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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 8 perc) 

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

MILE LAJOS (LMP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel üdvözlöm Szilvásy urat a meghallgatáson, köszönjük, hogy eljött. 

Mielőtt hozzákezdenénk a beszélgetéshez, jelzem, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság 
Ténymegállapító albizottsága teljes létszámmal jelen van. 

A napirendet előre mindenki megkapta. Kérdezem, hogy a napirendhez van-e 
valakinek valamilyen hozzáfűznivalója, kiegészítenivalója. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, 
akkor kérdezem, hogy elfogadható-e a napirend az előzetesen megküldött formában. Akinek 
igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú a szavazás. 

Most megkérném a sajtó képviselőit, hogy ha elvégezték a munkájukat, akkor 
hagyjanak bennünket magunkra. (A sajtó munkatársai távoznak az ülésről.)  

A bizottság által kijelölt személy meghallgatása  

Dr. Szilvásy György meghallgatása  

MILE LAJOS (LMP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Akkor 
hozzákezdhetünk a munkához.  

Még egyszer tisztelettel köszöntöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást ennek a 
Ténymegállapító albizottságnak az ülésére. 

Jogi háttérként jelzem, hogy a ’95. évi CXXV. törvény alapján járunk el, annak is a 
14. §-a alapján. Egyben arról is tájékoztatom, hogy a belügyminiszter úrtól felvilágosítást 
kértem, nem köti az üggyel kapcsolatban önt semmiféle titoktartási kötelem vagy 
kötelezettség. Tehát ebben az adott tárgykörben, amelyben a meghallgatást kezdeményeztük, 
nincsen ilyen fajta kötelezettsége, tehát nyugodtan tudunk szót váltani, és közös erőfeszítéssel 
valamiféleképpen egy kicsikét világosabb helyzetet teremteni. 

Azt a gyakorlatot követtük eddig, hogy a bizottság tagjai feltesznek kérdéseket, az ön 
belátásán múlik, hogy egyenként kíván-e rájuk válaszolni, vagy csokorba gyűjti őket, vagy ne 
adj’ isten, a legvégén felel mindegyikre. Kérdezem, hogy az ilyen fajta forgatókönyv 
elfogadható lesz-e a bizottság munkáját tekintve. Ha nincs kifogás, akkor… (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

Ügyrendi vita  

DR. SZILVÁSY GYÖRGY meghallgatott: Köszönöm szépen. Mile úr, azt szeretném 
kérdezni, hogy ez a bizonyos utalás arra, hogy a belügyminiszter szerint nem terhel engem 
titoktartási kötelezettség, ez esetleg írásban is rendelkezésére áll.  

 
ELNÖK: Igen. Fel is tudom olvasni ezt a vonatkozó passzust, ami az általam 

elmondottakat érinti. A belügyminiszter úr a következő választ adta a megkeresésemre: „Az 
Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint az általa létrehozott Ténymegállapító 
albizottság feladat- és hatáskörében jogosult minősített adat megismerésére, tagjait ezzel 
összefüggésben titoktartási kötelezettség terheli. Mindezek alapján a titokbirtokos személy 
minősített adatra vonatkozó meghallgatásának nincs jogszabályi akadálya, kivéve, ha a 
minősítő az adatot különleges, „Más szervnek nem adható át!” kezelési utasítással látta el. 
Ilyen kitétel nem áll fönn esetünkben, tehát ezt a választ úgy értelmeztem, hogy nincs semmi 
akadálya annak, hogy tudjunk beszélni érdemben a háttérről.  
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DR. SZILVÁSY GYÖRGY meghallgatott: Megnyugtató ez a levél abból a 
szempontból, hogy önök megismerhetnek minősített adatot, de abból a szempontból nem 
megnyugtató, hogy én elmondhatom a minősített adatokat.  

Azt gondolom, ebben az ügyben egyébként - a legjobb tudomásom szerint - nincs vagy 
nagyon kevés olyan adat van, ami minősített lehet; nyilván a kérdésektől függ, hogy van-e 
vagy nincs. De én ezt a levelet nem úgy értem, hogy engem mentene fel a titoktartási 
kötelezettség alól - elnézést, most ilyen civil nyelven fogalmazok -, ezt úgy értem, hogy önök 
megismerhetnek ilyen adatokat. Ez rendben van. Abban az esetben, ha tőlem olyat kérdezne, 
ami minősített információ lenne, nem vagyok biztos benne, hogy engem feljogosít ez a levél 
arra, hogy ezt elmondhassam. 

Még egyszer említem, az ügy nagyon közvetlen környezetét illetően nem tudok 
olyanról, ami minősített lenne, de elképzelhető, hogy valami kérdés kapcsán mégiscsak 
ilyesmire kellene kitérnünk. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy ha ez megtörténne, akkor 
a válaszadásom előtt mégiscsak szerezzük be a titokgazdától a hozzájárulást ahhoz, hogy én 
ezeket elmondhassam, és felment a titoktartási kötelezettség alól. 

 
ELNÖK: Csakhogy még pontosítani tudjam az előzményeket is egy kicsikét, az én 

levelem úgy hangzott, hogy: „Kérem miniszter urat, hogy nevezett személynek” - önről van 
szó - „a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti találkozókkal összefüggő ügyekre 
vonatkozóan fennálló titoktartási kötelezettség alóli felmentése iránt intézkedni és arról 
tájékoztatni szíveskedjék.” Erre érkezett az általam már citált miniszteri levél. Én ezt úgy 
értelmeztem, hogy más intézkedést nem látott a miniszter úr ezzel kapcsolatban 
foganatosítandónak, és erről tájékoztatott bennünket. 

Tehát konkrét esetről, konkrét személyről kértem ezzel kapcsolatban a döntését, és ez 
érkezett meg. Természetesen, ha úgy érzékeli bizonyos kérdések feltevésénél, hogy itt ebben 
az esetben olyasfajta kötelezettség áll elő vagy olyasfajta kockázat, ami mérlegelendő vagy 
egyéb intézkedést vonhat maga után, akkor kérem, hogy azt jelezze. 

 
DR. SZILVÁSY GYÖRGY meghallgatott: Akkor azt szeretném jelezni, hogy korábbi 

miniszteri gyakorlatom alapján, illetve azt követően, miután már több tucatszor voltam 
bíróság előtt is különböző ügyekben, ahol mindig a személyemre szóló felmentési papír 
érkezett a titoktartási kötelezettség alól, ha olyan kérdéshez érkezem, amely kapcsán 
minősített adatokat érintene a válaszom, akkor ezt ugyan jelezni fogom, de elmondani nem 
merem. Legbiztosabb akkor vagyok az eljárásomban, ha a minisztertől, a titokgazdától kapok 
egy felmentést, hozzájárulást - miniszter vagy más, az végül is mindegy. 

Ezek után pedig azt szeretném kezdeményezni, Mile úr, hogy mégiscsak legyen 
nyilvános az ülés, hiszen úgy sem tudok olyan információt önöknek mondani, amelyik 
minősített, az előbb elmondottak miatt, következésképpen nem látom értelmét, hogy most 
ebben a körben is, majd ezután egy másik körben különböző interpretációkban tájékoztassuk a 
nyilvánosságot. Önök ugyan kérdezhetnek minősített adatra vonatkozó információt tőlem, de 
nem mondhatok, és nyilván önöknek meg nem áll szándékukban, hogy velem megosszanak 
minősített információkat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban annyi az ellenvetésem, hogy amikor 

ön úgy érzi, hogy az esetleges válaszadás valóban ilyenfajta tartalmakat hozna felszínre, 
akkor az egy sajátos eset, és nyilván akkor mérlegelni kell. Viszont - legalábbis ahogy én 
készültem - a hivatkozásaimban, mielőtt a kérdésem felteszem, említeni fogok akár 
iratszámokat is esetlegesen, tehát olyan dokumentumokat, amelyek nem nyilvánosak, hiszen 



- 7 - 

akkor van értelme egy ilyenfajta ténymegállapító beszélgetésnek, ha valamiféle tartalmi 
hátteret is pontosítani tudunk.  

Ebben az esetben viszont nem hogy szerencsésnek nem látnám, hanem kimondottan 
akár még jogszabályellenesnek is és veszélyesnek, ha ez a beszélgetés úgy zajlana, hogy mi itt 
meghivatkozunk forrásokat, dokumentumokat, iratokat, lehetőleg minél pontosabban, és 
természetesen ön a válaszában el is kerülné, hogy olyanfajta kockázat adódjon, ami problémás 
lehetne. 

Tehát én azt kérem, ha el tud tekinteni attól, hogy itt most nyílt ülésen beszélgessünk - 
éppen a hatékonyság érdekében ragaszkodom hozzá -, hogy zárt ülés keretében folyjon a 
beszélgetés. 

 
DR. SZILVÁSY GYÖRGY meghallgatott: Ha az albizottság vagy a vizsgálóbizottság 

- nem tudom, mi a neve - úgy dönt, akkor természetesen alávetem magam, de még egyszer 
említem, az önöknek írt levél arra önt nem jogosítja föl, hogy velem minősített adatot osszon 
meg. Tehát teljesen mindegy, hogy huszonöt újságíró jelenlétében vagy csak egyedül vagyunk 
itt, önnek tartózkodnia kell attól, hogy minősített adatot tegyen közzé, tegyen ismertté 
akárcsak az én számomra is, és teljesen mindegy - még egyszer -, hogy milyen körben 
vagyunk.  

Következésképpen én nem látom ezt az akadályt, amit ön mond. Ha minősített adat 
lenne az ügyiratszám, akkor nekem se mondhatná el, ha meg nem minősített adat, akkor pedig 
a nyilvánosság is megismerhetné anélkül, hogy tudná, miről van szó. Ilyen körülmények 
között azért még egyszer óvatosan felvetném ezt a javaslatomat, hogy legyen nyilvános a 
meghallgatás. 

 
ELNÖK: Csak egy megjegyzés, és aztán átadom Molnár képviselő úrnak a szót. Zárt 

ülésen vagyunk, és ez mindenkit kötelez a titoktartásra. Tehát abban az esetben, ha zárt ülésen 
vagyunk, önt is, minket is a titoktartási kötelezettség nyilván diszkrécióra kötelez, de 
megadom Molnár Zsoltnak a szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Az nyilvánvaló, hogy a 

Nemzetbiztonság bizottság zárt ülésén minden információ megismerésére jogosultak a 
bizottság tagjai meg a jelen lévő személyek. Azt érdemes lenne tisztázni, hogy a miniszter úr 
által elmondottak az ő részéről titokkörbe tartoznak-e; nem a mi megismerési korlátunk 
szempontjából, mert mi megismerhetjük, de mégiscsak van olyan szabály, amely őt 
titoktartásra kötelezi, és amíg az alól felmentést nem kap - érdemes lenne tisztázni, hogy van-
e ilyen helyzet. Én nem tudom, hogy van-e, de ezt érdemes lenne megnézni, mert különben 
elég korlátos lesz a meghallgatás akár zárt ülésen is - nem beszélve a nyilvánosról. Nagyon 
korlátos lenne a meghallgatás ilyen szempontból, mert a kettő nem egészen ugyanaz. Van a 
kettő között összefüggés, hiszen az világos, hogy abból a szempontból nincs kockázat, hogy 
ami elmondásra kerül, az a mi számunkra megismerhető, de az világos, hogy még akkor is 
van titokkör. Az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai felmentést kaptak a titoktartás alól, 
pedig ott is zárt ülésen hallgattuk meg őket. Tehát azt gondolom, hogy ennek lehet 
relevanciája. Nem hiszem, hogy ez áthidalhatatlan problémát jelent, de azért ezt tényleg 
érdemes tisztázni, mert az AH munkatársai úgy jöttek, hogy felmentéssel rendelkeztek.  

Azt sem tudom, ki a titokgazda a miniszter úr esetében ilyen szempontból jelen 
pillanatban. Vélelmezem, hogy a belügyminiszter most, de ezt csak gondolom. 

 
ELNÖK: Egyetlen kiegészítés, csak megerősítendő az elhangzottakat. Ez a válasz azt 

tartalmazza, hogy „mindezek alapján a titokbirtokos személy minősített adatra vonatkozó 
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meghallgatásának nincs jogszabályi akadálya” - közli ezt velem a belügyminiszter úr. Tehát 
ebben az esetben számomra ez egy egyértelmű válasz a feltett kérdésre. Én ezt akár 
felmentésként is… (Dr. Molnár Zsolt: Bocsánat!) Igen? 

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Arra vonatkozik ez így jogilag, hogy a miniszter urat 

titoktartási kötelezettséggel nem terhelő információk tekintetében, amelyek egyébként nem 
nyilvános adatok, és egyébként más számára nem megismerhetők, nincs korlátja a 
meghallgatásnak. De a titoktartás alóli felmentéssel - és itt most csak jogilag mondom, tehát 
ebben semmilyen bizottság meg semmilyen politikai relevancia nincsen - jogi értelemben ez 
nem egyezik meg, ezt szeretném mondani. Ami nem gátja a meghallgatásnak, hiszen azt írja, 
hogy meghallgatni meg lehet, zárt ülésen, a miniszter urat nem terhelő, titokkörbe tartozó 
kérdésekről meg lehet hallgatni. De abszolút korlátja mégiscsak ennek az, hogy ami szigorúan 
véve titoktartási kötelezettség alá esik, annak nem a mi szempontunkból, hanem a miniszter úr 
szempontjából mégiscsak van gátja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Csampa alelnök úr! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz), az albizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nekem egy 

ügyrendi javaslatom lenne, már csak azért is, mert pont a szolgálatok meghallgatása kapcsán 
is belefutottunk egy ilyen körbe.  

Azt gondolom, igaza van adott esetben Molnár elnök úrnak is és miniszter úr fölvetése 
is… - azt gondolom, a jogszabályi kötelem a legfontosabb e tekintetben. Azt javasolnám, 
hogy fussunk még egy kört a belügyminiszter úrnál, ahol névre szólóan kap egy felmentést a 
volt miniszter úr, és onnantól kezdve kezdeményezzük az újbóli meghallgatását. Már csak 
azért is, mert személy szerint nekem is lennének olyan típusú kérdéseim, ami mondjuk az 
akkori hivatalnak a működési rendjéről szól, ami vélhetően innentől kezdve kérdésessé válik, 
hogy adott kérdésre kapunk-e bármilyen egzakt, tiszta választ, akár zárt ülés keretében, akár 
nyílt ülés keretében.  

Azt gondolom, ami a sajtóban megjelent, az egy nyílt dolog, arra rá lehet kérdezni, a 
miniszter úr vélhetően el fogja mondani a maga álláspontját, hogy ez így volt vagy nem így 
volt, de amennyiben a működésre vonatkozó kérdéseket szeretnénk idecitálni vagy 
megkérdezni, az már vélhetően a titokkörbe fog tartozni, és lehet hogy arra már nem fog tudni 
válaszolni. Azt gondolom, sokkal egyszerűbb e tekintetben akár a jövő héten megismételni, 
amennyiben természetesen rendelkezésünkre fog tudni állni.  

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Megígérem, utoljára szólok az ügyrendi kérdéshez. 

Szerintem, amit alelnök úr mondott, az helyes, de még azzal ki kellene egészíteni, hogy itt egy 
olyan korlát is van, ami a miniszter urat terhelő titoktartási kötelezettség - az bár a mi 
számunkra megismerhető, de az elmondásnak is van egy korlátja, ez megoldható azzal, amit 
most alelnök úr mondott -, de figyelemmel arra, hogy vannak olyan információkat, amiket 
meg ahhoz, hogy ez a meghallgatás eredményes legyen, nekünk kell tudni megosztani 
miniszter úrral, ezt is érdemes tisztázni. Tehát akkor érdemes azt a lehetőséget is megadni, 
hogy legalább, ha csak kérdés formájában is, de a miniszter úr is ismerhesse meg azokat, mert 
különben az életben nem lesz eredményes ez a meghallgatás, ha tényleg csak szakmai választ 
várunk erre. Viszont abban alelnök úrnak igaza van, hogy nemhogy egy hét alatt, ez 
postafordultával megoldható, ha most nagyon-nagyon így akarunk, szabályosan eljárni. 
Nekem ez a véleményem. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy minden szempontból tökéletesen precíz 
legyen a meghallgatás, én is ragaszkodom természetesen, csupán jelezni szeretném, hogy az 
én levelem személyre szólóan, Szilvásy úrral kapcsolatban kérte a belügyminiszter úr 
véleményét. Tehát nem általánosságban, és még csak nem is pozíciót jelöl meg, hanem név 
szerint, és pozícióval együtt kértem. „2013. november 26-án tartandó ülésén meghallgatja 
Szilvásy Györgyöt, a volt polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli minisztert.” - így 
szerepel a levélben a titulus. Tehát nyilván belügyminiszter úr tökéletes módon tisztában volt 
azzal, hogy itt most milyen jogi következményekkel járhat bármilyen tévedés vagy esetleges 
pontatlanság. 

Valóban volt már egy hasonló eset. Én azt feltételeztem - és nem cáfolt meg ebben 
engem a miniszteri válasz -, hogy a belügyminiszter úr jogosult ilyen nyilatkozatot tenni, 
annak minden jogkövetkezményével együtt. De hogy az egyes jogértelmezési vitát kivédjük, 
és még véletlenül se kövessünk el semmiféle hibát, akkor én azt megteszem, hogy egy újabb 
levélben fordulok a belügyminiszter úrhoz, ahol közlöm vele, tájékoztatom őt az itt 
felvetődött esetleges aggályokról, és ezek ismeretében fogom megkérni arra, hogy immáron a 
vonatkozó titoktartási kötelezettség alól a titokgazdától is személyesen kérje be, vagy 
küldesse meg nekünk a titoktartási kötelezettség alóli felmentést, mint ahogy ezt egyébként 
eddig minden esetben megkaptuk, ezzel ilyen problémánk nem volt. De ha ez így vetődött föl, 
akkor én csak ennek látom értelmét, egy héten már nem múlik semmi, csak időpontot kell 
egyeztetnünk esetlegesen, hogy kinek mikor alkalmas egy ilyen következő meghallgatás.  

Az én megítélésem szerint ennek a levélnek a birtokában érdemi és szakmailag is 
releváns beszélgetésre kerülhetett volna sor, ám - még egyszer ismétlem - akkor még egy 
ilyen kört én nagyon szívesen meg fogok ezzel kapcsolatban tenni, és akkor erről tájékoztatni 
fogjuk a miniszter urat, hogy megérkezett és mikor érkezett meg, és időpontot egyeztetünk 
arról, hogy mikor tudunk ismét leülni.  

Mondom, a nyilvánossággal kapcsolatban a véleményem akkor sem fog változni, ez 
teljesen bizonyos, mert én úgy készültem erre a beszélgetésre, hogy igenis tartalmi kérdéseket 
csak úgy lehet feltenni, ha az ember hivatkozási alapja is cáfolhatatlan és adott vagy 
legalábbis dokumentált. És itt már felvetődnek azok a veszélyek, amelyeket elmondtam. 

Tehát megítélésem szerint jelen pillanatban ennél tovább nem tudunk menni, 
mindaddig, amíg ezt nem sikerül tisztázni. Szerintem egy egyszerű levélváltás alkalmával ez 
megtörténik, tehát nagyobb beavatkozást nem igényel a dolog, és akkor e szerint fogok 
eljárni. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek esetleg kérdése, megjegyzése. (Jelzésre:) 
Kocsis úr! 

Dr. Kocsis Máté javaslata  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én alapvetően nem értek önnel 
abban egyet, hogy ezt ne lehetne nyilvános ülés keretében lefolytatni, ennek a bizottságnak 
előbb-utóbb úgyis kell majd nyilvános ülést tartania. Szerintem egy rossz gyakorlat alakult ki 
azzal, hogy minden, egyébként a közvélemény számára is elérhető információ kapcsán 
minden egyes alkalommal zárt ülést tartunk, de mint elnöknek, elfogadom az álláspontját. 
Ugyanakkor legalább annyit szeretnék kezdeményezni, hogy ez a mostani rövid kis jogi vita, 
ami - most nem minősítjük, mert nincs itt a helye - legalább ez legyen elérhető a közvélemény 
számára, hiszen tartalmi, minősített adat nem hangzott el. Erre tennék csak javaslatot, hogy a 
mostani jegyzőkönyvünk ne kerüljön minősítés alá. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Molnár úr, parancsoljon! 
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DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm. Miután szerencsétlen módon én vagyok 
a minősítője ennek is, ezért ezt csak akkor tudom elfogadni, ha ez a bizottság konszenzusos 
szavazásával történik, mert valóban, most itt nem hangzott el minősített.  

Másrészt ügyrendi értelemben egy szokatlan helyzettel állunk szemben. Tehát 
amellett, hogy legyen erre vonatkozó közös döntés, az is legyen benne, hogy mi az ügyben 
való kimenet. Tehát én azt gondolom, az a helyes, ha az AH főigazgatójához is fordulunk, 
hiszen a titoktartás alóli felmentést konkrétan - nem azt mondani, hogy ez a papír arról szól, 
hogy nincs jogszabályi akadálya, igen, ez így van, a meghallgatásnak jogszabályi akadálya 
nincs, konkrétan a titoktartás alóli felmentésnek viszont van. És azt a levél is leírja, hogy a 
titokgazda a konkrét ügyben. Tehát én azt gondolom, hogy kell egy olyan felmentést kérni, 
elnök úr, amely ennek az ügynek valamennyi, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a többi 
szolgálat révén megismerhető információra vonatkozóan ad felmentést miniszter úrnak 
konkrét ügyre vonatkozóan, plusz lehetővé teszi számára, hogy a bizottságban való 
kérdezésben elhangzó ismeretek megismerhetők legyenek. Akkor lehet szerintem mindent 
tisztázni, különben valóban lesz egy hézag.  

Egyébként, szeretném mondani, az AH munkatársai konkrét felmentést kapnak. Tehát 
nem egy ilyen szövegű… - most muszáj vagyok egy picit jogászkodni -, tehát az AH 
munkatársai, úgy szól, hogy felmentést kapnak, szó szerint ez van odaírva. Itt most nem ez 
van beleírva, ez egy általános. Valóban, a jogszabályi keretek között meg lehet hallgatni a 
miniszter urat, csak konkrétan nem lehet olyat kérdezni jelen pillanatban, ami minősített 
titokkörbe tartozik. Enélkül meg - nagyon őszinte leszek -, szerintem, de ez csak az én 
véleményem, nem sok értelme van. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzáfűznivalója az elhangzottakhoz. 

(Jelzésre:) Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. SZILVÁSY GYÖRGY meghallgatott: Köszönöm, elnök úr. Bocsánat, most már 

csak egy kérésem lenne. Amennyiben a belügyminisztertől vagy a titokgazdától engedélyt 
kérnek ahhoz, hogy én beszélhessek, tehát a titoktartási kötelezettség alóli felmentést 
megadja, akkor fogalmazzon úgy a titokgazda, hogy a lehetséges kérdésekre, amelyeket el 
lehet képzelni az ügy kapcsán is, válaszolhassak, tehát ne csak a Portik-Laborc-találkozó 
közvetlen összefüggéseire és az azzal kapcsolatos információkra.  

Ez már csak egy gyakorlati kérés vagy tanács, hiszen a különböző eljárásokban - akár 
bírósági, akár más eljárásokban is - így szokta a belügyminiszter, a titokgazda megadni a 
felmentést; tehát az ügy kapcsán előkerülő kérdésekre adandó válaszok kapcsán is adja meg a 
felmentést. Ezek után én csak részben tudom elképzelni, hogy mik lehetnek ezek, de ha csak a 
Portik-Laborc-találkozóval összefüggésben adja meg, direkt arra vonatkozóan, akkor egyrészt 
kevés ilyen van valóban, ahogy mondtam a bevezetőben is, másrészt pedig akkor ugyanúgy 
kötve leszek a titoktartáshoz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az eddigi gyakorlat egyébként azt igazolta, hogy olyan 

körű felmentést adott a titokgazda, hogy lehetővé tette egyébként mindazon kérdések 
felvetését is, amelyek mondjuk, érintették, vagyis nem a legszorosabb értelemben kötődtek a 
tárgyban megjelölt ügyhöz, tehát ilyen aggályom nekem ezzel kapcsolatban nincs.  

Megszívlelve mindazokat, ami itt elhangzott, annyiban összegezném, hogy akkor én 
ismét levélben fogok fordulni a belügyminiszter úrhoz, tájékoztatom őt ezekről az 
aggályokról, problémákról, és fogom kérni - ilyen értelemben természetesen, mint ahogy 
elhangzott -, hogy akkor egyértelműen adjon felmentést névre szólóan, konkrétan a 
titoktartási kötelezettség alól erre az ügyre és minden olyanra, amit ez érinthet. 
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Ez így akkor rendben van? 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Bocsánat, még egy kiegészítés lenne. Akkor az AH 

főigazgatóját is tájékoztassuk, mert csak gondolom, hogy bizonyos ügyben ő a titokgazda. 
Valamiben a Belügyminisztérium, és szerintem - én azt vettem ki abból a levélből - 
valamiben, a konkrét ügyben a titokgazda az AH lesz. Tehát én az AH főigazgatójának is 
megküldeném, hogy amennyiben van olyan titokkör, amely az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz 
tartozik, akkor onnan is kapjunk felmentést. A Belügyminisztérium ilyen értelemben felettes 
szerve az AH-nak, de titokgazdakörben nem, itt is a minősítő az AH főigazgatója. Ezért azt 
gondolom, hogy az AH is kapjon egy ilyet, és terjedjen ki a bizottsági ülésen valamennyi, az 
üggyel összefüggő, de nem konkrétan csak a Portik-Laborc-találkozóra kiterjedő 
információra. Így lenne jó, mert akkor aztán tényleg már semmilyen gátja nincsen.  

Ha ebben egyetértés van, akkor én támogatom Kocsis úr indítványát. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Jó, akkor a döntés következik. Tehát az általam és Molnár képviselő úr által 
kiegészített követendő eljárás elfogadható-e a bizottság számára? Aki ezzel egyetért, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Akkor ebben az esetben úgy értelmezem, hogy ennek a jegyzőkönyvnek a 
nyilvánosságához hozzájárul az elnök úr is. Tehát ha úgy tetszik, hogy miért hiúsult meg ez a 
mostani beszélgetésünk, ezzel kapcsolatban ezeknek az aggályoknak a nyilvánosságra 
hozatala nem sért semmiféle szabályt, és nem ütközik általunk megszabott normákba sem. 

Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Azt kérném az elnök úrtól, 

hogy próbáljon egy utolsó kétségbeesett kísérletet tenni - ha már a belügyminiszter úrhoz 
fordul írásban, egy másik írásban odafordulással -, és kérjük meg a bizottság nevében a 
miniszter urat, hogy ahhoz a két aktához, amit az ügy nagyjából eleje óta kérünk, juthassunk 
hozzá. Ha nem tudunk hozzájutni, akkor azt adja írásban, legyen kedves, mert azt gondolom, 
a tényfeltáró albizottság végleges jelentésének elkészítése tekintetében ezek elég súlyos 
kérdések tudnak lenni. Ennyi. Nem mondanék most neveket meg semmi mást, mert hátha 
azzal bajt okozunk, de mindenki tudja, hogy miről van szó. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, egy apró kiegészítés. Kaptam erre írásbeli választ, tehát 

érkezett erre írásbeli válasz, fel is olvastam, lehet, hogy akkor nem volt jelen. Felolvastam az 
erre adott választ, de természetesen - most nem tudom összeszámolni - megkísérlem 
negyedjére is, hogy betekintést kaphassunk. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bocsánat! Mi volt abban a válaszban? 

Elnézést, ha nem voltam ott. 
 
ELNÖK: A titkárságon meg tudja nézni, képviselő úr. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Érdemben: igen vagy nem?  
 
ELNÖK: Elutasító volt a válasz. 
 
DR. HARANGOÓ TAMÁS (MSZP): Akkor azt azért megnézném, köszönöm. 
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ELNÖK: Nyilván ezt egyébként még tudjuk tisztázni, semmi akadálya nincs.  
Miniszter úr, akkor megköszönöm, hogy eljött, értesíteni fogjuk a fejleményekről. 

Nagyon remélem, hogy rendelkezésünkre áll miután tisztázódtak ezek a jogi összevisszaságok 
vagy pontatlanságok, amelyek most fennálltak. Köszönöm szépen.  

 
DR. SZILVÁSY GYÖRGY meghallgatott: Természetesen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Viszontlátásra, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 35 perc) 

 

 Mile Lajos 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 
 
 


