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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Az ülést megnyitom. Tisztelettel köszöntöm Lázár János államtitkár urat, 
valamint a Miniszterelnökség képviseletében megjelenteket. Kérem tisztelettel, hogy üljenek 
ide az asztalhoz, hiszen nem szükséges ott, a „kispadon” helyet foglalni. (Megtörténik.) 

A mai bizottsági ülés helyettesítési rendjét ismertetném. Gulyás Gergely alelnök urat 
Kocsis Máté képviselő úr, Meggyes Tamás képviselő urat Németh Szilárd István képviselő úr 
helyettesíti. A bizottság határozatképes. 

A mai napirendi javaslatunk - amely írásban kiküldésre került - nem változott. Első 
napirendi pontunk a Miniszterelnökséget vezető államtitkár úr meghallgatása, majd az 
„Egyebek” következne. 

Kérdezem a képviselő urakat, hogy van-e más javaslatuk. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor kérem, hogy a helyettesítésekre is figyelemmel szavazzunk a mai napirendről! 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár meghallgatása 

Átadom a szót az államtitkár úrnak, a lehetőséget, hogy amit a meghallgatással 
kapcsolatban el kíván mondani előzetesen, mondja el, és természetesen majd a kérdések, 
észrevételek, hozzászólások következnek. 

 

Dr. Lázár János hozzászólása 

DR. LÁZÁR JÁNOS miniszterelnökséget vezető államtitkár: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a meghallgatás lehetőségét. Ha 
megengedik, azzal kezdeném, hogy bemutatom kolléganőmet, Kádár Andrea úrhölgyet, aki a 
Miniszterelnökség Nemzetbiztonsági Irodáját vezeti. Ő Korábban Brüsszelben dolgozott a 
Külügyminisztérium állományában, és kértük, hogy onnan jöjjön át, és a Nemzetbiztonsági 
Iroda vezetésével foglalkozzon helyettes államtitkári minőségben. 

A meghallgatással kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy az Információs Hivatal 
törvényi kötelezettségének eleget téve október 1-jéig meg fogja küldeni a Nemzetbiztonsági 
bizottságnak az első féléves tevékenységéről szóló tájékoztatást és beszámolót, amelyet 
reményeim és tudomásom szerint október hónap folyamán a Nemzetbiztonsági bizottság 
megtárgyal majd az idei májusi tárgyaláshoz hasonlóan. Természetesen ekkor és a jövőben 
bármikor állok a rendelkezésükre. A törvényben és a jogszabályokban meghatározott 
megjelenési és beszámolási kötelezettségeket meghaladó mértékben is szívesen állok a 
rendelkezésükre, és igyekszem minden tájékoztatást és szükséges információt nyílt és zárt 
ülés keretében is a rendelkezésükre bocsátani. 

A legutóbbi találkozásunkkor, amikor Pásztor István dandártábornok meghallgatását 
ejtette meg a bizottság, akit a miniszterelnök a meghallgatást követően szeptember 14-i 
hatállyal kinevezett az Információs Hivatal új főigazgatójának, már szót ejtettem önöknek 
arról a jogi helyzetről, amely eredményeképpen megjelenhettem a bizottság előtt és kérhettem 
önöket a miniszterelnök megbízásából az Információs Hivatal főigazgató-jelöltjének a 
meghallgatására, most pedig röviden egy tájékoztatást szeretnék adni az Információs 
Hivatalban zajló és az Információs Hivatalt érintő eseményekről.  

A jogszabályi környezet a törvényhozó szándékának és akaratának megfelelően és a 
kormány ügyrendjének megfelelően érdemben változott. 2012. július 20-ával a szükséges 
jogszabályok megszülettek arra nézvést, hogy a miniszterelnökhöz kerüljön át a polgári 
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hírszerzés felügyelete a miniszterelnök megbízásából és képviseletében, teljes felhatalmazás 
mellett pedig a miniszterelnökséget vezető államtitkárt illeti meg a jog és a kötelezettség 
ennek a munkának az ellátására.  

Ez teljes egészében megegyezik a Német Szövetségi Köztársaság modelljével, azzal, 
hogy ott a polgári hírszerzés mellett a katonai hírszerzést is a kancelláriai hivatal, a 
kancellária hivatala ügyeli fel, a szövetségi kancellárhoz tartozik közvetlenül a hírszerzés. 
Egyébként az elhárító tevékenységet a belügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium 
látja el, tehát minden olyan európai országban, ahol megosztott hírszerzési, nemzetbiztonsági 
struktúra van, általában a miniszterelnökség, a miniszterelnök személyesen vesz a nagyon 
erős koordinációban. Ezt a koordinációs szerepet látja el a Nemzetbiztonsági Iroda, és a 
felügyeleti jogkört pedig látja el az államtitkár. Tehát amikor a jogi környezet változására 
javaslatot tettünk, akkor a német mintát követtük. 

Ha az elmúlt néhány esztendőből - és különösen érdekes egyébként a gazdasági válság 
óta, 2008 óta bekövetkezett változás - nemzetközi példákat néznek, akkor látható, hogy 
átrendeződtek a titkosszolgálati világ szereplői. Volt, ahol egységesítés ment végbe, tehát 
volt, ahol összébb húzták a titkosszolgálatokat, egységes irányítás alá vonták, és volt, ahol 
szétszedték őket és párhuzamos irányítási struktúra van. Tehát legalább 3-4 modell létezik az 
Európai Unió gyakorlatában és a nyugati világban. A mienk a több titkosszolgálat egymás 
melletti működése, erős központi koordinációval működő modell. 

Szeretném itt megjegyezni azt, hogy bizonyára ismert önök előtt az a vita, amely 
1990-et követően 2010-ben lángolt fel leginkább a titkosszolgálatok irányítási struktúráját 
illetően. 1989-ben és ’90-ben demokratikus garanciális okok miatt választották szét a 
titkosszolgálatok felügyeletét és irányítását. Ismert önök előtt, itt vannak még ellenzéki 
szereplők abból az időszakból, akik emlékezhetnek a Duna-gate nevezetű ügyre, amelynek 
következtében az akkori politikai elit úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium egységes 
irányítás alatt működő 3-as főcsoportfőnökségét szétszedi és egy tagolt titkosszolgálati 
struktúrát hoz létre a honvédelmi miniszter részben a belügyminiszteri, illetve a tárca nélküli 
miniszteri poszt létrehozásával. 

Az akkori szakirodalmat és az akkori polémiát visszaolvasva, ennek elsősorban 
demokratikus, garanciális okait látták az 1990-ben szerveződő politikai ellenzéki erők, illetve 
az akkori politikai megegyezésnek a gyümölcse volt ez a széttagolt struktúra. Azt senki nem 
vitatja, hogy Európában és a mai világban az egységes titkosszolgálati rendszernek is van 
létjogosultsága, de még egyszer mondom, az európai uniós tagországok ízlése válogatja, hogy 
melyik működik. Egy azonban egészen biztos: ahol több titkosszolgálat, több miniszter vagy 
kormányzati tisztségviselő felügyelete mellett látja el a munkáját, központi erős koordináció 
mindenféleképpen létezik, anélkül ez a munka ma már nem ellátható.  

Nagyon érdekes, hogy milyen titkosszolgálatok jöttek létre 2008 óta - Spanyolország 
ebből a szempontból tanulmányozandó -, a gazdasági válsággal érintett országokban 
átrendeződtek a titkosszolgálatok, és elsősorban a pénzügyi-gazdasági stabilitás volt az, ami 
átrendezte ezeket a szolgálatokat.  

A legutóbbi találkozásunk alkalmával tájékoztattam önöket arról, hogy a 
miniszterelnök úr az Információs Hivatal megerősítése miatt döntött úgy, hogy a központi 
koordinációt erősíti, és egy szervezetet kiemel. Megváltozott a kormányzat hírigénye az 
elmúlt időszakban. Látható 2008 óta az Információs Hivatal éves beszámolóiból is, hogy a 
gazdasági típusú információk, az ország pénzügyi stabilitásával kapcsolatos hírek, a pénzügyi 
függetlenségre való törekvés - politikai ízlés kérdése, hogy a függetlenség megőrzése, 
megtartása, megvédése vagy kivívása okán, de mégiscsak - bármelyik politikai kurzus 
számára kiemelten fontos információk voltak. Tehát az első helyen ez áll, és az előttünk álló 
gazdasági feladatok, az ország gazdasági stabilitása, pénzügyi függetlensége megkívánják, 
hogy ez legyen a legfontosabb feladat.  
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Ez nyilvánvalóan rendkívül munkaigényes, kényes, intellektuális kihívást jelent az 
Információs Hivatal számára. Itt jegyzem meg, hogy az Információs Hivatalban tevékenykedő 
állomány a magyar titkosszolgálati állomány elitje bizonyos értelemben, talán ennek van 
létjogosultsága, részben a többdiplomás végzettség, részben a nyelvismeret, részben a nyugati 
jártasság és a nyugati világban való tapasztalatszerzés is ezt kellőképpen bizonyítja és 
dokumentálja. Ha megnézem az Információs Hivatalnak a korfáját, akkor az elmúlt két 
évtizedben a legjelentősebb változások, személyi változások itt mentek végbe, az állomány 
lényegében kicserélődött. Ebben az elmúlt évek jelentős lökést adtak, különösképpen - még 
egyszer mondom - az új típusú kihívások miatt. 

A miniszterelnök tehát a döntését azért hozta meg - kérte a kormánytól és a 
törvényhozástól ennek a támogatását -, mert az ország pénzügyi függetlenségének a 
biztosítása különleges figyelmet, fokozott munkamennyiséget fog jelenteni, ezért kiemelt 
koordinációra és kiemelt munkavégzésre van szükség. 

Itt jegyzem meg, hogy a költségvetési törvény vitájának elhalasztásával párhuzamosan 
javaslatot fogok tenni arra, hogy az Információs Hivatal a szükséges pénzügyi eszközöket az 
új típusú feladatokhoz megkapja. Az Információs Hivatal főigazgatóját arra utasítottam, hogy 
a következő két hétben terjessze elő a Miniszterelnökség számára a szükséges pénzügyi-
gazdasági információkat. Nyilvánvaló, hogy a humán erőforrás tekintetében is javaslatot kell 
tennie, és javaslatot kell tennie a dologi típusú kiadásokat érintően is.  

Ma az Információs Hivatal költségvetési terve 7,5 és 8 milliárd forint között mozog, 
illetve mozgott az elmúlt években. Ez a jelenlegi tevékenységet lefedezte - a 2011. zárt évről 
mondhatjuk ezt -, de ha magasabb színvonalú szakmai munkát, komolyabb teljesítményt 
várunk el egy szervezettől, ahhoz pénzügyi eszközöket is rendelni kell, ráadásul ez 
pénzügyileg igényes és a pénzügyek iránt fogékony szakma, hogy fogalmazzak így, akár 
technikai, akár személyzeti értelemben. Magasan képzett munkaerőre van szükség, amely 
piaci körülmények között többletjuttatásban kell hogy részesüljön, egyébként nem fog 
dolgozni az Információs Hivatalban, ez már csak ilyen. Ezen kívül pedig technikai, 
technológiai fejlesztés is szükséges, amit a bizottság tagjai zárt ülésről pontosan tudnak, hogy 
itt egy szegényebb ország, egy kisebb ország lehetőségei mindig korlátozottak az új technikák 
megvásárlása és beszerzése tekintetében. 

Az Információs Hivatal kiemelt feladatai között említhetem az energiabiztonságra való 
különleges odafigyelést. Önök számára ismert a kormánynak az a törekvése, amely a magyar 
energiabiztonsággal kapcsolatos - a miniszterelnök több parlamenti beszédében és a 
kormányprogramban is érintette, hogy milyen elképzelések vannak az energia összetételét 
illetően és az energiabiztonságot illetően -, honnan jöjjön az energia és honnan kevésbé, 
illetve milyen típusú energiák legyenek ezek.  

Ennek érdekében szükségünk van megfelelő mennyiségű információra, ráadásul 
Magyarország az Európai Unión belül kiemelt szerepre törekszik, ami a gáztározók 
mennyiségét és minőségét illeti. Stratégiai vállalata van Magyarországnak Közép-Európában, 
ami a Mol-t illeti, és egyébként pedig az energiafüggetlenség megteremtése 2015-ben 
Magyarország egyik legsúlyosabb belpolitikai és külpolitikai kérdése lesz, hiszen 2015-ben 
jár le az a gázbeszerzési szerződésünk, amely az ország gázellátását biztosítja. Tehát az 
Információs Hivatal a következő hetekben komoly feladatokat fog kapni, amelyek ezzel a 
témával vannak összefüggésben, és ezeket az aspektusokat fogja érinteni, és ezeket az 
aspektusokat fogja reményeim szerint majd meg is jeleníteni a kormányzati munkában. 

Legalább ilyen fontos kérdés a pénzügyeken és az energián túl, tehát a materiális 
világon túl a nemzetstratégiai dimenzió, amelyben az Információs Hivatalnak van szerepe 
tekintettel arra, hogy egy olyan nemzet vagyunk, amely diaszpórában él, legalább olyan 
mértékben, mint egy közösségben, ezért aztán a nemzeti érdek védelme a mi esetünkben, 
minden magyar ember esetében különleges feladatot és felelősséget jelent. 
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Amikor Magyarország és a magyar törvényhozás négyötödös többséggel úgy döntött, 
hogy a kettős állampolgárság intézményét bevezeti, ez komoly feladatot és felelősséget jelent 
a nemzetbiztonsági szolgálatok számára, hiszen magyar állampolgárok érdekeinek védelméről 
is szó van. Az Információs Hivatal külföldön végzi a tevékenységét, belföldön nem végez 
tevékenységet. Az Alkotmányvédelmi Hivatal belföldön végez tevékenységet, külföldön nem. 

Ebből adódik, hogy az Információs Hivatalnak a környező országokban a 
Magyarországgal határos területeken a partneri viszony megtartása, tiszteletben tartása és a 
partneri viszony építése mellett nagyon fontos nemzeti érdekvédő szerepe is van, amikor 
információval látja el a kormányt arról, hogy a határon túl élő, Kárpát-medencében élő 
állampolgárok jogai, érdekei hogyan érvényesülnek. Itt már ez nem egy lehetőség az 
Információs Hivatalnak, nemcsak nemzetstratégiai kötelesség, hanem a magyar 
állampolgárokkal kapcsolatos jogi és törvényes kötelessége is. Tehát azzal, hogy várhatóan 
2014-re 500 ezerrel nő csak a Kárpát-medencében a magyar állampolgárok száma, most 320 
ezernél járunk, ez egy nagyon komoly többletfeladatot és felelősséget is ró az Információs 
Hivatalra, hiszen pontosan tudnunk kell, hogy a szomszédos országok területén a magyar 
állampolgárok érdekei hogyan érvényesülnek vagy hogyan sérülnek. 

Önök előtt ismert, hogy a szomszédos nemzetállamok egyike, némelyike olyan 
politikát folytat, amely a kettős állampolgárság intézményét nem ismeri el. Alapvető jogi és 
társadalompolitikai legitimációs viták vannak. Ezek nagyon szenzitív és nagyon kényes 
kérdések, miközben természetesen ezekkel az országokkal a NATO-ban és az Európai 
Unióban szövetségesek vagyunk, és az előbb említett pénzügyi biztonság vagy 
energiabiztonság kérdésében is például a V4-ek szigorúan és határozottan együttműködnek 
Brüsszelben és lépnek fel érdekeik közös érvényesítése érdekében. 

Tehát nagyon vékony ez a mezsgye, nagyon vékony ez a jég, és nagyon szenzitív az a 
helyzet, amely intellektuálisan megoldandó, mert miközben az Információs Hivatalnak védeni 
kell a nemzeti érdeket, állampolgári jogokat, alapvető jogokat kell védeni adott esetben az 
ország határain kívül, ezzel párhuzamosan szövetséges országokról, velünk abszolút baráti 
országokról van szó. Tehát ezek komoly kihívást jelentenek számunkra. 

Felmerül sokszor, hogy az Információs Hivatal részt tud-e venni, és hogyan vesz részt 
abban a külpolitikai törekvésben, amely egy keleti nyitást jelent, keleti nyitással hozható 
összefüggésbe. Azt tudom önöknek mondani, hogy az elmúlt 22 év egy speciális világot 
hozott létre, amely a titkosszolgálatokat illeti. Önök előtt ismert, hogy hány fővel működik a 
titkosszolgálat, az Információs Hivatal. Ha most megnézzük, hogy 1990-ben hány fő volt, 
akkor látható, hogy egy folyamatos leépítés zajlott. Én nem tartozom azok közé az üldözési 
mániás politikusok közé, akik azt mondják, hogy politikai megfontolás és politikai fondorlat 
miatt, én azt mondom, hogy ez azt jelentette, hogy az Információs Hivatal inkább egyszerű 
gazdasági megfontolások miatt, de jó néhány pozícióját feladta az elmúlt tíz vagy akár az 
elmúlt 22 esztendőben. Tehát minden gazdasági megszorításnak, minden költségvetési 
politikai megszorításnak egy-egy információs pont feladása volt adott esetben a 
következménye, ezért azokban a térségekben, amelyek egyébként a magyar külpolitika 
számára fontosak, kitűzött cél a kapcsolatok erősítése, számunkra pénzügyi lehetőséggel, 
gazdasági lehetőséggel, energetikai lehetőséggel bírnak, ezekben a térségekben az 
Információs Hivatal bázisát, jelenlétét, egyáltalán a munkáját erősíteni kell. Az Információs 
Hivatalon belül azoknak a csoportoknak a megerősítése, amelyek a keleti nyitás intellektuális 
megerősítését, hírigényét tudják teljesíteni, szintén egy fontos, kitűzött feladat. Sokan 
kérdezik a keleti nyitásban nemcsak a közép-ázsiai térség problematikáját, hanem Kína 
terjeszkedését is. 

Az Európai Unió tagországai közül jó néhány fenntartásokkal kezeli az expanzív kínai 
gazdasági „nyomulást”. Ez is egy kényes kérdés, mert miközben a kínai források, gazdasági 
források az Európai Unió tagországai számára rendkívül értékesek egy olyan világban, 
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amelyről a tegnap megjelenő IMF-jelentés a világ legnagyobb gazdasági kockázatának éppen 
az Európai Uniót és az abban zajló adósságválságot jelenti, ebben a környezetben a kínai vagy 
keleti források, karizmatikusan a kínai források nagymértékben felértékelődtek, önök 
pontosan tudják, hogy az IMF forrásainak nagyobbik részét ma már talán Kína adja és nem az 
Amerikai Egyesült Államok, ezzel együtt természetesen a kínai pénz mellett kínai érdek is 
van. Minden nemzetnek a maga gazdasági ereje mellett vannak politikai érdekei. Ezt nekünk 
okosan kell kezelnünk. 

Én inkább a gazdasági típusú hírszerzés feladatává azt is tenném, hogy a 
magyarországi befektetések, beruházások kapcsán biztonságra törekedjünk. Az állam olyan 
befektetéseknek adjon kiemelt státuszt és támogatást, amelyeknek megfelelő alapjuk van a 
beruházó országában. Tehát igenis legyen arról pontos és fontos információnk, transzparens, 
pontos és korrekt információnk, hogy a befektetési szándék valódi vagy nem, a befektetési 
szándék komoly vagy nem, a befektetési szándék jelent-e innovációt vagy adott esetben egy 
hagyományos technológiát, tudjunk a befektetőről sokkal többet. Az elmúlt 22 évnek vannak 
jó és kevésbé jó tanulságai. Voltak olyan befektetők, amelyek nagyon komoly adófizetői 
támogatásban részesültek Magyarországon, és később nem tartották be az ígéreteiket. Az 
Állami Számvevőszéknek most készül egy jelentése egyébként, amely arról szól, hogy a 
kiemelt állami támogatásokhoz milyen munkaerő-piaci valós növekedés párosult, mennyire 
tartják be az általunk vagy a korábbi kormányok által preferált külföldi befektetők az 
ígéreteiket, és ezt hogyan oldják meg, vagy hogyan tartják be. Azt gondolom, a kormány 
számára nagyon fontos gazdasági információ, hogy a befektetőkről és a beruházókról mit 
tudunk. 

Szintén kérdésként merül fel, hiszen a Terrorelhárítási Központ támogatott és vannak, 
akik által vitatott akciói is ebbe az irányba mutatnak, hogy bizonyos világgazdasági vagy 
világpolitikai események bennünket hogyan érintenek. Itt az arab világban zajlik egy 
átrendeződés, hagyományosan Magyarország számára az arab világ a nyolcvanas években 
fontos szereplő volt. Akik régóta foglalkoznak a Nemzetbiztonsági bizottság munkájával, 
pontosan tudják, hogy a magyar titkosszolgálatok egyik legerősebb területe volt az arab térség 
akár a katonai hírszerzés, akár a polgári hírszerzés világát illetően. Ma ez egy átalakuló világ, 
viszonylag kevés gazdasági lehetőségünk van a hetvenes, nyolcvanas évekhez képest, 
ugyanakkor az állampolgáraink sokszor kerülnek bajba és veszélybe. Az elmúlt két esztendő 
arab átrendeződése természetesen kockázatokat hordozott magyar állampolgárok számára, 
ahol az Információs Hivatalnak mind a múltban, mind a jövőben kötelessége, hogy az 
állampolgárok védelméhez, megvédéséhez kellő információt biztosítson és a társszervekkel 
együttműködjön. 

Itt azt szeretném megjegyezni, hogy felmerült sokszor és egy hosszú időn keresztül, 
mondjuk az elmúlt tíz évben, ha valaki a Nemzetbiztonsági bizottság tagja volt és elment egy 
konferenciára, biztos, hogy a terrorveszélyről hosszú-hosszú órákig tartó előadásokat 
hallgathatott. Ez a 2001-es szeptemberi események után legalább tíz évig a világ slágere volt, 
most a gazdasági ügyek elvitték a pálmát, tehát a terrorveszélyt visszább sorolták, a gazdasági 
bizonytalanság talán előrébb került, és itt nagyon komoly víziók vannak a pénzügyi 
bizonytalanság következményeit illetően. 

Én azt tudom önöknek mondani, hogy az Információs Hivatal minden jelentése, híre és 
munkája alapján Magyarország az Európai Unió biztonságos országai közé tartozik, nincs 
kitéve terrorveszélynek, nem fenyegeti az állampolgárokat külföldről érkező lényeges, érdemi 
és valós terrorveszély. Ez egy biztonságos ország nemcsak a belbiztonságát illetően, hanem a 
szövetségesi világát illetően is. Nincsenek olyan tényezők, amelyek érdemben fenyegetnék 
Magyarország biztonságát. 

Természetesen vannak olyan kockázati tényezők, mint például az afganisztáni misszió. 
Nem tudom, egy átlag országgyűlési képviselő ezzel mennyit foglalkozik, nekem volt módom 
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a Honvédelmi bizottság tagjaként ebben az akcióban néhányszor a kezemet feltenni a 
szocialista kormány misszióvállalásai mellett. Azért azt nyilván tudják, hogy az afganisztáni 
missziót illetően Magyarország a lakosságarányát és a katonai erejét illetően az egyik 
legnagyobb partner. Tehát ami nekünk katonánk van, ahány lakosunk és amennyi pénzünk 
van, ahhoz képest mi Afganisztánban az egyik legerősebb szerepvállalók vagyunk, és ez az 
elmúlt években folyamatosan növekedett. Tehát hogy ez mindenki számára egyértelmű és 
világos legyen, mi nem kifelé vonultunk az elmúlt években Afganisztánból, hanem befelé 
vonultunk, növeltük az ott állomásozó katonai erőinket, ehhez képest Magyarország 
biztonsági kockázata érdemben nem romlott. Tehát ez egy sikeres akció volt, ahol a 
különböző hírszerző szervezetek együttes munkája is meghozta a maga gyümölcsét. 

Ha már a hírszerző szervezetek együttes munkájáról esik szó, akkor hadd hívjam fel a 
figyelmüket arra, hogy az Információs Hivatal az elmúlt években a NATO és az Európai Unió 
tagjaként, Magyarország vonatkozásában jó munkát végzett, kifejezetten jó szövetségesi 
viszonyokkal rendelkezünk. A magyar hírszerzések, a magyar katonai és polgári hírszerzés 
tevékenységét illetően, mind a két hírszerző szervezet munkáját nemzetközi elismerés övezi, 
jó néhány közös akciót hajtott végre a polgári hírszerzés a társszervezetekkel, 
partnerszervezetekkel, szövetséges szervezetekkel, kritikát ilyen vonatkozásban nem kaptunk, 
sőt gazdasági és különböző szakmapolitikai támogatásban részesültünk. (Lezsák Sándor 
távozik az ülésről.)  

Jövő héten csütörtökön kerül megrendezésre az a kiberkonferencia, ami ennek egy 
kézzelfogható példája, hiszen ott különböző nemzetbiztonsági szervezetek 
együttműködésének is a gyümölcse, hogy ez a konferencia létrejöhetett - ez a legnagyobb 
nemzetbiztonsági kihívást jelentheti majd a következő években és évtizedekben -, és 
Budapesten kerül megrendezésre többek között a brit külügyminiszter részvételével is. Tehát 
azt gondolom, hogy ez a magyar nemzetbiztonsági viszonyoknak, nemzetbiztonsági 
munkának vagy törekvéseknek egyfajta elismerése mind a Külügyminisztériumot, mind a 
felügyelőszerveket illetően. 

Sokkal érdekesebb és sokkal kényesebb kérdés, hogy a Magyarországon létező 
titkosszolgálatok egymással hogyan boldogulnak. Az, hogy 1990-ben megszületett egy 
párhuzamos struktúra, mindig magában hordozza a konkurencia, a konkurálás, a vetélkedés - 
nyilván szakmai vetélkedésről és szakmai megfelelésről beszélek - és a párhuzamosságból 
eredő mindenféle kihívást. Azt gondolom, hogy az elmúlt években a személyi változások, a 
szervezeti változások az együttműködés feltételeit nem gyöngítették, hanem erősítették.  

2010 előtt a Magyarország területén működő, alapvetően elhárítással foglalkozó 
szervezetek - akár a katonai elhárítás, akár a polgári elhárítás - között azért érdekes 
intermezzókra lehetett felfigyelni, ha valaki finom füllel, a rezdülések iránti füllel hallgatta az 
eseményeket; lásd romagyilkosságok, bírósági tárgyalások, különböző dossziék és akták 
kerülnek elő különböző titkosszolgálatoktól.  

Azt tudom önöknek mondani, hogy az Információs Hivatal ezekben a különböző, 
csapatjátéknak nem nevezhető akciókban megőrizte a maga intaktságát, és ezekbe nem 
bonyolódott bele, kívül maradt ezen a világon, ezzel nem foglalkozott, nem sodródott bele. 
Soha nem érte az a vád a politika részéről, hogy politikai megrendeléseket teljesített volna. Az 
Információs Hivatal az elmúlt 10 esztendőben, de az elmúlt 22 évben egyébként folyamatosan 
távol tudta magát tartani a politikai cselszövések világától - ha szabad így fogalmaznom - pro 
és kontra, és nem tette ki magát annak, hogy hiteltelenítse magát, kompromittálja magát vagy 
bármiféle ügybe belekeveredjen. Igazából olyan botrány, amely az Információs Hivatal 
tekintélyét megrengette volna, az elmúlt 22 évben nem látott napvilágot, és nem kapott 
közfigyelmet. Más titkosszolgálatok ezzel kapcsolatban nagyon komoly kritikákat kaptak. 

A kormányon belül létezik olyan törekvés, amely a különböző titkosszolgálatok 
fokozott együttműködését célozza. Erre vonatkozóan a nemzetbiztonsági törvény módosítási 
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kezdeményezései a szakmai vitákon már több szűrőn átmentek, sokan vitatják ezeket a 
kezdeményezéseket. Nemcsak a szervezett bűnözés elleni küzdelem miatt, hanem a 
különböző nemzetbiztonsági szervezetek munkájának összehangolása miatt is vannak 
különböző committee-k felállítására, tárcákon átnyúló együttműködésekre törekvések, a belső 
ellenőrzés fokozására is vannak törekvések.  

Azt gondolom, hogy a nemzetbiztonsági törvény módosításának nem jött el az ideje, 
ezek a törekvések nem kiforrott törekvések, de természetesen legitim törekvések, félreértés ne 
essék. Azt gondolom, hogy a modern világban, egy országon belül a nemzetbiztonsági 
szolgálatok szoros együttműködése, információcseréje, partnersége elkerülhetetlen, de 
ugyanígy fontosnak tartom a belső ellenőrzés megerősítését is. Itt azonban a fontolva haladást 
és a lépésről lépésre haladást fogom képviselni a miniszterelnök úrral egyetemben a 
kormányon belül, amikor ez előkerül és felmerül.  

Önöket többször bombázta már a szakma a különböző egyeztetőfórumok 
létrehozásával, különböző törvénymódosításokkal, különböző javaslatokkal. Ezek legitim 
szakmai viták, még egyszer hangsúlyoznám, tehát ezek nem rossz dolgok, de nem sérülhetnek 
Magyarország nemzetbiztonsági érdekei egy-egy ilyen átszervezéssel, mint ahogy a belső 
ellenőrzések rendjét is úgy kell megvalósítani, hogy a szervezetek nem sérülhetnek, nem 
növekedhet a kitettségük, és nem gyöngülhetnek ezáltal.  

Az egyébként, hogy a magyarországi nemzetbiztonsági ellenőrzések rendszerét az 
állam jobban alkossa meg a jelenlegi C típusú nemzetbiztonsági átvilágításhoz képest, szintén 
legitim törekvés, tehát én támogatom, hogy legyen egy normálisabb rendszerünk, mert a 
C típusú átvilágítás erős kétségeket ébreszt sokakban, hogy mennyire jó és mennyire 
hatékony, mint ahogy az is, hogy a szervezetben tevékenykedők tevékenységének ellenőrzése 
fontos dolog. Eddig azonban belföldön, belföldön tevékenykedő rendészeti szerveknél derült 
ki, hogy bűnözői körök és rendészeti szervek együtt dolgoztak, egy cél érdekében, csak az 
nem az ország rendje volt, hanem egy egészen más privát cél. Ez az Információs Hivatalt és a 
titkosszolgálatokat nem érintő botrány volt, de megjegyezném, megjegyezném, hogy én azzal, 
hogy erősödjön a belső ellenőrzés, professzionálisabb legyen a belső elhárítás, a 
szervezeteken belüli belső elhárítás, azonosulni tudok, jó rendszert kell felépíteni. Erre 
utaltam, hogy itt a németekkel, amerikaiakkal, britekkel való együttműködésből jó 
tapasztalatok meríthetőek egyébként, a társszervek ilyen típusú szakmai koordinációban 
kifejezetten érdekeltek.  

A Nemzetbiztonsági bizottság rendelkezésére bocsátunk minden gazdasági adatot, 
amely a munkájukhoz szükséges a szervezet megismerése céljából és a 2013-as költségvetést 
illetően. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy semmiféle olyan adat, információ nincs és nem 
is lesz, amelyet önök ne ismerhetnének meg. Mile Lajos képviselő úr a legutóbbi 
találkozásunk alkalmával hasznosnak tartotta és erősítendőnek azt a folyamatot, hogy a 
Nemzetbiztonsági bizottság ne kevesebb, hanem több szerepet kapjon a jövőben is a 
titkosszolgálatok ellenőrzésében - a törvényhozás feladata az ellenőrzés. Parlamenti 
képviselőként én ezt nagyon helyes törekvésnek tartom, és az Információs Hivatalt nem 
vezetem, csak felügyelem, de a felügyelet keretében ehhez minden segítséget meg fogok adni 
a képviselő uraknak az ön kezdeményezése alapján is. Bevezetőként ennyit gondoltam 
elmondani, elnök úr.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, az államtitkár úr elég kimerítően elemezte a 

helyzete. Harangozó képviselő úr és Mile képviselő úr jelentkezett első körben. 
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Kérdések, hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! A múltkori bizottsági ülésen elhangzottakhoz képest, azt gondolom, mind 
stílusában, mind tartalmában elég komoly előrelépés történt. Tudja, államtitkár úr, ha nem 
kioktatni és legázolni akarnak mindenkit, akkor egészen más ellenzéki hozzáállást is fog 
tapasztalni. Azt gondolom, hogy a mostani előzetes szóbeli kiegészítője, beszámolója arra 
legalábbis kellő alapot ad arra, hogy ellenzéki képviselőként is azt mondja az ember, hogy 
akkor hajrá, lássuk, ez hogyan lesz, és arra, hogy esélyt adjon annak, hogy ez az új formáció - 
ahogy ön most sok-sok érvvel alátámasztotta - valóban, mondjuk, az egy év múlva lévő 
beszámolóig kapjon egy esélyt arra, hogy bizonyítsa a létjogosultságát. Egy-két kérdést 
azonban ettől függetlenül szeretnék föltenni. 

Szeretném például megtudni azt, hogy az államtitkár úr megítélése, jogi megítélése 
szerint Orbán Viktor miniszterelnök felügyeli és irányítja az Információs Hivatalt vagy Lázár 
János államtitkár felügyeli és irányítja ezt a titkosszolgálatot. (Dr. Kocsis Máté: Egyik sem!) 
Ugye elég nagy különbség van a kettő között. Ha a miniszterelnök úr közvetlen felügyelete 
alá - ahogy beszélt a múltkor is - tartozik ez, akkor akármennyire is tartalmas és jó volt ez a 
beszámoló, az Országgyűlés szabályai szerint neki kéne itt ülnie és nem önnek, és évente 
egyszer itt kéne ülnie neki személy szerint és nem önnek.  

Amennyiben ön kapta ezt a feladatot, akkor viszont azt a problémát szeretném 
felvetni, hogy a saját törvényeik szerint se volt, azt gondolom, jogszerű és törvényes az az 
SZMSZ-módosítás, amivel ezt elrendezték, hiszen a nemzetbiztonsági törvény szó szerint azt 
mondja, hogy egyes hatásköreit a miniszter - illetve nyilván itt a miniszterelnök - 
államtitkárára átruházhatja. Az önök SZMSZ-módosítása ezzel szemben egyszerűen egy 
félmondattal elrendezi, hogy az összes hatáskört generálisan önre átruházza. Azt gondolom, 
hogy aki jogalkotási szempontból ezt érti vagy tudja, az tudja, hogy ez így nem állja meg a 
helyét, ez úgy, ahogy van, alaptörvény- és törvényellenes. Még ha a szándékot értem is, akkor 
is valahogy törvényesen kéne ezt megoldaniuk. 

Azt kérdezném - ha már a Miniszterelnökséghez került az Információs Hivatal 
irányítása és alapvetően külgazdasági szempontokból is, ahogy most az államtitkár úr 
elmondta -, hogy akkor a nemrégen létrehozott külügyi és külgazdasági államtitkár miért nem 
felelt meg ennek a felügyeletére, tehát miért kellett ezt különválasztani. Hiszen nem olyan 
régen hasonló indokokból egy, szintén a Külügyminisztériummal konkuráló, bizonyos 
szempontból konkuráló pozíciót hoztak létre Szijjártó Péter úr személyével, akinek ez a 
politikai feladata, neki ez a dolga egyébként, hogy ezzel foglalkozzon. Ha jól tudom, az 
államtitkár úrnak elsődlegesen nem ez a feladata a Miniszterelnökségen belül.  

Azért az megnyugtató, hogy a költségvetési forrásokat is mellé kívánják rendelni. 
Azért itt néhány számot hadd mondjak: tehát 2011-ben 7850 millió forint volt, 2012-ben 7758 
millió forint és a jövő évi költségvetésben - amit már egyszer önök elfogadtak - már csak 
7665 millió forint az IH költségvetése, tehát folyamatosan csökkenő tendenciát mutat az önök 
kormányzása alatt.  

Ezt csak rögzítem azzal együtt, hogy a célt, amit most elmondott, nagyon 
dicséretesnek tartjuk. Nagyon örülnék neki, ha valamikor a rendőrség a büntetés-végrehajtás 
vagy éppen a többi titkosszolgálat esetében is rádöbbenne arra, hogy ennyi pénzből nem lehet 
közbiztonságot és javuló tendenciákat elvárni ezektől a szervezetektől. Az ön által említett 
Terrorelhárítási Központ tekintetében ezt nyilván nem mondhatom el, hiszen ők jövőre is 30 
százalékkal több költségvetésből fognak gazdálkodni, mint idén. 

Ami még egy utolsó kérdésem lenne szakmailag. Beszélt a belső ellenőrzésről és 
ennek fontosságáról, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amely a parlamenti tavaszi ülésszak 
utolsó napjaiban megkapta azt a jogot, bár még nem lépett hatályba, a teljes magyar 
államigazgatás területén kormánytisztviselői szinten is titkosszolgálati eszközökkel figyelje a 
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kollégákat. Az IH állománya ez alól továbbra is kivétel lesz-e? Tehát mindenkit a Nemzeti 
Védelmi Szolgálat generálisan fog tudni ellenőrizni, csak az IH állományát nem, vagy 
tervezik, hogy a belső ellenőrzés helyett vagy mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat hatáskörét 
az IH állományára is kiterjesztik majd? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mile képviselő úr jelentkezett. 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Nagyon szépen köszönöm a 
tájékoztatót, amely egy részével tartalmilag is egyet tudok érteni, sőt nagyon örültem a 
bevezetőjének abból a szempontból is, hogy ön egy tartós, rendszeres tájékoztatást és érdemi 
tájékoztatást ígért a Nemzetbiztonsági bizottság számára, amit én csak üdvözölni tudok. A 
felvetésének egy része persze ehhez kapcsolódni is fog természetesen, hiszen a 
nemzetbiztonsági szolgálatok ellenőrzése jogszabályban biztosított feladatunk, és ahhoz, hogy 
ezt a feladatunkat el tudjuk látni, természetesen ehhez a szolgálatok működéséről, belső 
rendjéről, törvényszerűségeiről a kormány felelőssége, hogy ezt a tájékoztatást meg is tudjuk 
kapni, jelen esetben ez az ön kötelessége lesz, ha jól értékeltem a mondanivalóját. 

Természetesen tudjuk azt, hogy az Információs Hivatal is készíti a jelentéseket a 
kormány számára. Ezeket rendszeresen megküldi. Az eddigi gyakorlat azt bizonyította, hogy 
ebből a szempontból nagy jelentőséget tulajdonítottak a Nemzetbiztonsági bizottságnak is. 
Csak emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy amikor Göbölös Lászlót meghallgattuk, akkor 
én követendő példaként említettem az IH-tól érkezett anyagok gyakoriságát és érdemi 
tartalmait, szemben az addigi gyakorlatával. Azóta kicsikét módosult a helyzet, és ennek nem 
annyira örülök teljes mértékben, mert az Alkotmányvédelmi Hivataltól azóta kaptunk 
jelentéseket elég rendszeresen, viszont az Információs Hivatal megszakította, de remélem, 
hogy csak felfüggesztette ezt a gyakorlatot. Valamilyen átmeneti zavarról lehet csak szó, 
hiszen azóta nem érkeztek jelentések az Információs Hivataltól. Tehát a bizottság 
tájékoztatása, nagyon bízom abban, összhangban azzal, amit az államtitkár úr elmondott, 
továbbra is kiemelt feladata lesz az IH munkájának. 

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy július 20-án, július közepén került át az 
Információs Hivatal irányítása, felügyelete a miniszterelnökséghez, méghozzá azt mondja a 
jogszabály, hogy a miniszterelnök lett a kormány polgári hírszerzési tevékenység irányításáért 
felelős tagja. Rendben is van. Ön szeptember 1-jétől kapta meg a kinevezését. Az átmeneti 
időszakban hogyan történt az IH irányítása? Ki irányította ténylegesen az Információs 
Hivatalt? Ez a kérdés azért izgalmas, mert pontosan erre az időszakra esik ez az ominózus 
Safarov-ügy, amelyben az IH érintettsége, feladatköre nem vitatható. Nyilván voltak feladatai 
és kötelezettségei az IH-nak ezzel kapcsolatban. Tehát kinek az irányítása alatt történt 
ténylegesen ez az esemény? Miért nem kaptunk az elmúlt hetekben tájékoztatást az IH 
részéről ezzel az üggyel kapcsolatban? Vannak, akik ugyan vitatják, hogy ennek lennének 
nemzetbiztonsági aspektusai, én határozottan állítom, hogy vannak nemzetbiztonsági 
aspektusai ennek a „diplomáciai” fejleménynek, nem akarok erősebb kifejezéseket használni. 

A következő kérdéseim jó részére ön válaszolt a bevezetőjében, hiszen az lett volna a 
kérdésem, hogy a miniszterelnök milyen feladatokat szabott meg az IH számára, de ezeket, ha 
jól értelmeztem, már tudni lehet ebből a felvezetésből, a gazdasági stabilitásra gondolok, az 
energiabiztonságra és a nemzetpolitikai dimenzióra és rendben van. 

Én is visszatérnék egy kicsikét a forrásigényre, hiszen említette, hogy a megváltozott 
feladatok és az új hangsúlyok indokolttá teszik azt, hogy nagyobb forrásra van szükség a 
feladatok sikeres ellátásához. A képviselőtársam már említette, hogy a költségvetésben nem 
ilyen tendenciát látunk. Milyen százalékú forrásnövekedésre gondol, amikor a hatékony 
munkavégzéshez szükséges pénzeszközöket próbálja rögzíteni, és honnan történne az 
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átcsoportosítás? Gondolom, ez lenne ennek a módja. Milyen eszközzel, milyen metodikával 
próbálják a szükséges forrásokat megteremteni? 

Annak is nagyon örülök, hogy azt ígérte, hogy a féléves beszámolót októberre 
megkapjuk a maga teljességében. Ez egyébként illeszkedik az eljárásrendhez és az eddigi 
gyakorlathoz. Ezt is nagyon szépen köszönöm. 

Még három kérdésem lenne. Annak idején a Lehet Más a Politika beterjesztett egy 
törvényjavaslatot az iratnyilvánosságra vonatkozóan, és akkor frakcióvezetőként ön arról 
tájékoztatta az Országgyűlést, hogy a kormány készít egy ilyen jogszabálytervezetet, ami 
persze sokkal jobb lesz, mint amivel mi előálltunk. Ezt valamikor május közepére ígérte az 
államtitkár úr még abban a minőségében. Mind ez idáig nem láttuk ezt az előterjesztést. A 
Nemzeti Emlékezet Bizottság lett volna az a grémium, amely ennek a kezelését magára 
vállalhatta volna. Egyelőre javaslatot se látunk. Mi az oka ennek a késlekedésnek? 

A következő: lát-e abban valamilyen szerepet az Információs Hivatal esetében, hogy 
volt rendvédelmi szakemberek speciális kiképzéssel a tarsolyukban és speciális tudással a 
birtokukban ne vállaljanak politikailag kényes területeken akár magánjellegű feladatokat sem, 
lásd az utolsó túszdrámát, tehát ebben esetlegesen tudnak-e vagy akarnak-e feladatot vállalni, 
mert ez is egy nagyon kellemetlen incidense volt az elmúlt időszaknak. 

Még egy kérdésem van, amely a nemzetbiztonsági törvényre vonatkozik. A 
kormánykommunikációban látok egy kis zavart, hiszen Pintér Sándor belügyminiszter úr 
ígérte meg, hogy a készülő nemzetbiztonsági törvényről tájékoztat bennünket, még mielőtt 
egyébként ez a plénum elé kerülne, és ennek a határidején, már mondtam, réges-régen 
túlvagyunk. A legújabb információ, amit öntől kaptunk, nem más, minthogy ez egyelőre nem 
aktuális. Mitől veszítette el ez az aktualitását, vagyis mitől volt aktuális, ha most meg nem 
aktuális? Itt egy kis ellentmondás van. Ezt jó lenne tudni. Természetesen amint mondom, 
elhangzott a Nemzetbiztonsági bizottság folyamatos tájékoztatásával kapcsolatban, és ha 
valóban igaz az a szándék, és nem kételkedem benne, hogy igaz lehet az a szándék, hogy a 
Nemzetbiztonsági bizottság súlyát növelni kell, akkor ebben ellenzéki képviselő létemre is 
partnere leszek az államtitkár úrnak, ha ezek beigazolódnak természetesen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bocsánatot kérek, államtitkár úr, nekem is lenne 

kérdésem, még mielőtt megadnám természetesen önnek a szót. 
Örömmel vettem ki a szavaiból, hogy az egységes nemzetpolitikai célok, stratégiák az 

Információs Hivatal és az ön személyes törekvései között szerepelnek, valamint az is, hogy a 
szolgálatok szoros együttműködése is egy stratégiai cél. Azt gondolom, ezek támogatható és 
nagyon jó gondolatok.  

A kérdésem az lenne, hogy a határon túli magyarság biztonságával kapcsolatosan 
milyen új kihívásokat lát, amelyek az Információs Hivatalra várnak, és itt milyen 
együttműködési lehetőségek vannak. A határon túli magyarokon értem az expedíciós missziós 
tevékenységet is természetesen. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal milyen 
együttműködési lehetőségek vannak, hogy mind az expedíciós missziós tevékenység, mind a 
határon túli magyar migráció, diaszpóra biztonsága kiemelten biztosítható legyen?  

Valamint ezzel kapcsolatos az a kérdés, hogy a választási eljárásról szóló törvény, 
amelyet ön is jegyez, milyen kihívásokat és milyen feladatokat ró az Információs Hivatalra, 
különös tekintettel a levélben szavazás esetleges intézményére, amely azért - bár tudom azt az 
érvet, és kérem tisztelettel az államtitkár urat, azzal ne nyugtasson meg, hogy ez Európa más 
országaiban is szokás. Ott különösen szokás ez a levélben szavazás intézménye, ahol az 
államok közötti együttműködések ezt nagyon jól lehetővé teszik. Itt élek azzal a gyanúval - és 
nem neveznék meg államokat -, hogy vannak olyanok, amelyek nem tekintik a kettős 
állampolgárság intézményét támogatandónak, vagy ha jogilag el is ismerik, akkor is láthatóan 
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technikai, politikai, érzelmi, emocionális akadályokat próbálnak gördíteni majd ennek a 
lebonyolítása elé.  

Ezzel csak arra akarom felhívni az államtitkár úr figyelmét, hogy óriási kihívás lehet 
egy olyan általános választások lebonyolítása, ahol egy ilyen, a Kárpát-medencében kevéssé 
kipróbált módon próbáljuk majd a szavazatokat Magyarországra juttatni nem csak baráti 
tekintetek figyelmében. Meggyőződésem, hogy az államtitkár úr nem nyugtat meg azzal, 
hogy ez Franciaországban vagy a Brazíliában élő portugálok esetében jól működik, mert ott 
azért mások az együttműködés keretei, mint itt egyes Kárpát-medencei országokkal. 
Köszönöm szépen, nekem ennyi lett volna. 

Öné a szó, államtitkár úr. 

Válaszok 

DR. LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető államtitkár: Köszönöm szépen. Ha 
megengedik, akkor először a bizottság munkájával kapcsolatos kérdésekre válaszolnék. Én 
valóban komolyan gondolom azt, amit mondtam, és törvényhozóként minden ilyen törekvést 
maximálisan támogatni tudok és fogok is, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság azon parlamenti 
bizottságok közé tartozik, amelynek speciális státuszigénye van és státusza kell hogy legyen, 
ami az ellenőrzést illeti. Kevés ilyen bizottság van, amely másodfokú fórumként jár el például 
a nemzetbiztonsági ellenőrzéseket illetően, több ilyen bizottság nincs is tudomásom szerint, 
amelyiknek lényegében jogorvoslati jellegű tevékenysége lenne vagy lehetne. Tehát nem 
véletlen, hogy a rendszerváltáskor, a parlament megszervezésekor az „alapítók” ezt így 
alakították ki, ennek az erősítése nagyon fontos. 

Valószínű, hogy a vezetőváltás miatt nem jöttek az Információs Hivatalból a 
jelentések. Én a múlt héten arra utasítottam Pásztor István dandártábornok urat, hogy mind a 
Nemzetbiztonsági bizottság, mind a Külügyi bizottság képviselőit lássa el szükséges 
jelentésekkel és információkkal a rutin menetrend keretében készülő napi vagy heti 
jelentéseket illetően is, de ha külön információigény merül föl a bizottság részéről, akkor 
természetesen - a törvényes utat betartva - minden információ a képviselők rendelkezésére 
kell hogy álljon. Itt a külügyi bizottság, a határon túli magyarokkal foglalkozó bizottság, 
illetve a Nemzetbiztonsági bizottság ebbe a körbe mindenféleképpen beleesik. Ezt kértem a 
tábornok úrtól, illetve erre utasítottam, úgyhogy ezek az információs jelentések meg fognak 
érkezni. 

Egyébként itt jegyzem meg, hogy a működés mindig kényes kérdés, hogy hogyan 
valósulhat meg a felügyelet, mit jelent a felügyelet tartalommal való megtöltése. Ez nyilván 
komoly kihívás, mert a vezetés és a felügyelet között komoly különbség van, és az embernek 
személy szerint is meg kell tudni tartani azt a mezsgyét, meg kell tudni tartani azt a határt, azt 
a nagyon kényes határt, amikor ellen tud állni annak az igénynek, hogy állandóan 
instrukciókat várnak adott esetben, és ugyanakkor a felügyeleti jogkört is képes gyakorolni.  

Azt a rendszert kívánom érvényesíteni, hogy a miniszterelnök, illetve a kormánytagok 
közül azok, akik a vonatkozó ügyben érintettek, naponta kapjanak érdemi tájékoztatást 
bizonyos ügyekről vagy bizonyos jelenségekről, folyamatokról, tehát vannak napi információs 
jelentések a kormányfő, illetve a kormány illetékes tagjai számára például pénzügyi, 
gazdasági kérdések, IMF-tárgyalásra felkészítők kapcsán. Ezenkívül vannak heti összefoglaló 
jelentések is a nemzetbiztonsági helyzetről, és ezek nagyon széles kitekintést jelentenek, a 
kínai belpolitikai eseményektől kezdve egészen a környékbeli országokban zajló folyamatok 
áttekintését is tartalmazzák.  

Hetente több alkalommal is tájékozódom, tájékoztatást kérek, illetve támogatom 
véleményemmel, reményeim szerint, a főigazgató urat. A kormányfő külön kapja - a titkos 
iratok kezelésére vonatkozó törvények betartása mellett - az összes szükséges dokumentumot 
és információt akár külföldi útról, akár nemzetközi tárgyalásról vagy Magyarországon zajló 
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tárgyalásra vonatkozó információkról van szó. Ezt csak azért mondtam, hogy korrekt képet 
adjak arról, hogy hogyan megy a napi menetrend, hogyan van megteremtve az Információs 
Hivatal belépése a kormányzati munkába. És nyilvánvalóan vannak olyan kényes ügyek, vagy 
olyan kényes jelenségek, vagy azonnali intézkedést igénylő ügyek, amikor nekem kell a 
miniszterelnököt az Információs Hivatal főigazgatójával együtt vagy külön tájékoztatnom 
ezekről a kérdésekről. Nagyon figyelek arra, hogy a nemzetbiztonsági törvényben 
megfogalmazott határokat maximálisan betartsam, és a törvényesség legmesszebbmenőkig 
történő betartása mellett járjak el, ami a felügyeleti jogkör gyakorlását illeti.  

A Nemzetbiztonsági bizottság tagjai számára tehát minden jelentés, minden adat, 
információ és a rendszeres tájékoztatás is rendelkezésre áll. Ha elfogadják, és jó néven veszik, 
akkor én rendszeresen jelentkezem tájékoztatási szándékkal, szívesen jövök akár 
negyedévente, két-három havonta a szeptembertől tavaszig vagy májusig terjedő parlamenti 
időszakban. Nyilván lesznek olyan jelenségek és ügyek, amelyekről zárt ülésen kell 
beszélnünk, és a főigazgató úr jelenlétére is szükség van, de általános tájékoztatást a 
nemzetbiztonsági helyzetet illetően szívesen adok az írásos tájékoztatók mellett. Ha ezt 
elfogadják, akkor én erre igényt tartanék, az én munkámat is nagymértékben segítené az önök 
korrekt tájékoztatása. 

Felmerült a felügyelet és irányítás kérdése. Ezt szeretném lezárni abban az értelemben, 
hogy az Igazságügyi Minisztérium véleményét is kikértük, amikor ebben a kérdésben 
döntöttünk, döntéseket hoztunk, és még egyszer mondom, a német mintát próbáltuk követni 
és érvényesíteni a magyar joggyakorlatban. Megítélésünk szerint a fölmerülő ellenzéki jogi 
aggályokat kiállja, a jogi próbát kiállja ez a konstrukció, amit felépítettünk. A cél az 
Információs Hivatal erősítése. A törvényhozó szempontjából, vagy a szakpolitikusok 
szempontjából, vagy a szakértők szempontjából az egy üzenet, hogy a Miniszterelnökség 
erősíti a koordinációt nemzetbiztonsági területen, és egy tevékenységet közvetlenül a 
felügyelete alá von. Úgy gondolom, ez a szervezet szempontjából jóval erősebb működési 
garancia, természetesen nagyobb, fokozott figyelem, de jóval erősebb működési garancia, és a 
szervezet megerősítését jelenti.  

Az, ha valami a magyar kormányzati rendszerben a Miniszterelnökséghez tartozik, 
kiemelést jelent, megerősítést jelent, és nagyon erős koordinációt jelent. Úgy gondolom, hogy 
ez a szervezetnek nem a rovására megy, nem a hátrányára megy, hanem éppenséggel az 
erősítésére. Ráadásul a magyar külpolitika világában időnként felütik különböző értékviták a 
fejüket - nem mondom, hogy érdekviták, de értékviták ütik föl a fejüket -, és azt gondolom, 
az, hogy ebből a dimenzióból kiemelte a kormányfő a hírszerzést, és áttette a 
Miniszterelnökséghez, a hírszerzés számára kedvező, megnyugtató és a hírszerzést abszolút 
erősítő jellegű tevékenység volt. 

A jogi helyzet világos: Pásztor István dandártábornok úr vezeti a hírszerzést, a 
felügyeleti jogot pedig a Miniszterelnökséget vezető államtitkár látja el. Ez egy kormányon 
belüli munkamegosztással kapcsolatos döntés volt. Július 20. és szeptember 1. között a 
miniszterelnök kényesen ügyelt arra, hogy semmiféle utasítást és instrukciót ne adjon. Egy 
exlex állapot alakult ki, ez kétségtelenül így van, a napi működés zajlott természetesen, a 
főigazgató-helyettes látta el az operatív irányítását a szervezetnek. Ön is pontosan tudja, hogy 
miközben Pető György tábornok úr a diplomáciai álláshelyének elfoglalását megkezdte, tehát 
szolgálati helyén a munkafelvételt megkezdte… (Jelzésre:) Bocsánat, mindig azt hiszik itt, 
hogy szóba akarok hozni valakit, pedig csak névtévesztés volt. Pető Tiborról beszélek, csak 
nehogy itt a budapesti politikában jártasak félreértsék a megjegyzésemet, és nehogy utána 
kétségbeessenek néhányan, hogy miről beszélek már. Tehát Pető tábornok úr Prágába ment 
nagykövetnek. 

A döntés megszületéséig és a szeptember 14-i kinevezésig a főigazgató-helyettes volt 
az operatív irányító, a felügyeleti jogkör gyakorlásában még csak C-típusú elrendelésre vagy 
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kinevezés megtételére sem került sor ebben az átmeneti időszakban, amíg az új főigazgató 
belépése nem történt meg, illetve a régi főigazgató kilépése nem történt meg és az én 
kinevezésem, illetve az én megbízatásom nem tisztázódott, mármint a miniszterelnökséget 
vezető államtitkár megbízatására nem került pont. Ez van a július 20-tól szeptember 1-jéig 
terjedő időszakban. 

Az ön által említett azerbajdzsáni kérdés kapcsán az Információs Hivatal sokszor 
elmondhatta már a véleményét, el is mondta már rengetegszer, nem kellett július 20-án 
véleményt mondania, július 20-a és szeptember 1-je között, mert 2004. február 20-ának 
hajnala óta, amióta az azerbajdzsáni világpolgártársunk úgy döntött, hogy mintegy hét 
baltaütéssel örmény kollégáját sajnálatos és tragikus körülmények között megöli, ettől az 
éjszakától számítva nyolc évig élvezte a magyar büntetés-végrehajtási intézetek 
„vendéglátását”. E brutális, tragikus és elképesztő kegyetlenséggel végrehajtott művelet - aki 
elolvassa a bírósági jegyzőkönyvet, jó ideig nem tud magához térni egyébként, hidegvérű 
ember számára is feladja a leckét -, tehát az előre megfontoltan, brutális kegyetlenséggel 
elkövetett gyilkosság után a mindenkori azeri kormány azonnal kérte az illető kiadatását, 
folyamatosan, az előző kormányoktól is, és 2010-től a jelenlegi kormánytól is folyamatosan 
kérte. 

Először is megpróbált nyomást gyakorolni - ez dokumentálható - a bírói ítélet kapcsán 
az ítéletkiszabás súlyosságát illetően, tehát az azeri kormánykörök, fogalmazzunk így, 
súlyosnak találták, aránytalanul súlyosnak találták az ítéletet, ami a legkeményebb ítélet volt 
nyilvánvalóan, amit a bíróság ebben az ügyben hozhatott. Ez az ítélet kiszabásának időszakára 
vonatkozott. Utána pedig a végrehajtás vonatkozásában folyamatosan nyomást gyakorolt az 
azeri kormány, illetve kéréseivel „bombázta” a magyar kormányt, hazai és nemzetközi 
tárgyalásokat is felhasználva annak érdekében, hogy a kiadatás megtörténjen. Nemzetközi 
egyezményekre hivatkoztak, olyan nemzetközi egyezményekre hivatkoztak és hivatkoznak 
folyamatosan, amelyeket Magyarország és természetesen Azerbajdzsán is kötelezőnek tartott 
magára nézve. A végrehajtás „átengedése” mint jogi aktus, egy teljesen legitim jogi aktus. 

Csak elméleti síkon nyitom meg azt a problémát, hogy ha egy magyar honfitársunk 
egy számára nem túl kedves, vele konfliktusban lévő más állam állampolgárát egy harmadik 
állam területén megöli. Ha ne adj’ isten! egy magyar honfitársunk valakit megöl, aki nem 
horvát állampolgár Horvátországban, akkor a magyar állampolgár esetében mindig megteszi 
azt, hogy a végrehajtás miatt a bűncselekményt elkövető kiadatását kéri. Tehát ha netán 
Horvátország területén - a horvát példa, még egyszer mondom, a sajtó miatt mondom, teljesen 
elméleti - egy magyar megöl valakit, egy harmadik állam állampolgárát, a magyar állam is 
folyamatosan ugyanerre a nemzetközi jogalapra alapítva egyébként kéri a kiadatását a 
bűncselekmény elkövetőjének, mert minden nemzet úgy gondolkodik, hogy a nemzet 
állampolgárainak az ország területén kell a büntetésüket, még ha másol követték el, 
végrehajtani. Ez rendszeres. Magyarország is rendszeresen ad ki, és Magyarországnak is 
adnak ki olyan állampolgárt, aki ott bűncselekményt követ el, és természetes, hogy az 
országok, ezt csak az ügy lecsengése után merem magamnak megengedni, az érintett 
országok szeretnek megszabadulni akár magyar állampolgárságú elkövetőktől, akár nálunk 
állomásozó, büntetés végrehajtását töltő más állampolgárok állampolgáraitól. Tehát nem 
szívesen látja vendégül a büntetés-végrehajtási intézetekben egyetlenegy állam sem más állam 
állampolgárát büntetésének végrehajtása céljából. Ezt csak az ügy kedvéért mondtam. 

Az Információs Hivatal 2004 óta folyamatosan tájékoztatta a magyar kormányt ennek 
az ügynek minden összefüggéséről, sőt az azeri kormány több tisztviselője járt az elmúlt 
években Budapesten, kért meghallgatást az Igazságügyi Minisztériumban, kért meghallgatást 
a Külügyminisztériumban és kezdeményezte a kiadatást. A kiadatással kapcsolatban 
folyamatos nyomás alatt volt a magyar kormány, és nem született döntés ezekben az 
ügyekben. Az Információs Hivatalnak július 20-a után a miniszterelnök úr semmiféle utasítást 
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nem adott, általában sem, a konkrét ügyre vonatkozóan pedig esze ágában nem volt, hiszen 
minden adat és információ már rendelkezésre állt 2004 óta, a bűncselekmény elkövetésének 
éjszakája óta tulajdonképpen. 

Az egy felvetendő kérdés ennyi idő távlatából, hogy a békepartnerség mennyiben 
sikeres, amikor békepartnerségi program keretében jön két örmény katona és két azeri katona 
Magyarországra, mennyiben volt célszerű elhelyezni egy kollégiumban, egy kollégiumi 
folyosón egymással szemben lévő szobákban, mennyiben volt célszerű végignézni két héten 
keresztül azt, hogy verbálisan folyamatosan vegzálták egymást pro és kontra. A bírósági 
jegyzőkönyvből ez rekonstruálható. Tehát a végkifejlethez vezetett egy út, ennek az objektív 
értékelése természetesen nem a politikusi erények közé tartozik, de aki a bírósági 
jegyzőkönyvet elolvassa, számára világossá válik, hogy a konfliktus be volt kódolva. 
Egyébként megdöbbentő és filmdrámába illő, hogy a két ember, a gyilkos és a meggyilkolt 
párhuzamos életrajzot tudhat magának, lényegében egy időszakban születtek, egy év 
eltérésével, azt hiszem, ugyanúgy, abban a családi miliőben nevelkedtek, ahol a másik 
meggyilkolására inspirálták őket, az örményt az azerire, az azerit az örményre, katonai 
középiskolába jártak, katonai felsőoktatási képzésben részesültek, és vesztünkre 
Magyarországon találkoztak életük beteljesítése céljából. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy a 
történet nem részletezi a drámai fordulatokat és drámai elemeket. Konkrétan válaszolva a 
kérdésére, tehát a miniszterelnök úr július 20-tól szeptember 1-jéig nem adott utasítást, mint 
miniszterelnök sem adott a hírszerzés számára semmilyen utasítást, információkat 
természetesen folyamatosan kapott az információs jelentésekben, és az azeri üggyel 
kapcsolatban pedig semmiféle utasításra nem volt sem szükség, sem lehetőség, és nem is 
adott a miniszterelnök úr konkrét utasítást ebben az ügyben sem.  

A következő kérdés, hogy a nemzetpolitikai célok stratégiák együttműködések 
tekintetében hogyan állunk. Nem véletlenül hoztam ezt szóba. Ez egy nagyon komoly kihívás 
a hírszerző számára és általában a magyar kormány számára, a mindenkori magyar kormány 
számára, hogy a magyar állampolgárok érdekeit hogyan védi a határon belül, és hogyan védi a 
határon kívül. Nem szeretném a választási eljárási törvénnyel kapcsolatos délutáni vita 
megelőlegezését itt most megejteni, de nyilvánvaló, hogy amikor a kettős állampolgárság 
intézményére szavazott az Országgyűlés, ezt törvénybe foglalta, alaptörvénybe rögzítette, 
majd a választási törvényt is ennek jegyében fogadta el, akkor ezt a kockázatot, ezeket a 
konfliktusokat tudnia kellett minden törvényhozónak, aki ezt megszavazta, tehát aki azt a 
gombot megnyomta, hogy kettős állampolgárság intézménye legyen minden 
következményével együtt, annak tudnia kellett, hogy a Magyarországgal határos országokban 
lebonyolítandó szavazás, egyáltalán az állampolgári joggal való élés, és most vonatkoztassunk 
el a választástól mint állampolgári jogtól, a választójogtól, az egy nagyon nehéz dolog lesz. 
Először is vannak olyan országok, amelyek kifejezetten tiltják a kettős állampolgárság 
intézményét. Megjegyzem, Németország a kilencvenes évek közepéig szintén ebbe a körbe 
tartozott. Tehát mielőtt szomszédos országainkat valamiféle provincializmussal vádolnánk és 
sovinizmussal, az hiba lenne, mert az Európai Unió tagországainak nagy része a kilencvenes 
évek második feléig a kettős állampolgárság intézményét tagadta és nem hitt benne, és 
kifejezetten törvénnyel tiltotta. Csak az utóbbi évtizedben bővült ki azon országok száma, 
amelyek a kettős állampolgárság intézményét támogatják és legitimálják. 

Szeretném megjegyezni azt is, hogy ezekben az országokban természetesen 
amennyiben az alapvető jogukkal, állampolgári jogukkal élnek az ottani választópolgárok, 
félő, hogy kockázatot vállalnak. Ismertek azok a közbotrányok, amelyek bizonyos országok 
részéről a szankciók miatt alakulnak ki. Tehát bizonyos országok nemcsak, hogy tiltják, 
hanem brutálisan szankcionálják, tehát titkosszolgálati eszközöket vetettek be egy 
szomszédos országban annak érdekében, hogy felderítsék azokat a polgárokat, akik a magyar 
állampolgárságot vállalják adott esetben. Valahol, egyes információk szerint regisztereket 
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vezetnek, tudatosan lajstromozzák, akik erre az útra lépnek. Tehát folyamatos nemcsak tiltás, 
hanem fenyegetés, nyomásgyakorlás, és kifejezetten kockázatba ütközik az, ha valaki magyar 
állampolgárságot felvesz. Így aztán komoly feladat az Információs Hivatal számára az 
információk beszerzése, Magyarország számára pedig a magyar állampolgárok védelme okán. 

Egy olyan választási eljárási rendszert kell kialakítani, amely a legkisebb kockázatot 
jelenti majd a választópolgároknak, ezért a feliratkozás ebben a körben elkerülhetetlen. Tehát 
nincs más önkéntes feliratkozás, a választói névjegyzék nem tud másképp megszületni, csak 
önkéntes feliratkozással. Ennek természetesen minden választópolgárra vonatkozó 
konzekvenciái vannak, és a levélben szavazás intézménye nem elkerülhető. A levélben 
szavazás intézménye és a személyesen levélben szavazás intézménye természetesen 
kombinálható, ahogy erre a törvény lehetőséget biztosít, külképviseleten részben lehet 
személyesen szavazni, részben a levelet át lehet hozni Magyarország területére. 

És ugyanúgy, ahogy Romániában vagy más országokban megoldható a 
Magyarországon történő szavazás személyesen vagy levélben is olyan állampolgár számára, 
aki lakhellyel nem rendelkezik Magyarországon, tehát nincs állandó lakhelye 
Magyarországon, de szavazhat a szavazás napján, a választások napján Magyarországon, ezt 
kívánjuk érvényesíteni a választási eljárási törvényben. De még egyszer mondom, ez az ön 
által jól beazonosított, teljesen világos kockázat, és komoly nemzetbiztonsági munkát is és 
külpolitikai, diplomáciai és kétoldalú munkát igénylő dolog. Kérdés, hogy a magyar 
diplomácia és a magyar külképviseletek mennyire lesznek ügyesek a következő két 
esztendőben vagy a következő tíz évben, hogy ezt a jogot ki tudják kényszeríteni vagy 
érvényesíteni tudják ezt az állampolgári jogot azokban az országokban, ahol tagadásban 
vagyunk. 

Vannak olyan országok, amelyek nem tagadják, tehát papírforma szerint támogatják, 
de a saját nemzetstratégiai érdekeikkel ellentétes - fogalmazzunk így. Mint ahogy nekünk is 
vannak nemzetstratégiai érdekeink, a szomszédos népeknek is vannak nemzetstratégai 
érdekeik. Van, aki olyan országban él, mint mi, hogy nem minden állampolgára van az ország 
határain belül, van ilyen, ott természetesen a kettős mérce intézményét azért diplomatikusan 
alkalmazzák, magyarul ők maguk a kettős állampolgárságból következően a választójogot 
érvényesítik a saját állampolgáraik számára akár Magyarországon is, de számunkra könnyen 
lehet, hogy bürokratikus akadályokat fognak gördíteni: a posta például, szavazatfeladatás, a 
posta hogyan érkezik meg. Fel sem merül bennem, és abszolút nem feltételezem, szerintem 
ilyen veszély nem fenyeget, hogy belenyúljanak adott esetben a postai küldeménybe, de 
önmagában a posta kézbesítési rendje - mikor érkezik ide a posta - a szavazatszámlálás 
szempontjából abszolút nem mindegy. Erre működő rendszerek vannak bizonyos szomszédos 
országokban, ezeket szeretnénk érvényesíteni.  

Itt is intenzív kétoldalú együttműködésre, tárgyalásra van szükség. A különböző 
kormányok különbözőféleképpen állnak hozzá, tehát ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy 
változnak a kormányok, valamelyik országban ritkábban, valamelyik országban mellettünk 
sűrűbben, az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja. Legitim módon nehezen lehet 
megtagadni; ahol egyébként működő rendszer van, tehát a szomszédos ország jogrendszere 
ismeri, de tőlünk megtagadják, ez nyilván nem legitim dolog. 

És vannak olyan szomszédos országok, amelyek lehetővé teszik, jogilag támogatják, 
és társadalompolitikailag is támogatják azt, hogy a magyar választópolgárok éljenek a 
szavazati jogukkal, semmilyen akadályt nem gördítenek, sőt együttműködőek. Azt gondolom, 
hogy a helyi Belügyminisztérium, vagy a helyi választási irodák, vagy a helyi 
kormányapparátus tud segíteni, tud passzívvá tenni, és tud megfélemlíteni is adott esetben. Mi 
abban vagyunk érdekeltek, hogy mindenütt pozitív hozzáállás legyen. Bőven lesz az 
Információs Hivatalnak munkája e tekintetben, hogy a kormány számára és a 
Külügyminisztérium számára szükséges információkat begyűjtse.  
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A társszervezetekkel való együttműködésnél nagyon fontos dolog, hogy Pásztor István 
a katonai nemzetbiztonsági szervezetből jön, ő katonai hírszerző volt tulajdonképpen az 
elmúlt 22 esztendőben, szolgált külföldön is. A katonai hírszerzés műveleti részlegét vezette, 
második emberként tulajdonképpen műveleti igazgatói tevékenységet végzett, a műveleti 
terület főnöke volt. Ilyen értelemben a katonák és a közte lévő átjárás abszolút biztosított, 
tehát a két hírszerzés között semmiféle problémát nem látok, ma is szoros együttműködés van. 
Azt látni kell, hogy a katonai hírszerzés technikailag jelentős fejlesztésen esett át az előző 
kormányok idején a partnerszervezetek együttműködésének köszönhetően is. A katonai 
hírszerzés rendelkezik képességekkel, készségekkel, adatokkal, információkkal olyan 
esetekben is, amelyek a polgári hírszerzés számára értékesek, itt semmi gond az 
együttműködéssel.  

Azt gondolom, hogy a katonai hírszerzés legális, elfogadott hálózata a katonai attasék 
rendszere és a polgári hírszerzés rezidensi rendszere, ami fedett formában működik a 
világban, még nekünk is van valamennyi, nem sok ugyan, de még nekünk is maradt 
valamennyi az elmúlt 22 év megpróbáltatásai után. Ez a két rendszer szorosabb 
együttműködésre hozható vagy együttműködésbe kényszeríthető.  

Felmerült a fejlesztési terv, illetve szeretném arról tájékoztatni a költségvetési ügyek 
kapcsán, hogy azt az utasítást adtam a hírszerzés vezetőjének, hogy 2012-től egy ötéves 
fejlesztési és működési tervet állítson össze, tehát 2017-ig lássuk azt, hogy az Információs 
Hivatal miben gondolkodik, milyen humánpolitika jellemzi, és milyen műszaki, technológiai 
fejlesztési elképzelései vannak. Tehát nem azt kértem az Információs Hivatal főnökétől, hogy 
2014 tavaszáig tervezze meg az Információs Hivatal működését, hanem azt kértem, hogy 
legalább öt évre lássunk előre. 

Ugye egy állományról pontos képe van egy vezetőnek, sőt egy vezetőnek metsző 
pontos képe kell hogy legyen egy állományról, pontosan látja, hogy hányan fognak kihaladni, 
mert nyugdíjazásra kerülnek, pontosan látja a korfából következően, hogy milyen előmeneteli 
rendszert kell kialakítania, pontosan látja azt, hogy hány belépőre van szükség, és ha 
megkapja a világos feladatszabást - egyébként ez a kormány részéről az új főigazgató 
beiktatása kapcsán szeptember 17-én az Információs Hivatal épületében megtörtént, világos 
feladatszabás volt, a kormány elmondta, hogy mit akar -, akkor ehhez tud feladatokat 
rendelni. Nem véletlenül hoztam szóba, hogy a keleti nyitás nagyon szép politikai vízió, de ha 
nincsenek meg a lábai például a gazdaságpolitikában, nincsenek jó gazdasági ágenseink, 
ügynökeink, kereskedőink Keleten, akik üzletet tudnak csinálni vagy hozni, vagy éppenséggel 
nincs információnk, akkor az egész nem ér semmit sem.  

Miután mi nem túl nagy bölcsességről tanúbizonyságot téve, az elmúlt tíz évben vagy 
akár az elmúlt 22 évben Keleten jó néhány kereskedelmi pontunkat, jó néhány katonai attaséi 
állomásunkat, jó néhány információs pontunkat felszámoltuk, ezért világos feladat az, hogy a 
keleti nyitáshoz egy ilyen típusú reorganizáció is kell hogy párosuljon, és ezt meg lehet 
tervezni: humán erőforrásban is meg lehet tervezni, és meg lehet dologi költségben is 
tervezni. Ennek nagyjából számítható, hogy mi a költsége.  

Azt kértem a főigazgató úrtól, hogy nagyon gyorsan tegye le nekem az ötéves 
fejlesztési tervet. Először is: 2012-ben a költségvetésben szereplő tartalékok fedezetet 
szolgálnak a sürgős lépések megtételére, lehet olyan technológiai, fejlesztési igény, ami 
azonnali. 2013-ban a költségvetésben - százalékot nem tudok mondani - szerintem milliárdos 
nagyságrendű eltérés lesz, tehát a 7 milliárd helyett közelebb leszünk a 10-12 milliárdhoz a 
következő esztendőben, a 10 milliárdhoz, biztos vagyok benne, ahhoz, hogy a fejlesztések 
beindulhassanak, és öt évre előre pedig szét kell osztani az összeget. Itt a műszaki, 
technológiai fejlesztésnek komoly ára van, amennyiben erre van szükség, de ezt majd a 
főigazgató úr fogja megmondani.  
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Azt gondolom, ha komolyan vesszük a szabott feladatokat és saját magunkat, akkor 
ennek a humánpolitikai oldalát is meg kell adott esetben tervezni. És még egyszer mondom, 
itt nagyon komoly kérdés az, hogy amikor az Információs Hivatal új munkatársakat keres, 
fiatalokat toboroz adott esetben a végzős egyetemi világból, amire az elmúlt 22 évben 
általában példa volt - az én évfolyamtársaim közül is többen kerültek így be adott esetben más 
nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, egyszerű végzős egyetemistaként kereste őket meg egy-egy 
szolgálat.  

Ennek van egy kialakult rendje egyébként, az elmúlt 22 évben jó néhány egyetemmel 
van partneri együttműködése a titkosszolgálatoknak: adott esetben tehetséges, lényegében 
évfolyamelsőket próbálnak megkeresni, és gazdaságilag versenyképesnek kell lennie az 
ajánlatnak. Ma, amikor a privát világ az államnál jóval versenyképesebb ajánlatokkal bombáz 
egy fiatalt, ráadásul külföldre is csábítják, meg kell fizetni azokat a fiatalokat. Én erre 
építenék, illetve ezt a tanácsot adtam a főigazgató úrnak, hogy építsen erre a világra, nagyon 
sok jól képzett, nagyon sok, nyelvet beszélő, nagyon sok, a mai világ kommunikációs nyelvét 
értő, közgazdasági ismerettel rendelkező, földrajzi ismerettel rendelkező, intellektuálisan jól 
felvértezett emberre van szükség. Ön pontosan tudja, képviselő úr, hogy ez intellektuális 
munka alapvetően, és ezt a tudást meg kell fizetni. Ennek nyilván van többféle 
következménye.  

Én ma megkérdeztem, hogy hány embernek tudnak lakástámogatást biztosítani 
például, ha Budapestre kell költözni szolgálatteljesítés céljából, hány szolgálati lakása van az 
Információs Hivatalnak, van-e egyáltalán, és mi van a humánvonalon. Sajnos ezek leépülő 
rendszerek voltak az elmúlt 22 esztendőben, és itt nem a James Bond-i kémtevékenységre 
gondolok, arról nem esik szó, hanem egyszerűen az ott dolgozó emberekről, az ott dolgozó 
emberek munkakörülményeiről beszélek. És Harangozó képviselő úrnak igaza van, hogy 
természetesen nem szabad, hogy más nemzetbiztonsági szolgálatokhoz elcsússzon vagy 
szétcsússzon, tehát ha más nemzetbiztonsági szolgálatoktól is komoly munkát várunk el, 
akkor ezt a hozzáigazítást meg kell tenni. Nem olyan nagy állományról beszélünk; azért az 
világos legyen, hogy itt a költségoldal - önök pontosan tudják, hogy hányan dolgoznak, nem 
tudom, ez milyen mértékben nyilvános adat, nem szeretném kimondani a számot, de azt 
tudjuk, hogy 42 ezer rendőr van, legalábbis 40-42 ezer rendőri státusz van, és ehhez képest ez 
a létszám nem mondom, hogy nagyon szűk keresztmetszet, de nem olyan összegekről és nem 
olyan tételekről beszélünk. Ugyanez vonatkozik a többi titkosszolgálatra.  

Annyiban más az Információs Hivatal szerepe és jelentősége, hogy a globalizált 
világban az ország eladósodottságának szintje mellett a kiszolgáltatottságunk nem első helyen 
és nem elsősorban belbiztonsági, hanem külső biztonsági kérdések merülnek fel. Ami a 
nemzeti szuverenitás ügyét illeti, ha jól látom a világ folyását, akkor következő tíz-húsz-
harminc esztendőben minden kormány előtt ez lesz majd a fő kérdés, le fog egyszerűsödni 
erre, a nemzeti szuverenitás, pénzügyi, gazdasági függetlenség megtartása vagy meg nem 
tartása, a nemzeti szuverenitásból mikor, mennyit és hogyan adunk fel, vagy adunk-e 
egyáltalán fel. Ez a kérdéscsomag nagyon fel fog értékelődni, szinte bejön a belső, adott 
esetben szociális vagy társadalompolitikai kérdések mellé, ehhez információ kell, függetlenül 
attól, hogy egyébként éppen aktuálisan ki vezeti az országot. Tehát azt gondolom, az 
Információs Hivatal jövőjét ilyen módon minden komoly szándékú és komoly gondolkodású 
embernek kell megterveznie. Ezzel részben válaszoltam arra is, hogy a rendőrség és más 
titkosszolgálatok költségvetési helyzetét illetően mit gondolok. 

Ami Szijjártó Péter képviselőtársunkat és államtitkár kollégámat illeti, a szervezeti 
rend a miniszterelnökségen szerintem mindannyiójuk számára világos. A konstruktív 
légkörhöz képest érzem ennek a kérdésnek a nyíl jellegét (Dr. Harangozó Tamás: Jogos 
jellegét.), tehát a nyíl jellegét. Nem szeretnék azzal válaszolni, hogy természetesen az 
Információs Hivatal nemcsak kérdésekkel foglalkozik, én is még legalább nyolc olyan kérdést 
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soroltam fel, aminek semmi köze a külgazdasághoz, nyolc olyan kérdést érintettem, de ez a 
karizmatikus része valójában. A miniszterelnökséget államtitkár vezeti, és a 
miniszterelnökséget vezető államtitkár diszponál a miniszterelnökségen tevékenykedő 
államtitkárok egyéb jogviszonyai fölött is egyébként, ha megnézi. Munkaszervezet 
szempontjából ez egy egységes szervezet, amelyet a miniszterelnökséget vezető államtitkár 
vezet. Az érintett államtitkár kollégák dolgozói munkáltatói jogait is a miniszterelnökséget 
vezető államtitkárnak kell gyakorolnia. Ez egy kormányfilozófiai vagy kormányszervezési 
filozófia, hogy miért így alakult. Ez nem kancellária természetesen. 

A miniszterelnökséget a magyar történeti hagyományoknak megfelelően - de ha 
Németországban lennénk, akkor ezt kancelláriának hívnánk - miniszter vezeti, és teljesen 
világos a felállás. Itt ez így alakult, nem látok ebben jogi problémát. A tevékenységem pedig 
így is reneszánsz már, ami azt illeti, széles a spektrum, ahogy ma olvastam, a balettművészet 
támogatásától a hírszerzésig terjed, tehát elég komoly. Igyekszem lelkiismeretesen, ahogy a 
múltkor is mondtam, megfelelni ennek a feladatnak. Az ön kollégája is, aki itt ül a teremben 
ön mögött, dolgozott velem a Honvédelmi bizottságban, konstruktív légkör uralkodott a 
Honvédelmi bizottság azon ülésein, ahol a sajtó érdeklődési szintje nem billentette át a 
politikustársaimat a politikai show irányába a szakmai kérdésekről, szakmai hiteles 
kérdésekről volt szó.  

NVSZ kérdése. Az a végrehajtási rendelet, amely az NVSZ ellenőrzési jogát az egész 
államapparátus tekintetében szabályozza, nincs meg. A végrehajtási rendeletek jelen 
pillanatban nincsenek meg. Itt belső, nem vitának nevezném, szakmai nézeteltérések vannak. 
Nekem az a szakmai álláspontom, és ezt fogom képviselni, hogy az Információs Hivatal egy 
intakt rendszer, egy erős saját belső ellenőrzési rendszerrel kell rendelkeznie ugyanúgy, ahogy 
ez a katonai titkosszolgálatnál megvan. Ez a szakmai álláspont, hogy az Információs 
Hivatalnak a jelenleginél erősebb védelmi szolgálattal, belső védelmi szolgálattal, belső 
elhárítással kell rendelkeznie. Ez természetesen kritika a jelenlegivel szemben, tehát félreértés 
ne essék, a belbiztonságért aggódók jogos észrevétele az, hogy a belső elhárítás egy-egy 
szervezetnél nem erős, abban nem értünk egyet, hogy én azt gondolom, hogy ezt nem lehet 
általánosítani. Hogyan ellenőrizné a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amely csak belföldön 
tevékenykedhet, azokat a munkatársakat, akik az Információs Hivatal munkatársaként 
külföldön végeznek tevékenységeket? Őket hogyan ellenőrzi? Sehogy. Tehát a katonai 
hírszerzés és a polgári hírszerzés esetében ez megvalósíthatatlan, ez csak belső elhárítással 
lehetséges. A hírszerzés belső elhárításával lehetséges, amely jelen pillanatban, úgy 
gondolom, jelentős megerősítésre szorul. Nem elég a jelenlegi, ezzel a kritikával egyetértek, 
amelyet megfogalmaznak a munkánkkal kapcsolatban. 

Az iratnyilvánosság is szóba került itt. Az iratnyilvánosság vonatkozásában az én 
személyes álláspontom a képviselő úr által pontosan ismert. Ez egy komoly restanciája a 
kormányzatnak. Mindenképpen tájékoztatni fogom a miniszterelnök urat, mihelyst vége a 
bizottsági ülésnek, képviselő úr kéréséről, és a hiányosságra fel fogom hívni a figyelmét.  

Attól tartok, hogy a hiányosság súlyos, adott esetben belső érték- és elvi jellegű 
különbségekről is tanúskodik. Nyilván azért nem tudtunk kiállni eddig egy épkézláb 
megoldással, mert jó néhány kérdésben mi sem tudunk egyetérteni házon belül, nincs 
közöttünk teljes konszenzus az ügyet illetően. Elég széles a spektrum, amíg terjed a teljes 
iratnyilvánosságtól a fokozott iratnyilvánosságig. Ebben szeretnénk egy korrekt megoldással 
élni, de zajlik egyébként az Igazságügyi Minisztériumban az egész konstrukció és törvény 
előkészítése, a törvényjavaslatokat, a végrehajtási javaslatokat, a rendeleteket a kormány két 
olvasatban megtárgyalta ma, tehát többféle megoldási javaslat is volt ezzel kapcsolatban. 
Csak vannak alapkérdések, amelyeket rendezni kell. A lengyel mintát szándékozunk követni, 
ezt többször hangsúlyoztuk, ami a múlt feltárását illeti, a szervezeti struktúra kialakítását vagy 
az iratok nyilvánosságát illeti. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e még kérdés, 

észrevétel. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok 

szólni. Csak azt az egyet szeretném külön megköszönni, hogy itt világossá tette és 
nyilvánosan meg is erősítette, hogy 2010 előtt, sőt ha jól értem, Orbán Viktor személyes 
beavatkozása előttig az önök kormánya alatt is rendszeresen volt nyomás a kormányon az 
azeri ügyben. Világossá tette, hogy minden egyes biztonsági és diplomáciai kockázat világos 
és egyértelmű volt minden egyes kormánytagnak, így beleértve a miniszterelnököt, és azt is 
világossá tette, hogy mindezek ellenére Orbán Viktor személyesen eldöntötte ezt a kérdést, 
tudatában annak, hogy diplomáciai botrányba keveri ezt az országot, és tudatában annak, hogy 
biztonsági kockázatot jelent ez minden magyar állampolgárnak. Itt egyetlen kérdés van, hogy 
ezt vajon miért csinálta. Az én politikai véleményemet hozzáfűzve, gondolom, jókedvéből 
nem csinál ilyet még Orbán Viktor sem. Továbbra is megkerülhetetlen az a kérdés, hogy mit 
kapott vajon ezért cserébe, de hát ebben az az egy jó hír van, hogy előbb-utóbb úgyis ki fog 
majd derülni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen az államtitkár úrnak megadom a 

lehetőséget reakcióra, de attól tartok, én is fogok olyat mondani, amire lehet, hogy reagálni 
akar. Ha megengedi, ezt még gyorsan elmondanám. Természetesen engem mélyen 
megtisztelt, hogy az államtitkár úr a határon túli magyarok expedíciós tevékenységének 
nemzetbiztonsági kockázatait, különös tekintettel a szavazással kapcsolatosan érzékeli. Ezt 
eddig más politikustársai az önök oldaláról bagatellizálták. Ön volt az első, aki ennek a 
jelentőségét és a probléma súlyát érzékelte. Nagyon kérem az államtitkár urat, hogy a 
következő időszakban, közeledve 2014-hez, őrizze meg az ezzel kapcsolatos - hogy mondjam 
- elkötelezettségét, hogy ha már önök egy olyan javaslatot erőltetnek át, amely technikai 
értelemben, és itt most nem a határon túliak kettős állampolgárságáról van szó, mert azt a 
Szocialista Párt is támogatta, bár nem támogatta, de tudomásul vette a szavazati jogot, ami, 
tegyük hozzá, nem ugyanaz, tehát itt azért pici csúsztatást éreztem, hogy az államtitkár úr úgy 
fogalmazott, hogy aki a kettős állampolgárságot elfogadja, abból következik a szavazati jog. 
De ha még következne is, és önök ezt a szavazati jogot is megadták, ebből a technikai 
nehézségek fokozása az én szerény véleményem szerint nem következik. Tehát amiket ön 
nehézségként és kihívásként említett, indokolt végiggondolni, hogy nem túlzott-e, például a 
levélben való szavazás. Lehet ezt megoldani más módon is, konzulátusokkal, 
külképviseletekkel kapcsolatosan. 

Végezetül már csak egyetlenegy dolgot írtam fel magamnak, hogy valóban nem 
szeretünk, és a Nemzetbiztonsági bizottságra nem jellemző, hogy a médiának politizáljon. A 
Safarov-ügynek az a kérdése, hogy ön szerint van-e nemzetbiztonsági kockázata, 
következménye ennek a kiadatási ügynek, ön helyesen értékelt, hogy mi történt, de azért ott 
van egy jelentős különbség, hogy az egyik katona halott és brutálisan meggyilkolták, a másik 
pedig már nyolc éve a magyar büntetés-végrehajtás vendégszeretetét élvezte, most pedig 
nemzeti hősként őrnaggyá előléptetve éli a mindennapjait úgy, hogy ő volt a gyilkos, az 
áldozat pedig az örmény fél. Azért ez így ilyen értelemben mégsem egy támogatható helyzet, 
még akkor is, ha azon lehet vitatkozni, hogy kinek a hibájából állt elő. De azt még 
mindenféleképpen megkérdezném az államtitkár úrtól, hogy lát-e az ügy következményeivel 
kapcsolatosan nemzetbiztonsági kockázatot, figyelemmel arra, hogy olyan híradások is 
voltak, hogy fenyegetések történtek az Örményországban élő magyarokkal kapcsolatosan, az 
itteni külképviseletekkel, az azeri külképviselettel kapcsolatosan, vagy pedig fenntartják-e azt 
az álláspontot, hogy ennek az ügynek csak külpolitikai jelentősége van.  
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Most öné a szó. 
 
DR. LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető államtitkár: Köszönöm szépen. 

Adósuk maradtam még egy válasszal a volt rendvédelmi szakemberek külföldi magánjellegű 
tevékenységét illetően. 

Általában a volt rendvédelmi szakemberek szolgálati jogviszonyuk befejezése utáni 
magánjellegű tevékenységekkel kapcsolatban és a magán biztonsági szolgálatokkal 
kapcsolatban vagyok nem túl toleráns, tehát én szigorú szabályokat vezetnék be 
legszívesebben annak érdekében, hogy milyen tevékenységet végezhetnek, és milyet nem 
végezhetnek, mert lassan több a magán biztonsági ember, mint ahány hivatásos szolgál a 
magyar rendőrségben, sőt valószínű, hogy több is egyébként, erre vannak kimutatások, hogy 
hányan végeznek ilyen típusú tevékenységet.  

Akik az ön által citált ügyben érintettek, azok beutazó vízumot kaptak, és 
magánjellegű útnak álcázták a kiutazásukat; ez ellen nem tudunk orvosságot. 
Magyarországon, belföldön szerintem lehetne ezt a tevékenységet - az ilyen jellegű volt 
rendvédelmi dolgozó elmegy, és a rendészeti iparban vagy a rendvédelmi iparban speciális 
tudását árulja. Szerintem ez a világ nem túlzottan kontrollált, miközben Nyugat-Európában 
azért figyelmet fordítanak arra, hogy ezek az információk a magánvilágban ne hasznosuljanak 
vagy ez a tudás csak mérsékelten legyen hasznosítható. Azért ez minden ország 
szempontjából nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet - ez a személyes meggyőződésem. 

Azeri ügy. Harangozó képviselőtársam sajátosan eklektikusan értelmezte a 
mondandómat, és kibontotta annak általam nagyon szűkre szabott konkrét válaszrészét, 
egészen barokkos virághalmazzá vagy egy ilyen eklektikus folyammá dagasztotta, ami a 
magyar állampolgárok életének veszélybe sodrását jelenti.  

Azt gondolom, hogy induljunk ki abból, ami a konkrét kérdése volt az elnök úrnak is, 
és amire ön célzott, de szerintem nincs így. Jelenthet-e Magyarország számára, a 
Magyarországon élő állampolgárok számára vagy egyetlenegy magyar állampolgár számára is 
valós nemzetbiztonsági kockázatot ez a döntés, vagy jelentett-e biztonsági kockázatot? A mi 
tudásunk és megítélésünk szerint nem. Határozott a válaszom és álláspontom: magyar 
állampolgárok számára valós biztonsági kockázatot nem jelentett az a visszhang, ami 
Örményországban vagy az örmény nemzetközi világban kialakult. Lényegében a 
tiltakozásokat leszámítva, amelyek egyébként egy bizonyos határt nem léptek át - a francia 
nagykövetség előtt is volt Párizs belvárosában tiltakozás, de ezek soha semmilyen atrocitásba, 
bármiféle szélsőséges cselekménybe nem fordultak át még akkor se, ha egyébként érthető 
formában nagyon magas volt az érzelmi hőfoka az örmény fél megnyilvánulásának.  

Az egy következő kérdés, hogy diplomáciai vonalon, külpolitikai vonalon ez milyen 
következményekkel járt. Ennek azért érdemes utánanézni higgadt fejjel - az események 
utánaolvasása is egy komoly iskola, ami szerintem egy politikus önképzésében is, talán az 
önében is egy fontos állomás lehet -, hogy a nemzetközi sajtó hogyan kommentálta 
Magyarország szerepvállalását.  

Azért tegyük világossá: Németországban példának okáért az azeri gyilkos 
kiengedésének magyar felelősségét fel sem vetették, a német kormány, a német sajtó szóba se 
hozta, az amerikai sajtó is igen-igen vékony, a sajtókommentárok döntő része, lényegében 
még az amerikai kormányhoz közel álló sajtókommentárok döntő része sem foglalkozott 
ezzel. Az más, hogy Azerbajdzsánról mit írtak, de bennünket mint az ügy szereplőjét az 
esetek 80 százalékában meg sem említettek. (Dr. Harangozó Tamás: Ez nem igaz!) Tehát 
hogy valóban a nemzetközi világban ez milyen botrányt okozott, azért legyünk reálisak: a 
nemzetközi politikai erőtérben a különböző kormányok pontosan különbséget tudtak tenni a 
mi kiadatási eljárásunk és az azeri partner inkorrekt eljárása között, sportszerűtlen és inkorrekt 
eljárása között. Világos a különbség, világos volt a vonalhúzás. 
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Mi az örményekkel hatszáz éve élünk együtt itt a Kárpát-medencében. Nem 
gondolhatja bárki is komolyan, hogy lenne olyan felelős politikus Magyarországon, 
egyáltalán felelős döntéshozó vagy véleményformáló, aki a magyarországi, magyar 
nyelvterületen vagy a történelmi Magyarország területén élő örmény közösség legitimitását, 
velünk való együttélését megkérdőjelezte volna vagy meg akarta őket bármilyen formában is 
bántani - szó nincs erről. (Dr. Harangozó Tamás: Felelős politikus biztosan nem!) Szó nincs 
erről! Hatszáz éve élünk itt a Kárpát-medencében együtt problémamentesen, teljes 
békességben, és a két nép gyarapodása és virágzása számos ponton kapcsolódik egymáshoz az 
elmúlt hatszáz esztendő történelmét illetően. Aki Erdély történetét ismeri, az pontosan tudja, 
hogy mire gondolok, vagy adott esetben a Budapesten egzisztáló és a Kárpát-medencében 
kereskedő örmény közösségek bármelyik részére gondolhatnék; most nem a XXI. századra 
gondolok, mert sajnos egy olyan közösségről beszélünk, amelynek a száma folyamatosan 
csökkent az elmúlt évszázadok során. 

Az más kérdés, hogy a nemzetközi örmény közösség egy befolyásos közösség a 
nemzetközi világban. Franciaországban, az Amerikai Egyesült Államokban, angol 
nyelvterületen, de a világ bármely pontján nagyon komoly, nagyon komoly, legitim, 
befolyásos, a magyar diaszpóránál adott esetben hangosabb és befolyásosabb közösség, 
Amerikában talán a lengyelével vetekedő befolyása van az örmény diaszpórának. 
Nyilvánvaló, hogy ők a sérelmüket manifesztálták, a sérelmüket elmondták, ebben, azt 
gondolom, semmiféle különleges dolog nincs, de azért ha megnézi ezeket a visszhangokat, a 
magyar lépés sérelmezésén túl a fókusz az azeriekről szólt.  

És azért itt feltennék egy kérdést, képviselő úr, ami nyilván egy nyitott kérdés, de 
ennek a helyzetnek a kényessége - az iszlám világ vagy a nem keresztény világ és a 
keresztény örmény világ közötti különbségtétel, konfliktus, nehézség minden kormány 
számára nagyon komoly kérdés. Érdemes megnézni, hogy az elmúlt tíz évben arra a kérdésre, 
hogy az örmény holokausztot ítélje el a magyar parlament vagy a magyar kormány, melyik 
politikus és melyik politikai erő hogyan reagált - a törökök 1915-ös tevékenységére gondolok. 
Tehát ha egyenlő mércével akarunk mérni, akkor az elmúlt húsz évben a mindenkori magyar 
kormányok, mondjuk, a 2002 és 2010 közötti magyar kormány miért nem tette meg azt a 
lépést és azt a gesztust, hogy a törökök által elkövetett örmény holokausztot, mondjuk, 
törvénybe foglalja, miközben ez az örményeknek folyamatos kérése és törekvése? (Dr. 
Harangozó Tamás: Ne vicceljél már!)  

Tehát örmény jogvédőként föllépni (Dr. Harangozó Tamás: Pontosan azért, hogy ne 
avatkozzunk bele ilyen konfliktusba!), örmény jogvédőként föllépni hirtelen olyanoknak, akik 
az örményekről semmit nem tudnak, az örmény világgal nem foglalkoztak, minimum politikai 
akció, és erősen kétséges, tehát nem hiteles a magyar ellenzéki pártok egy részének föllépése 
örmény érdekvédelem jogcímén, mert amikor meg lett volna a lehetősége, képviselő úr, hogy 
szavazatával támogassa a törökök tevékenységének elítélését, akkor ezt nem tette meg. Az lett 
volna egy örmény jogvédő lépés és egy örménytámogató lépés az én megítélésem szerint. 

Konkrétan még egyszer: nincs nemzetbiztonsági veszély, nincs nemzetbiztonsági 
kockázat, de holnap egyébként, képviselő úr, minden kérdésére választ kap, hiszen a 
miniszterelnök úr holnap délben Grúziába utazik; Grúziában 300 ezer örmény él, és meg 
fogjuk látni, hogy ott mi fog történni. Minden kérdésükre választ kapnak, hogy az örmény 
közösség hogyan fogja ott lereagálni a magyar miniszterelnöki látogatást ebben a térségben - 
ezt tudom önöknek mondani. Tehát az események után talán annyit engedjenek meg, azt azért 
rögzítsük, hogy jogilag nem megkérdőjelezhető a magyar állam eljárása a kiadatási ügyben. 
Politikailag az ország határain kívül igazából egyetlenegy diplomáciai partner sem kifogásolta 
a magyar álláspontot és a magyar lépést, a fő szövetségesek részéről nem illette kritika 
Magyarország tevékenységét, a belpolitikai sorozatban pedig nem hiteles az (Németh Szilárd 
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István: Kicsit izzadtságszagú!), amit előadtak néhányan ebben az ügyben, ami azt gondolom, 
hogy túlmegy azon a határon, ami tolerálható lenne.  

Az pedig, hogy ilyen esetben ki vagy hogyan dönt, azt gondolom, a külügyminiszter úr 
a Külügyi bizottság előtt részletesen elmondta az eseményfolyamatot, elmondta a 
döntésfolyamatot - egyébként az Információs Hivatalt érintette -, elmondta, hogy a 
kormánydöntés hogyan született meg. Ennél kimerítőbb tájékoztatást nem lehet adni, úgy 
gondolom, és a miniszterelnök úr tudomásom szerint a nyilvánosság előtt ezekre a kérdésekre 
válaszolt már. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, ön becsületesen és néha logikusan is védi azt az álláspontot, 

amit a kormány képviselt, nem is vinném tovább ezt a vitát, azonban van egy kérdés, ami 
szintén nyitott kérdés, és szintén az örményekhez kötődik. Valóban nehéz arra választ adni, 
hogy az örmény holokauszttal kapcsolatos magyar álláspont hogyan alakult, de amikor ön 
ilyen jól ismeri az örmény-azeri helyzetet, ami nemzetiségi, vallási, ezer-, sok száz éves 
történelmi konfliktusra meg a sztálini Szovjetunió megalakulása környéki konfliktusra 
vezethető vissza - valószínűleg Sztálin úr vagy elvtárs nem túl jó döntést hozott, amikor ott a 
Karabakh vidékével kapcsolatos kérdésekben eldöntötte az államhatárokat -, és tudott, hogy 
ilyen problémás a történet, akkor egy ország politikusainak nemcsak ott van a felelőssége, 
hogy jogilag megkérdőjelezhetetlen vagy jogilag védhető álláspontot képviseljenek.  

Ez igaz, amit ön elmondott, de a valós vád önökkel szemben nem is az volt, hogy 
jogilag megkérdőjelezhető az eljárás, hanem amikor tudható ennek a következménynek csak a 
lehetősége is, akkor ilyenkor a kiadatás - és ön helyesen mondta azt, hogy a Magyar 
Köztársaságnak az az érdeke, hogy az esetek jelentős, döntő többségében egy idegen 
állampolgár ott töltse le a büntetését, amelyik államnak az állampolgára, ez általános 
szabályként helyes. 

De amikor tudható, hogy darázsfészekbe lépünk, hiszen bármiféle, a status quót 
megváltoztató döntés - és a status quo az, hogy itt követte el a bűncselekményt, itt ítélték el 
ezért a cselekményért, és ön által helyesen többszörös minősített emberölésért ítélték 
fegyházbüntetésre -, minden ilyen állapot megváltoztatása igen komoly kockázatokkal jár. 
Ilyen esetben a status quónak, hogy itt tölti a büntetését, a meg nem változtatásnak jelentősen 
kisebb kockázata, mert akkor legfeljebb csak havonta kell egy-egy ilyen azeri törekvést 
visszautasítani udvariasan, hogy nem kívánunk változtatni, így viszont mégiscsak 
darázsfészekbe léptek és láthatják is, hogy ha nem jogi, de politikai, diplomáciai 
következményei lettek. Tehát én csak azt a költői kérdést teszem fel, hogy nem lett volna 
egyszerűbb hagyni, hogy a büntetését itt töltse le, még akkor is, ha a kiadatás valóban helyes 
általános intézmény, de nem kötelezettség, abban az esetben, amikor láthatóan kockázatot rejt 
még akkor is, ha biztosan nem lehetett tudni, de a kockázata megvolt ennek a lépésnek, akár 
egy, akár két év múlva, akár azonnal. 

A legrosszabb verzió jött létre, hogy nem az a forgatókönyv bizonyosodott be, hogy 
megrendült egészségi állapotára való tekintettel egy év után kegyelemben részesítik - ez 
szokott történni -, hanem nemzeti hősként már másnap előléptették. Ha ezt nem is lehetett 
tudni, de az elvi lehetősége megvolt, ezért azt gondolom, költői az a kérdés, és nem is fog sem 
ön, se más választ adni arra, hogy miért nem a kisebb kockázatot választották, hogy töltse le a 
büntetését itt, és nem adunk ki valaki olyat, akinek a kiadatása komoly, ha ezek szerint nem is 
nemzetbiztonsági kockázatot, el tudom fogadni, de diplomáciai kockázatot igenis jelentős 
mértékben tartalmazott. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna ilyen téren a status quo 
fenntartása. Nem lehet megérvelni az ezzel ellentétes döntést még akkor is, ha nem kétséges, 
hogy jogilag betartottak minden szabályt, de ez nem is elsősorban jogi kérdés, hanem azt kell, 
hogy mondjam, belenyúltunk olyan nemzetiségi, vallási évszázados ellentétbe - és ezáltal a 
döntésünkkel részben állást foglaltunk -, ami nehezen fenntartható.  
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Ha az államtitkár úr akar még erre válaszolni, van lehetőség ha pedig nem, akkor 
nagyon szépen köszönöm. 

 
DR. LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető államtitkár: Egyetértek önnel. A 

helyzet leírásában egyetértünk, a végkicsengés megítélésében nem. Ez azoknak a felelőssége 
mindig, akik a választóktól bizalmat kapnak arra, hogy kormányt alakítsanak és az országot 
kormányozzák. Kormányzati felelősség, és a kormány viseli ezért a felelősséget most is és a 
jövőben is. Amikor majd önök kormányozzák ezt az országot, önöknek is meglesz a 
felelősségük arra, hogy különböző ügyekben döntést hozzanak, amiért viselni kell a 
felelősséget. Ilyen az élet. Vagy igen, vagy nem. Néha dönteni kell. Most bizonyos döntés 
megszületett, vállaljuk ennek minden felelősségét. 

 
ELNÖK: Hosszú időre visszatekintve ez volt a legkarakánabb politikai állásfoglalás.  
Harangozó képviselő úr még jelezte, hogy röviden kíván szólni. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egy mondatot szeretnék 

mondani államtitkár úr hosszú fejtegetése után. Attól tartok, valakivel bizonyára összekever. 
Én nem vagyok örmény érdekvédő. (Dr. Lázár János: Nem mondtam.) Én a Magyar 
Köztársaság országgyűlési képviselője vagyok, államtitkár úr. Én magyar állampolgárok 
érdekében, biztonságának érdekében kérdezem meg egyébként az Információs Hivatalt 
mostantól felügyelő államtitkárt, hogy ezekben a kérdésekben milyen veszély van vagy 
esetleg nincs. (Németh Szilárd István: Menjünk már, gyerekek! Menni kéne!) Én ettől 
függetlenül nem nyugodtam meg attól, hogy az államtitkár úr azt mondta, hogy nem lehet 
ennek következménye. Ön sem tudja kiszámítani, mint ahogy mi sem, hogy lesz-e ennek akár 
fizikai következménye is.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úrnak, a helyettes államtitkár 

asszonynak, az államtitkárság munkatársainak, a főosztályvezető uraknak, hogy itt voltak és 
megtisztelték a Nemzetbiztonsági bizottság ülését. További jó munkát kívánok! (Dr. Lázár 
János: Köszönjük szépen!) Akik pedig még délután vagy az esti órákban találkoznak 
Filippinél, azoknak is jó munkát kívánok! (Dr. Kocsis Máté távozik a bizottsági ülésről.) 

Egyebek 

Az „Egyebek” napirendi pontra áttérve, természetesen nyilvános ülésen, a jövő heti 
üléstervvel kapcsolatosan tájékoztatnám a bizottsági tagokat, amennyiben még csekély 
érdeklődésre igényt tartanak, azzal kapcsolatban, hogy mit tervezünk a jövő héten. Jövő héten 
egy órakor tartanánk ülést. Egy olyan napirendi pont van, ami még tisztázásra vár. Ezzel 
kapcsolatban majd konzultálunk az alelnök úrral, ami Mile képviselő úr javaslatával 
kapcsolatos, és ahol a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattól várok még választ azzal 
kapcsolatosan, hogy jövő héten alkalmas-e a napirendre tűzés, illetve Mile képviselő úr többi 
napirendi javaslatát is a magam részéről támogatom, de természetesen az alelnök úrral 
konzultálok. Köszönöm szépen a mai munkát. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Vicai Erika 


