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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 6 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdenénk a mai ülést. Kérném a munkatársakat, hogy 
teremtsék meg az ülés feltételeit. Jelen pillanatban, amíg a napirendről való szavazás nem 
történik meg, addig van lehetőség a sajtó munkatársainak képeket készíteni, illetve részt venni 
a napirendi szavazáson, és utána - bármi is történjen -, arra kérném a sajtó tisztelt 
munkatársait, hogy hagyják el a termet, mert zárt ülésen fogjuk folytatni.  

Köszöntöm tisztelettel az 1. napirendi pontnál megjelent valamennyi vezetőt, a 
Belügyminisztérium, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Legfőbb Ügyészség és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselőjét. Köszönöm szépen, hogy eleget tettek a meghívásnak még ilyen rövid határidővel 
is, hiszen az elmúlt időszak sajtóban nagy visszhangot kapott ügyével kapcsolatosan szeretne 
majd a bizottság tájékozódni. És köszönöm Horváth úrnak is, hogy eleget tett a meghívásnak 
és eljött a bizottsági ülésre. 

A kiküldött meghívóban „Tájékoztató az áfacsalások gyanújával összefüggő kérdések 
nemzetbiztonsági vonatkozásairól” címet viseli a napirendi pont. Ennek az esetleges 
nemzetbiztonsági kérdéseit szeretnénk majd tisztázni.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. 
(Jelzésre:) Parancsoljon, Kocsis képviselő úr! 

Dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslata 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A napirendi javaslat 
három pontja közül az 1. napirendi pont levételét javaslom a napirendről a szavazás előtt, 
tekintettel arra, hogy az Országgyűlésnek töretlen gyakorlata, hogy folyamatban lévő 
büntetőeljárások kapcsán nem tart bizottsági ülést. Éppen ezért ennek a töretlen gyakorlatnak 
a megtartása érdekében javaslom, hogy az 1. napirendi pontról ma ne tárgyaljunk. 

Köszönöm.  

Ügyrendi vita  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak érdeklődnék, hogy 

képviselőtársam milyen folyamatban lévő büntetőeljárásról tud, mert amit legalábbis a 
sajtóból tudni lehet, az egy feljelentéskiegészítés fázisában lévő, el nem indult büntetőeljárás. 
Nem tudom, hogy a Horváth úr ellen lévő és önök által vagy nem tudom, ki ellen indított 
büntetőeljárásra gondol-e, de nem hiszem, hogy az a nemzetbiztonsági kockázat részét 
képezné itt a mai napon. 

Egyben tájékoztatnám a közvéleményt és önöket is, még egyszer felhívnám a 
figyelmünket, hogy a teljes tényfeltáró albizottságunk egy folyamatban lévő büntetőeljárás 
tárgyáról szól immár lassan fél éve. Tehát azt gondolom, hogy a Nemzetbiztonsági 
bizottságnál a nemzetbiztonsági törvényre való tekintettel ennek nem a házszabály elsősorban 
meghatározó jogszabálya, és igenis lehetőségünk van nekünk ilyen ügyekben is tájékozódni. 

Leginkább pedig azt szeretném mondani, hogy továbbra is érvelnénk amellett, hogy 
ezt a napirendet megtartsuk, főleg, ha már itt van mindenki, hiszen azt gondoljuk, hogy az 
egész ország érdeke és az Országgyűlés érdeke is, hogy ebben az ügyben tisztán lássunk. A 
mai nap itt semmi más nem történne, mint hogy kérdéseket tennénk föl, és szeretnénk tisztán 
látni mind az állami szervek, mind pedig az ügy úgymond kirobbantója tekintetében, hogy 
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mik azok az érvek és bizonyítékok, amivel kapcsolatban itt esetlegesen bármilyen további 
vizsgálatnak lehet tárgya.  

És nyilván a szervektől is szeretnénk tudni, hogy ha ennek a bejelentésnek bármilyen 
alapja van, az feltűnt-e például egy Nemzetbiztonsági Hivatalnak, amelynek kiemelt dolga a 
gazdasági ügyekkel való foglalkozás. Ebben a ciklusban meg pláne az lett, amennyire tudjuk 
itt a bizottság tagjaiként - most ezt szakmai szempontból mondom. És hogy egyébként a 
társszervek tekintetében van-e erre valamilyen jel? Nem beszélve arról, hogy ha ilyen pénzek 
mozognak, akkor mi ebben a bizottságban mindig azt halljuk más ügyekben is, hogy itt a 
szervezett bűnözéstől külföldi szálakon keresztül mindenfélét kell és lehet vizsgálni. 
Szeretnék utalni a szerencsejátékügyre vagy egyéb más ilyen hasonló ügyekre. Itt is 
szeretnénk tudni. Egy megnyugtató nemmel is megelégedünk mi, de akkor legalább 
hangozhasson el a mai napon, vagy lássuk, hogy konkrétan akkor miről beszélünk. Ez 
szerintem az egész ország érdeke. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sorrendben: Mile képviselő úr, Mirkóczki képviselő úr 

és természetesen ismét Kocsis képviselő úr. Parancsoljon, Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném nyomatékosítani, hogy 

nem látom semmiféle - sem jogi, sem tartalmi - akadályát annak, hogy a Nemzetbiztonsági 
bizottság ezzel az üggyel kapcsolatban tájékoztatást kapjon. Tehát itt nem arról van szó, hogy 
a Nemzetbiztonsági bizottság be akarna avatkozni bármilyen folyamatban lévő ügybe - 
jóllehet ilyen ügy nincs is folyamatban egyelőre -, hanem arról, hogy egyfajta tájékoztatást 
szeretnénk kapni, különös tekintettel arra, hogy milyen nemzetbiztonsági vonatkozásai is 
lehetnek ennek az ügynek, hiszen, és ez többször elhangzott a nyilvánosság előtt is, bizony-
bizony lehetnek, sőt vannak nemzetbiztonsági vonatkozásai is. Ebben az esetben megítélésem 
szerint a Nemzetbiztonsági bizottságnak elemi kötelessége az, hogy tájékozódjon, tehát 
nemcsak lehetősége, hanem kötelessége, hogy tájékozódjon az ügyben, mert ugyan vajon ki 
más, ha nem a Nemzetbiztonsági bizottság?  

Másrészt pedig ugye ez az ügy elég széles nyilvánosságot kapott, sőt azt is merem 
állítani, hogy komoly közérdeklődésre számít. Nagyon szerencsétlen üzenet lenne, ha a 
Nemzetbiztonsági bizottság úgy döntene, hogy még csak egy tájékozódás erejéig sem kíván 
az üggyel foglalkozni, még csak tájékozódni sem szeretne ennek a nemzetbiztonsági 
hátteréről, mert akkor bizony okkal-joggal vetődik fel, hogy itt a kezdeményezők részéről 
valamilyen takargatnivaló van. Zárt ülésről beszélünk, tehát zárt ülésen kívánjuk meghallgatni 
mindazokat, akiket meghívtunk erre az ülésre. Ebben az esetben mód nyílik arra, hogy 
valóban meg tudjuk nézni, hogy ténylegesen vannak-e nemzetbiztonsági vonatkozásai ennek a 
történetnek. Ha még ettől is elzárkózunk, és még ezt is elutasítjuk, akkor annak bizony-bizony 
nagyon sok értelmezhetősége lesz, és - hogy mondjam - indokolatlanul és indokolhatatlanul 
vonja magára a bizottság azt a gyanút, hogy nem kíván szembenézni ezzel a helyzettel még 
csak egy tájékozódás erejéig sem. Tehát végképp nem tartom helyesnek Kocsis Máté 
képviselő úr napirendi javaslatát. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Aki még nem szólt, az jön először, és utána természetesen 

Kocsis képviselő úr következik. Mirkóczki képviselő úr! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértve az előttem 

szólókkal, semmiféle akadályát nem látom, nem látjuk annak, hogy ezt az első napirendi 
pontot megtartsuk. Szeretném felhívni a figyelmet arra is - nem megismételve azokat, amiket 
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mondtak az előttem szólók -, hogy tekintettel arra, hogy ezerszer kisebb ügyekben, amelyek 
frissen kirobbantak az elmúlt három vagy három és fél évben is, a bizottság összeült, volt 
olyan eset, hogy rendkívüli ülést tartottunk, és bizony minden érintett, sőt a legmagasabb 
szintű szolgálatok vagy hatóságok bevonásával egyfajta tájékoztatást kaptunk. 

Tehát még egyszer mondom, itt nem arról van szó, hogy ha megtartjuk az 1. napirendi 
pontot, akkor bármilyen vizsgálati eredményt javaslat formájában letennénk az asztalra, vagy 
bármilyen dokumentumot kitennénk a nagy nyilvánosság elé, vagy kezdeményeznénk bármit 
is. Itt most első lépésként egy nagyon komoly ügyben, egy nagyon széles nyilvánosságot 
érintő ügyben szeretnénk minimális vagy legalább első lépésként alapvető tájékoztatást kapni, 
és akkor nyilván bölcsebben járhatunk el a jövőre nézve. De az, hogy levegyük ezt a 
napirendről, tényleg - ahogy Mile képviselőtársam fogalmazott - nagyon-nagyon rossz üzenet 
lenne minden szempontból. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kocsis képviselő úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én egy napirendi módosítási 

javaslatot tettem, és ennek kapcsán önök mondtak néhány dolgot, amit pontosítani szükséges.  
Egyrészt Harangozó képviselőtársam azt mondta, hogy az általunk fenntartott 

albizottság is folyamatban lévő büntetőeljárással foglalkozik. Szeretném őt pontosítani: nem 
foglalkozik folyamatban lévő büntetőeljárással (Dr. Harangozó Tamás: Azzal párhuzamos!), 
a Portik-Laborc-találkozók hátterének feltárásával foglalkozik. Sajnálom, hogy Mile 
képviselő úr, aki azt a bizottságot, azt az albizottságot vezeti, sok más politikai megjegyzés 
mellett erre nem vette a fáradtságot, hogy ezt tisztázza. Nem foglalkozik folyamatban lévő 
büntetőeljárással a Mile Lajos képviselő úr által vezetett albizottság. 

A másik az, hogy önök azt mondták, hogy zárt ülés keretében megismerhetnénk a 
különböző álláspontokat, és megnyugtatóan lehetne tájékoztatni a közvéleményt. Hogyan? Ha 
szabad érdeklődöm egy zárt ülés kerete kapcsán. Az pedig, hogy mindösszesen politikai 
célokra kívánják mint ellenzéki képviselők felhasználni ezt az ügyet, mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy a Szocialista Párt, a Jobbik és az LMP is kész lenne támogatni. 

Azt pedig engedjék meg, hogy még egy pontosítást tegyek. Harangozó 
képviselőtársam azt is elmondta, hogy ebben az ügyben nem tud folyamatban lévő 
büntetőeljárásról. Úgy értesültem a sajtóból, hogy van, egyébként pedig azt is mondta, hogy 
mi tettük ezt a feljelentést Horváth úr ellen. Ha a „mi” alatt, mondjuk, a kormánypártot értette, 
akkor szeretném azt a közérdekű bejelentést megtenni, hogy nem tett a kormánypárt Horváth 
úr ellen semmiféle feljelentést, nem erre a büntetőeljárásra gondoltunk. 

Azt pedig önök is pontosan tudják, és legalább ebben érthetnénk egyet, hogy arra azért 
még nem volt példa - és lehet, hogy a büntetőeljárás lezárulta után igenis helye van egy 
politikai vizsgálatnak, de arra még nem volt példa -, hogy azt megelőzően vagy azalatt egy 
parlamenti bizottság adatokat kérjen zárt ülésen, majd utána általam nem ismert módon 
megnyugtatóan tájékoztassa a közvéleményt. Tehát nekem nehogy se áll össze az önök 
szándéka azon túl, hogy értem, hogy mindenképpen politikai ügyet óhajtanak ebből csinálni, 
egy olyan ügyből, ahol egy úr, Horváth úr valakiket valamilyen ügyben bűncselekmény 
elkövetésével vádol, csak éppen azt nem tudja még sem a közvélemény - a mai 
sajtóinformációk szerint -, sem az eljáró nyomozóhatóság, hogy kiket és milyen ügyben, mert 
erre még nem derült fény. Most önök zárt ülésen óhajtanak erről informálódni, és önök is 
pontosan tudják, hogy utána nem beszélhetnek erről, még akkor sem, ha itt elhangozna 
valami, ami eddig sem a közvélemény, sem a nyomozó hatóság számára nem állt 
rendelkezésre. 
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Úgyhogy tisztelt elnök úr, még egyszer mondom, az Országgyűlés töretlen gyakorlatát 
követve azt javaslom, hogy ebben az ügyben, mint minden más ügyben, folyamatban lévő 
ügyben ne tartson a bizottság napirendet és napirendi meghallgatást, hiszen veszélyeztetheti 
az egyébként - ha beigazolódnak a vádak - valóban súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozás sikerét. 

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

Kocsis Képviselőtársam! Egy ponton tudunk egyetérteni, valószínűleg erre utaltam is, hogy 
nem vagyok benne biztos, hogy ki tette a feljelentést. Ha jól emlékszem, akkor a NAV tette a 
feljelentést, tehát nem a kormányzó pártok, ez egy minőségi és lényeges különbség valóban.  

A másik kettőben viszont egyszerűen nem mond igazat, képviselőtársam, és ezt 
muszáj leszögeznünk. Semmiféle töretlen gyakorlatról nem tudunk beszélni a mai napon itt. 
Még egyszer szeretném világosan elmondani a nyilvánosság előtt is, hogy ön is tudja és értse: 
a Portik-Laborc-találkozóval kapcsolatban folyamatban lévő büntetőeljárás van több mint fél 
éve, lassan egy éve, legutóbb ennek a hónapnak az első napjaiban hosszabbították meg a 
nyomozást; a Magyar Nemzet beszámolóját olvastam fel a legutóbbi bizottsági ülésen, hátha 
azt önök is elhiszik. Nem fogja elhinni, február végéig hosszabbította meg a nyomozó 
hatóság, az ügyészség ezt a nyomozást. Konkrétan a találkozóval kapcsolatban, bűnpártolás és 
hivatali visszaélés alapos gyanújával folyik ez az eljárás, a mi albizottságunk pedig ezen 
találkozó körülményeit vizsgálja szintén. Tehát amit mondtam, azt szó szerint mondtam, 
pontosan és az úgy van: ezen találkozó körülményeit vizsgáljuk itt a büntetőeljárással 
párhuzamosan az elmúlt fél évben. 

De hasonló módon a romagyilkosságok tekintetében is tartott ez a bizottság 
párhuzamosan a büntetőeljárással vizsgálatot, ha már a töretlen gyakorlatnál tartunk, és egyéb 
más ügyekben is tartott már ez a bizottság - tényfeltáró albizottság formájában vagy 
főbizottsági formában - meghallgatást vagy vizsgálatot olyan ügyben, amiben folyamatban 
lévő büntetőeljárás volt. Tehát az az érv nem áll meg, képviselőtársam, egyszerűen nem igaz, 
hogy bármilyen töretlen gyakorlatra hivatkozva kívánják önök ezt levenni. Akkor azt 
javaslom, hogy legyen bátor, és mondja azt itt a nyilvánosság előtt is, hogy önök ezt nem 
kívánják most vagy egyáltalán nem kívánják vizsgálni, mert. Hogy miért, azt majd önök 
elmondják. De ilyen töretlen gyakorlatra meg jogszabályi háttérre, legyen kedves, ne 
hivatkozzon, mert az az egy nem igaz. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Mile képviselő úr, aztán Kocsis képviselő úr. Utána le fogjuk zárni az 

ügyrendi vitát. 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Ha én fogalmaztam volna félreérthető 

módon, akkor elnézést kérek, habár igyekszem szabatosan fogalmazni. Meg sem fordult a 
fejemben, hogy olyan nyilatkozatot tegyek, miszerint a Nemzetbiztonsági bizottsági ülés után 
bármikor az itt elhangzottakat a közvélemény elé kívánnám tárni. Eddig se tettem ilyet, eztán 
se fogok ilyet tenni. Nyilván én nem is úgy jöttem ide, hogy ennek a zárt ülésnek az lenne a 
célja, hogy utána a közvéleményt megnyugtató vagy kevésbé megnyugtató módon 
információkkal lássuk el a zárt ülésen elhangzottakról. Erről szó sem lehet. Ez ráadásul 
normaszegés is lenne. Nem erről beszélünk, nem ez a meghallgatás célja. Ismétlem: ugyan ki 
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tájékozódjon a nemzetbiztonsági vonatkozásáról egy ilyen komoly ügynek, ha nem a 
Nemzetbiztonsági bizottság?  

A Portik-Laborc-üggyel kapcsolatos megjegyzését megszívleltem, képviselő úr. Én 
nem kívánom ezt a vitát újra feleleveníteni és akár párhuzamként kibontani, erre már többször 
kitértünk. Ennek a mai ülésnek nem ez a feladványa és nem ez a feladata, hanem egy teljesen 
más napirendről lenne szó. 

Hogy egy zárt ülésen elhangzott tájékoztató veszélyeztetné mondjuk az eljárás 
sikerességét, azt meg aztán végképp nem értem. Hacsak nem feltételezünk egymásról 
olyanokat, ami nem lenne szerencsés, hogy ha megtennénk, mert részemről nem hiszem… - 
én nem is feltételezem senkiről, hogy erre akarná ezt felhasználni, nem lenne helyes, és nem 
lenne normakövető sem.  

Egyébként jelzem, most megteheti természetesen a Nemzetbiztonsági bizottság, hogy 
mondjuk kormánypárti többséggel leveszi napirendről ezt a tájékoztatót vagy ezt a 
megbeszélést, de ez már egy kicsikét szinte rajtunk is túlnőtt, akárhogy vesszük, hiszen a 
parlamentben összegyűlt a Lehet Más a Politika kezdeményezésére megfelelő számú aláírás 
ahhoz, hogy egy határozati javaslat szülessék, és aztán eldől, hogy lesz-e vizsgálóbizottság 
vagy nem lesz. Tehát az egy tágabb keretekben vizsgálódó bizottság lenne természetesen. 
Nem tudjuk még a sorsát, csak jelzem, hogy a szándék, az elhatározás ilyen szempontból 
komoly. Itt én csak azt szeretném elérni, hogy maradjunk a saját feladatkörünknél és a 
bizottság saját lehetőségeinél, és ennek keretein belül zárt ülésen hallgassuk meg a 
meghívottakat arról és kapjunk tájékoztatást. Pont, semmi több. Azt gondolom, ez semmit az 
égvilágon nem veszélyeztet. 

Ha most abba a versengésbe szeretnénk belefutni, hogy ki, mikor, mit használt fel, ha 
úgy tetszik, politikai célokra egyes eseményekből, akkor sehova nem vezetne ez a fajta 
vitatkozás és ez a beszélgetés. Szerintem ebbe bele se fogjunk. 

Egyébként ez az ügy már létezik, a közvélekedésben mindenféleképpen erőteljesen 
létezik. És, ha tetszik, ha nem, politikai ügy, jórészt politikai ügy. Hogy ennek milyen Btk.-ra 
vonatkozó vonzatai lehetnek, azt nem a mi tisztünk megállapítani, valóban így van, de hogy 
nemzetbiztonsági vonatkozásait nekünk kellene megnézni, az viszont tagadhatatlan.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mirkóczki képviselő úr; aztán Csampa képviselő úr.  
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Én csak ráerősítenék az előttem 

szólókra ismételten a tekintetben, hogy tisztelt Kocsis képviselő úr, azért szeretném halkan és 
óvatosan megjegyezni, vagy úgymond naivul visszakérdezni, hogy talán azok nem voltak 
folyamatban lévő ügyek, amit már például Harangozó képviselőtársam is említett, akár a 
cigánygyilkosságok esetében lefolyt itt egyfajta… - tájékoztatást kaptunk mindenesetre. 
Tájékoztatást kaptunk rögtön a Vizoviczki-ügy kirobbanásakor, ami javában akkor kezdődött. 
Tájékoztatást kaptunk a bajai választási csalás, illetve a videóhamisítás stb. ügyben, 
folyamatban lévő ügyről. És számtalan… (Dr. Kocsis Máté közbeszólása.) Itt hangzott el zárt 
ülés keretében, hogy még folyik a nyomozás stb. Rengeteg ilyen napi aktuális ügyről kaptunk 
tájékoztatást, ami vagy javában zajlott vagy akkor kezdődött.  

És, még egyszer mondom, nem az a mai 1. napirendi pont feladata, hogy bármilyen 
következményekkel is járna ebben a bizottságban, itt pusztán egy tájékoztatásról van szó. Ha 
önök, a kormánytöbbség megtagadja többségi szavazatával a tájékoztatást, óhatatlanul is 
magukra húzzák a politikai felelősséget, illetve az olyan akár összeesküvés-elméleteket, 
amelyek arra engednek következtetni, hogy bizony, bizony, akarva akaratlanul, mintha, 
feltételezve takargatni szeretnének valamit. Én azt gondolom továbbra is, az önök érdekében 
is, hogy nagyon rossz üzenete van, hogy ha nem engedik ezt a napirendet. 
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Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Csampa képviselő úr, parancsoljon! Aztán Kocsis képviselő úr. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak arra szeretnék utalni 

tisztelt képviselőtársaimnak, hogy körülbelül egy héttel ezelőtt, de három héten keresztül 
egyeztettünk az Nbtv. bizottsági módosítójával kapcsolatban, ahol, azt gondolom, hogy 
kormány- és ellenzéki oldalon mindenki egyetértett abban, hogy folyamatban lévő 
büntetőügyben illető meghallgatása ne történjen, mert ez mindenféleképpen problémás lehet. 
Most Harangozó képviselő úr körbenéz, de aki itt volt az egyeztetésen és a bizottsági ülésen, a 
jegyzőkönyvet elővesszük, akkor ez így volt szó szerint. Most lehet hogy ilyen kérdőn nézni, 
de akkor el kell jönni az egyeztetésekre. Ebben a dologban még, azt hiszem, Molnár elnök úr 
is egyetértett. És látom, hogy bólintott, úgyhogy ezek szerint nem beszélek mellé. (Dr. 
Harangozó Tamás: De!)  

Amiről önök beszélnek vagy itt megfogalmaznak, azzal kapcsolatban pedig úgy 
gondolom, hogy a hatóság elvégezte azt a munkát, amit el kellett végeznie, és idejött, és 
beszámolt a bizottság előtt. Én úgy gondolom, nem tudjuk pontosan, hogy az elmúlt 
időszakban, az elmúlt egy hétben mi történt, mert kiállt a NAV részéről a megfelelő ember 
(Mirkóczki Ádám: Ezért kérdeztem.), tartott egy sajtótájékoztatót, azzal, hogy innentől kezdve 
ő is tesz egy feljelentést, Horváth úr is tesz egy feljelentést. És egyelőre időt kellene adni a 
hatóságnak, hogy elvégezze azt a munkáját, és onnantól kezdve a hatóság idejön és be fog 
nekünk számolni, ahogy azt tette az elmúlt időszakban.  

Én megfelelő támogatásomról tudom biztosítani, adott esetben a szavazatomat, hogy 
amikor a hatóság is ki fog állni és el fogja mondani, hogy ebben a dologban már eljutott eddig 
a pontig, akkor azt gondolom, hogy itt van lehetőség. 

És maximálisan egyetértek, hozzá kell tennem, Mile képviselő úrral, azzal 
kapcsolatban, amit az elmúlt jó pár hónapban is tapasztaltunk bizonyos zárt ülések utáni 
megjelenésekről, hogy a zárt ülésen elhangoztak dolgok, majd utána bizonyos termékekben 
lényegében adott szóról szóra visszaköszöntek a zárt ülésen elhangzottak. Én azt gondolom, 
hogy pontosan ennek a védelmében is és a hatóság védelmében is, hogy az eljárást korrekten, 
normálisan el tudja végezni, ennek mentén kellene per pillanat egy pici önmérsékletet, azt 
gondolom, gyakorolnia, és nem a nyomozó hatóság és a nem tudom, milyen összeesküvés-
elméletek mellett a bizottság átvállalja ezt a szerepkörét. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Kocsis képviselő úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni a 

mondandómat. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy többek között Mile képviselő úr is 
úgy fogalmazott, hogy ez egy politikai ügy, ez egészen pontosan mitől politikai ügy, ha 
szabad érdeklődni. Mert még Horváth András úr sem vádolta meg soha a Fideszt ezzel 
kapcsolatosan semmivel. Ez a NAV-nak egy olyan ügye, ahol az ügyészség nyomoz az 
ezekkel kapcsolatos állításokban. Az, hogy önök ebből politikai ügyet csinálnak, az világos, 
az egy elfogadható politikai cél az ellenzék részéről, de ettől ez még nem politikai ügy 
eredendően. Hovatovább sosem állította senki, hogy a kormányzópárt bármilyen 
összefüggésben felhozható ebben az ügyben. Ez az egyik.  

A másik. Nyilván önök is gondolják, hogy mi, akik itt ülünk ezen az oldalon, az 
égvilágon semmi közünk nincsen ehhez az ügyhöz. Egyre hívtuk föl a figyelmet pusztán, 
hogy a NAV-val kapcsolatos állítások, amiket Horváth úr megfogalmazott, azok jelen 
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állásában - és ha tőlem nem fogadják el, bár tőle se fogják, de azért utalok rá, hogy hétfőn a 
miniszterelnök a parlamentben világosan elmondta -, első körben azokra tartozik, akiknek ez 
a dolga, az ügyészségre, a rendőrségre, tegyék a dolgukat. Azt is világossá tette, hogy 
egyébként a kormányzópártnak mi az álláspontja az adócsalókkal kapcsolatban. De 
ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy van ennek egy szabályos rendje, az pedig az, hogy 
először folyjon le a büntetőeljárás, lássanak az eljáró hatóságok tisztán, és ennek ismeretében 
érdemes levonni a politikai következtetéseket.  

Tehát két dologra szeretném felhívni a figyelmet: semmilyen politikai ügyről nincsen 
szó, a NAV-nak egy belső ügyéről van szó, melyben a kormányzópárt nem érintett. És arra 
kérem önöket, hogy ne is próbálják ezt a látszatot kelteni, mert határozottan vissza kell hogy 
utasítsuk.  

A másik. Lehet, hogy akkor tudnak olyan érveket mondani, amelyek nem a töretlen 
gyakorlatra utalnak, de itt hívom fel a figyelmet, hogy a romagyilkosságokkal kapcsolatos 
nyomozás alatt nem volt azzal kapcsolatos bizottsági ülés. Utána, nemrég tartottunk valóban, 
de akkor már rég lezárult a nyomozás, sőt már ítélethirdetés is volt, nemhogy büntetőeljárás; 
utána tartottunk bizottsági ülést. 

Úgyhogy, tisztelt elnök, bezárva a mondandómat, a napirendi javaslatomat az előbb 
elmondottak mentén fenntartanám, illetve a napirend-módosítási javaslatomat.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Móring képviselő úr, aztán Mile képviselő úr. 
 
MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, azzal a 

pontosítással, hogy ha a későbbiek során, a vizsgálatok, a nyomozás során kiderülnek olyan 
tények, amelyeknek a nemzetbiztonsági vonatkozásait meg kell vizsgálni, akkor 
természetesen van értelme visszatérni rá. Nekem egy másik párhuzam jutott eszembe: amikor 
a Jobbiknak volt egy kezdeményezése egy bizonyos ügyben, és azért vettük le a napirendről, 
mert igazából nem volt még - és később se lett - miről beszélni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban 
szerintem fölösleges az indulatokat korbácsolni.  

Amennyiben kiderülnek olyan tények, hogy foglalkozni kell vele, akkor természetesen 
tegyük meg, de addig, amíg csak egy nyilatkozat van, homályos sejtetések, nem szabad ezt - 
szerintem azzal is, hogy a bizottság tárgyalja - olyan rangra emelni, ami nem biztos, hogy 
indokolt. Egyébként meg aki politikai ügyet meg balhét akar az egészből kreálni, az akkor is 
megteszi, ha mi most megtárgyaljuk, meg akkor is megteszi, ha a bizottság nem tárgyalja 
meg, hiszen a zárt ülésen elhangzottakkal nem lehet kiállni, tehát akkor utána ugyanúgy lehet 
sejtetni, mint ahogy lehet hivatkozni arra is, hogy azért vettük le a napirendrendről, merthogy 
esetleg valami takargatnivaló lenne. Erről szó sincs, egész egyszerűen illő lenne megvárni a 
hatóságok munkájának befejezését, és ha előkerülnek olyan tények, amelyek miatt érdemes 
ennek a bizottságnak megvizsgálni a nemzetbiztonsági vonatkozásokat ebben az ügyben, 
akkor igen, ha nem, akkor meg nem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Csupán néhány megjegyzés. Kocsis 

képviselő úr, a politika, a politikum egésze nem azonos a Fidesszel. Tehát ez nem attól válik 
politikai üggyé, hogy önök esetlegesen ebben a dologban érintettek-e vagy mennyire 
érintettek. Fogalmazok másképp: közügyről van szó. A NAV-on belüli történések, ne adj’ 
isten egy ilyen információ megjelenése a közvélekedés előtt, mindenféleképpen közügy, és 
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mint ilyen, a politikára is tartozik. Lehetnek egyéb leágazásai, lehetnek bűnvádi eljárást 
megalapozó elemei ennek a történetnek, de ez közügy. Ön azonosította magával a Fidesszel 
egyébként ezt a dolgot, ami szerintem nem szerencsés, még a saját érdekükből sem. Tehát 
ismétlem: itt igenis közügyről van szó. 

A következő dologra, hogy ezt mennyire helytelenül kezeli a mostani politikai elit, 
csak néhány megjegyzés. Kormánypártként - ha már ugye a kormányzó pártokat emlegette 
többfajta összefüggésben - az élére kellett volna állnia ezeknek a vizsgálatoknak 
meggyőződésem szerint, tehát nem hárítani, hanem az élére állni. Ráadásul a mi javaslatunk 
szerint 2002-től indulna ez a vizsgálódás, és nem 2010-től; 2002-től. Lássunk tisztán ebben az 
ügyben! Nem arról van szó, hogy itt most egy, önökre célzott lövésekkel induló támadás 
venné kezdetét, hanem arról van szó, hogy 2002-től nézzük végig azt a gyakorlatot, ami a 
NAV-ban folyt, és ennek az összes következtetését azután vonjuk le. Dehogy akarom én azt, 
hogy a Nemzetbiztonsági bizottság nyomozó hatóságként akarjon fellépni ebben a dologban, 
és ő akarjon felderíteni tényeket, nem, mi csak tájékozódni szeretnénk arról, hogy a 
meghívottak részéről milyen információk állnak rendelkezésre, és ezeket szeretnénk 
megtudni.  

Tehát még egyszer mondom, ne próbálják - nagyon ügyesen bánik a mondatokkal, 
szavakkal, fogalmakkal Kocsis képviselő úr… 

 
ELNÖK: Kommunikációs igazgató! 
 
MILE LAJOS (LMP): …, csak éppen mindig annyit tesz hozzá vagy annyit vesz el 

belőle, hogy a végső jelentése eltér attól, ami eredetileg állítás volt.  
Tehát még egyszer mondom: itt nem arról van szó, hogy az ellenzék ármánykodik, 

hogy politikai üggyé fújjon fel egy dolgot, hanem egy nagyon komoly dologról van szó, amit 
illene tisztességesen megvizsgálni, annak minden vonatkozását, és szerintem óriási hibát 
követnek el, hogy éppen nem önök állnak ennek az élére, hogy igenis nézzünk szembe ezzel a 
helyzettel. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tippem szerint Kocsis képviselő úr jelentkezett, periférikus 

látásom azt mutatta. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Pedig nagyon reméltem, hogy már elmondhattam a 

Nemzetbiztonsági bizottság fideszes képviselőinek, illetve kormánypárti képviselőinek 
álláspontját, ugyanakkor azt nem tudom szó nélkül hagyni, hogy Mile képviselő úr mondott 
néhány olyan dolgot, ami - mondjuk úgy - nem fedi a valóságot.  

Én nem azonosítottam a politikai elitet a Fidesszel. Egyrészt a politikai elitnek ön is 
része, ha jól tekintem most a mandátumát.  

A másik pedig az, tisztelt képviselő úr, ami nagyon fontos: ha mi elfogadjuk az ön 
érvelését, keresve a konszenzust, például az ön javaslata konkrétan 2002-től indítana 
vizsgálatot, abban sem lennénk partnerek a büntetőeljárás befejezése előtt. Még egyszer 
elmondom: nem az a célja ennek az ügynek, hogy bármit eltakargasson az ön által említett 
politikai elit. Az a célja, hogy világosan lássunk. Ha nekünk lenne ebben politikai célunk - 
mert ön elmondta, hogy önök biztosan mit nem akarnak csinálni, de elmondom, hogy mi is 
biztosan mit nem szeretnénk csinálni. Biztosan nem szeretnénk azt csinálni, hogy felálljon 
egy vizsgálóbizottság a 2002 és 2010 közötti adó- és vámhivatali ügyekkel kapcsolatosan, 
mert az politikai ügy lenne. Ha azzal kapcsolatosan van büntetőeljárás, arra is azt mondanám - 
most itt mondom önnek a nyilvánosság előtt -, hogy záruljon le a büntetőeljárás, záruljon le az 
azzal kapcsolatos nyomozás, és utána vonjuk le a politikai következtetéseket. Higgye el, 
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képviselő úr, az élére fog állni a kormányzó párt is ennek az ügynek, ha tudunk 
konkrétumokat. 

Még egyszer hangsúlyozom: bűncselekménnyel vádol Horváth úr valakiket 
valamilyen ügyben. Senki nem tudja megmondani, senki nem tudja, ön sem tudná ma meg a 
zárt ülésen sem, hogy kiket és milyen ügyben. Éppen ezért mondjuk azt, hogy ebben a 
helyzetben, ebben a szituációban a politikának semmilyen keresnivalója nincs, kizárólag a 
büntetőeljárásnak, és azt követően kell levonni a politikai következtetéseket. Nem óhajtunk 
sem 2002-ig visszamenni a nyomozás befejezése előtt, sem 2010-ig, sem 1990-ig. Ennek ez a 
helyes rendje, ahogy a miniszterelnök múlt hétfőn a parlamentben elmondta, pusztán ezt az 
álláspontot képviseljük itt is.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mirkóczki képviselő úr! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden annyiban 

reagálnék, hogy nem értem Kocsis képviselő úrnak ezt a „nem akarunk 2002-től 2010-ig 
vizsgálóbizottságot, mert az valóban politikai ügy lenne” (Csenger-Zalán Zsolt: Azt se!), 
illetve az terelné politikai síkra az ügyet. Még egyszer… Akkor az se terelné? Jó. 

Akkor halkan megjegyzem vagy emlékeztetném önöket, hogy 2010 májusában az első 
lépésük az volt, hogy minden egyes bizottságban felállították az elmúlt nyolc év bűneit 
vizsgáló albizottságokat. (Dr. Kocsis Máté: Büntetőeljárásokról beszélünk!) Rendben van, 
büntetőeljárás.  

Még egyszer. Móring képviselő úr azt mondta, hogy a Jobbiknak volt korábban egy 
kezdeményezése, amit szintén levettünk napirendről, mondván, hogy nem tudunk eleget. Az 
is egy tájékoztatás volt, és ha jól emlékszem, ez a kémbotrány ügye volt. Kaptunk egy 
felemás tájékoztatást, ha úgy tetszik, vagy kaptunk egy tájékoztatás az addigi adatokról, és 
annak az lett a következménye, hogy a miniszterelnök úr, illetve Kocsis és Csampa képviselő 
úr nevével fémjelezve most feláll egy vizsgálóbizottság. Itt is erről van szó: tájékoztatást 
szeretnénk kapni. A tájékoztatás nem von magával semmiféle beavatkozást semmilyen 
büntetőügybe vagy vizsgálatba, de lehet, hogy ráerősít - ha kapunk bármiféle tájékoztatást az 
érintettektől - az LMP-nek arra a javaslatára, hogy igen, szükség van erre a 
vizsgálóbizottságra.  

Tehát én nem értem ezt a nagy ellenállást, tájékoztatásról van szó. Hogy most ez 
milyen mértékű, utána lehet majd azt mondani, hogy igen, nem tudunk eleget az ügyről, 
nagyon sok szál felderítetlen, nagyon sok kérdést vet fel, de ezért vannak ezek a bizottságok.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel akkor visszaélve azzal a helyzettel, hogy 

én vagyok ennek a bizottságnak az elnöke, mondanék egy nagyon rövid összegzést. Nyilván 
próbálom a bizottság tekintélyét… (Jelzésre:) Csampa képviselő úr, bocsánat! Így nem élnék 
vissza, mert úgy láttam, hogy nem jelentkezett senki. Mély demokratikus hagyományok 
leleddzenek bennem. Csampa képviselő úr! 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Bízom az elnök úr jövőbeni 

szövegértelmezési, mondjuk úgy, megerősítésében, mert úgy látom, hogy a túloldalra nem 
megy el a hangunk megfelelő kihangosítás hiányában. Ugyanis Kocsis képviselőtársam és én 
magam is arról beszéltünk, hogy folyamatban lévő ügyekről nem szerencsés a hatóságok előtt 
bármilyen szintű meghallgatást tartani, mert vannak félelmek - ahogy Mile képviselő úr is 
már megfogalmazta többször, nem egyszer, mi is persze megfogalmaztuk -, hogy innentől 
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kezdve az, amit itt elmondanak, adott esetben befolyásolhatja magát a vizsgálatot is. Erre, azt 
gondolom, elég egyértelmű volt a válaszunk.  

A lehallgatási botránnyal kapcsolatban pedig: azért vettük le, hogy felkészüljenek a 
megadott szervek. Utána idejöttek beszámolni. Utána a miniszterelnök úr egyeztetett a 
frakcióvezetőkkel, és utána nagy nyilvánosság előtt elmondta, hogy ő azt javasolja, hogy 
ebben a dologban álljon fel egy vizsgálóbizottság, amely részben szakmai, de inkább politikai 
megállapításokat fog majd tartalmazni. És ennek a vizsgálóbizottságnak a felállításában, azt 
gondolom, a tegnapi, illetve a mai nap folyamán döntött a tisztelt Ház. Úgy gondolom, ez a 
helyes eljárás ebben a dologban. Az, hogy holnap majd valaki azt fogja mondani, hogy nem 
tudom, Budapesten szakad az eső, aztán közben nem szakad az eső, és elkezdjük azt vizsgálni 
ebben a történetben, ilyen lufihalmazban, és akkor csinálunk belőle egy politikai maszlagot, 
azt gondolom, nem biztos, hogy ez a szerencsés kimenetele a történetnek.  

Mi azt mondjuk, hogy továbbra is nyitottak vagyunk, de várjuk meg a hatóságok 
eljárását, mivel van egy pró és kontra bármilyen szintű feljelentés, és utána, én azt gondolom, 
a tisztelt urak ide fognak jönni, el fogják mondani, hogy mi a megállapítás, és utána pedig a 
politikai vertikumnak is persze reagálni kell ennek az eredményére. 

És köszönöm szépen, elnök úr, hogy nem élt vissza erős hatalmával, és gyakorolja 
elnöki jogkörét. 

 
ELNÖK: Kocsis képviselő úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm. Megpróbálom nagyon egyszerűen 

elmondani (Mile Lajos: Értettük eddig is!), tisztelt Mirkóczki képviselő úr. A lehallgatási 
botrányban - nem tudom egyszerűbben megfogalmazni - nincs folyamatban büntetőeljárás. 
Tehát olyan ügyekben, amiben van (Mirkóczki Ádám: Vizoviczki?), egyáltalán nem dolga a 
bizottságnak, azzal ellentétesen, ahogy ön fogalmazott, hogy ez a feladata a bizottságnak. 
Nincs olyan feladata a bizottságnak, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásban politikusok 
információkat szerezzenek az eljáró hatóságoktól. Nincs ilyen feladata. (Dr. Harangozó 
Tamás: Azért mindnek van vége!) Képviselő úr, én is meghallgattam önt. Mondjon ezzel 
ellentétes példát! (Dr. Harangozó Tamás: Most mondtunk négyet. Én is személyesen tudnék 
mondani, ami kikerült a sajtóhoz is.) És ne forgassák ki a szavaimat! (Közbeszólás az 
ellenzéki oldalról. - Az elnök megkocogtatja poharát.) Ne kiabáljon, képviselő úr, nyugodjon 
meg! A lehallgatási botrányban nincs folyamatban büntetőeljárás. Nem tudom egyszerűbben 
mondani (Közbeszólás az ellenzéki oldalról.), egy olyan ügyben nem tudjuk ezt most 
támogatni, ahol semmit nem tudunk. 

És azt sem tartjuk szerencsésnek, hogy politikai frakciók képviselői ilyen 
információkhoz az ügynek ebben a stádiumában hozzájussanak. 

Ennyit akartam csak elmondani, nem tudom másképp fogalmazni. A javaslatomat 
fenntartom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még jelentkező? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok 

ilyet. Akkor nagy tisztelettel néhány dolgot összefoglalva, nyilván őrizve a bizottság 
tekintélyét - sajtónyilvános résznél vagyunk -, és talán egy fiatalabb politikai generációnak is 
a tekintélyét próbálom megőrizni, hogy ne bohózatba fulladjon ez a beszélgetés, hiszen itt a 
viszonylag későn született politikustársak folytattak vitát egymás között.  

Viszont jó hírt is tudok mondani. Mire ezt az ügyet a kormánypártok vizsgálni 
szeretnék, addigra már jó eséllyel nem lesznek kormánypártok. Ugye, ezt fogja jelenteni ez a 
helyzet.  



- 15 - 

A másik, ami szerintem teljesen világos, hogy itt abban van félreértés, hogy mit jelent 
a folyamatban lévő büntetőeljárás, és hogy azzal kapcsolatosan lehet-e vizsgálódni. Csampa 
képviselő úr tényleg helyesen mondta, hogy az előzetes egyeztetéseknél a folyamatban lévő 
büntetőeljárásnak a büntetőeljárással kapcsolatos kérdésében ne legyen párhuzamosság. Ez 
helyes. Igen ám, csak itt a probléma az, hogy mi deklaráltan nem a büntetőeljárással, hanem 
az ügynek az esetleges nemzetbiztonsági kockázataival szeretnénk foglalkozni, ami jelentheti 
azt is - és ott senki nem követ el államtitoksértést -, ha itt az urak esetleg azt mondanák 
szemben, hogy nincs az ügynek nemzetbiztonsági kockázata, akkor a magyar közvélemény 
nagy levegőt venne, és nagyon örülne annak, hogy nincsen. És ezzel nem követnénk el 
semmilyen titoksértést, vagy ha igen, képviselő úr, ön is meg én is meg minden tag már 
elkövetett, hiszen ilyen típusú állítások zárt ülés után elhangzottak. Tehát én azt gondolom, 
hogy a közvélemény elől elveszünk egy lehetőséget, hogy legalább odáig eljutna az ügy, hogy 
van vagy nincs, ez abból kiderülne. 

Más szempontból nagyon szerencsés a helyzet, hiszen itt ülnek azok az állami vezetők, 
akik tudnának válaszolni arra a kérdésre, hogy van-e folyamatban büntetőeljárás, és sért-e 
nyomozati érdeket ez a típusú tájékoztatás meghallgatása, amelynek a mélységéről az urak 
döntenek a velünk szemben lévő asztalnál. Ha viszont azt az értelmezést kell elfogadnunk, 
amit Kocsis képviselő úr mond, az azt jelenti, hogy az ügy jogerős befejezéséig, ami a magyar 
igazságszolgáltatás, de fogalmazzunk úgy, hogy nem csak a magyar, nehogy bűntudatot 
érezzünk, hiszen büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, ezért nagyon fontos az az 
állítás, hogy az európai büntetőeljárások is viszonylag lassan zajlanak, különösen az ilyen 
ügyekben, ezért ha abból indulunk ki, hogy mi minősül folyamatban lévő büntetőeljárásnak, 
akkor a jogerős befejezésig tulajdonképpen ezzel kapcsolatosan semmilyen tájékoztatást nem 
lehet meghallgatni, ha az önök értelmezését fogadjuk el, ami azért az én semleges… - hiszen a 
bizottsági elnöknek arra kell figyelni, hogy az összbizottsági érdeket képviselje (Dr. Kocsis 
Máté: Azzal kezdtem. Az volt az első mondatom.) -, ilyen szempontból akkor sem stimmel. 
Tehát ez így értelmezhetetlen, ha a jogerős befejezésig nem lehet tájékoztatást kapni. 

És most mondanék néhány példát tisztelettel, hogy világos legyen. A romaügy is ilyen 
volt, hiszen még vizsgálóbizottság is alakult a romagyilkosságoknál, amikor még javában 
folyt a nyomozás. De a Vizoviczki-ügyben is kaptunk tájékoztatást, a bajai ügyben, a 
kémügyben. Szilvásy miniszter úr meghallgatása most fog következni, az ő meghallgatása 
négy-öt büntetőeljárást is érinthet elméleti alapon. Ezért minden tiszteletem a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság elnökéé, de azért az, hogy a töretlen gyakorlat ez lenne, ez valóban így 
nem igaz. Még akkor is, ha tiszteletben tartható az önök álláspontja, csak akkor ezentúl a 
töretlen gyakorlatra azért ne hivatkozzunk, akkor azt kell mondani, hogy ezentúl egyáltalán a 
jogerős befejezéséig még érintőlegesen sem lehet ilyen meghallgatást tartani. De akkor 
Szilvásy urat sem fogjuk tudni meghallgatni ezután, mert az is érinthet nem egy folyamatban 
lévő büntetőeljárást. Tehát ez problémának látszik. 

Nem beszélve arról, hogy ha valaki szeretné elhúzni ezentúl egy ilyen típusú 
tájékoztatásnak a lehetőségét, akkor érdemes feljelentésekkel bombázni a nyomozó hatóságot, 
és máris lesz folyamatban lévő ügy, legalább a nyomozás megtagadásáig vagy a 
feljelentéskiegészítés elbírálásáig. Tehát magyarul el lehet azt érni, hogy tényleg az a helyzet 
álljon elő, hogy ne lehessen érdemben ebben az ügyben tájékozódni. 

Ezért szerintem az igazi fő probléma ebben az, hogy össze van keverve a nyomozati 
érdek és a folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatos tájékoztatás, ott el tudom fogadni 
Kocsis képviselő úr javaslatát. De az, hogy az ügynek van-e nemzetközi szála, van-e olyan 
szervezett bűnözéssel összefüggő része, ez nem elsősorban nyomozati kérdés, mert az majd 
egyszer ki fog derülni, de az, hogy az ország számára megnyugtató vagy nem megnyugtató 
tájékoztatást lehessen kapni azzal kapcsolatosan, hogy vannak-e ilyen szálak, ebben én sem 
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értem, de tiszteletben tartjuk természetesen ezt a típusú többségi döntést, amennyiben ez lesz. 
De valóban itt azért azok a kétségek felmerülnek, hogy mi az oka ennek, hiszen, ha más nem, 
az Egymásért Alapítvánnyal kapcsolatban javában folyt a büntetőeljárás, amikor 
vizsgálóbizottság alakult. Tehát kicsit akkor át kell értékelni a magyar parlamentáris 
berendezkedést ezzel kapcsolatosan, és értelmezni kell, hogy mit jelent a folyamatban lévő 
büntetőeljárás. És természetesen most abban a helyzetben vagyok, hogy akár meg is 
kérdezhetném az ügyészség és az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét azzal 
kapcsolatosan, hogy van-e folyamatban lévő büntetőeljárás, és ez sért-e nyomozati érdeket, 
mégis ezt a kérdést azért nem teszem föl, mert ez már visszaélés lenne, ezt ügyrendileg az 
önök javaslatának meg kellene előznie. De tényleg nagyon nehéz azt értelmezni, hogy mi az 
oka annak, hogy ennyire kerülik ezt a kérdést, amikor senki nem állította - valóban, Kocsis 
képviselő úr, senki nem állította, hogy önöknek ehhez bármilyen érdemi közük van, de ennek 
ellenére ez a látszat fog keltődni. (Csenger-Zalán Zsolt: Ez is!) De tisztában vagyunk azzal, 
hogy ennek ellenére önök ezt a kockázatot vállalják. Ahogy szokták mondani, mentek már a 
történelemben házhoz pofonért politikusok, nekem az az érzésem, hogy most ez fog történni, 
még akkor is, ha én hiszek abban, hogy ez tulajdonképpen tisztázható lenne, és nem érintett 
ebben egyik politikai párt sem. Ez az én személyes megérzésem, de nem tud ez a megérzés 
meggyőződéssé változni, hiszen nem lesz lehetőségünk az önök javaslata után ezt megtudni. 

Határozathozatal  

Kíván-e még valaki szólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem. Akkor természetesen Kocsis 
képviselő úr ügyrendi javaslatát, amely a tájékoztató levételét javasolja, és a napirendnek az 
ilyen típusú megcsonkítását (Derültség.), ezt teszem föl elsőként szavazásra, hogy ki ért egyet 
ezzel a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Egy picit magasabbra, ha lehetne, képviselőtársaim, 
a kezeket, hogy a sajtó is jól lássa! 8 igen. Ki nem ért egyet ezzel a javaslattal? (Szavazás.) 4 
nem. Az 1. napirendi pontot levettük. 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenteknek, hogy eljöttek.  
A sajtó munkatársait arra kérném tisztelettel, hogy zárt ülésen folytatnánk a mai ülést, 

tehát…  

A napirendi javaslat elfogadása  

(Jelzésre:) Igen, szavazni fogunk az egész napirendről természetesen. Akkor 
feltenném szavazásra a teljes napirendet ezzel az elfogadott módosítással, hogy az 1-es 
lekerül. Kérem, hogy aki a módosított napirendet megszavazza, az szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A módosított napirendet elfogadtuk. (A sajtó munkatársai távoznak az 
ülésről.)  

Közben a jegyzőkönyv kedvéért: Németh alelnök urat Tóth és Meggyes képviselő urat 
Móring képviselő úr helyettesíti.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 50 perc. 
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt,  

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  


