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Dr. Répássy Róbert úrna k
országgyűlési képviselő

izdesz-iVla varpolgáriSzövetségKépviselörsoportja

Tisztelt Képviselő Úr!

Y1371312007_ irotnányszánaozr beadott, „Vannak-e titkosított dokumentumok a MALÉ V
1975-ben lezuhant 204-es számú Budapest-Bejrút járatával kapcsolatban?” kérdéséve l
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom :

32 évvel ezelőtt, 1975. szeptember 30-án máig tisztázatlan körülmények között a bejrúti
leszállási előtt néhány perccel a tengerbe zuhant a MÁKÉV TLT-154-es repülőgépe, amelynek
soron 50 utas (köztük egy magyar) és a tízfőnyi személyzet életét vesztette . A vizsgálat a
katasztrófa okait nem tudta feltárni, illetve nem talált olyan bizonyítékokat, amelyek szerína a
MALÉV gépet valamilyen külső, erőszakos hatás érte volna .

2002. szeptember 04-én a TV2 kereskedelmi televízió 50 perces riport/ lmet sugárzott a
bejrúti katasztrófáról, amelyben több riportalany szájából is elhatxgzett, hogy a repülőgép
feltehetően erőszakos cselekmények hatására zuhant le . 2003-ban több külföldi médium is
foglalkozott az üggyel . Az esettel kapcsolatban dr . Csapoly Miklós képviselő úr interpellált
2003 őszén, amelyre dr .. László Csaba, akkor pénzügyminiszter válaszolt .

A 2002-2003-ban megélénkült sajtófigyelem, valamint a szerencsétlenségben a személyze t
egyik elhunyt tagjának hozzátartozója által az illetékes magyar szervekhez intézett megkeresés
miatt a polgári nemzetbiztonsági szolgátatok (Inforrtaácicís Hivatal, Nemzetbiztonsági Hivatal )
2003 nyarán összefoglaló jelentést készítettek a bejrúti MALÉV repülőgép katasztrófájáról
rendelkezésre álló adataikról .
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A jelentésekben megállapították, hogy korabeli dokumentumcakkal és műveleti adatokkal nem

rendelkeznek. A jelentések elkészítéséhez végrehajtott intézkedések során összegyűjtött

információkból a szerencsétlenség oka nem állapíthatd meg_ A 2003-ban kelt ké t

dokumentum – a légikatasztráfával közvetlenül összefüggésben nem álló egyéb tartalmuk

miatt – jelenleg is szigorúan titkos nninfisitésíá . Az említetteken kívül - és ezt a polgár i

nemzetbiztonsági. szolgálatok vezetői ismételten megerősítették - e témában egyéb iratok nem

találhatók _

Budapest, 2007. szeptember

Üdvözlettel:

Szí!~ György
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