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Napirendi javaslat  
 
 
1. Bizottsági meghallgatások 
 
2. Egyebek 

 
 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői 
 

A bizottság részéről 
Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
  
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csampa Zsolt (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Meggyes Tamás (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP)  

 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók   
 
Dr. Szilvásy György meghallgatott, volt tárca nélküli miniszter  
Göbölös László dandártábornok, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója 
 

Megjelentek   
 

Ficsor Ádám meghallgatott, volt tárca nélküli miniszter  
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Dr. Sánta Zsófia szakértő (KDNP)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 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.  

Ügyrendi értelemben, amíg a bizottság nem dönt arról, hogy zárt ülésen vagyunk, 
addig van a sajtónak lehetősége itt maradni. 

Ismertetném a helyettesítések rendjét: Meggyes képviselő urat Móring képviselő úr 
helyettesíti, Harangozó képviselő urat jómagam helyettesítem. A bizottság határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendi javaslat szerint bizottsági meghallgatásokra kerülne 
sor egy korábbi javaslat alapján, valamint egyebek napirend lenne még. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet 
nem látok. Akkor, a helyettesítésekre figyelemmel, kérem, szavazzunk a mai napirendről! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ezt én egyhangúnak látom.  

Ügyrendi megbeszélés  

Mielőtt elkezdenénk az érdemi munkát, én köszönöm szépen a főigazgató úrnak meg 
kabinetvezető úrnak, hogy jelen van, és abban kérném főigazgató úr véleményét, hogy a 
korábbi javaslatnak megfelelően a meghallgatásokat - amelyek egy C típusú vizsgálattal 
szoros összefüggést mutatnak - lehetséges-e vagy nem lehetséges nyilvános ülésen megtenni. 
Kérném főigazgató urat, hogy segítsen nekünk ebben! 

 
GÖBÖLÖS LÁSZLÓ, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója: Tisztelt Elnök Úr! 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés anyagai minősítettek, ennek megfelelően kérem, hogy zárt ülés 
keretében kerüljön sor erre a megbeszélésre. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdése, észrevétele képviselőtársaimnak? 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. SZILVÁSY GYÖRGY meghallgatott: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, hogy részt vehetek a Fidesz egy újabb 
kampányeseményén, de szeretném azt jelezni, hogy tudomásom szerint nincs olyan 
információ a birtokomban, amelyik zárt ülést indokolna. Én nagyon indokoltnak tartom 
viszont emiatt a nyílt ülést, és kezdeményezem is annak megtartását. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, azért azt kell tudjuk, hogy bár nagyon bízom 

benne, hogy képviselőtársaim nem a kampány részének fogják tekinteni ezt a mai 
meghallgatást, de figyelemmel arra, hogy az iratok minősítettek, ezért összetett kérdésként 
kell ezt kezelni, és az a probléma ezzel, hogy ha a miniszter úr nem is mond olyat, ami 
minősített adat lenne, maguk az iratok, amelyek az indítvány szerinti vizsgálat alapját 
képezik, minősítettek. Ezért, ha képviselőtársaim fenntartják a meghallgatások szükségességét 
és a mai napirend tárgyalását ennek fényében, akkor - attól tartok - csak zárt ülésen fogunk 
tudni tárgyalni.  

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
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DR. SZILVÁSY GYÖRGY meghallgatott: Elnök úr, nem szeretnék mindenáron 
ragaszkodni az eredeti kezdeményezésemhez, de jól tudjuk, hogy a jobboldali sajtó, 
elsősorban a Magyar Nemzet részletesen idézett már Simon Gábor C típusú vizsgálatából is. 
Ha most amiatt, hogy azok az információk nem nyíltak, itt zárt ülést kezdeményezünk, és 
fogadunk el, akkor azt csak szeretném megkérdezni Göbölös úrtól, hogy hogyan veszi azt 
tudomásul, hogy ellenben más napilapok és orgánumok nyíltan idéznek az ilyen, ezek szerint 
minősített iratokból. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Amit miniszter úr mond, az teljesen jogos, már az a része, hogy felháborító, 

hogy ha a sajtóban, bármely sajtótermékben minősített iratokat lehet olvasni, mégis azt 
mondom, hogy most azt kell tudnunk mérlegelni, hogy tud-e érdemi meghallgatás és 
iratbetekintés lenni. Én a nyilvános ülést javasoltam az elején, viszont figyelemmel arra, hogy 
főigazgató úr azt mondja, hogy az iratokkal együtt nem összeférhető, akkor két lehetőség 
adódik. Az egyik, hogy iratok nélkül tartunk meghallgatást, és akkor miniszter úr el tudja 
mondani nyílt ülésen, hogy mit tud az ügyről - számomra ez elfogadható -, de akkor az iratok 
nem lehetnek itt, és nem lehet iratokkal összevetni az ügy vizsgálatát, vagy pedig zárt ülésen 
futunk neki, azzal, hogy akkor természetesen sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a 
nyilvánosság tájékoztatása sérülhet. És ebben magam is látok kockázatot.  

Esetleg az indítványozók véleményét meghallgatnám, mert azért azt tudni kell, hogy 
alapvetően kormánypárti képviselőtársaim javaslata volt ez a meghallgatás, hogy akkor 
melyik irányba menjünk.  

(Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr! 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én a 

zárt ülést javaslom, kezdjük el zárt ülésben, és utána meglátjuk, hogy mit lehet nyílt ülésen 
tárgyalni.  

Az iratok nélkül ez a történet nem tárgyalható. Szilvásy úr maga írta alá ezeket az 
iratokat, tehát ő az, aki annak idején elengedte Simon Gábort, hogy az egyik legfontosabb 
állami pozíciót megszerezhesse. Én azt gondolom, hogy azokban a dokumentumokban mind a 
mai napig minősített anyag van egyébként, egyszer lett átminősítve. Tehát arra kérném, hogy 
akik eljöttek és megtiszteltek bennünket - külön köszönöm önöknek -, ne bújjanak ki azért a 
felelősség alól, jó? 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen a konzekvenciák levonásával maradjunk a 

bizottsági ülés végére, de valóban én is azt gondolom, hogy ha az iratokra szükség van, akkor 
valóban, miután azon szerepel a minősítés, így nem tud érdemi nyílt ülés lenni. De 
természetesen azt, hogy ha elkezdjük zárt ülésen, és adott esetben van olyan információ, amit 
nyilvánosan meg lehet osztani, akkor azt én a magam részéről nagyon támogatnám.  

(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. És 

még egy hozzáfűznivaló. A magam részéről a teljes akták nyíltságát fogom kérni akkor, 
amikor lezárul a nyomozati szakasz, tehát akkor, amikor a nyomozás érdekeit már nem 
sértjük.  

Az is biztos, hogy itt nem a nyomozást folytatjuk le, tehát ez egy bizottsági 
meghallgatás lesz, de ez is része a nyomozásnak, hiszen decemberben az ügyészség fordult, 
úgy tudom, a szolgálatokhoz információért ebben az ügyben. 
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Tehát én annak a híve vagyok, hogy a teljes ügyet, amikor felgöngyölítették, azt 
nyitottan kell kezelni. Addig egyébként, amíg az iratok titkosak és addig, amíg folyik a 
nyomozás, addig kezdjük el zárt ülésen, és mindenki vállalja azért a felelősséget, amit a 
sajtóval, illetve a nyilvánossággal közölni fog ebben az ügyben. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Azzal a részével száz százalékig egyetértek, 

hogy minél hamarabb legyen minden része az ügynek, amint lehet nyilvános. Nyilván ebben 
majd a főigazgató úr segítségét kérjük, hogy a nyilvánosságra hozatalban és a minősítés 
feloldásában szakvéleményt adjanak, de az a helyes, hogy ha a közvélemény ezt az ügyet 
minél hamarabb megismerheti, és nem sajtóinformációk, találgatások és politikai kampány 
részeként, hanem az objektív valóság fog kiderülni.  

Akkor haladjunk az eredeti forgatókönyv szerint: kezdjük el zárt ülésen. De 
természetesen, amit miniszter úr mondott, hogy amit ő el tud mondani zárt ülés nélkül, akkor, 
azt gondolom, arra majd adjunk lehetőséget.  

Zárt ülés volt meghirdetve, tehát nem kell külön szavaznunk, akkor kellene, hogy ha 
nyilvános ülés lenne. 

Én nagyon szépen kérem a sajtó képviselőit… - köszönjük az érdeklődést. 
Természetesen a bizottsági ülést követően lehetséges lesz majd erről tájékoztatást adni. (A 
sajtó képviselői elhagyják a termet.)  

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc. 

A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt,  
melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


