt gondolom,
hogy egy nagy súlyú és korábban nem látott probléma került elénk . Azt nagyon fontosnak
Tartanám, hogy egyértelműen és világosan derüljön ki - ezt korábban nem mindig sikerült
teljesíteni --, mi az, amivel a nyilvánosság megismerkedhet és mi az, amivel nem, mert ennek
hiánya tovább nehezíti a kérdést. Az is nagy nehézséget jelent, hogy ennek bizony súlyos
politikai színezete van, s az, hogy ki milyen módon reagál a dologra, teljesen nyilvánvalóan a
politikai indíttatástól függ . Ez önmagában természetesen nem zárja ki azt, hogy nem
történhettek akár súlyos bűncselekmények is .

Mint minden ügyben, nekem vesszőparipám - ezt a színesfémlopásokkal kapcsolatos
ügyekben is cl szoktam mondani, amelyek súlya igen nagy, de persze nem mérhetők ehhez -,
hogy csak a gyors, elkerülhetetlen eljárás vezethet eredményre . Ha ez az ügy a közvélemény
előtt sokáig lebeg, annak beláthatatlan és katasztrofális következményei lehetnek. Ha már
ebben a stádiumban az ügy - bármilyen megfontolásból - nyilvánosságra került, akkor azt is
mérlegelni kell, hogy ha szükséges az ügyből büntetőjogi következtetések levonása, eljárások
litölytatása, akkor ennek nagyon gyorsan meg kell történnie, és a végrehajtó hatalom, a
kormányzat oldaláról az ügyet lehetőség szerint le kell zárni. Az ügyészi, bírói szak
nyilvfnvalóan nem a kormányzat hatáskörébe tartozik, de az nagyon lényeges, hogy csak
megalapozott, gyors és biztos eljárások hozhatnak pozitív eredményt .



'I'erittészetesen a bizottsági ülés további részén is itt maradok, de úgy gondolom - s ezt
fogom ti nyilvánosság előtt is képviselni -, hogy közvetlenül bennünket érintő, számunkra
feladatat jelentő dolog nem hangzott el . De ezt nehezen is tudnám elképzelni, mert a mi
ltirctttKágunk tevékenysége kicsit más jellegű, ebben a kérdésben nyilvánvalóan a
Nemzetbiztonsági bizottság rendelkezik hatáskörrel . Ha miniszter úr azért gondolta
sz ksógcsnek a tájékoztatást, hogy érzékeltesse velünk a jogalkotás szükségességének súlyát,
akkor azt szívesen elfogadom, de ezen túlmenően más, részünkről szükséges döntést vagy
egyebeket nem látok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Wiener György következik, majd Tóth András képviselő
úr .

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!
Vitatkoznék Hankó Faragó Miklós alelnök úr felvetésével, amely szerint az alkotmányügyi
bizottságnak itt nincs igazán komoly, meghatározó jelentőségű feladata . Abban kétségtelenül
teljes mértékben igaza van, hogy első közelítésben az ügy a Nemzetbiztonsági bizottság
feladatkörébe tartozik, azonban miniszter úr tájékoztatójából és a sajtóban megjelent
információkból is kiderült az, hogy itt nagyon komoly alkotmányossági problémák is
felmerülnek, mégpedig olyanok, amelyek kétirányúak. Az egyikről már volt szó, ez az, hogy
a ilyen jellegű tevékenység az állam alkotmányos alapintéziiiényeinek normális működését
veszélyezteti, és ilyen ügyekkel foglalkoznia kell az alkotmányügyi bizottságnak is .

De van egy másik oldala is ennek a kérdésnek, ez pedig az, hogy az ilyen jellegű
tevékenység során a személyes adatok védelméhez fűződő, az alkotmány 59 . §-ában
megfogalmazott alapvető jog is sérül, veszélyeztetve van . Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy
a hatályos törvények esetenként akár lehetővé is teszik ilyen jogosítványnak, ilyen alapvető
állampolgári jognak a sérelmét . Mondok erre egy példát. Amikor hétfőn kiderült, hogy ma
foglalkozhatunk ezzel a témakörrel, akkor - akárcsak Frankné Kovács Szilvia
képviselőtársam - én is előszedtem a vagyonvédelemről, személyvédelemről,
magánnyomozásról szóló 2005 . évi CXXXIII. törvényt, és azt átfutva - természetesen nem
alaposan elemezve - számos olyan problémát találtam benne, amelyek az alkotmányügyi
bizottságot is érintik, hiszen alkotmányos alapjog problematikus megközelítéséről,
szabályozásáról van szó . Egyetlen példát mondanék : ennek a törvénynek a 35 . § b) pontja
szerint a hivatalos személy és a külföldi hivatalos személy jogszabályban meghatározott
hivatalos tevékenységére nem irányulhat a magánnyomozás . Csakhogy amikor folyik egy
környezettanulmány készítése - hogy most én is ezt a kifejezést használjam -, akkor
hallatlanul nehéz elhatárolni egymástól, hogy a hivatalos tevékenységre irányul-e ez vagy
sem. Tehát a hivatalos személyek esetében - legyenek azok hazaiak vagy külföldiek -
nyilvánvalóan egy szigorúbb szabályozás kell, és nem azt kellene kimondani, hogy a
jogszabályban meghatározott hivatalos tevékenységre nem irányulhat, hanem azt, hogy ilyen
személyekkel kapcsolatosan magánnyomozást nem lehet lefolytatni . Ez egy példa a sok közül,
hogy milyen komoly gondok vannak . Rögtön hozzá kell tennem, hogy természetesen nemcsak
a hivatalos személyek jogait kell itt védeni, hanem más természetes személyekét is . Tehát
ennek a törvényjavaslatnak egy nagyon alapos átvizsgálása, alkotmányossági szempontból
történő újraértékelése szükséges .

A miniszter úr tájékoztatójában elhangzottak lényegében - hogy úgy mondjam - a
joggyakorlatot mutatták be . A polgári jogban, a büntetőjogban, a közigazgatási jogban
pontosan tudjuk, hogy mi a joggyakorlat . Ilyen esetekben, mint ez az ügy is, a joggyakorlat
egészen mást jelent. Ha a tapasztalatokat, a gyakorlatot figyelembe véve kell a
jogszabályalkotó munkát végeznünk - és ez a helyzet egyébként a jogalkotási törvény előírása
szerint is -, akkor ha egy ilyen törvénynek a felülvizsgálatáról és netán néhány



ok!/13

rendklkeréHének, vagy akár több rendelkezésének a radikális átalakításáról, módosításáról van
vit't, erre mutatkozik igény, akkor nekünk ismernünk kell azt, hogy milyen módon működik ez
ti törvény ti gyakorlatban, de természetesen nemcsak e törvény, hanem más törvények
ewüléhett iw ez a megfelelő módszer . Ezért úgy vélem, elengedhetetlenül szükséges, hogy az
ulkttttttányügyi bizottság kellő ismeretek birtokában vegyen részt a módosító javaslat
kidolgozásában. Úgy ítélem meg, hogy ehhez a mai zárt ülés megfelelő információkat
biztosított számunkra. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth András képviselő úr!

TÓTH ANDRÁS (MSZP) : Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Miniszter úr! Az
elhangzottak többféle értékelést igényelnek . Egy politikai természetű ügyről van szó, amely
számos szakmai kérdést vet fel, és közjogi szempontból is azt tartom, hogy az
Országgyűlésnek van teendője az üggyel . S nem azért, mert valakinek ez szolgálja a politikai
érdekét, hanem azért, mert ha valóban egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy az
Országgyülés egyik tagja akár áttételes módon más képviselők tevékenységére vonatkozóan
akár csak környezettanulmány készítésére megrendelést adott fel, vagy tudott ilyenfajta
tevékenységről és ehhez asszisztált, akkor ez nem a Magyar Országgyűlés normális
működésének a tevékenységi körébe tartozó eset .

Azt is tartom, és egyetértek ebből a szempontból Hankó Faragó Miklós
képviselőtársammal, hogy az időtényező nagyon fontos ennek a kérdésnek a kezelésénél .
Fliszen ha elnyúlik, mint a rétestészta, tudjuk jól, hogy a közvéleménynek ügyek
feldolgozására van egyfajta képessége, van egy idő, amely után érdektelenségbe fullad a
dolog. Itt tényleg fontos az, hogy minél hamarabb, tárgyszerű, szakmailag és jogilag
megalapozott olyan tájékoztatás kerüljön a közvélemény elé is és természetesen azon szervek
elé is, amelyeknek hivatalból feladatuk van, ami lehetővé teszi ennek az egész ügynek a
mielőbbi megismerését, majd ennek alapján a következtetések levonását, legyen az közjogi
következtetés vagy büntetőjogi következtetés vagy következmény .

Ebből vékony szelet tartozik az alkotmányügyi bizottságra, de tartozik egy vékony
szelet. Én abban a helyzetben vagyok, hogy bizonyos mondatait a miniszter úrnak abból a
Hzetnpontból is tudom értékelni, hogy korábban például vélelmezett rendszereink biztonsága
tekintetében lehet, hogy a vélelmek megdőltek . Gondolok például arra, hogy ha az valóban
így van, hogy információ ment ki arról, kikkel szemben rendeltek el hivatalosan, bírói vagy
tttiniszteri felhatalmazás alapján telefonlehallgatást, ha ilyen információ ki tud menni, akkor
az a rendszer nem üzembiztos . Akkor támadható. Hiszen én azt gondolom, ennek a
rendszernek pont az volt az egyik sajátja, hogy azt mondottuk, ez az információ a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében van, és ebből az intézményrendszerből, ha nincs
valamifajta közreműködő partner ott, akkor ezek az információk még a szolgáltatónál sem
,jelennek meg. Ha ez nem így van, akkor azt gondolom, a rendszer garanciális működésével
gond van. Vagy egy másik példát vetek föl : olyan típusú szervezeteknél, amelyekről itt szó
van, azok az informatikai hálózatok, amelyek valóban bizalmas adatokat vagy államtitkokat
képeznek, külső rendszerekkel nincsenek összekötve, nem lehetnek összekötve . Ha nincs
összekötve, akkor a támadhatóságnak bizonyos szempontból olyan elemeiről van itt szó, ami
ezek szerint a korábbi elképzeléseket felülírja, és ebben a vonatkozásban szintén sürgős
intézkedésekre van szükség.

Ezek tehát alapvetően valóban szakmai kérdések, és azt gondolom, a
Nemzetbiztonsági bizottság tárgykörébe tartoznak, de nem lehet ezekkel nagyon sokat várni,
hiszen nemcsak ilyen támadhatóságnak vannak akkor kitéve ezek az intézmények, hanem
külföldi eredetű támadhatóságnak is, ami még nehezebb és kellemetlenebb szituációt képez .



Anti ui alkotmányügyi bizottság működését illeti, én azt gondolom, az idő itt is
nagytan ffintos, hagy lássuk az ügy részleteinek birtokában, milyen jogszabály-alkotási feladat
van, és nttllUk a jogszabály-alkotási feladatnak, elnézést kérek, bizonyos szempontból lehet,
hogy u jogalkotási programot is módosítva, menjünk neki, és tegyük meg azokat a lépéseket,
ami IcltcUwvé teszi, hogy ezeket a korrekciókat végrehajtsuk .

l ;nnck persze van egy politikai feltétele, és erről is ebben a bizottságban persze
őszintén kell beszélni . Ezeknek a jogszabályoknak egy része kétharmados . A kétharmadosság
Polláfelezi a jelenleg a teremben nem lévő politikai pártok és frakciók együttműködését, és ha
persze ilyenek a viszonyok, mint amilyeneket most mutat a terem ma, akkor ennek a feltételei
nem igazárt kedvezőek . Nem tudok persze arra választ adni, hogy mi az a metódus, amely
metódussal ilyen súlyú kérdésnél az ellenzék érdekeltségét meg lehet teremteni, de azt
gundnlont, hogy ha valaki demokratikus jogállamban gondolkodik, akkor nem lehet olyan
érdekeltsége, hogy ezen jogszabályok módosításának elvégzésében a partnerséget ne vállalja .
1 iu nem vállalja, akkor persze az is mutat valamit, de én mégis azt gondolom, hogy tenni kell
tannak érdekében, és el kell jutni odáig, hogy valamifajta együttműködési készség még
ezeknek a kényes ügyeknek a vitelében is kialakuljon, hiszen ha ez nincs meg, akkor
förmálisatt persze van parlament, de a parlament formális működésén túl tartalmi működés
szükségeltetik. S azt sem tartom persze normális állapotnak, hogy mondjuk tudjuk, a
Nemzetbiztonsági bizottság ülésén most már lassan háromnegyed éve az ellenzék nem vesz
résit . Ennek megint a Házszabálytól kezdve a parlament működését érintően vannak
elkérdései. Azt hiszem, ezeket egy csokorba össze kell szedni, és vagy a Házbizottság ülésén,
vagy itt, az alkotmányügyi bizottság ülésén, amennyiben ez Házszabályt érint, ezekre
megfelelő válaszokat kell adni .

Én tehát azt kérem miniszter úrtól, hogy ennek az ügynek a minél gyorsabb befejezése
érdekében tegyenek meg mindent, ami rajtuk múlik - nem minden múlik rajtuk, ezt pontosan
tudom -, és hogy ez a ügy, amely a közvélemény előtt megjelent, tárgyszerű, korrekt
információk alapján, az adott jogszabályi feltételeket figyelembe véve fejeződjön be. Mert a
legrosszabb a félinformációk megjelenítése, hiszen ezek a félinformációk pont azoknak
kedveznek, akik az ügyet szét akarják verni, el akarják lehetetleníteni, vagy pedig ilyen
bulvársajtó szinten akarnak az üggyel foglalkozni .

Köszönöm a meghallgatást .

ELNÖK: Köszönöm szépen . Ki kér még szót? (Senki sem jelentkezik.) Én szeretnék
szólni, úgyhogy átadom az elnöklést, és szót kérek .

(Az ülés vezetését dr. Hankó Faragó Miklós, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Elnök asszonyé a szó, parancsoljon!

DR. CSIHA JUDIT (MSZP) : Köszönöm szépen . Meghallgattuk miniszter úrnak a
tájékoztatását, amivel kapcsolatosan az első, amit nagyon fontosnak tartok leszögezni, hogy a
Magyar Köztársaság kormányának felelős minisztere tartotta a tájékoztatást, ilyenképpen
evidenciaként kezelem, hogy igaz, amit mondott . Ha ez a tételem igaz - és meggyőződésem
szerint igaz -, akkor a napirend bevezetőjeként föltett három kérdésem közül sajnos az utolsó
az, amire itt most a mai ülésen választ kell kapnunk .

Emlékeztetem önöket, azt a kérdést tettem föl : szappanoperáról van-e szó ; néhány
hivatalnok visszaéléséről, kötelezettségszegéséről van-e szó ; vagy a köztársaság alapjait
alapjában érintő ügyről van szó?

Hadd idézzem Boross Péter egykori miniszterelnök úr tegnapi sajtónyilatkozatának
egy mondatát, aki azt mondta : ha ez az ügy igaz, akkor ez a Magyar Köztársaság



liuultimantunlát alapjaiban rengeti meg . Hajlamos vagyok ezzel a véleményével egyetérteni .
1 -'zárt úgy gtmdolom, az alkotmányügyi bizottságnak, mint egy olyan bizottságnak,
nntc;lyiknek az is feladata, hogy az Országgyűlés által meghozott törvények hatásait vizsgálja,
ItiNZcit ezért vart egy albizottsága, amelyet Balsai István vezet - aki sajnálatos módon most
ttittuN itt -, igait, a bizottság feladatkörébe tartozik ez az ügy . Aminthogy, hallgatva a miniszter
ut il, ttz ti szomorú kérdésem is megfogalmazódott, hogy van-e jogi védelem, jogszabály-
ttlkttlási lehetősége az Országgyűlésnek annak az alapvető alkotmányos érdeknek a kapcsán,
amely ahhoz fűződik, hogy az ország, az állam biztonságos működése biztosított lehessen ;
nagyon egyszerűen lefordítva : a nemzetbiztonsági törvény által biztosított úgynevezett titkos
eNzktSzük alkalmazása kizárólagos állami monopóliumának megsértését jelenti mindaz, amit
itt hallottunk .

Elegendő-e az az elválasztás, amit a nemzetbiztonsági törvény, illetve a
tttagGnnyomozásról szóló törvény mint lehetőséget és hatáskört biztosít az ezen törvények
hatálya alá tartozó, abban mozgó szervezeteknek vagy személyeknek? Elegendő védelmet ad-
e az egyébként a bizottság első helyi felelősségi körébe tartozó adatvédelmi törvény ahhoz,
hegy csak olyan adatokat lehessen beszerezni, kezelni, tárolni és ide-oda eljuttatni, amelyek
nem jelentik az alkotmányos alapjogok sérelmét? Ezzel azt szeretném érzékeltetni, azt várom
ttz én kormányomtól, hogy gyűjtse össze ennek az ügynek a tanulságai vizsgálata körében
mindazon jogszabályi változtatást igénylő kérdéseket - nem feltétlenül csak a törvényeket,
hanem az alacsonyabb szintű jogszabályokat is áttekintve -, amelyek ezeknek a törvényeknek
ti törvényalkotó által szándékolt hatályosulását gátolják, torzítják, vagy lehetővé teszik, hogy
azzal visszaéljenek, és azokat terjessze az alkotmányügyi bizottság elé, még azelőtt, mielőtt
tizekben kormánydöntések születnének, mégpedig azért, mert ez a jogalkotási munka
vélhetőleg nem illeszthető a kormány szokásos jogalkotási tervébe . S jelentőségénél fogva
úgy vélem, hogy ezekről a mi bizottságunknak az előkészítés fázisában információkkal illik
rendelkeznie .

A második dolog: alelnök úr említette, eltipródtak azon a gondolaton, hogy
vizsgálóbizottságot kellene felállítani a politikai felelősség vizsgálatára . Én pedig úgy
gondolom, hogy ebben a szakaszban még nem. A későbbiekben sor kerülhet erre, de ebben a
pillanatban erről az ötletéről még akkor is lebeszélném alelnök urat és a frakcióját, ha a
vizsgálóbizottságok felállítását a szocialista frakció nem szokta megakadályozni . De azt
gondolom, hogy ennek még nem jött el az ideje .

A harmadik dolog, amit többen érintettek és nagyon egyetértek vele : az ügy
,jelentősége miatt borzasztó fontos az időtényező . Én a következő fázisig látom ezt a faktort,
tttnit többen is megfogalmaztak, és nem a puszta kíváncsiság vezet . Azokat a miniszter úr által
elmondottakat alátámasztó dokumentumokat, bizonyítékokat szeretném látni, amelyek ezt
megalapozzák, éppen az ügy kényessége és hál' istennek vagy sajnos a szokatlansága okán .
Ezért úgy is, mint a jelen bizottság elnöke ennek az ügynek a kapcsán csak ezzel a
napirenddel akár a holnapi napra is szívesen összehívok egy bizottsági ülést .

Mielőtt a hozzászólásom befejezném, a következőket szeretném elmondani . Láttam,
hogy a tájékoztató során többen is jegyzeteltek . Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a
saját jegyzetekre is vonatkozik a szigorúan titkos minősítés, ezért ezeket a jegyzeteket is így
kéretik kezelni . Köszönöm szépen .

ELNÖK: Kíván-e még valaki felszólalni? Gál Zoltán képviselő úrnak adom meg a
szót, az elnöklést pedig visszaadom elnök asszonynak .

(Az elnöklést dr. Csiba Judit, a bizottság elnöke veszi át.)
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D R, OM, ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter úr! Nekem csak
e'la,y kcórtlúhsum (enne . Tájékoztatójából kiderült, hogy politikai és feltehetően gazdasági körök
IN rundkivtiJ intenzív kapcsolatot tartottak ezekkel a személyekkel . A felderítés során
kduike e(I-e információ arról, hogy azok a személyek, akik feladatokat vagy megrendeléseket
uuUttk, ludlitk-e orról, hogy ez a szervezet, ez a cég milyen eszközökkel dolgozik? Tudtak vagy
tucilutlitik-u tu•ról, hogy illegális eszközökkel szerez meg információkat?

IsL,NÜK: Köszönöm szépen. Ki kér még szót? (Nincs jelentkező.) Ha nincs több
jevIuntkulö, megkérem miniszter urat, hogy reagáljon az elhangzottakra .

Dr. Szilvásy György tárca nélküli miniszter reflexiói
DR . SZILVÁSY GYÖRGY tárca nélküli miniszter : Tisztelt Bizottság! Tegnap a

Ncjntretbixtonsági bizottság is kérte a bizonyítékok bemutatását . Ott is azt mondtam, hogy
ennek természetesen nincs akadálya. Ha elnök asszony kitűzi a következő ülés időpontját,
okkor kész vagyok arra, hogy ezeket bemutassam .

A Nemzetbiztonsági bizottság tegnap az ügynek egy jelentős, de mégiscsak egy kis
niuletGt tudta kezelni . Ez persze kormányzati oldalról inkább csak egy vélemény, mert nem
kumlwtenciám a bizottsági munkákat értékelni . Valóban igaz az, amit elnök asszony mondott
uz ügy résheteit ismerve : ennek az ügynek az alkotmányossági, az alapjogokat érintő
vottttlkoiásai sokkal súlyosabbak annál, hogy azt mondjuk, ez szakbizottsági kompetenciában
ttwKttldltutó. Az informatikai rendszerek biztonságának egy részét természetesen lehet
növelni, de ahogy a tájékoztatóból is kiderült, itt nem csupán arról van szó, hogy két szoftvert
helyeztek el valahova, hogy megpróbálják megtámadni az informatikai rendszereket, hanem
e p4y olyan hálózatszerű működésről, amelynek az elemei megjelennek a különböző
itikottttáttyos intézményeknél, és kifejezetten azzal a céllal működtetik ezeket, hogy nem egy
evetben törvénytelenül szerezzenek meg információkat . S most nem csupán arra a
kiarivárogtatásra gondolok, amellyel a rendszerváltoztatást követően eddig minden
kormánynak baja volt. Itt egy teljesen más minőségű ügyről van szó, olyanról, amivel a
reittdy,erváltozás óta még nem találkoztunk . Ezt a felelősséget a kormánynak - de az
()rrtiággyülésnek is - látnia és értékelnie kell . Egyetértek elnök asszonynak azzal a
,jttvtwlut.ával és kérésével, hogy a kormány végezzen egy olyan összefogottabb vizsgálatot,
nrnely ti jogszabályalkotást is érinti . Ezt feltétlenül tolmácsolni fogom a kormány számára, és
uccu lögom kérni a miniszterelnök urat, hogy ezt a munkát rendelje el .

11 ankó Faragó Miklós alelnök úr utalt arra, hogy ha már az ügy a felderítés szakaszán
túl von - hozzáteszem, ez az időszak nem volt rövid, és ez alatt az időszak alatt semmi sem
szivárgott ki a munkából ; szeretném, ha az alkotmányügyi bizottság ezt értékelné, de attól
torluk, a Nemzetbiztonsági bizottság ezt tényleg jobban tudja értékelni, mert tudja, hogy egy
11 yun munka során milyen veszélye van a kiszivárgásnak -, akkor immár a nyílt szakaszban a
ie'Iwtli leggyorsabban tárják fel azokat az összefüggéseket, amelyek bizonyítják vagy cáfolják
uz, ulltttttgzottakat . A lehallgatások műfaját ismeri a bizottság, tudja, hogy a büntetőeljárási
lilrvány szerint azok mire jók, hogy azokból a gyanú alapozható meg. Főigazgató úr
liil •jclcntGse is erre vonatkozott . A második szakaszban, a feljelentés megtétele után
khtsúgtclenül érezzük, hogy az eljáró hatóságok közül jelentős nyomás nehezedik a
reiid(Srságre. Ennek egy példáját megemlítem itt, mert nemcsak szóbeli, hanem írásban
megerősített információm is van arról, hogy szeptember 11-én 15 óra 24 perckor Demeter
I'.rvin volt miniszter úr felhívta Bencze József rendőrfőkapitány urat ebben a folyamatban
lévő ügyben és kifejtette, a rendőrséget olyanra akarják felhasználni, ami nem a rendőrség
tlulgu . Demeter Ervin szerint ez az ügy a közérdeklődés középpontjába fog kerülni, és a
kővetkező hónapok arról szólnak, hogy a Fidesz ellopta az adatokat és Dávid Ibolyára
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tiujtllüknt jy(Sjtütt . Azt sem értette, hogy miért tizenöt kommandós ment az egyik helyszínre
It+i •k uinláMt Irutuni .

Lobei, hogy első hallásra ez illetéktelennek hallatszik, de intézményesen is mutat
vtnIutttho, nini nem megengedhető, akár nemzetbiztonsági, akár alkotmányügyi bizottsági
tlifisc+ti tSltlttk .

Mlcgjegyzem, 11-e csütörtöki nap volt, a házkutatás másnapja. Magam sem ismertem
ilyceu szálit, hogy Dávid Ibolya, adatokat akarnak gyűjteni, és így tovább, és így tovább . De
iirnt ez a legfontosabb összefüggés ebben . A rendőrségre olyan nyomásgyakorlásnak tekintem
cv,t, tutii összefüggésben van azokkal a Fidesz vezetői által megfogalmazott nyilatkozatokkal
is, nntelyeket hallottunk Lázár János szájából, amikor azt mondta, tulajdonképpen azt mondta,
li{igy Itu a rendőrség végzi a munkáját, akkor számíthat arra, hogy ha hatalomra kerülnek,
nkketi° ütegtorlás lesz a vége - nem ezt a kifejezést használta, a jegyzőkönyv kedvéért
iiuindtim, hogy én sem ehhez ragaszkodom, de hogy számolhatnak azzal, hogy megvizsgálják
tiz tS nttíküdésüket . Vagy akár Orbán Viktor tegnapi nyilatkozatával is, amelyben
fultkjduttkóppen nagyon burkoltan utalt ilyen jellegű összefiggésre, tudniillik arra, hogy
ninikitr végzik a munkájukat akár a rendőrségi, akár a titkosszolgálatban, a Nemzetbiztonsági
11 ivaliilban dolgozók, akkor azért legyenek tekintettel arra, hogy tetszik-e ez a politikusoknak
vagy nem . Ln azt tartom fontosnak ebben az összefúggésben és ebben az ügyben is, hogy a
ltivttinl úgy végezte a munkáját - és bízom benne, ezt követően a többi szervezet is úgy végzi
n munkáját -, hogy nincs tekintettel arra, hogy ki követ el bűncselekményt vagy ki vádolható
azzal, hogy kinek az érdekében állhat és kinek az érdekében nem állhat ennek a földerítése,
Iuinent tényleg következetesen végigviszi, úgy, hogy a folyamat során nem szivárog ki
füli nii(teift . Eddig tehát ezt azonosítottuk .

Bízom abban, hogy a rendőrség is és a többi illetékes szervezet, szerv is szakszerűen
ús lermúszetesen gyorsan, amennyire lehet, kezeli az ügyet .

A nyilvánosságra hozatallal összefüggésben szintén alelnök úr kezdeményezte - némi
ki°itikhval is a szavaiban -, hogy ezt tőlem már lehetett volna hallani a sajtóban. Szeretném
ütegjegyezni, picit nyomatékosabban elmondani, hogy mi ennek a tájékoztatónak az a része,
dirrit ún soha nem mondtam sajtó előtt, és nem is szeretném, ha ez a része kiszivárogna, és ami
lúnyleg államtitokkörbe tartozik, illetve mi az a nem nyilvános része a tájékoztatómnak, amit
szintón nem mondtam el a nyilvánosság előtt, és szeretném, ha nem is szivárogna ki. A
lii.júkimtatbm első része teljes mértékben ezt a kategóriát írja le, államtitokkörbe tartozik .
NnNyon kérem a bizottság tagjait, még csak utalni se utaljanak az összefiggésekre . Ebből
egyedül egyvalami derült ki, de ez önmagában nem államtitok : ez a bizonyos kémszoftver-
lulepflús. De hogy milyen körülmények között, hogyan, hova települt, kik végezték a
lelderítúst, milyen összefiggések vannak, nagyon kérem, maradjon közöttünk . Erről én soha
nem szóltam a sajtóban, nem is szeretnék ennek a részleteiről beszélni .

A másik, ami szintén ilyen részletezettséggel nem jelent meg, ez a Demeter Ervin és
Ilctirváth József telefonbeszélgetése arról, hogy Laborc Sándor külföldi útjait hogyan
c llenlSrizzék, hogyan nézzék meg . Itt egy olyan telefonbeszélgetést ismertettem, amelynek
risxlelei nem nyilvánosak, és nem is gondolnám, hogy én ezt a sajtó előtt elmondanám, vagy
fsriIekelt lennék abban, hogy ez kiszivárogjon. Szeretném kérni a bizottság tagjait is erre, hogy
c~hbcn segítsenek, hogy ezek ne szivárogjanak ki . Más kérdés, hogy ha abban egyetértettünk,
Iutgy a bizonyítékokat a bizottság elé tárhatom, akkor ez utóbbit a bizottság elé fogom tárni .

A megrendelő személyekkel összefüggő kérdés : amikor politikus részéről érkezett
Iivliidntmcghatározás, akkor én közvetlenül olyan szálat nem érzékeltem, és a kapcsolattartás
t,iiráu sem, sem az ezt bizonyító hangfelvételek tartalmi leírása alapján - én nem ismerem a
itnrtg,fclvételeket konkrétan, tartalmi összefoglalókat láttam - nem érzékeltem közvetlenül
lői vénysértésre vagy bűncselekményre utaló jeleket . Amit most itt kiemeltem, Laborc Sándor
k iihesfin mondtam azt, hogy ha én kértem volna ilyet egy ilyen szervezettől, én tudnám mint
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itiktt!trtfttll!illiiltikat irányító miniszter, hogy ezt csak úgy lehet teljesíteni, ha ennek során
illi v iiylt~lt+ii111 jár cl valaki. De hogy Demeter Ervin tudta-e ezt, ezt én nem tudom .
f t ir ;1011,0,4 ) 1?x nem derül ki a telefonbeszélgetésből . Nem beszélve a válasz meghallgatása
iiiilii, iüitiknr olyan konkrét információkat kapott, melyekről én biztos tudnám, ha ilyennel
is~iiiltolktraitik vagy nekem elmondanák, hogy ezt nem szerezhetik meg legális úton, vagy
li goláiflila ltilveli ennek a gyanúját, hogy nem legális úton szerezték meg .

t~lMy tagyébként a kapcsolattartás önmagában nem törvénytelen, és azt gondolom, sem
itirttlisst'igi 1H Nen, sem nyilvánosan ilyen állítást kormányzati tényező nem is fogalmazott meg .
V r,olil tény a kapcsolattartás, tény a rendszeres konzultáció, telefonon akár vagy
m/viiiGSlyeiieti . finnek tartalmát nem ismerem. A szakértői vizsgálat persze lehet, hogy majd a
adtsrvt!rek, tululltordozók megnyitása után ezzel összefüggésben talál adatot, lehet, hogy nem
tiilttl iitlatttl . 1';n a felderítés szakaszáról és a feljelentéshez mellékelt bizonyítékokról beszélek
é~4, iiz alakhun foglalt tartalmakról is beszélek . Úgyhogy ez az, amit a bizottság tagjainak be
tiüli)k tuulatni .

Aitti ti kormányra vonatkozik, illetve konkrétan a munkafolyamat további részleteire,
itJ,l vt'ttent, küszönöm, és képviselni is fogom .

Köszönöm a lehetőséget .

1 s1,NöK: Köszönöm szépen, miniszter úr . Nincs teendőnk más a tájékoztatóval, mint a
itiilttuu'msulvételről dönteni . Ahhoz viszont a helyettesítés rendjét újra ismertetnem kell, hiszen
JAi i i ósrtil von szó . (Rövid konzultációt követően :) Igaz, nem kell szavaznunk, akkor nem
troli ti bel yettcsítést külön ismertetnem .

Arru azért a bizottság tagjainak a figyelmét fölhívom, hogy a sajtónak adott
uyilalkozul, illetőleg más képviselői tevékenység során nem hozhatja a képviselő
tiyilvu'umssáKra azt az adatot, melynek alapján a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet
itiiiitiNÍlelték, vagy azon az eredeti minősítést megismételték - írja elő a Házszabály. Erre
n~,ttrt~llent volna még a bizottság tagjainak figyelmét külön felhívni .

küN önöm szépen, miniszter úr, a tájékoztatót, azt tudomásul vettük .
A mai 2. napirendi pontunkat ezzel lezárom . Öt perc szünetet rendelek el, utána

ityilvi`uicta ülésen folytatjuk a munkát.

(A zárt ülés befejezéséne

	

" Qntja: 12 óra 17 perc)
9,16,61

,14,gyztiktinyvvezetők: Prin Andrea és Soós Ferenc
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L,
Dr. Csiha Judit
a bizottság elnöke
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