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Napirendi javaslat  
 
1.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 
a)  Az izraeli fegyveres erők által 2006 őszén Budapesten folytatott 

tevékenységekről szóló információk valóságtartalmának ellenőrzését szolgáló 
eseti bizottság felállításáról szóló határozati javaslat (H/10888. szám) 
(Volner János és Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

  
b)  A pártok által állami vállalatoktól és külföldi szervezetektől kapott 

támogatások jogszerűségét, valamint a Magyar Szocialista Párt esetleges 
bűnözői körökkel kialakult kapcsolatait vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról 
szóló határozati javaslat (H/10894. szám) 

 (Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
  
c)  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10962. szám) 
(Dr. Dorosz Dávid, Jávor Benedek, Karácsony Gergely, Scheiring Gábor, 
Szabó Rebeka, Szabó Timea és Szilágyi Péter (független) képviselők önálló 
indítványa) 

  
2.  A Paksi Atomerőmű Zrt. által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli 

mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/94/2013.) 
  
3.  Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása; a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdenénk a mai ülést. 

Elsőként a helyettesítéseket ismertetném: Németh Szilárd alelnök urat Móring 
képviselő úr, Lezsák Sándor alelnök urat Tóth képviselő úr, Meggyes képviselő urat pedig 
Csenger képviselő úr helyettesíti. A bizottság határozatképes. 

Tisztelettel köszöntöm az 1. napirendi pontnál a Belügyminisztérium és az 
Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőit, és természetesen tisztelettel köszöntjük a sajtó 
munkatársait. Nagyon bízom benne, hogy a kiküldött napirendnek köszönhető az érdeklődés. 

Az 1. napirendi pont döntés tárgysorozatba-vételekről, majd egy közbeszerzési 
mentesítés, és az egyebek szerepel napirenden. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e a 
napirenddel kapcsolatosan valamilyen észrevételük. (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. Akkor 
kérem, hogy a mai napirendről - a helyettesítésekre figyelemmel - szavazzunk! (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy egyhangú.  

Az 1. napirendi ponton belül a), b), c) tárgysorozatba-vételi döntés, indítvány szerepel. 
Az a) javaslatnál az indítványozók közül Mirkóczki képviselő úr egyben tagja a 
Nemzetbiztonsági bizottságnak. A b) pontnál, ha Volner képviselő úr nem jelenik meg, akkor, 
megkérném Mirkóczki képviselő urat, hogy képviselje, amennyiben nem lehetetlen 
vállalkozás, ezt a véleményt. (Mirkóczki Ádám: Már megint prejudikál!) A c)-nél pedig majd 
meglátjuk, hogy jelen lesznek-e a képviselők. 

Parancsoljon, Mirkóczki képviselő úr, akkor öné a szó. 

Az izraeli fegyveres erők által 2006 őszén Budapesten folytatott tevékenységekről 
szóló információk valóságtartalmának ellenőrzését szolgáló esti bizottság felállításáról 
szóló H/10888. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről)  

Mirkóczki Ádám el őterjesztése  

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Most a 
közös indítványról van szó… 

 
ELNÖK: Igen. 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik) előterjesztő: Jó, csak hogy tiszta legyen.  
Részletesen nem húznám az időt az indoklással, szerintem mindenki megkapta, vagy 

mindenki olvasta, vagy akit érdekelt, olvasta. Én azt gondolom, hogy a WikiLeaks által 
kiszivárogtatott anyagok vagy dokumentumok elég súlyos kérdéseket vetnek fel; igyekeztünk 
úgy megfogalmazni ezt a beadványt - ami az iménti albizottsági ülésen is téma volt -, hogy 
nem állítunk, mi kérdezünk, vagy kérdezni szeretnénk.  

Ha nincs semmi valóságtartalma ezeknek a dokumentumoknak, akkor is és azért is 
fontos egy ilyen vizsgálat, ha pedig van, akkor meg értelemszerűen még fontosabb. 
Szeretnénk tisztázni ezeket az alapvetéseket, és van néhány olyan kérdés, amely különösen 
fontos a tekintetben, hogyha például idegen fegyveres erők - és most itt nyugodtan 
elvonatkoztathatnánk, hogy izraeli vagy más, teljesen mindegy -, nagyon sok kérdést felvet 
az, hogy miért épp Budapesten, ki adott rá engedélyt, miért, milyen céllal stb. Nem hiszem, 
hogy ezt különösebben ebben a bizottságban ecsetelni kell, hiszen ezeknél a fajsúlyú 
kérdéseknél sokkal kisebb esetekben is összeült már akár rendkívüli bizottsági ülés is, hogy 
tisztázza a felmerült kérdéseket.  

Én azt gondolom, hogy egy ilyen súlyú kérdésnél vagy problémánál vagy felmerülő 
dolognál nélkülözhetetlen az, hogy egy szakbizottságban, illetve egy parlamenti 
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vizsgálóbizottságban tisztázzuk ezeket a kérdéseket, és természetesen, ha igény van rá, vagy 
szükség van rá, akkor itt a Nemzetbiztonsági bizottságban mint most kijelölt illetékes 
szakbizottságban.  

Szeretném kérni, hogy mindenki a probléma súlyára tekintettel támogassa a 
napirendrevételt.  

Köszönöm. 

Kérdések, észrevételek; válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. És köszönöm az Alkotmányvédelmi Hivatal 
és a Belügyminisztérium munkatársainak, hogy jelen lesznek ennél a napirendi pontnál, 
hiszen ez sokban segíti - bizonyos szempontból - ennek a kérdésnek a tisztázását. 

Kérdezem, hogy képviselőtársaim részéről van-e ezzel az indítvánnyal kapcsolatosan 
kérdés vagy észrevétel. (Jelzésre:) Kocsis képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én az Alkotmányvédelmi Hivatal 

főigazgatójától szeretném megkérdezni - és szerintem ezzel rövidre is zárhatjuk ennek a 
napirendnek az érdemi vitáját -, hogy áll-e rendelkezésre akár önöknél, akár a 
Belügyminisztérium alá tartozó bármely szervnél arra vonatkozóan adat, információ vagy 
dokumentum, amely alátámasztja ezt az újságírói feltételezést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt főigazgató úrnak megadnám a szót, annyival 

egészíteném ki, hogy én azt gondolom, ha egy ilyen súlyos állításra tényszerű bizonyítékok 
vannak, akkor természetesen ilyenkor mindig szükséges valamilyen intézkedés, azonban nem 
állom meg, hogy ne mondjam azt, hogy alapvetően pártpolitikai indíttatású ez a kérdésfeltétel, 
hiszen ennyi évvel az események után önmagában egy ilyen hírportálra hivatkozva (Mirkóczki 
Ádám: Hírportálra?) egy ilyen eseti bizottságot felállítani, azt gondolom, csak abban az 
esetben lenne lehetséges, de akkor viszont nem az eseti bizottság lenne helyes, ha ennek 
lehetne valóságalapja. De én is csatlakoznék Kocsis képviselő úr kérdéséhez, kérdezném a 
BM és az AH jelen lévő képviselőit, hogy ilyen súlyú állítást megalapozó tények állnak-e 
rendelkezésre.  

 
DR. KISS ZOLTÁN (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 

Belügyminisztériumnak nem áll a rendelkezésére ilyen információ. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Főigazgató úr, parancsoljon! 
 
GÖBÖLÖS LÁSZLÓ, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója: Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alkotmányvédelmi Hivatalnak nem áll rendelkezésére ehhez kapcsolódó információ.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki képviselő úr, parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Röviden 

pontosítanék: azért ez nem egy hírportál és nem egy újságírói vélelmezés, hanem Amerika 
egyik legfontosabb hírszerző ügynökségének vagy hírszerző ügynökségének munkatársai 
által… (Dr. Harangozó Tamás: Azóta cáfolt!) Azóta cáfolt… - én is cáfolnám, ha én 
követtem volna el. No mindegy, én ezt a pontosítást megtenném. 

A másik pedig az, hogy én értem, és teljesen jogos is a kérdés az Alkotmányvédelmi 
Hivatal és a Belügyminisztérium felé, de tekintettel arra, hogy nem zárt ülésen vagyunk, most 
mégis mit vártak képviselőtársaim, hogy milyen válasz fog érkezni? 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Borzasztó egyszerű választ vártunk, tehát azt nyílt ülésen 

is el lehet mondani, hogy valaminek nincs valóságalapja. Ha esetleg a BM vagy az AH azt 
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jelezné, hogy zárt ülésen tudnak erre választ adni, akkor természetesen megtennénk az ehhez 
szükséges intézkedéseket, de miután nem ilyen hangozott el, így azt gondolom, hogy 
viszonylag könnyebb a döntési helyzet. 

Kérdezem képviselőtársaimat… (Jelzésre:) Bocsánat! Mirkóczki képviselő úr még 
egyszer. 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Elnézést, egy fontos 

dolgot kihagytam az imént, hogy az, hogy mire van információ és mire nincs, az 
meglehetősen furcsa, hiszen az egyik legnagyobb kereső oldalon, ha beírjuk 2006 őszére 
vonatkozóan izraeli fegyveres szervek budapesti tevékenységét, akkor egy kereskedelmi 
televízió híradójának felvételét látjuk, ami képpel, hanggal alátámasztva beszámol arról, hogy 
érkezik 120 izraeli katona Ferihegyre. Ennyit arról, hogy mire van információ és mire nincs. 
Minden más nyilván ezután következik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még kérdés 

vagy észrevétel ezzel a javaslattal kapcsolatosan, esetleg a BM vagy az AH részéről nincsen-e 
újabb információ, ezáltal nem került-e új megvilágításba az ügy. (Jelzés nem érkezik.)  

Határozathozatal 

Ha nincs, akkor felteszem szavazásra, hogy ki támogatja Volner János és Mirkóczki 
Ádám képviselők önálló indítványát az izraeli fegyveres erők 2006 őszén Budapesten 
folytatott tevékenységéről szóló információk valóságtartalmának ellenőrzését szolgáló eseti 
bizottság felállításáról szóló határozati javaslatot. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy 11 nem szavazat van. A bizottság nem 
támogatta ezt a javaslatot. 

A pártok által állami vállalatoktól és külföldi szervezetektől kapott támogatások 
jogszerűségét, valamint a Magyar Szocialista Párt esetleges bűnöző körökkel kialakult 
kapcsolatait vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/10894.) 
(Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 

A b) pontban a pártok által állami vállalatoktól és külföldi szervezetektől kapott 
támogatások jogszerűségét, valamint a Magyar Szocialista Párt esetleges bűnözői körökkel 
kialakult kapcsolatait vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat szerepel 
Volner képviselő úr részéről. Köszönjük szépen a BM és az AH részvételét. 

Visszatérve a b) pontra, Volner képviselő urat nem látom, de Mirkóczki képviselő 
úrnak megadom a szót, hiszen frakciótársa. 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ezt sem hiszem, hogy 

különösebben kell ecsetelni. Azt gondolom, a cím is beszédes, illetve sokat elmond a 
problémáról és a felmerült jelenségről. Azt gondolom, ha a sajtó által nap mint nap vezetett 
tematikát figyelembe vesszük, akkor itt mindannyiunkat beleértve, a parlamenti pártok 
részéről előszeretettel hangzik különböző - ha úgy tetszik - rágalom vagy vádaskodás a másik 
pártra vagy más politikai erőre, hogy kit honnan pénzelnek, ki honnan kap támogatásokat és a 
többi, és a többi, a portikos ügy meg értelemszerűen az iménti albizottság okán, illetve a 
megismert hangfelvételekből adódóan adja magát, hogy miért kell erről beszélni. 

Azt gondolom, itt a lehetőség arra, hogy minden párt becsülettel álljon egy ilyen 
vizsgálat elé, és akkor igazolja mindenki, hogy kit honnan pénzelnek. Értem ez alatt 
természetesen a Jobbikot is, hiszen mi is megkapjuk mindig, hogy hol Iránból pénzelnek 
minket, hol Oroszországból, az MSZP szerint a Fidesz, a Fidesz szerint az MSZP pénzel 
minket, hogy az LMP-ről ne feledkezzek meg természetesen, Richard Field és társai által ők 
is napvilágra kerülnek vagy elég gyakran a sajtó kereszttüzébe kerülnek. Azt gondolom, 
minden pártnak érdeke, hogy a nyilvánosság előtt tisztázza, hogy rendelkeznek-e külföldi 
forrásokkal, és ha igen, milyenekkel, az mennyire jogszerű, milyen célú és a többi. Én most is 



- 8 - 

csak arra biztatom a képviselőtársaimat, hogy itt a nyilvánosság előtt akkor mindenki 
támogassa azt, hogy legyen tiszta saját pártjának finanszírozása. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki szeretne 

hozzászólni. (Jelzésre:) Tessék, parancsolni!  
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Két részre 

bontanám a dolgot. Van az eleje, a pártok finanszírozása: ott gyakorlatilag az információkat a 
pártoktól maguktól lehet megszerezni, és a Számvevőszék az, amely vizsgálja, hogy ez 
jogszerű-e vagy sem. 

A második része, ahol a Magyar Szocialista Párt esetleges bűnözői körökkel kialakult 
kapcsolatát kell vizsgálni: ez az a bizonyos Portik-Laborc-albizottság, úgyhogy szerintem itt 
nyitott kapukat döngetnek a képviselőtársaim. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A felvetés első részére csak egy mondatban reagálok. 

Nyilvánvalóan nyilvános adat a pártok finanszírozása, működése, beszámolója, tehát én is azt 
gondolom, hogy az eseti bizottságnál sokkal illetékesebb testületek vannak erre.  

A felvetés második részét pedig nagyon remélem, nem úgy kell értelmezni, hogy 
Csenger képviselő úr a Magyar Szocialista Párt bűnözői kapcsolatát vélelmezte felismerni 
bármilyen szinten is, mert az rendkívül rossz ízű lenne. 

Parancsoljon, Móring képviselő úr! Aztán Kocsis képviselő úr következik. 
 
MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Köszönöm szépen. Azt javasolnám, hogy egy 

parlamenti eseti vizsgálóbizottság felállítása helyett a néhány perccel ezelőtt munkáját aktívan 
elkezdő és Mile képviselő úr által vezetett albizottság tevékenységi körét bővítsük ki 
esetlegesen azokkal a felvetésekkel, amelyeket ez az előterjesztés tartalmaz. Annak 
megfontolását tudom támogatni, az eseti vizsgálóbizottság felállítását nem tartom 
indokoltnak. 

Köszönöm.  
 
Köszönöm szépen. Mile képviselő úr, aztán Mirkóczki képviselő úr.  
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Az indítvány első részével 

kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani - ha már a pártfinanszírozásról beszélünk, és ha 
már meg is említette a képviselő úr az LMP-t -, hogy az elejétől fogva mi a nyílt 
kampányszámla mellett kardoskodtunk, ami azért elég komoly garanciákat ad arra, hogy itt 
nem történnek olyan támogatások, nemkívánatos jelenségek, amelyek mondjuk, 
veszélyeztethetik a demokráciába vetett bizalmat, tehát ezt ajánlom megfontolásra.  

És utána hál’ istennek a képviselőtársaim már megerősítették azt, amit én most 
mondandó vagyok. Az e) pont és ez a ténymegállapító albizottság pontosan arra jött létre, 
hogy a Portik-Laborc-találkozó körülményeit vizsgálja, nem zárva ki azt természetesen, hogy 
ha olyan új elem vetődik fel, ami indokolttá teszi, hogy újabb iratokat kérjünk be, a 
vizsgálódásba mélyebbre hatoljuk, ez természetesen adott lehetőség. (Jávor Benedek 
megérkezik az ülésre.) De ebben az esetben eseti bizottságot szervezni -az f), g) és h) pont is 
tulajdonképpen erre vonatkozik -, az olyan párhuzamosság, ami szerintem felesleges és nem 
szolgálja a hatékonyságot.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Közben megérkezett a képviselőtársam, nyugodtan fáradjon be, üljön le az 

asztalhoz annál is inkább, mert indítványozók is lesznek majd a c) napirendnél. Jávor 
képviselő úr, amelyik hely szimpatikus, foglalja el! 

Mirkóczki képviselő úr, parancsoljon! 
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MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék 

megjegyezni mindenki számára, hogy természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a pártok 
finanszírozását milyen szerv és hogyan ellenőrzi, arra azonban szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy az Állami Számvevőszék a pártok finanszírozásával kapcsolatban kizárólag azt 
ellenőrzi, hogy honnan származik, mire fordítók, és jogszerűen történik-e a pártok esetében az 
a bizonyos összeg.  

Azt azonban, hogy egyes támogatók és támogatók által adott összegek és kívánalmak 
jelenthetnek-e adott esetben nemzetbiztonsági kockázatot, az Állami Számvevőszéknek nincs 
lehetősége arra, hogy vizsgálja. Ez az indítvány elsősorban ezt a célt szolgálná, és 
emlékezzenek rá, képviselőtársaim, hogy itt a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén már 
korábban, talán egy-másfél évvel ezelőtt egy interjú kapcsán indítványoztam is egy ilyen 
napirendi pontot, pontosan Bajnai Gordon és a mögötte álló alapítvány amerikai forrásaira, 
illetve a támogatói által hangoztatott elég súlyos dolgokra szerettem volna rövid reakciót, amit 
akkor sem támogattak. Szóval, ezt csak azért mondanám, hogy itt nem minden fekete meg 
fehér, és nem elégedhetünk meg azzal, hogy minden évben minden párt köteles készíteni egy 
mérleget a forrásaira vonatkozóan, mert az Állami Számvevőszéknek azért korlátozottak a 
lehetőségei.  

Volner János védelmében pedig annyit - és itt köszönöm Móring képviselő úr 
javaslatát -, hogy amikor ezt az indítványt készítette, akkor még nem volt tudható, hogy az 
imént felállt albizottság lesz-e, mikor lesz, úgyhogy ő azért vonta össze ezt a kettőt. Ha a 
kormánypártok részéről járható, akkor nyilván az albizottságban majd kitérünk még erre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt azért némi fogalmi probléma van, mert az eseti 

bizottságban a Nemzetbiztonsági bizottság keretei között a Mirkóczki képviselő úr által 
felvetettekre lehet választ kapni, lehet kérdést feltenni, lehet vizsgálódni, de az, amit ön most 
mond, nem erről szól, ez egy eseti parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról szól. A kettő 
azért lényegesen eltér egymástól. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor annyit jeleznék, hogy a Magyar Szocialista Párt álláspontja az, hogy a teljes 
nyilvánosság szintjén vagyunk vagy támogatjuk bármely vizsgálattal kapcsolatban, 
amennyiben ez konkrét ügyről szól. 

Az értelmezhetetlen, ami meghatározhatatlan kérdések általános vizsgálatát 
tartalmazza. Ezért mi támogattuk a Portik-vizsgálóbizottságot is, támogatunk minden konkrét 
ügyben olyan kérdést, ami az igazság kiderítésére és a nyilvánosság tájékoztatására szól. 
Azonban ami már a kérdésfeltevésben vagy a vizsgálat tárgyában is pártpolitikai, 
propagandacélokat szolgál, azok ilyen értelemben nem támogathatók, mert nem az igazság 
kiderítéséről, hanem kampánycélokról szól. 

Határozathozatal  

Kérdezem, hogy ki támogatja a b) javaslatot, amely a pártok állami vállalatoktól és 
külföldi szervezetektől kapott támogatások jogszerűségét, valamint a Magyar Szocialista Párt 
esetleges bűnözői körökkel kialakult kapcsolatait vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról szól, 
Volner János képviselő úr javaslata. (Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hét tartózkodás. A bizottság nem támogatta ezt a 
javaslatot. 
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A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról 
szóló T/10962. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről)  

Soron következik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosításának 
javaslata, amit Dorosz Dávid, Jávor Benedek és társai, független képviselők, PM-képviselők 
nyújtottak be.  

Köszöntöm Jávor Benedek képviselőtársamat, vélelmezem az indítványozók nevében. 
És akkor meg is adom neki a szót. 

Jávor Benedek előterjesztése  

JÁVOR BENEDEK (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottságot. Tisztelt Bizottság! Az a módosító javaslat, amit képviselőtársaimmal 
benyújtottunk, az egy picit messzebbről próbálja megközelíteni azt a problémát, amelynek a 
pártpolitikai szintű vitái az eddigiekben is megjelentek.  

Azok a hangfelvételek, illetve az ezekből készült jegyzőkönyvek, amelyek a Portik-
Laborc-találkozó kapcsán napvilágot láttak, azok nyilván nagyon sok konkrét kérdést is 
felvetettek, ezeknek a vizsgálatára albizottságot hozott létre a bizottság, és bízunk benne, 
hogy kielégítő eredménnyel fog ez a vizsgálat lezajlani. Ugyanakkor egy általánosabb szintű 
probléma is megmutatkozott ezeknek a jegyzőkönyveknek a megismerése kapcsán. Ez pedig 
az, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok felügyelete nem kielégítő, a nemzetbiztonsági 
szolgálatok olyan tevékenység lefolytatását végezték el a Portik-Laborc-jegyzőkönyvek 
alapján, amely felveti azt a gyanút, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok - tulajdonképpen 
önjáróvá válva - olyan tevékenységekbe tudnak belekezdeni, amelyek nem a nemzet valódi 
biztonsági céljait szolgálják, hanem különböző, akár politikai célú tevékenységet is 
folytathatnak. És azt a következtetést szűrtük le a jegyzőkönyvek alapján, hogy szükséges 
olyan lépések megtétele, amelyek a nemzetbiztonsági szolgálatok civil felügyeletét 
megerősítik, a parlamenti, összparlamenti, nem pusztán kormányzati, hanem összparlamenti 
és független igazságszolgáltatási felügyeletét megerősítik, és ezáltal egy szorosabb kontroll 
alatt tudják tartani a szakszolgálatok tevékenységét. Azt gondoljuk, hogy ezt a kérdést 
mindenképpen érdemes a parlament előtt megnyitni, és közösen megvitatni, hogy lehetséges-e 
és ha igen, pontosan milyen lépésekkel a civil kontroll megerősítése a szakszolgálatok fölött. 
Erre vonatkozóan nyújtottunk be egy törvénymódosító javaslatot, amely öt ponton javasolja 
ennek a civil kontrollnak a megerősítését, nyitva hagyva természetesen, hogy a parlamenti 
vitában lehetséges további kiegészítő javaslatok megtétele is. 

Az első javaslatunk az az Országgyűlés szakbizottságának jogosítványait erősítené 
meg, tehát a Nemzetbiztonsági bizottság jogosítványait erősítené meg a főigazgató 
kinevezésének kérdésében: ne legyen lehetséges az Országgyűlés szakbizottságának 
véleményével ellentétes döntést hozni a főigazgató kinevezése kapcsán. Emlékezzünk arra, 
hogy annak idején Laborc úr kinevezése az az országgyűlési bizottság véleményével 
ellentétesen született meg. Azt szeretnénk elérni, hogy ebbe a rendkívül kényes pozícióba 
csak olyan főigazgató kerülhessen kinevezésre, aki élvezi az Országgyűlés szakbizottságának 
támogatását is. 

Ugyancsak a bizottság jogköreinek a bővítését szolgálja az a 2. §, amely arról szól, 
hogy ténymegállapító vizsgálatot akkor rendel el a bizottság, ha azt a tagjainak legalább 
egyharmada kezdeményezi. A célunk ezzel az, hogy a mindenkori kormánytöbbség ne tudja 
ellehetetleníteni az ellenzék kezdeményezéseit adott esetben gyanús titkosszolgálati ügyek 
megvizsgálására, pusztán az ellenzék is képes legyen tényfeltáró vizsgálat lefolytatását a 
bizottságban kezdeményezni, és ezt végrehajtani. Azt gondoljuk, ez fontos garanciája annak, 
hogy a szakszolgálatok a pártpolitikától mentesen tudjanak működni, és ha felmerül a gyanú, 
hogy megsértették ezt a célkitűzést, akkor azt a bizottság ellenzéki kezdeményezésre végre 
tudja hajtani. 
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További javaslataink ugyancsak az országgyűlési bizottság jogköreit erősítenék meg. 
A szakminiszter, illetve a főigazgató meghallgatására vonatkozó jogosítványokat kívánjuk 
megerősíteni, illetve a bizottság és a bizottság elnökének felügyeleti jogköreit bővítenénk. 

Végezetül pedig a titkos információgyűjtés tevékenységét széles körűen bírói 
felügyelet alá kívánjuk helyezni. Egyes ilyen titkos információgyűjtési tevékenységek 
jelenleg is bírói hatáskörben vannak, azt szeretnénk, ha ez a titkos információgyűjtés 
valamennyi esetére kiterjedne, a Fővárosi Törvényszék elnöke által a feladatra kijelölt bírónak 
kelljen engedélyezni a titkos információgyűjtést, ezzel az ilyen típusú tevékenység civil 
kontrollját is megerősítve és a jelenleginél szélesebb körűvé téve. 

Javaslatainkkal összességében az a célunk, hogy a szakszolgálatok, a 
nemzetbiztonsági szolgálat tevékenysége során a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk zárni 
a politikai indíttatású cselekvéseket és tevékenységeket, és az Országgyűlés 
szakbizottságának, illetve a független igazságszolgáltatásnak a civil kontrollját a jelenleginél 
erősebb szintre tudjuk emelni a nemzetbiztonsági tevékenység területén. Úgy gondoljuk, hogy 
ez az elmúlt hetek, hónapok nyilvánosságra került információi kapcsán is egy védhető és 
indokolható célkitűzés. Ehhez kérjük a bizottság és majd a parlament támogatását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kocsis képviselő úr és Harangozó képviselő úr 

jelentkeztek. 

Kérdések, észrevételek  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Jávor 
képviselő urat. Az expozéjában elmondta, hogy a nemzetbiztonsági szakszolgálatok 
felügyelete nem volt megfelelő. Ez valóban így van, csak az a helyzet, hogy ez akkor volt, 
amikor éppen az önök egyik nagy mentora miniszter, majd miniszterelnök volt. Úgyhogy 
engedje meg, hogy először kezdjem az általános politikai véleményemmel, aztán a részletes, 
túlzás lenne, ha úgy fogalmaznék, hogy szakmai véleményemmel, inkább az előterjesztésről 
alkotott álláspontom ismertetésével. Tehát tulajdonképpen egy egészen elegáns önbelátás 
után, mely szerint közölte, hogy tulajdonképpen nem működtek megfelelően - finoman 
fogalmazva - a szakszolgálatok, nem mást szeretnének, mint hogy ezt belátva, tulajdonképpen 
éppen Bajnai Gordon és csapata kezdeményezi ennek a felülvizsgálatát. Ez önmagában még 
dicső is lehetne, ha nem lenne ennyire átlátszó ez az egész, képviselő úr. Ugye ez nem más, 
mint egy politikai játék az önök részéről, hogy elmondhassák aztán ország-világ előtt, hogy 
tulajdonképpen önök a rendteremtés pártján álltak. Innen azt szeretnénk üzenni az önök 
mentorának, hogy tett volna akkor rendet, amikor volt rá módja, és miniszterelnök volt, és ne 
most küldje ide önöket, akik akkoriban mit sem tudtak erről az egészről. Tehát véleményem 
szerint összképét tekintve borzasztóan átlátszó ez az egész javaslat. 

Ámde a kinevezés kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy a Nemzetbiztonsági 
bizottságban nem szakemberek ülnek, nem titkosszolgák ülnek, nincs ebbéli tapasztalatunk, 
legalábbis őszintén remélem, hogy nincs olyan itt, akinek korábban ilyen tevékenységi körben 
volt szerepe. Éppen ezért, mint ahogy a Honvédelmi és rendészeti bizottságban sem kötött az 
ORFK vezetőjének kinevezéséhez például a bizottság véleménye, itt sem tartanám 
szerencsésnek, ugyanis ez egy szakmai kérdés. Egyébként a nemzetbiztonsági szolgálatok 
felügyelete törvény alapján pontosan szabályozott. Akkor is az volt egyébként, képviselő úr, 
2008-ban. Akkor a polgári titkosszolgálatokért felelős miniszter irányítása, ma a 
belügyminiszter irányítása alatt állnak, az ő felelőssége, hatásköre és lehetőségei ebben a 
kérdésben törvény alapján pontosan rendezettek. Ha ezek betartásra kerülnek - mint ahogy 
2008-ban nem sikerült -, akkor nincs gond a felügyelettel. Ha jogkövető, törvénytisztelő 
magatartást tanúsít mind a titkosszolgálati vezető, mind az őt felügyelő miniszter, akkor nem 
áll elő ilyen helyzet, tehát nem kell emiatt törvényt módosítani. Ha nagyon leegyszerűsítjük, a 
2008-as baloldali kormányok alatti, Szilvásy működése alatti titkosszolgálatok hibás 
működése miatt kellene most egyébként egy pontos törvényi szabályozást megváltoztatni.  
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A kinevezésre még visszatérve egy mondattal. Azért sem feltétlenül tudjuk ezt 
támogatni - azzal együtt, hogy szeretnénk hangsúlyozni, hogy mindig partnerek voltunk 
abban, hogy egy-egy szakbizottság hatásköre bővüljön, és a civil kontrol ekképpen erősödjön 
-, mert azon túl, hogy a szakmai önéletrajzát megismerjük minden esetben a jelöltnek, legyen 
az akár a titkosszolgálati vezető, legyen az akár az ORFK vezetője vagy a vezérkari főnök, 
semmilyen más ismeretünk és információnk nincs róla, ráadásul ami még ennél súlyosabb: 
felelősséget semmilyen szinten nem visel a bizottság egyetlen tagja sem az ő tevékenységéért.  

Tehát ez úgy lenne fair - a mindenkori miniszterrel együtt, Szilvásyval is úgy lett 
volna fair és a mai belügyminiszterrel szemben is úgy lenne fair -, hogy ha a bizottság már 
megmondhatja azt, hogy ki ne legyen és ki legyen titkosszolgálati vezető, akkor legyen 
kedves a felelősséget is vállalni az ő tevékenységéért. Azt nem tartjuk szerencsésnek, hogy 
kikérjük magunknak, kivívjuk azt a jogot, hogy döntő, kulcspozícióba kerüljünk mint 
bizottság, de a felelősségről pedig hallani sem szeretnénk. Ez nem helyes, nem tudjuk 
támogatni. 

Azt pedig végképp nem - és ez már szakmai álláspont inkább, ha itt van valaki a 
Belügyminisztérium részéről, márpedig az államtitkár asszony itt van, akkor lehet, hogy meg 
tudja erősíteni -,  ha minden operatív ügyre rálátása lenne a Nemzetbiztonsági bizottságnak 
vagy nagyobb lehetőséget kapna a politika a szakmai kérdések megismerésére vagy a szakmai 
ügyek megismerésére. Akkor - hogy is fogalmazzak finoman az elmúlt hetek tapasztalatai 
alapján - nagyon nagy kockázatnak tenné ki a magyar közélet magát, hiszen tapasztalhattuk 
már, hogy jelentek meg úgy írások a sajtó különböző felületein vagy a média különböző 
felületein, amelyeknek hatályos jogszabályok alapján nem lett volna szabad ott megjelenniük. 
Nem tartom szerencsésnek, hogy minden egyes ügyben, főleg operatív ügyekben nagyobb 
betekintést nyerhessenek a parlamenti bizottságok.  

Az pedig, hogy a bíróságok hagyjanak jóvá minden operatív intézkedést, alapesetben 
most is így van, ugyanakkor ha teljes körre szélesítjük ezt a lehetőséget, akkor az ügymenetet 
és a szakszolgálatok működését jelentősen megnehezíti, illetve hosszabbá teszi ezt a 
folyamatot. 

Összefoglalóan, és elnézést, ha kicsit többet beszéltem: politikailag átlátszónak, 
szakmailag pedig védhetetlennek tartjuk ezt a javaslatot. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Először is Kocsis Máté szavaira reagálva annyit megjegyeznék én is, hogy igen 
nagy kockázatnak tennénk-e ki ezeket az ügyeket, ha a bizottság megismerhetné, és az elmúlt 
hetekre hivatkozott. Valóban, itt azért konkrétan nem volt az olyan régen, a Heti Válasz és a 
Magyar Nemzet volt az, amelyik a Portik-Laborc-találkozó szövegéből - utólag is 
beazonosíthatóan - olyan részeket idézett hónapokkal ezelőtt, amelyek akkor a magyar állam 
titkait képezték, és aminek semmilyen következménye egyébként az Orbán-kormány alatt 
nincsen, hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatal mint titokgazda ebben az ügyben szemmel 
láthatóan semmit nem csinált; még feljelentésről nem tudok, eljárásról nem tudok. Attól 
függetlenül, hogy ez nyilvánosságra került és mi a tartalma, egyszerűen nevetségessé teszik 
továbbra is a teljes magyar titkosszolgálatot és a magyar államot mint titokgazdát az ilyen 
ügyek. 

A konkrét javaslatra rátérve. A civil kontroll erősítését mint célt kifejezetten helyesnek 
találjuk, ezért a tárgysorozatba-vételt - hangsúlyozom, magát csak a tárgysorozatba-vételt - 
támogatni fogjuk. Azonban én se tudok itt a szakbizottságban mást mondani, minthogy a 
konkrét javaslatok döntő többsége egyszerűen szakmailag nonszensz, ami ide le van írva. 
Arról árulkodik számomra is, hogy ehhez a területhez nem feltétlenül értő vagy legalábbis a 
következményekkel nem feltétlenül számoló jóindulatú javaslatról van itt szó a legjobb 
megközelítésben is. 
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A harmadikról annyit szerettem volna mondani, hogy a politikusokból, képviselőkből 
álló Nemzetbiztonsági bizottság operatív jogkörének bővítése - az indoklásban is szó szerint 
szerepel - számomra egyenesen ijesztő, tehát jó lenne, ha a képviselők és a politikusok 
operatív tevékenységet a továbbiakban már nem nagyon végeznének, hagyjuk ezt azokra a 
szervekre, amelyeket azért tartunk, hogy ilyeneket csináljanak, és nyilván őket természetesen 
lehet ellenőrizni, de azért csak nem operatív módon. 

Végezetül pedig ezek a javaslatok - hogy tegyük világossá - egyáltalán nem zárnák ki 
holnap sem, hogy a mai szerepelőkkel a Portik-Laborc-találkozó létrejöjjön. Teszem hozzá 
azért sem, merthogy ez a dolog az Alkotmányvédelmi Hivatal jogszabályi környezetének 
betartásával történt, hogy akármilyen eszközökkel olyan információkhoz jussanak, amelyek 
egyébként a nemzet biztonsága szempontjából relevánsak. Ugye az előző történetnél 
elsősorban a beszélgetések létrejötte előtti információ az volt, hogy rendőrségi korrupcióról 
lehetne információkhoz jutni. A konkrét ügy teljesen mindegy, de ebben az előterjesztésben 
erre vonatkozó passzus vagy akármi nincs - ami még egyszer mondom, nagyon  helyes, mert 
annyi erővel be is csukhatnánk az összes titkosszolgálatot vagy legalábbis azt a 
nemzetbiztonsági szolgálatot, amelyet most Alkotmányvédelmi Hivatalnak neveznek, és 
amelynek elsősorban az a dolga, hogy az ország belbiztonsága fölött ezekkel az eszközökkel 
őrködjön.  

A tárgysorozatba-vételt tehát támogatni fogjuk, a konkrét javaslatok döntő többségét 
nem lehet támogatni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. A feladvány, úgy tűnik, elég 

régóta gyötri a politikát és a politikai döntéshozókat, hiszen itt nagyjából arról van szó, hogy 
hogyan lehetne úgy az ellenőrzés hatékonyságát növelni, hogy közben ne veszélyeztessük a 
szolgálatok működőképességét. (Lezsák Sándor megérkezik az ülésre.) 

Hogy az ellenőrzéssel kapcsolatban vannak elvárások és van javítanivaló, azt jelzi az 
is, hogy a nemzetbiztonsági törvény módosítása elég régóta napirenden van a parlamentben, 
és aztán utolsó pillanatban mindig le is kerül onnan. Tehát látszik, hogy itt van tétovaság, van 
bizonytalanság ezzel kapcsolatban, és azt is lehet látni, hogy nagyon nehéz megtalálni az 
ezzel kapcsolatos megfelelő megoldást - ez az általános megjegyzésem. Természetesen 
minden olyan szándékot, ami az ellenőrzés hatékonyságát növeli, tudunk támogatni, ha nem 
lép át egy olyan mértéket, hogy magának a működőképességnek a rovására menjen.  

Nézzük meg a főigazgató kinevezését! Ebben az esetben ezt én tudnám támogatni 
Kocsis képviselő úrral ellentétben. Igaz, hogy ez nem szakmai grémium, tehát nem szakmai 
ismeretek és előképzettség alapján dönt valakinek az alkalmasságáról vagy 
alkalmatlanságáról, de ne felejtsük el azt sem, hogy magát a felügyeletet sem szakmai alapon 
látja el. Tehát amikor a szolgálatok jogszerű működését, normakövető magatartását, 
egyebeket vizsgálja, akkor sem olyan szakmai ismeretekre van szükség, amelyek mondjuk, 
komoly előképzettséget vagy ne adj’ isten, horribile dictu, valamiféle tapasztalatot 
feltételeznének. Tehát itt éppen - ahogy el is hangzott Laborc úr kinevezésével kapcsolatban - 
politikai bizalmatlanság fogalmazódott meg, és ebben az esetben a politikai hozzáállás 
meghatározó lehet a további munkavégzését tekintve is bárkinek, akit kineveznek. 

A következő javaslatnál a ténymegállapító vizsgálat elrendeléséhez elég a bizottsági 
tagok egyharmadának támogatása. Itt nem vagyok egyáltalán biztos, hogy egy ilyen javaslat 
csökkenti a politikai manőverezés vagy a politikai érdekkiteljesítés kockázatát, hiszen jelen 
pillanatban az a félelem fogalmaztatja meg ezt a javaslatot, hogy a kormánytöbbség esetleg 
visszaél azzal az erejével, hogy simán leszavazza egy ténymegállapító vizsgálat elindítását. 
Fordított esetben megint nem tudjuk azt kizárni, hogy mondjuk, egyharmaddal a mindenkori 
ellenzék kezébe olyan fegyver kerül, hogy a saját politikai céljai szempontjából folyamatosan 
ténymegállapító vizsgálatokat kezdeményez, és az egésznek a súlya, jelentősége ezáltal olyan 
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mértékben csökken, hogy komolytalanná teheti az egészet. Feltételezzük a mindenkori 
összetételről - bármilyen fenntartásaink is vannak -, hogy ténymegállapító vizsgálatot csak 
olyan ügyekben rendel el, amelyek súlya ezt indokolttá teszi. És mondjuk, elnézést, de éppen 
a most alakuló ülését tartó albizottság esetében is konszenzusos döntés született ezzel 
kapcsolatban. 

A Nemzetbiztonsági bizottság súlyának növelését ismét csak támogathatónak tartom. 
Ezzel kapcsolatban már több vitánk is volt, például a nemzetbiztonsági törvény módosítása 
kapcsán, ami ilyen gyötrelmes időszakot él át a parlament előtt, ott is a jogorvoslat 
kérdésében én amellett kardoskodtam, hogy a Nemzetbiztonsági bizottsághoz lehessen 
fordulni jogorvoslat céljából, kapjon több információt, hogy tudjon ebben felelősen dönteni. 

Viszont, ami azt a javaslatot illeti, hogy minden egyes titkos információgyűjtés 
esetében külső engedélyhez kössük, jelesül bírói engedélyhez kössük, ez, azt gondolom, 
nagyban veszélyezteti a műveleti érdekeket. Tehát ez az operativitást olyan mértékben 
lassíthatja, bonyolíthatja, és úgy igazán teljes mértékben, azt gondolom, a kockázatokat sem 
szünteti meg, ha minden egyes ilyen eszközhasználatnál olyan mértékben bővítjük ki a kört, 
hogy minden esetben bírói jóváhagyás szükséges hozzá. Ebben az esetben, azt gondolom, 
hogy valóban a működőképesség sérülhet. 

Tehát elég vegyesek a benyomásaim ezzel kapcsolatban. Egy jó részét tudnám 
támogatni - tartózkodni fogok a tárgysorozatba-vétel kapcsán. 

 
ELNÖK: Mirkóczki képviselő úr, parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Most már nagyjából 

minden olyan érv elhangzott, amely fontos ennek az előterjesztésnek a tárgysorozatba-
vételével kapcsolatban. Én annyit tennék talán hozzá, hogy mélységesen egyetértek Kocsis 
képviselőtársam által elmondottakkal, és az átlátszóságot talán csak ott erősíteném meg, hogy 
most már többször elhangzott, hogy a parlament előtt jelenleg is záróvita és zárószavazás előtt 
áll most már hetek óta a nemzetbiztonsági törvény, és nem emlékszem, hogy az előterjesztők 
egyike is aktivizálta volna magát akár az általános vitában, akár a részletes vitában. Ha 
komolyan gondolnák ezt a javaslatot és ezt az egész kérdéskört, akkor szerintem a jelenleg 
vita alatt vagy formálódófélben lévő nemzetbiztonsági törvény esetében is úgy álltak volna a 
kérdéshez. 

A szakmai kifogásokkal kapcsolatban pedig mind, amit Kocsis képviselőtársam, mind 
amit Harangozó képviselőtársam elmondott, az száz százalékig így van. 

A Jobbik nem fogja támogatni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a végére értünk ennek a vitának. Itt annyit 

jegyeznék meg tisztelettel… (Jelzésre:) Fogjuk kérdezni tisztelettel a helyettes államtitkár 
asszonyt, a BM képviseletében, fogjuk kérdezni az előterjesztőt vagy az indítványozót. 

Itt annyit jegyeznék csak meg - ez egy ilyen nap, amikor Kocsis képviselő úrral 
mindenki egyetért -, a magam részéről azt a részét emelném ki, amikor arról volt szó, hogy 
egy főigazgató kinevezése esetén a bizottság számára egy önéletrajz áll rendelkezésre, és 
hogy a bizottság véleménye ellenére neveznek valakit ki, vagy azt figyelembe véve, akkor 
ezekkel mind egyetértek, hiszen valóban, egy önéletrajz áll rendelkezésre, csak kérem 
tisztelettel, hogy a Laborc-ügy kommunikációjában is legyünk tárgyilagosak, mert az akkori 
Nemzetbiztonsági bizottságnak egy önéletrajz állt a rendelkezésére. Ezért van jelentősége 
annak… (Dr. Kocsis Máté közbeszólása.) Képviselő úr nem, voltak olyan képviselőtársai a 
frakcióban, akik igen. Mi is azt gondoljuk, hogy egy bizottság nagyon nehéz helyzetben van, 
hiszen egy önéletrajz alapján, egy kormányjavaslatra kell ilyenkor döntenie.  

Az meg különösen igaz, ha felelősséget nem visel a bizottság, akkor nehéz személyről 
való döntés felelősségét adni neki. Vagy pedig azzal egyetértek, hogy lehet olyan, hogy a 
Nemzetbiztonsági bizottságnak egyetértési joga legyen, de akkor a politikai felelősségben is 
ilyen téren osztoznia kell, csak akkor ezt a kommunikációban is - mert amellett, mondom, 
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hogy egyetértek, akkor a Laborc-ügy kommunikációja kapcsán érdemes ezt megfontolni, 
hiszen az akkori bizottságban az akkori ellenzéki képviselőknek, bár ők nyilván többet 
tudhattak ezek szerint, semmint egy önéletrajzot, de az akkori képviselőknek is egy önéletrajz 
állt rendelkezésre. 

Akkor először megkérdezném tisztelettel a BM képviselőjét, helyettes államtitkár 
asszonyt, és elnézést kérünk szakértőjétől is, de itt a tumultuózus jelentekben nem volt 
tisztázott, hogy mikor csatlakozik hozzánk. Tessék parancsolni! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jelen voltunk a kezdetektől, tehát hallottuk 
az előterjesztőt, illetve rendelkezésünkre áll az írásos anyag.  

Egyeztetett tárcavéleményt tudok mondani az előterjesztéssel kapcsolatban, és a tárca 
nem támogatja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most az indítványozónak, Jávor Benedeknek adom meg a 

szót. 

Jávor Benedek válaszai  

JÁVOR BENEDEK (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Én sajnálattal veszem észre, hogy itt a bizottságban is egy meglehetősen széles 
koalíció alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a szakszolgálatok civil felügyeletét nem 
kívánatos erősíteni. Ha az ellen az álláspont, hogy a szakszolgálatok civil kontrollját erősítsük 
meg, de erre nem tökéletesen alkalmasak azok a javaslatok, amelyeket megfogalmaztunk, 
akkor a parlamenti vita keretében mindenkinek lehetősége van javító szándékú javaslatokkal 
vagy módosító indítványokkal hozzájárulni ahhoz, hogy ez a dolog javuljon. 

A Magyar Szocialista Párt részéről a tárgysorozatba-vétel támogatása tulajdonképpen 
ennek a lehetőségnek a megnyitása, ami arról szól, hogy ezek szerint ők is érzékelik a civil 
kontroll gyenge szintjét a szakszolgálatok ügyében. És reméljük, hogy vannak olyan építő 
jellegű javaslataik, amelyek az általuk vélelmezett szakmai problémákat orvosolják, jóllehet 
Harangozó képviselőtársam a szakmai kifogásait annyiban foglalta össze, hogy vannak 
szakmai kifogásai, de konkrétan a javaslatokkal kapcsolatosan nem fogalmazta meg, hogy 
mik ezek. 

Amik elhangzottak mondjuk Kocsis képviselőtársam részéről, akinek a felszólalásából 
nagyjából azt tudtam kihámozni, hogy jó ez, ahogy most van, és nagyon változtatni ezen nem 
kell. A főigazgató kinevezésével kapcsolatban arra hívnám fel a figyelmét, hogy a 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója természetesen nagyon fontos szakmai funkció, és a 
szakmai alkalmasság megállapítása a szolgálatot felügyelő miniszter, illetve a kormány 
feladata. Ugyanakkor egy olyan megkülönböztetett bizalmi helyzetet kell megteremteni a 
szakszolgálatok vezetőinél, tekintve, hogy olyan információkhoz jutnak hozzá, amelyek 
speciális helyzetbe hozzák őket, ami azt gondolom, hogy igényli, hogy a szolgálat 
főigazgatóját egy olyan politikai bizalom is övezze, ami hozzájárul ahhoz, hogy elhiggyük, 
hogy a szolgálatok nem politikai tevékenységet, nem politikai megrendeléseket fognak ellátni, 
hanem valóban a nemzetbiztonsági célt fogják szolgálni. Azt gondolom, hogy ezt a célt 
szolgálja a főigazgató kinevezéséhez való bizottsági hozzájárulás előírása, és ennek a 
bizalomnak a megerősítésére ez alkalmas, ahogy egyébként elnök úr jelezte is Laborc Sándor 
esetében, például egy önéletrajz alapján el tudta dönteni a bizottság, hogy a jelölt nem élvezi 
azt a bizalmat, ami lehetővé teszi, hogy ellássa ezt a funkciót. 

A ténymegállapító vizsgálat esetében Mile képviselőtársam azt mondta, hogy felmerül 
az a veszély, hogy ez túl széles ellenzéki jogosítványt ad, és egyre-másra fognak 
ténymegállapító bizottságok felállni. Lehet hogy más az elképzelésünk egy demokrácia helyes 
működéséről, de én azt gondolom, hogy legyen inkább húsz olyan ténymegállapító bizottság, 
amelyik azt állapítja meg tényként a végén, hogy nem történt olyan tevékenység, ami további 
intézkedéseket kínálna, de ne legyen olyan ügy, ahol ténymegállapító bizottságnak kellett 
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volna felállnia, de azt a kormány a saját politikai érdekeinek a védelmében meg tudta 
akadályozni. Ehhez pedig az ellenzéki jogosítványok kinyitása kell, hogy ezeket a 
ténymegállapító vizsgálatokat le lehessen folytatni. És ha nincs ügy, ha ez csak egy politikai 
habverés volt az ellenzék részéről, akkor a ténymegállapító vizsgálat azt fogja megállapítani, 
hogy ez egy politikai habverés volt. Szerintem egy felelős ellenzéki erő ebben a helyzetben 
óvatosan fog élni azzal a jogosítványával, hogy ilyen ténymegállapító vizsgálatokat 
folytasson.  

Ilyen vizsgálóbizottsági és vizsgálati dömpingnek egyébként voltunk szemtanúi, a 
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselői a 2010 előtti időszakban szakmányban 
javasoltak különböző vizsgálóbizottságokat. Én nem éreztem egy pillanatig sem, hogy ez a 
magyar demokrácia működését ellehetetlenítette volna, ami fölállt, az fölállt, ami elvégezte a 
munkáját, elvégezte a munkáját. És azt gondolom, hogy ezeknek a vizsgálóbizottságoknak, 
illetve vizsgáló eljárásoknak a lefolytatása hozzájárult ahhoz, hogy tisztábban lássunk a 
magyar demokrácia állapotát illetően.  

A bizottság tudomására jutó információk fölötti aggodalom. Ha megengedik, úgy 
tűnik, jobban bízom a képviselőtársaimban, mint ők magukban. Nyilvánvalóan ilyen 
információkat zárt ülésen és a megfelelő titoktartási kötelezettség mellett hallgatnak meg. Ha 
ez kikerül a Magyar Nemzethez vagy a Heti Válaszhoz, akkor azt mondom, meg kell 
vizsgálni, ez hogyan kerülhetett ki, de feltételezem, hogy ezek az információk a bizottság 
körein belül maradnak, és nem fognak különböző sajtókampányok alapjaiként szolgálni. 

Ami pedig a bírói felügyeletet illeti. Nem minden operatív tevékenységre vonatkozik a 
bírói felügyelet - ha egy kicsit pontosabban elolvassák a javaslatot, akkor ez kiderül belőle -, 
csak az 56. §-ban felsorolt titkos információgyűjtésekre terjed ki a bírói felügyelet, ami 
valóban kiterjeszti a bíróságok hatáskörét, valóban a jelenleginél szélesebb körben fog bírói 
felügyeletet teremteni a titkos információgyűjtés felett. Azt gondolom - tekintve hogy például 
a lehallgatásokkal kapcsolatban bizonyos titkos információgyűjtések esetén már most is ez a 
gyakorlat, megvan rá a precedens -, ez nem lehetetleníti el a titkosszolgálati tevékenységet, a 
bírói felügyelet viszont megkönnyíti azt, hogy a független igazságszolgáltatás civil kontrollja 
megerősödjön, és ezekben az ügyekben valóban ne lehessen felügyelet és hozzájárulás nélkül 
ilyen titkos információgyűjtési tevékenységet elindítani.  

Megítélésünk szerint ez segíti a titkosszolgálatok elfogulatlan, politikai érdekektől 
mentes, civil kontroll alatti működését, úgyhogy én továbbra is azt kérem - picit félretéve 
azokat a szemmel láthatóan szakmailag kevéssé alátámasztott, inkább politikai motivációk 
által vezérelt véleményeket, amelyek elhangzottak -, tegyék lehetővé, hogy ez a javaslat 
bekerüljön a parlament elé, vitassuk meg a parlamentben, és ha önöknek van ennél jobb 
javaslata arra, hogy hogyan lehet segíteni a titkosszolgálatok kielégítő, politikai befolyástól 
mentes működését, tegyék meg módosító indítványaikat a parlamenti vita keretében. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak értékelve a tagadhatatlanul jobbító 

szándékú fejtegetését. Helyesen ragadta meg, hogy a Szocialista Párt támogatni fogja a 
tárgysorozatba-vételt, azonban tisztelettel megjegyezném, hogy ez a Nemzetbiztonsági 
bizottság a civil kontroll érvényesítése mellett azért szakmai szempontokat is bátorkodik 
figyelembe venni. Tudom, hogy a képviselőtársam ezeket nem tudta észlelni most ezen a 
bizottsági ülésen, ezért azt bátorkodom javasolni, hogy az önök - megelőlegezem - frakciója 
melletti szakértői munkában némi erősítésre azért érdemes majd figyelmet fordítani, akik 
adott esetben tudják segíteni az önök szakmai munkáját. Leszögezve a jobbító szándékot - és 
ezt őszintén mondom -, ezek közül rengeteg olyan van, amelyik tényleg nyilvánvalóan jó 
irányba tudja terelni a kérdést, de hogy ez utána működjön is, és mint a puding próbája az 
evés, kiállja majd a működőképesség próbáját, ahhoz ezt a javaslatot még egy picit javítani és 
érlelni kell. 
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Harangozó képviselő úr elmondta, hogy ezért támogatjuk a tárgysorozatba-vételt, de 
azt gondolom, a szakmát attól azért meg kell kímélni, hogy ez változatlan formában menjen 
át, mert az működési anomáliákat okozna, udvariasan fogalmazva.  

Szavazás 

Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja Jávor Benedek és képviselőtársai által 
benyújtott, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosítása kapcsán az önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételét. Kérem, hogy a helyettesítésekre is figyelemmel szavazzunk! 
(Szavazás.) Ha jól látom, ez kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételt.  

Köszönöm szépen a képviselőtársamnak, hogy eljött. Nyilván ez a téma az 
örökkévalóságig fog szerepelni a magyar közéletben. Köszönöm szépen.  

A Paksi Atomerőmű Zrt. által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/94/2013.) 

Mennénk tovább, következni fog a paksi napirend, és arra kérem a képviselőtársaimat, 
hogy az egyebekre is maradjanak még itt.  

Köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében dr. Jobbágy Zsuzsa 
főosztályvezetőt, Kovács László főosztályvezető-helyettest és dr. Susán Edit atomenergiai 
referens, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében Volent Gábor biztonsági igazgatót, 
remélem, jól fogalmaztam.  

Megérkezett az előterjesztés, amely mentesítési kérelem alapvetően a tűzoltósági 
feladatok informatikai támogató rendszerének továbbfejlesztésére. A becsült értéke nettó 350 
millió forint, ez írásban megküldésre került. 

Kérdezem a Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében, hogy jól mondtam-e a 350 millió 
forintos összeghatárt.  

 
VOLENT GÁBOR biztonsági igazgató (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.): Tisztelt Elnök 

Úr! Igen, 350 millió forint a becsült nettó határ. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a minisztériumot, hogy kíván-e hozzátenni 

bármit.  
 
DR. JOBBÁGY ZSUZSA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnök Úr! Támogatjuk 

a magunk részéről a kérelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdésük, 

észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Szavazásra teszem fel, hogy ki támogatja a közbeszerzési mentesítését a Paksi 

Atomerőmű Zrt.-nek. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 11 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság a közbeszerzési mentesítést 
megadta. 

Köszönöm szépen, hogy eljöttek. További jó munkát kívánok önöknek! 

Egyebek 

Az egyebek napirendre rátérve a képviselőtársaimat tájékoztatnám, és egyben 
megköszönném a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál tett látogatásban való aktív 
részvételt. 

Emellett tájékoztatnám a képviselőtársaimat, hogy a miniszter úrral való egyeztetés 
alapján jövő pénteken, 24-én lesz a belügyminiszter úr éves meghallgatása, 10 órakor - 
mondom, egyeztetés alapján. 

Egy más témában tájékoztatnám a képviselőtársaimat. A tegnapi napon levélben a 
belügyminiszter úrhoz és a nemzeti fejlesztési miniszter asszonyhoz fordultam, hogy az 
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elmúlt hetek nyilvánosság előtt zajló úgynevezett trafikügyében - hasonlatosan egy picit a 
szerencsejáték kérdéseihez - a bizottság kapjon tájékoztatást a miniszter úrtól is és a miniszter 
asszonytól is, hogy abban a rengeteg kérdésben, anomáliában, ami felmerült az utóbbi időben, 
és annak természetesen egyes szálai nemzetbiztonsági kérdéseket is feszegetnek, legyen 
tájékoztatás a bizottság részére a következő időszakban, valamint legyenek hozzáférhetőek a 
bizottság tagjai számára a pályázati anyagok. Erről csak tájékoztatni akartam a 
képviselőtársaimat, hogy egy ilyen levél került megküldésre. 

Kérdezem, hogy van-e bárkinek bármilyen ügyben észrevétele, hozzászólása, valami 
(Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ehhez kapcsolódóan szeretném kérni az elnök 

urat meg a bizottságot, hogy akkor azt tegyük lehetővé egyrészt, hogy a bizottság vegye 
napirendjére azt a jelentést, ami alapján másfél évvel ezelőtt egy nap alatt a teljes 
szerencsejáték-ipart a Fidesz és Orbán Viktor javaslatára a fideszes többség a parlamentben 
leállította. Ennek akkor a kormány által bejelentett módon „szervezett bűnözői körök 
ráépülése a szerencsejáték-iparra” címmel volt indoklása. Ezt a jelentést azért szeretnénk 
megnézni, mert ez a dohánypiac-újraelosztás egyébként kísértetiesen hasonlít logikájában is 
ahhoz, amit a szerencsejáték területén a fideszes többség akkor megtett: egy piaci beavatkozás 
során - leszűkítve az egyáltalán koncesszióval rendelkezők körét - történt meg az az esemény.  

Szeretnénk tudni, hogy ott mik voltak azok a nemzetbiztonsági kockázatok és azok a 
konkrét esetek, amelyek alapján ilyen gyors és radikális döntésre szánta el magát a Fidesz és 
Orbán Viktor személyesen. Szeretnénk megnézni azt, hogy ebben az ügyben - ami még 
egyszer mondom, évi 500 milliárd forintos üzlet - logikusan felvetődhet-e a gyanúja annak, 
hogy szervezett bűnözői körök ennek a megszerzésére törekednek. Ami eddig az interneten 
megjelent, és egyéb módon is információ, mondjuk, egy képviselőhöz el tudott jutni, abban 
egy csomó olyan gyanús eset van, ahol nem a pályázati kiírás szempontjainak megfelelő 
helyben lakó kisvállalkozó, kiskereskedő kapott lehetőséget és megélhetést - és most nem a 
politikai szálról beszélek, szeretném mondani -, hanem szemmel láthatóan vannak olyan 
nagyon sikeres vállalkozók ebben az országban és vállalkozói csoportok, akik az ország 
egymástól igencsak messze eső településein tudtak több trafikjogosultságot szerezni. Van, 
ahol egyébként ennek a száma egészen hajmeresztő számokat is mutat.  

Ezeket azért nem akarom se számában, se nevében konkrétan elmondani, mert azért 
van szüksége a bizottságnak a pályázati anyagok megismerésére és egyébként az előtte lévő 
szerencsejáték-jelentésnek is a megismerésére, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni tudja. 
Meggyőződésem ugyanis, ha ez a nemzetbiztonsági kockázat, tudniillik, még egyszer 
mondom, emberek, cégek, szervezett alvilág, akárki szervezetten - nem politikai alapról 
beszélek én most -, gazdasági előnnyel való visszaélésért vagy akár szervezett bűnözői 
körökhöz pozícióhoz juttatásáért ezeken a pályázatokon sikerrel szerepelhettek, akkor nem 
lehet más sorsa ennek a megoldásnak sem, mint ahogy az azt megelőző szerencsejáték-
törvénynek, hogy azt azonnali hatállyal érvényteleníteni kell, és valami olyan megoldást kell 
kitalálniuk a képviselőtársaimnak, amelyik politikai és egyéb korrupció kizárásával képes ezt 
az ügyet megoldani. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kocsis képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Harangozó képviselő úr első javaslatát, mely szerint nézzük meg a szerencsejáték-törvény 
kapcsán hozott nemzetbiztonsági bizottsági döntésünket ismét, és tűzzük napirendre, ezt 
minden körülmények között tudjuk támogatni. Itt jegyzem meg, ha a képviselő úr eljött volna 
arra a bizottsági ülésre, amelyiken azt tárgyaltuk, akkor erre nem lenne szükség (Dr. 
Harangozó Tamás: Ott voltam!), de együtt tudunk működni abban a kérdésben… Nem volt 
ott a képviselő úr, mert a Parlament épületében tartottuk, és ritkán szoktuk ott tartani 
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bizottsági ülésünket… (Dr. Harangozó Tamás: És ott voltam.) Teljesen mindegy, hogy ott 
volt-e, tudjuk támogatni a javaslatát. (Dr. Harangozó Tamás: Nem mindegy…) 

Ámde a nagy szocialista szertartáskönyv szerinti napi háromszori Orbán Viktorozás 
azért ma is meglett. Ezt a fajta Orbán-fóbiát mindenképpen megértjük, csak volt némi logikai 
tigrisbukfenc vagy fél lengyel szkipp ebben a mondandóban, hogy személyesen Orbán Viktor 
döntött úgy, fogalmazott ön, miután közölte, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság döntését 
vegyük elő újra. Most akkor ki is döntött egész pontosan? 

A harmadik, ami egészen izzadságszagú volt a mondandójában, az az, hogy azt a 
szerencsejáték-ipart, amelynek egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány főszereplője 
volt - ezt ön is pontosan tudja - Magyarországon, és milyen kiterjedt hálózatot jelentett ez, és 
kiknek az érdekkörében állt, végtelenül kínkeserves módon megpróbálják összemaszatolni 
valahogy ezzel a trafiküggyel, amelyből önök csináltak trafikügyet. 45 ezer árusítóhelyen 
lehetett korábban dohánytermékeket venni, ezentúl ötezer helyen lehet. Nyilvánvaló volt, 
hogy bárki is legyen az az ötezer, ezt egy évvel ezelőtt megmondtuk volna, hogy önök 
mindenáron már akkor is vizsgálóbizottságot állítottak volna föl, meg feljelentéseket tettek 
volna, és mindenféle egyebet csináltak volna. Hovatovább Gúr Nándor képviselőtársa képes 
volt annyira pofátlan lenni valamelyik nap valamelyik televízió-csatornán, hogy azt mondta, 
hogy 40 ezer családot tett tönkre a kormány. Hogy nem sül le a bőr a képéről Gúr Nándor 
képviselő úrnak, ugyanis 40 ezer árusítóhellyel kevesebb van, de ezek nem családok, itt 
multinacionális cégek árusítóhelyeiről is szó van. Egyébként a dohánytermékek jelentős 
részét, közel a 70 százalékát becslések szerint ilyen helyen adják el. Tehát azok száma 
csökkent és nem családoké.  

Tehát önök most már mindenféle eszközt megpróbálnak megragadni ahhoz, hogy ne 
kelljen világos és tiszta magyarázatot adni a Portik és a Laborc közti, önök kormányzása 
idején történt találkozókra. Egyébként, ha valamelyikőjük elmondja majd nekünk… Miért 
nevet, képviselő úr? (Dr. Harangozó Tamás: Mert annyi hülyeséget mondott már, képviselő 
úr!) Melyik a hülyeség? Nem önök kormányoztak 2008-ban? (Dr. Harangozó Tamás: 
Mindjárt elmondom!) Nagyon hálás lennék, ha megválaszolná! Lehet hogy én keveredtem 
idővákuumba, de én úgy emlékszem, hogy önök kormányoztak 2008-ban. Hogy a 
Nemzetbiztonsági bizottság elé erőltetni egy trafikügyet, azt kicsit összemaszatoljuk a 
szerencsejáték-iparral, hátha, akkor azt vizsgáljuk meg újra, mindenről, csak ne arról kelljen 
beszélni. Mi mindent értünk, képviselő úr, és azzal kezdtem direkt, hogy támogatjuk is azt a 
törekvését, hogy nézzük meg újra a szerencsejátékkal kapcsolatos döntésünk hátterét, teljesen 
egyetértek vele. Abban is tudjuk támogatni, hogy az azzal összefüggő nemzetbiztonsági 
dokumentumokat esetleg ismerjük meg, ismerjük meg ismét, vagy amit akkor nem 
ismerhettünk meg, ismerjük meg, de abban hadd ne legyünk már partnerek, hogy az önök 
politikai agymenése alapján a trafikügy, a szerencsejátékügy, a mindenféle ilyen 
mondvacsinált, Nemzetbiztonsági bizottság elé citált ügyeik… - egyébként arra várom a 
válaszát, zárójelben jegyzem meg, hogy a trafikügyben milyen nemzetbiztonsági 
kockázatokat vélnek felfedezni, és azt az ötezer nyertest, akik egyébként fejenként havonta 
180 ezer forint jövedelemért fognak átlagosan cigarettát árulni, szervezett bűnözői 
hálózatoknak tartja-e, ha majd lesz módja, válaszoljon erre is, azokat a kisvállalkozókat és 
családokat, akik nyertek a trafikpályázatokon. Szóval megpróbálnak mindenfélét idehozni a 
bizottság elé, és olyan minisztériumoktól olyan anyagokat kérni, amelyekhez az égvilágon 
semmi közünk nincsen. Tehát annyit engedjen meg nekünk, hogy legalább hadd ne 
támogassuk ebben a nyilvánvaló politikai törekvésében, annak az egynek a kivételével, amit 
már kétszer elmondtam, tehát nem ismételném meg. 

Köszönöm szépen, egyelőre ennyi lenne.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megyünk szépen sorban: Mile képviselő úr, Mirkóczki 

képviselő úr és majd természetesen Harangozó Tamás. És nekem is lesz véleményem. 
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MILE LAJOS (független): Köszönöm, elnök úr. Csupán a történeti hűség kedvéért 
eleveníteném fel, hogy amikor valóban ilyen rajtaütésszerűen benyújtották a Szerencsejáték 
Felügyelettel kapcsolatos törvény módosítását, és ott valóban nemzetbiztonsági kockázatokat 
emlegettek kormányzati részről, méghozzá szinte, azt kell, hogy mondjam, ijesztő 
hangsúlyokkal, akkor összehívták ugyan a gazdasági bizottságot mint illetékes bizottságot, de 
a Nemzetbiztonsági bizottságot valamilyen módon elfelejtették, öles betűkkel kimaradt a 
folyamatból. Tehát mi kezdtünk el kiabálni, hogyha már ilyen nagy nemzetbiztonsági 
kockázat van, ami indokolja az ilyen rajtaütésszerű előterjesztést, akkor ugyan tessék már 
elmondani a Nemzetbiztonsági bizottság előtt, hogy mi is ez a nemzetbiztonsági kockázat. 
Tehát ezt az eseménytörténet felelevenítésekor ne felejtsük el, hogy itt a kezdeményezésnél 
(Lezsák Sándor távozik az ülésről.) a Nemzetbiztonsági bizottság öles betűkkel kimaradt 
ebből a dologból, ami vet fel persze kérdéseket, ha már itt a múlt felidézésénél tartunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki képviselő úr! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én semmiképpen sem 

mosnám össze a trafikügyet a szerencsejátékos történettel, ha úgy tetszik, és nekem rémlik, 
hogy jó néhány dokumentum rendelkezésre állt a szerencsejátékügyben a Nemzetbiztonsági 
bizottság titkárságán, amit volt szerencsénk vagy lehetett hozzáférnünk, és aki akarta, 
olvashatta. Ott azért elég világosan és pontosan le van írva, hogy mik a kockázatok, milyen 
szereplőkkel, ezért is választanám ketté a két ügyet. 

A trafikügyben én magam sem értem az MSZP-nek azt a fajta álláspontját vagy 
vélelmezését, hogy hol van nemzetbiztonsági kockázat. Amit Harangozó képviselőtársam 
igyekezett kikerülni, én azt kimondanám: nem, itt nyíltan politikai történetről van szó; tetszik, 
nem tetszik, a Fidesz ezt úgy tisztázhatná, ha a teljes pályázati rendszert nyilvánosságra 
hozná, mind a benyújtott pályázatok esetében, mind az elbírálás folyamata tekintetében stb. 
Tehát Harangozó képviselőtársam próbált finom lenni, de én azért is választom ketté a két 
ügyet, mert a szerencsejáték esetében, túl azon, amit Mile képviselőtársam elmondott, hogy a 
folyamat nem volt egészen kerek, de ott világos szereplők voltak, hogy mitől 
nemzetbiztonsági kockázat az egész kérdéskör. Trafikügyben, szerintem - valljuk meg 
őszintén - sima politikai döntések születtek, és ezt csak a teljes nyilvánossággal lehetne 
bizonyítani, vagy éppen cáfolni. Ha mindenki a saját lakókörnyezetében, a saját megyéjében, 
a saját választókerületében végignézi a nyerteseket - én nyilván nem mondom azt hogy hány 
ezer vagy hány tízezer család ment vagy vélhetően megy tönkre, nem tudom, én nem láttam 
ilyen tanulmányt, ebben igaza van Kocsis képviselő úrnak, hogy most ezt ki állítja meg 
hogyan, hogy hány család fog tönkremenni -, a mindent bezsebelő szereplők kötődése 
jelentős, képviselőtársaim, ezt mondjuk ki, gyakorlatilag, akinek volt Fidesz-tagkönyve, az 
nyert. De én ettől ezt még nem mondanám nemzetbiztonsági kockázatnak. Itt politikai ügyről 
van szó, ilyen egyszerű. Mindezen túl támogatom, hogy beszéljünk róla, de nem hiszem, hogy 
ez a bizottság a legilletékesebb ebben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr következik, aztán Kocsis képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Először is Mirkóczki képviselőtársamnak 

mondom, hogy azt, hogy ez politikai ügy, nekem szekszárdiként nem kell mondania. Ha 
valaki tisztában van vele, ez hogyan működik meg működött, az nyilván én vagyok meg most 
már hál’ istennek az egész ország, hogy ez nagyjából a mai kormány és a mai fideszes vezetés 
alatt hogyan működik - már csak azért is, mert mint tudjuk, hangfelvétel is bizonyítja, tehát 
nehéz erre már mást mondani. 

Én itt tényleg másról beszélek. Tényleg meggyőződéssel azt állítom és azt akarom 
tudni - ahogy se ön, képviselőtársam, se senki ebben a teremben bizottsági tag; addig, amíg a 
belügyminiszter maga be nem szaladt a miniszterelnökhöz azzal a jelentéssel, hogy a 
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szerencsejátéknál micsoda csúnya dolgok vannak, ez az ország abban élt. A Fidesz hozott egy 
csúnya törvényt, amivel átrendezte a szerencsejáték-piacot: új szereplőket akart behozni, 
szűkíteni a piacot, és állami koncesszióban megmondani, hogy innentől kezdve ki csinálhatja 
ezt. Eddig, hölgyeim és uraim, ugyanaz a forgatókönyv, mint a trafiktendernél: a liberalizált 
piacot leszűkíteni, törvénnyel megmondani, hogy ki lehet, aztán eldönteni valamilyen módon, 
hogy ki kapja meg és ki nem. Hogy ott mikor jött el az a pillanat, amikor szükségét érezték… 
Hogy Orbán-fóbia? Ilyen nincs, képviselőtársam. Orbán Viktor a Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke, aki személyesen jelentette be, hogy ő a belügyminiszter javaslatára 
elrendelte, hogy a szerencsejáték-törvény egy nap alatt menjen át a parlamenten - hivatkoztam 
rá, ennyi történt. 

Másrészt ott voltam a bizottsági ülésen, képviselőtársam, és azon a bizottsági ülésen - 
mindegy, arról nem beszélhetünk - mindenesetre sokkal okosabbak nem lettünk. Ezért kértem, 
hogy a jelentést és az összes körülményeit papíron kapjuk meg. 

Továbbá a Nemzetbiztonsági bizottság, tisztelt képviselőtársam, nem dönt ilyen 
ügyben, mint ön is tudja, nem is döntöttünk aznap este a Parlamentben. Egyébként ha jól 
emlékszem, a Külügyi bizottságnál vagy nem tudom, hol, de ott a XVII. kapu feletti teremben 
ültünk. Nem döntünk ilyenekről, ilyenekről a kormány dönthet meg az Országgyűlés 
többsége, amit önök meg is tettek egy napon belül a parlamentben.  

Az, amit a Portik-ügyre mondott - én csak akkor kacagtam fel hangosan, amikor már 
azt volt képes állítani, ha jól értettem, de lehet, hogy akkor félrehallottam, hogy mindent 
elkövetünk, hogy erről az ügyről ne legyen szó meg hogy ne kapjon nyilvánosságot. Az első 
perctől kezdve minden döntésünkkel - retorikában és a nyilvánosság előtt is - a teljes 
nyilvánosság mellett vagyunk, és amellett is leszünk, akárhová is fog vezetni ez az ügy, míg a 
továbbiakban nagy érdeklődéssel fogunk egyébként ennek a ténymegállapító bizottságnak a 
munkájában részt venni mi is. Attól tartok, lehet, hogy még lesznek itt meglepetések. 

Ha pedig konkrétan - az elejét elmondtam, a vége pedig az ennek az ügynek, még 
egyszer mondom, hogy van egy csomó olyan pályázó, akiről legalábbis jó szándékkal sem 
lehet feltételezni, hogy a pályázati kiírásnak, legalábbis annak szellemének megfelelően 
helyben lakó kisvállalkozó. Sokkal inkább látszik az, hogy emberek, cégek vagy cégcsoportok 
az ország különböző helyein össze-visszanyertek - akár tömegesen is - ilyen jogosultságot. A 
kérdés itt az - még egyszer mondom, csak ezért mondtam, hogy a politikai száltól itt 
válasszuk le -, hogy ez a politikai száltól függetlenül is akár pénzzel, korrupcióval vagy bármi 
mással, szervezett bűnözői körök által irányított folyamat-e vagy nem.  

És hogy miért, képviselőtársam? Nem tartom a kistrafikosokat semmiféle 
maffiózóknak vagy nem is tudom már, hogy mit mondott, teljesen mindegy. Ötezer ember 
között leosztottak egy 500 milliárdos forgalmú piacot, tegnap óta 10 százalékos nyereséggel. 
Ezek egyszerű számok, önök szavazták meg. 500 milliárd forintos éves forgalma van a 
dohánykereskedelemnek Magyarországon, még ha szűkítik, lehet, hogy az már csak 400 
milliárd lesz, de annak a 400 milliárdnak is a 10 százalékát könnyen ki lehet számolni. Ez az 
összeg - azon kívül, hogy a politika hogyan fordult rá, azt már látjuk meg önök - lehet, hogy 
megéri azt is, hogy akár szervezett bűnözői körök is rárepüljenek, még akár a kormány 
szándékától függetlenül is.  

Azt szeretném és azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak az viszont hatásköre, hogy 
ezt megtudjuk, hogy volt-e ilyen szál vagy nem volt, mert ha volt, akkor nyilvánvalóan - és 
erre utaltam a miniszterelnök úr személyére, ahogy a múltkor is, utólag úgy tűnik, nagyon 
helyesen - meghozza azt a döntést, hogy ezt az egészet leállítja, és még egyszer mondom, 
kitalálnak egy olyan megoldást, hogy ez megakadályozható legyen. Ez a kezdeményezésünk 
lényege, semmi több. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rögtön továbbadom a szót, de most élnék azzal, hogy én 

is hozzászólhassanak, hiszen körbement már egy kör.  
Annyit mondanék, hogy azt gondolom, sokkal egyszerűbb ebből a helyzetből kijönni. 

Nem értem azt a problémát, hogy a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési 
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Minisztérium itt röviden elmondja vagy hosszan, bánom is én, hogy mi a helyzet, és akkor 
megtudjuk, hogy nincs benne nemzetbiztonsági kockázat, vagy van benne, de nem volt 
ténylegesen ilyen törekvés, vagy ha volt, az milyen törekvés volt, és ez eldönthetővé válik. 
Tehát nem egészen értem, hogy tulajdonképpen az a kezdeményezés, hogy kapjunk 
tájékoztatást, miért ütközik falakba. Én nem érzek ebben se pártpolitikai célokat, se indulatot 
nem vinnék bele, szerintem ez a két minisztérium részéről egy rövid tájékoztatóval elintézhető 
- nem értem az ellenállást. (Mile Lajos távozik az ülésről.) 

Azt csak halkan jegyzem meg tisztelettel, hogy a Portik-ügyben személyesen 
szüntettem meg a minősítését a Nemzetbiztonsági bizottság zárt ülése jegyzőkönyvének, és 
tetetettem fel az internetre, tehát a magunk részéről mindenben támogatjuk a nyilvánosságot. 
Nem keveset szerepeltem különböző hírcsatornákban, és mondtam el a Szocialista Párt 
egyértelmű és világos álláspontját ebből a szempontból, tehát nem akarunk mi ebben semmi 
titkolózást se egyik, se másik ügyben.  

Azt gondolom, ha valami nemzetbiztonságilag releváns vagy nem, ez sokszor akkor 
derül ki, amikor az arra illetékes szervek tudnak valamit mondani. Ezért én nem találgatnék, 
nem mondom azt, hogy van ebben, nincs ebben. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy ekkora nagy 
piac esetében, amikor a szereplők nyilvánvalóan - és a politikai szálat kerülném, ez erre a 
bizottságra nem tartozik, de az igen, hogy amikor ekkora nagy jövedelmekről, ilyen profitról 
és ilyen típusú pályáztatásról van szó, akkor annak elvi lehetősége mindenféleképpen fennáll 
azok alapján, amik az utóbbi időszakban nyilvánosságra kerültek, különösen bizonyos 
kételyek megfogalmazódtak, ezeket el lehet oszlatni egy ilyennel.  

Egyébként pedig a párhuzam. Szó sincs arról, hogy azt mondtuk, hogy a 
szerencsejátékügy és a dohány ugyanaz, de mindenféleképpen abból a szempontból igen, 
hogy bizonyos monopóliumok kerülnek leosztásra viszonylagosan nemzetgazdaságilag 
jelentős összeggel. Ezek a világ minden országában, nemcsak a Magyar Köztársaságban - és 
semmilyen pártpolitikai cél ebben nincsen -, a világ minden részén felvetnek önmagukban 
valamiféle nemzetbiztonsági kérdést. Azt gondolom, kár találgatnunk. Egy nagyon gyors 
tájékoztatóval - hogy nincsen ilyen egyik oldalról se, se a Belügyminisztérium, se a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium ilyet nem tapasztalt - választ tudnak adni ezekre a kérdésekre, és 
akkor ki lehet ezt zárni. Tehát nem értem, őszintén, ebben az idegenkedést. 

Kocsis képviselő úr parancsoljon, aztán Móring képviselő úr következik. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm. Csak két rövid reagálást szeretnék. 
Az egyik javarészt a Mirkóczki képviselő úr által elmondottakra és részben a 

Harangozó képviselő úr által elmondottakra vonatkozik. Ön úgy fogalmazott, hogy tisztán 
politikai döntés született. Nyilván Szigethalmon is tisztán politikai döntés született, ahol egy 
jobbikos önkormányzati képviselő nyert. Ha tisztán politikai döntés született volna, nem nyert 
volna több száz helyen baloldali kötődésű ember, jobbikos képviselő és sokan mások.  

A másik pedig Harangozó képviselő úr szavaira. Elismételte ezt az 500 milliárd 
forintot. Akkor egy egyszerű kis matek: az 500 milliárd forintos piac hasznának döntő 
hányadát - önök nem akadályozták meg - multinacionális cégek fölözték le; innen is 
megközelíthetjük az 500 milliárd forintot. (Dr. Harangozó Tamás: 400 milliárd.) Azt szűkítés 
után mondta, hogy ha szűkítjük, akkor 400 milliárd. Szívesen elismétlem a szavait többször, 
ha erre van igénye. Az 500 milliárd forintos dohánypiac hasznának döntő hányadát az elmúlt 
másfél-két évtizedben multinacionális cégek fölözték le, önök ezt nem akadályozták meg, így 
is igaz az 500 milliárd forint. Ennyit szerettem volna mondani.  

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Móring képviselő úr! 
 
MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak a történeti 

hűség kedvéért: még mindig a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén vagyunk. Akik engem 
ismernek, tudják, hogy szabadidőmben zenélni szoktam, és előfordul velem, ha mikrofont 
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dugnak az orrom elé, akkor énekelni szoktam. Ez azért jutott eszembe, mert azt látom, hogy 
vannak, akik meg ha kamerát látnak, akkor trafikozni kezdenek rögtön. 

Idézzük fel annak a szerencsejáték-törvénynek az átalakítását, hogy miről is szólt az. 
Polgármesterként is pontosan tudom, hogy hány család megélhetését tette tönkre az, hogy a 
játékgépbe dobálták a fizetést vagy még rosszabb esetben a segélyt. Tehát azt összemosni 
ezzel a történettel és annak az indokoltságát, annak az eljárását vitatni, szerintem nem 
ildomos. Nyilvánosságot követelnek, képviselő úr, a trafikpályázatok ügyében. Nyilvános! 
Nyilvános a kiírás… 16 ezer pályázat volt, 16 ezer üzleti tervet szeretnének megnézni? Bele 
lehet ebbe menni, de akkor annak mi lesz a következménye, ha a konkurensek megismerik 
egymás elképzeléseit?  

És az sem igaz, hogy csak fideszesek nyertek, az én környékemen is van olyan 
szocialista érzelmű ember, akiről tudom, hogy az, mert ismerem. Tehát ez egy teljesen 
valótlan állítás. 

Már Kocsis képviselő úr is utalt erre, hogy önök ezzel az egész hacacáréval nem a 
családokat, nem az egyéni vállalkozókat, hanem a piacot elvesztő multikat képviselik, és őket 
féltik. 

És ennek nem nemzetbiztonsági kockázata volt, hanem egészségügyi kockázata volt, 
hogy 40 ezer helyen lehetett kapni cigarettát, és még a gyerekek is viszonylag könnyen 
hozzáfértek. Ez az intézkedés erről szólt, és erről viszonylag kevés szó esik, de szerintem ezen 
a helyen meg már sokkal több, mint ami indokolt lett volna. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Talán a végére értünk ennek a tartalmas vitának. Én azt 

gondolom, az a jó, az az elvi álláspont mindig a helyes, ha valaki informálódni akar, 
vizsgálatot szeretne, és konkrétan megnevezi, hogy mi a téma, akkor ne zárjuk el egymást 
attól, hogy információ birtokába kerüljünk, és akkor megtudjuk azt is, hogy adott esetben 
ebben nincsen ilyen, és akkor hála istennek a Nemzetbiztonsági bizottságnak más ügyekkel 
kell foglalkoznia. Szerintem ez a helyes álláspont. Egyébként meg szerintem a bizottsági ülés 
java része hála istennek, nem erről szólt, hanem arról szólt, ami az érdemi feladatunk volt, 
azonban azt gondolom, ha csak a legkisebb kétely van bárkiben, akkor adjuk meg azt a 
lehetőséget, hogy tisztázódjanak ezek a kérdések. 

Köszönöm szépen, a mai bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 22 perc) 
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