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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Kedves Vendégeink! Tisztelt Bizottság! Mármint a jelenlévő 
bizottsági tagok. Tisztelettel köszöntök mindenkit, a média jelenlévő 
képviselőit is.  

Megkezdenénk a mai bizottsági ülést, vagy legalábbis kísérletet teszek 
rá. Néhány perc várakozási idő még a kormánypárti képviselők rendelkezésére 
áll, hogy megérkezzenek és teljesítsék a kötelezettségüket. A jelenléti ív szerint 
Szél Bernadett képviselő asszony, Mirkóczki képviselő úr és jómagam jelen 
vagyunk. A bizottság jelenleg még nem határozatképes. Köszönöm szépen az 
állami vezetőknek, hogy eljöttek. Nem először van hasonló helyzet. Bízom 
benne, hogy utoljára, legalábbis április 8-ig utoljára, de ez sem egyértelmű.  

A kiküldött napirendi javaslat szerint aktuális nemzetbiztonsági 
kérdésekről kívánnánk tájékozódni, amelyek között kiemelt hangsúlyt kap a 
Kósa Lajos személyével kapcsolatos kötvényjegyzéses történet, aminek sok 
szála kibogozásra vár, hogy megtudjuk, mi az igazság. Valamint 
Hódmezővásárhely nemrégen megválasztott polgármesterének 
számítógépével kapcsolatos kérdések is itt vannak, mert egy kémszoftver 
került a gépére. Ez is érdekli a magyar közéletet. Szeretném kijelenteni a 
leghatározottabban, hogy ezek a kérdések akkor is napirenden lennének, ha 
nem lenne országgyűlési választási kampány. Előre hallom kormánypárti 
képviselőknek azt a véleményét, hogy kampányeseménynek fogják minősíteni 
ezeket a kérdéseket. Azt gondolom, hogy 1300 milliárd forint sorsa nem 
kampánykérdés. És az sem, ha egy demokratikusan megválasztott 
polgármester számítógépére kémszoftver program kerül telepítésre bárki 
részéről természetesen. Ezek nem kampánykérdések, hanem valós, az egész 
társadalmat érintő, már-már megrázó kérdések, és természetesen kísérletet 
teszünk arra, hogy az igazságot kiderítsük. 

A napirend összeállításával kapcsolatosan kérdezem, hogy van-e a 
jelenlévő képviselők részéről javaslat. (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) 
Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Szeretnék szót kérni Demeter Márta 

képviselő asszonynak, akivel közösen jegyzem azt a törvényjavaslatot, 
amelynek álláspontunk szerint lejárt a megtárgyalási határideje, tehát az 
Országgyűlés mulasztásos törvénysértésben van akár. Harminc napjuk lett 
volna Kövér Lászlóéknak, hogy ezt napirendre vegyék, ez azonban nem történt 
meg köszönhetően annak, hogy a Fidesz bojkottálja a Nemzetbiztonsági 
bizottság ülését, vagy bármi mást. De megkérném, hogy adjunk szót Demeter 
Márta képviselő asszonynak. 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy nem kezdődött el a bizottsági ülés, így 

megadom a szót. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen. Ezúton szeretném kérni 

elnök urat, hogy a napirendet egészítsük ki ezzel a törvényjavaslattal, mert azt 
egyértelműen látjuk, hogy a Fideszes képviselők ismét elszabotálják az 
Országgyűlés legfontosabb bizottságának ülését. Nyilvánvalóan ez nem 
véletlen, mint ahogy az sem, hogy nem akarják, hogy a mi törvényjavaslatunk 
napirendre kerüljön, hiszen ez pontosan arról szól, hogy a titkosszolgálatokat 
és a biztonsági intézményrendszert ne lehessen pártpolitikai célokra 
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használni. Most sajnos a Fidesz ezt teszi és azzal, hogy a bizottság működését 
is elszabotálja, az ellenőrzést sem tudjuk normálisan elvégezni.  

A mi törvényjavaslatunk pontosan megerősítené a parlamenti 
ellenőrzést, tehát soha semmilyen színezetű kormány nem tudna visszaélni a 
titkosszolgálatok irányítását érintő jogköreivel. Emellett pedig egy független 
szakmai ellenőrző testületet hoznánk létre, amire kiváló nemzetközi példák 
vannak, és amelynek révén mind a törvényes működést, mind pedig a 
titkosszolgálatok hatékonyságát fokozni és ellenőrizni lehetne és kellene. 
Természetesen egy rendszerváltást követően az első dolga lesz a 
kormányzatnak, hogy benyújtjuk ezt a törvényjavaslatot, hogy az emberek 
ismét visszanyerjék a bizalmukat az állami biztonsági intézményrendszer iránt 
és biztosak lehessenek abban, hogy a titkosszolgálatokat és más állami 
szerveket sem lehet pártpolitikai célokra használni, hanem kizárólag az ő 
biztonságukat szolgálják és ellenőrizhető a működésük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A magam részéről kisstílűnek is és 

botrányosnak is tartom, amit a Fidesz-KDNP csinál a Nemzetbiztonsági 
bizottság működésével kapcsolatosan, legyen kampányidőszak vagy nem 
kampányidőszak, a Nemzetbiztonsági bizottság alelnökének itt kellene ülnie, 
ennél az asztalnál, ahol ez a kólás üveg van (Letesz egy dobozos kólát Németh 
Szilárd István helyére az asztalnál.), itt kellene lenniük a Fidesz-KDNP 
képviselőinek, a képviselő uraknak pedig ott kellene ülniük. (A kormánypárti 
képviselők székeire mutat.) 

De leegyszerűsödött a helyzet, azzal, hogy nem jöttek el, beismerték, 
hogy az 1300 titkos befogadás mellett, a kötvényjegyzések mellett, az 
egyszerűsített honosításokkal több ezer számú visszaélések mellett most újabb 
bűnüket ismerték be, Kósa Lajos kérdését, hiszen azzal, hogy nem engedték 
megtárgyalni azt az ügyet, egyértelművé tették, hogy ebben is bűnösek, 
valamint beismerésben vannak a Hódmezővásárhely polgármesterének 
számítógépével kapcsolatos kérdésben is. Nyilvánvalóan jelen helyzetben a 
hallgatás beismerés.  

Természetesen az ügyet nem tekintjük lezártnak, hiszen a magam 
részéről ebben a kérdésben a belügyminiszterhez fordulok - tehát Kósa Lajos 
kérdésében az Alkotmányvédelmi Hivataltól fogok tájékoztatást kérni -, 
valamint a Magyar Nemzeti Bankhoz, hiszen ennek a Kósa-ügynek és a 
kötvényjegyzési kísérletnek természetesen a Magyar Nemzeti Bankot érintően 
is van nagyon fontos, tisztázásra váró momentuma, és Lázár Jánoshoz is 
fordulok, hogy az Információs Hivatalnak milyen rendelkezésre álló adatai 
vannak arról a svájci cégről, aki egy lengyel közbeszerzésben is próbálkozott 
korábban, és a Kósa-üggyel összefüggésbe hozható, valamint a NAV 
véleményére is kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak, érkezett-e hozzájuk 
bejelentés a Kósa-ügyben, hiszen olyan pénzmennyiségről és olyan 
tranzakciós kísérletekről van szó, ami a NAV érdeklődésére is számot tarthat. 

Nincs lezárva az ügy, válaszokat várunk, és nem hagyjuk nyugodni ezt a 
kérdést, mert Magyarország legbotrányosabb ügyével állunk szemben, vagy ha 
a dolgok mögött nincsenek tények és adatok, akkor viszont az ország 
bohócával találkoztunk Kósa Lajos személyében. Képviselő Asszony! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Érdeklődni szeretnék, hogy alelnök úr 

vajon visszajelzett-e, hogy jönnek-e erre a mai elnökségi ülésre, és ha 
visszajeleztek, akkor egész pontosan mi volt az indoklásuk. Tehát visszajelzett-
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e Németh Szilárd alelnök úr a Nemzetbiztonsági bizottságnak, hogy jön-e erre 
az ülésre, és ha azt írta, hogy nem jön, akkor mi volt az indoklása.  

Úgy gondolom, a Fidesz és a KDNP a választópolgárok felé tartozik 
indoklással, hogy miért nem végzi el a munkáját. Tehát szeretném felszólítani 
a Fideszt és a KDNP-t, hogy haladéktalanul tárja nyilvánosságra azt, hogy 
miért bojkottálják a Nemzetbiztonsági bizottság ülését, most éppen mi az 
indokuk arra, hogy nem jönnek be dolgozni a munkahelyükre.  

A másik pedig, hogy itt ülnek a körünkben a szolgálatok, akiket én 
szerettem volna kérdezni arról, hogy hogyan praktizálhatott úgy Kósa Lajos a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság elnökeként, nyilvánvalóan átvilágítási 
kötelezettség alatt, hogy közben ebbe az 1300 milliárdos ügybe 
belekeveredett, tehát, hogy észleltek-e a szolgálatok Kósa Lajos környezetében 
olyan mozgásokat, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, vagy 
őket is váratlanul érte ez az 1300 milliárdos botrány. Ugyanis Kósa Lajos, azt 
hiszem, két és fél éven keresztül dolgozott a Honvédelmi és rendészeti 
bizottságban, ahol nyilvánvalóan átvilágították. Álláspontom szerint nagyon 
érdekes az, ha egy ilyen helyzetben ő bizniszelni tudott az 1300 milliárd 
forinttal kapcsolatban. Ennek az ügynek a részleteit szerettem volna 
megismerni. Vagy előfordulhat az, hogy Kósa Lajos még a szolgálatok elől is 
eltitkolta azt, hogy mi zajlik a saját háza táján, meg Csenger háza táján.  

Ebben az ügyben korántsem látunk tisztán, Kósa Lajos menekül a 
kamerák elől, és most állítom azt, hogy a fideszesek és a KDNP-sek 
távolmaradásának az egyik oka az, hogy fürdetni akarják Kósa Lajost, ki 
akarják fürdetni abból a helyzetből, amibe nyakig belekeveredett, mert az, 
hogy a magyar egészségügyi költségeket meghaladó, tehát amit ez az ország az 
egészségügyre költ, azt meghaladó összeggel nem tud elszámolni 
Magyarország egyik minisztere, az önmagában botrány, de az, hogy ezt a 
minisztert még át is világították, és a Honvédelmi és rendészeti bizottságban 
dolgozott, azt gondolom, hogy alaposan felveti itt számos nemzetbiztonsági 
kérdés gyanúját, amit szerettem volna önöktől megkérdezni.  

Eszköztelenek vagyunk így, hogy ők távol maradnak a munkahelyükről, 
viszont ennél nagyobb probléma az, hogy jelenleg Magyarországon a 
rendvédelmi és a titkosszolgálati szervek civil kontroll nélkül működnek, 
hiszen el is énekelhetnénk a dalt, hogy „oly közel vagy, mégis oly távol” 
ugyanis itt vannak velünk a helyiségben, és mégsincs meg a jogkörünk arra, 
hogy a Nemzetbiztonsági bizottság működése körében ránk szignált 
feladatunkat elvégezzük, hogy ellenőrizzük az ő tevékenységüket. 
Demokráciában, jogállamban ilyen helyzet nincsen, tehát ez, hogy 
Magyarországon jelenleg a Nemzetbiztonsági bizottság gyakorlatilag nem tud 
működni, egy újabb bizonyítéka annak, hogy Orbán Viktor kiiratkozott a 
demokrata vezetők sorából, és Magyarországot nem kívánja a demokráciák 
körében tartani. Ilyen demokráciában nincsen, hogy titkosszolgálati és 
rendvédelmi szervek civil kontroll nélkül működnek.  

Egyébként még egy érdekes ügyet szerettem volna a mai nap felhozni. A 
Paks II. projekttel is összefüggésben van, hogy Magyarországnak egy 
tiszteletbeli konzulja a saját házastársa révén botrányba keveredett, mármint 
a házastárs keveredett botrányba Oroszországban, méghozzá titkosszolgálati 
vonatkozásban. Összefüggnek a szálak egymással, és szerettem volna tudni 
azt, hogy egész pontosan átvilágították-e ezt a tiszteletbeli konzult, akinek a 
házastársa, tehát vele egy családban élő partnere Oroszországban 
titkosszolgálati botrányba keveredett, és ha átvilágították, akkor mit találtak 
az átvilágítás során, és hogy Magyarországra ez milyen következtetéseket ró, 
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már csak azért is, mert Paks II.-vel kapcsolatban összefüggés van e botrány és 
a tiszteletbeli konzul között.  

Szerettem volna ezt az ügyet zárt körülmények között önökkel 
megbeszélni. Most ilyen módon a kormánypártok menekülést kapnak, 
merthogy nem jelentek meg az ülésen. Önök ezekre a kérdésekre nem fognak 
tudni válaszolni, és Paks II.-vel meg a tiszteletbeli konzullal és az oroszországi 
titkosszolgálati botránnyal kapcsolatban pedig láthatóan egyszerűbb dolga 
lesz azoknak az embereknek, akik azon mesterkednek, hogy az adófizetők 
pénzét kilopják ebből az országból.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak jelezném képviselő asszonynak, hogy 

nagyon könnyen lehet, hogy Németh Szilárd pontosan egy elnökségi ülésen 
van, a saját Fidesz-elnökségi ülésén, ahol egyébként megtiltják nekik, és 
párthatározatokat hoznak, és ezért nem jönnek el. Csak azért mert 
nemzetbiztonsági bizottsági ülésen vagyunk, és nem az elnökségi ülésen, de 
lényegtelen, csak mondom a freudi elszólás kapcsán, hogy könnyen lehet, 
hogy Németh Szilárd a Fidesz elnökségének a határozatait hajtja végre, és 
nem a magyar emberek érdekében teszi a feladatát, hanem a Fidesz 
elnökségének a döntéseit, és a Nemzetbiztonsági bizottságot és a magyar 
parlamentet is párttestületként kezelik, és ezért nincsen itt, ez a vélekedésem. 
Parancsoljon! 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Én nem ismételném 

meg a véleményemet és aggályaimat a tárgyalandó ügyek kapcsán, viszont 
elnök úr is meg képviselő asszony is előre prejudikálta, hogy mi fog itt 
történni.  

Én azért tennék egy bátortalan kísérletet, akár államtitkár úr, akár 
főigazgató asszony, főkapitány úr, főigazgató úr felé, hogy akadályozza-e őket 
valami abban, hogy akár egy csonka zárt ülés keretében valamilyen válaszokat 
adjanak kérdésekre, hiszen én azt értem, hogy határozatképtelen jelenleg a 
Fidesz-KDNP képviselőinek hiányában a bizottsági ülés, és így elvileg a 
házszabály szerint nem lehet bizottsági ülést tartani, viszont a házszabály 
szerint akadálya sincs annak, hogy átvilágított képviselőknek önök, akár 
államtitkár úr a Belügyminisztérium és a kormány nevében, akár a főigazgató 
asszony és urak a nagyon is aktuális és nagyon releváns kérdésekben 
valamiféle tájékoztatást adjanak, mert tényleg ez egy olyan paradoxon, hogy 
elvileg minden a törvény szerint működik, gyakorlatilag meg a törvények 
szerint nem működik. Tehát valahogy azt gondolom, hogy a szolgálatok 
védelmében is, meg szerintem a kormány védelmében is illene most már 
hosszú hetek, hónapok után valamiféle válaszokat kapni. Tehát nyilván a sajtó 
jelenlétében nem lehetséges ilyen ügyekről tárgyalni, vélelmezem, de arra is 
kíváncsi lennék, hogy mivel törvényi akadálya nincs annak, hogy átvilágított 
képviselőket tájékoztassanak, önök hajlandók-e, ha nem is teljes 
terjedelmében vagy a legapróbb részletekig, de valamiféle válaszokat adni a 
fölmerült kérdésekre. Azt gondolom, hogy ilyen ügyekkel kellene és illene 
foglalkozni, és a közvéleményt valamilyen módon meg kellene nyugtatni, 
szerintem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tegyünk kísérletet arra, amire többször 

tettünk és nem nagyon volt sikeres, azonban újra megpróbálom. Akkor 
kérném államtitkár urat, főkapitány urat meg főigazgató asszonyt és urat, 
hogy adjanak választ, és ha az a válasz, hogy zárt ülésen folytathatjuk, vagy 



9 
 
zárt ülésen tanácskozásként, nem bizottsági ülésként, akkor természetesen 
egyetértek Mirkóczki Ádámmal, csak eddig ezek nem voltak sikeresek az 
elmúlt hónapokban. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
POGÁCSÁS TIBOR államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

jogszabály egyértelműen fogalmaz: a parlament ellenőrzési jogát, jogkörét a 
bizottságon, mint testületen keresztül gyakorolja. Tehát abban az esetben, 
amikor a bizottság határozatképes, napirendjét elfogadja, a kérdésekre 
természetesen válaszolunk, illetve a kollégák válaszolnak. Egyébként pedig 
minden képviselő a képviselői jogával élhet, írásbeli kérdéseket tehet fel és 
ezzel kapcsolatban a szükséges válaszokat meg fogja kapni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pedig Szél Bernadett képviselő asszonnyal 

nem egyeztettünk, mégis éreztük, hogy ezt a leckét fogja államtitkár úr 
felmondani. Ezt teszi Kontrát államtitkár úr is ugyanebben a székben. 
Természetesen formailag helyes, amit ön mond, mert a jogszabályok ezt 
mondatják, azonban amint Mirkóczki képviselő úr mondta, akadálya azért 
nem lenne, hogy zárt körben, akár tanácskozás közepette zajlódjon ez a 
kérdés. De tudomásul veszem, meg fogja kapni, államtitkár úr, a 
Belügyminisztérium is és más minisztérium is írásban ezeket a kérdéseket. A 
képviselő asszonyok jelentkeztek. Parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Értem, hogy államtitkár úr azt 

mondja, hogy ha nincs megszavazott napirendünk, akkor nincs lehetőség arra, 
hogy meghallgassuk a szolgálatokat és a rendvédelmi szerveket. Mégis 
szeretném megkérdezni, hogy mit gondol arról,ó mint a Belügyminisztérium 
munkatársa, hogy a magyar parlament Nemzetbiztonsági bizottsága most már 
három hónapja működésképtelen. Az önök munkáját ez esetleg nem 
akadályozza? Mit gondol egyáltalán erről a helyzetről? 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr, ha megtisztel minket, a képviselő 

asszonyt a válasszal! 
 
POGÁCSÁS TIBOR államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen a kérdést. Ismételni tudom magam: a parlament a jogszabályoknak 
megfelelően működik, a kormány a maga feladatát megfelelően elvégzi, a 
szolgálatok szintén a jogszabályoknak megfelelően működnek. Amennyiben 
kérdésük van, írásban feltehetik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Ezt válasznak nem tudom tekinteni, 

inkább mentegetőzésnek tekintve, hogy ön egy kormánypárti államtitkár, de a 
magam részéről azt tudom mondani, hogy kérek öntől egy információt. 
Írásbeli kérdést beadtunk azzal kapcsolatban is, hogy Kósa Lajos hogyan 
tudott 1300 milliárd forint közelébe kerülni úgy titokban, hogy közben tetőtől 
talpig át volt világítva, mint a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke.  

Ez nyílt kérdés, mert a magyar parlamenti rendszer felületein tudunk 
egymással lelevelezni. Ez a bizottság azért különleges, mert itt zárt 
körülmények között is tudunk tanácskozni. Van-e olyan mód, amelynek 
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segítségével zárt információkat át tudnak adni átvilágított képviselők részére 
úgy, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság nem működik? Van ennek módja, 
vagy nincs erre lehetőség a magyar parlamentben az önök álláspontja szerint? 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
POGÁCSÁS TIBOR államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, képviselő asszony. A bizottság, amennyiben határozatképes, a 
napirendjét elfogadja, a szükséges válaszokat meg fogja kapni.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Ettől kíméljen meg minket, tegye 

meg! Értjük ezt, harmadszor mondja el. Önök nem partnerek ebben, amiért 
elsősorban nem ön a hibás, hiszen a főbb tetteseknek itt kellene ülniük ezeken 
a székeken, de természetesen államtitkár úr is nagyobb konstruktivitással 
segíthetné a munkánkat. Képviselő asszony, parancsoljon! 

 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, 

megkérdeztük írásban. Magam tettem fel a kérdést a belügyminiszter úrnak, 
hogy mi a helyzet akkor, amikor az országgyűlési képviselő nem tudja 
gyakorolni a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos ellenőrzési jogosítványait, 
hiszen a bizottság nem működik. Nem működik. 

Erre azt a választ kaptam, hogy egyébként a Nemzetbiztonsági bizottság 
látja el a titkosszolgálatok működését. Ez világos, ez benne van a törvényben. 
Itt az a probléma, hogy pontosan a Fideszes képviselők és a kormányzat nem 
tartja be a törvényeket. Akkor jól értjük, hogy ha tíz évig szabotálják a 
Nemzetbiztonsági bizottság működését - nem lesz ilyen, mert még húsz napja 
van ennek a kormányzatnak, ez garantálható -, akkor tíz éven keresztül nem 
lennének ellenőrizve a titkosszolgálatok? Nem lenne ellenőrizve a rendőrség 
vagy bármilyen más szervezet? Mert most már a Honvédelmi bizottságban is 
egyébként ugyanez a helyzet. Erre szeretnénk öntől egy felelős választ kapni és 
nem azt, hogy mit ír elő a törvény. Mi tudjuk, mi betartjuk a törvényt, ha 
észrevette. Önök nem tartják be a törvényeket. Azért ez nem játék. 
Hozzáteszem, hogy ha egy Szociális, vagy Kulturális vagy bármelyik bizottság 
van elszabotálva, az is nagyon súlyos probléma. Ma a Költségvetési bizottság 
teljesen üres volt úgy, hogy a Kósa-ügyről kérdeztünk volna, ami 
Magyarország gazdasági biztonságát érdemben veszélyeztetheti. Teljesen üres 
volt a terem. De itt a Nemzetbiztonsági bizottságról beszélünk, és azzal, hogy 
ön ilyen választ ad, őszintén szólva, csak visszaigazolja azt, amit már látunk, 
hogy most már biztonsági intézményeket, és így a titkosszolgálatokat is 
pusztán Orbán Viktor és körei magáncéljainak és ügyeinek intézésére és 
elfedésére használják fel.  

Ezt mondhatom úgy, hogy minisztériumokban, illetve az illetékes 
szervezeteknél számtalan iratanyagot néztem át és láttam, hogy milyen 
szinten nem teljesültek a törvényi feltételek, hogy kiket engedtek be az 
országba. Még terrorizmusért körözött bűnözőt is. A mai napig nincs rá 
válasz, csak annyi volt, hogy boldog karácsonyt. Ez tényleg fantasztikus. Most 
jön a húsvét, tehát kellemes húsvéti ünnepeket. 

A főigazgató úrhoz lenne egyetlen kérdésem, bár nincs napirendje most 
a bizottságnak, de ettől függetlenül a törvény nem zárja ki, hogy önök 
tájékoztatást adjanak képviselői kérdésre, hiszen az országgyűlési törvény 
szerint nekünk jogunk van kérdezni. Annyit szeretnék öntől kérdezni, hogy 
Kósa Lajos jelezte-e önök felé, hogy mi történt, vagy kért-e ellenőrzést az 
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illetékes céggel vagy egyáltalán az üggyel kapcsolatban, amikor megkeresték. 
Egyébként ezeket a kérdéseket - még van számos másik, de most nem húzom 
ezzel az időt, mert látom, hogy nem jutunk egyről kettőre - írásban elküldtem 
önöknek, úgyhogy szeretném kérni a választ. Remélem, hogy a postagalamb 
időben eljuttatta ezt az Alkotmányvédelmi Hivatalba.  

Viszont azzal szerintem számolni kell, hogy a kormányváltást követően 
igenis nagyon át kell nézni a szervezetek működését és felelősségre kell majd 
vonni azokat a politikusokat, akik eladták az ország biztonságát, akik 
elszabotálták a legfontosabb bizottság működését, és azokat a politikusokat, 
akik egyébként pártpolitikai célokra használták fel a biztonsági 
intézményrendszert. Sajnos, azt gondolom, majd válaszokat kell adniuk a 
kérdésekre azoknak is, akik nem politikusként, hanem akár úgymond 
szakmainak nevezett vezetőként végrehajtották ezeket az utasításokat. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Főigazgató úr, parancsoljon! Ad választ a kérdésekre?  
 
DR. KISS ZOLTÁN főigazgató (Alkotmányvédelmi Hivatal): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! A képviselői jogállásról szóló törvény 
szerint természetesen a kötelezettségeinket teljesítjük, a szükséges 
tájékoztatást, ahogy az államtitkár úr is mondta, mint ahogy a korábbiakban, 
a jövőben is meg fogjuk tenni. Természetesen várjuk az ezzel kapcsolatos 
írásbeli kérdéseket, ha van ilyen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A magam részéről a tárgysorozatba vételt 

támogatom. A legutóbbi bizottsági ülésen is tettünk rá kísérletet. Az egy 
előremozdító törvényjavaslat lenne. Lennének részletekkel kapcsolatosan 
vitás pontok, de mindenképpen az irányát tekintve helyes dolog lenne, ha az 
Országgyűlés elé kerülne. Felháborító, hogy a Fidesz-KDNP a saját házelnöke 
kérésének sem tesz eleget, hiszen Kövér László kérte a Nemzetbiztonsági 
bizottságot, hogy tárgyalja meg a tárgysorozatba vételi kérelmet. Sokat elárul, 
hogy még ennek sem lehet eleget tenni. 

A nemzetbiztonsági védelemmel kapcsolatosan szintén kérdezni fogom 
majd, nem most, mert értem, hogy államtitkár úr nem fog válaszolni, de Kósa 
Lajossal kapcsolatos nemzetbiztonsági védelmet érintő kérdést fel fogom 
tenni. Meg fogom kérdezni, hogy miről tudott az Alkotmányvédelmi Hivatal 
Kósa Lajos mozgásával kapcsolatosan. Ha ilyen bűnözők kívánták Kósa Lajost 
megtéveszteni, akkor a nemzetbiztonsági védelem, a megelőzés érdekében mit 
tettek? Ezt írásban fogom megkérdezni a Belügyminisztériumtól, illetve a 
Belügyminisztérium útján az Alkotmányvédelmi Hivataltól. 

Hamarosan húsvét. Csak képviselő asszonynak mondom, hogy a 
karácsony után húsvét lesz és a húsvét után megint karácsony, és akkor tehát 
a demokratikus jogállami működés majd helyre fog állni. Kérném a türelmét 
képviselő asszonynak, nézze el, hogy ezt a szójátékot most elmondtam. 

Megállapítom, hogy a bizottság nem határozatképes. Azt is 
megállapítom, hogy ezért a teljes politikai, jogi, erkölcsi, morális és minden 
felelősség a Fidesz-KDNP-t terheli, aki párttestületté kívánja silányítani a 
Nemzetbiztonsági bizottság működését és visszaélve a többségével a magyar 
jogállamiság megmaradt intézményét sem tiszteli annyira, hogy a 
nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése, valamint a magyar 
választók hiteles tájékoztatása működhessen. Kérném a sajtó képviselőit, hogy 
vigyék hírét ennek, amit most a Fidesz-KDNP csinál, és könnyítsék meg az 



12 
 
emberek döntését április 8-án. (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) Képviselő 
asszony, kérem röviden! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Nagyon rövid lesz! Tehát visszajelzett 

Németh Szilárd, hogy jönnek-e az ülésre vagy nem jelzett vissza? 
 
ELNÖK: Nem jelzett vissza Németh Szilárd. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Rendben. A másik pedig, hogy lesz-e 

még ülés kormányváltás előtt, április 8-a előtt. 
 
ELNÖK: A magam részéről természetesen kísérletet fogok tenni április 

8-ig újabb ülés megtartására, hiszen ezek az ügyek nincsenek lezárva. 
Azonban azt is látni kell, hogy lassan a magam részéről, pedig én mindig 
bízom a csodában és a remény hal meg utoljára, úgy látom, hogy a Fidesz-
KDNP tényleg párthatározatot hozott arról, hogy ne működjön a 
Nemzetbiztonsági bizottság. De minden egyes ilyen csonka ülés, vagy 
elmaradt ülés alkalmas arra, hogy a kontrasztot felállítsa, megmutassa, hogy 
milyen országban élünk. 

Én azoknak az állami vezetőknek, akik jóhiszeműen segítik a 
munkánkat, köszönöm szépen, hogy eljöttek, azokra, akik politikusként a 
mundér becsületét próbálják védeni, kiterjed az a politikai felelősség, hogy ez 
így fenntarthatatlan és vállalhatatlan, amit csinálnak. Nyilván ül itt választott 
képviselőként állami vezető, és ül olyan is, aki az ország állami vezetőjeként, 
kinevezettként végzi a munkáját. Nem ugyanaz ez a két státusz, azonban azt 
gondolom, hogy tegyenek többet azért, hogy ne így legyen, és ne legyen 
fenntartható ez a botrányos és kisstílű megoldás, amit a Fidesz-KDNP 
alkalmaz.  

Megállapítom tehát, hogy a bizottsági ülés határozatképtelen, a Fidesz-
KDNP előzetes tájékoztatást nem adott arról, hogy eljönnek-e, és 
természetesen az ügynek mindenféleképpen, legalább politikai értelemben 
folytatása lesz. Mindenkinek szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc) 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 
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