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Demeter Ervin és Dr . Balsai István (Fidesz) képviselők által
"Kísért a múlt, avagy Keller kudarcos kutakodásai II ." címmel U580 2

számon benyújtott interpelláció tárgyában folytatott vizsgálatró l

1. ELŐZMÉNY

Az Országgyűlés 2008. május 26-ai ülésén 183 igen szavazattal, 184 nem szavazat mellet t
nem fogadta el az interpellációra Kiss Péter miniszter úr által adott választ . A Házszabály
117. § (4) bekezdése alapján az Országgyűlés elnöke az interpellációt az Alkotmányügyi ,
igazságügyi és ügyrendi bizottságnak (a továbbiakban: bizottság) adta ki vizsgálat céljából . A
bizottság a 2008 . november 18-ai ülésén az interpelláció tárgyalását lefolytatta .

2. CSIZMÁR GÁBOR ÁLLAMTITKÁR BIZOTTSÁG EL ŐTT KIFEJTETT
ÁLLÁSPONTJA

A bizottság ülésén Csizmár Gábor államtitkár úr képviselte a Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő
miniszter urat . Államtitkár úr a plenáris ülésen elhangzott választ szóban a következ őkkel
egészítette ki :

Az interpelláció a Magyar Nemzet 2008 . április 23-ai és április 24-el cikkei alapjá n
született. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter ezek nyomán egy soron kívüli vizsgála t
lefolytatását rendelte el, annak megállapítására, hogy 2002 . május 27. és 2003. december 31 .
közötti időszakban a Miniszterelnöki Hivatalban és a hozzá tartozó közigazgatási szervekné l
kötöttek-e olyan szerződéseket, amelyek magánnyomozói tevékenységre, biztonságtechnikai
tanácsadásra vagy egyéb biztonsági szolgáltatásokra irányulnak. A vizsgálat kiemelten
kezelte Keller László akkori államtitkár szakterületét, illetve a vezetése alatt álló szervezet i
egységeket, továbbá hogy bárki a Miniszterelnöki Hivatalban, a hozzá tartozó közigazgatás i
szervezetekben szerződött-e vagy bármilyen kifizetést teljesített-e a Finder Bt. és a System
Consulting ZártkörűRészvénytársaság irányába.
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Államtitkár úr arról tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a lefolytatott vizsgálat azt
állapította meg, hogy sem a Miniszterelnöki Hivatal és a hozzá tartozó közigazgatási szervek ,
sem konkrétan a közpénzügyi államtitkárság nem kötöttek magánnyomozói ,
biztonságtechnikai, biztonsági szolgáltatásokra irányuló szerződést, ilyen kifizetést sem a két
említett cég, sem más cégek irányába nem teljesítettek, ilyen jelleg ű megkeresésre utaló irat
sem volt fellelhető az irattárakban.

Államtitkár úr emlékeztetett arra is, hogy a vizsgálat megállapításai azok lezárult a
után a Miniszterelnöki Hivatal honlapján az interneten is elérhet ővé váltak, illetve, hogy az
1/5802 számon benyújtott interpellációval azonos tartalmú, egy héttel korábbi interpellációra
adott miniszteri választ az Országgy űlés is elfogadta.

Államtitkár úr felhívta továbbá a bizottság tagjainak figyelmét arra a körülményre is,
hogy ebben a kérdésben elválik egymástól Keller László politikai, netán büntet őjogi
felelőssége, illetve Kiss Péter miniszter úr korábbi ügyek kivizsgálásával kapcsolatos
miniszteri felelőssége. Kifejtette, hogy Keller László államtitkári m űködésének politika i
ellenőrzésére, tevékenységének vizsgálatára a parlamenti jog megfelelő jogintézményeke t
tartalmaz, miközben jogszerűtlen, vagy jogszabályokba ütköző ténykedés esetén a
büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései alapján az országgyűlési képviselők is
feljelentéssel fordulhatnak a hatáskörrel rendelkező szervekhez. Ilyen feljelentésről azonban
nincs tudomása. Ezzel szemben a miniszternek hatásköre a törvényi felhatalmazások alapjá n
csak belső vizsgálatok lefolytatására van, nyomozati hatáskörrel nem rendelkezik .

Államtitkár úr összefoglalva az elhangzottakat kijelentette, hogy a Miniszterelnök i
Hivatalt vezetőminiszter a hatáskörébe tartozó lehetséges összes eszközzel élt, azonnali belső
ellenőrzést rendelt el, annak eredményét nyilvánosságra hozta, és erről ezidáig két
interpellációra adott válaszában is beszámolt az Országgy űlésnek.

3. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK A BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN
MEGFOGALMAZÓDOTT ÁLLÁSPONTJA :

Dr. Balsai István képviselő úr Keller László államtitkári tevékenységének büntet őjogi
megítélésével kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy Polt Péter Legfőbb Ügyész 2004-be n
hivatalból eljárást indított Keller László ellen személyes adatokkal-, illetve hivatali visszaélé s
gyanújával. Az Országgyűlés akkor képviselő úr mentelmi jogának felfüggesztését elutasította .
Balsai képviselő úr utalt Kapolyi képviselő úr korábbi nyilatkozatára miszerint a megfigyelés i
tevékenység Kapolyi képviselő úr költségén folyt volna. Mindezek miatt képviselő úr
fenntartotta azt az álláspontját, miszerint nem fedi a valóságot az, hogy Keller Lászl ó
tevékenysége tekintetében fel sem merült volna a törvénytelen megfigyelések gyanúja, ezért a z
interpelláló képviselő nem fogadta el Csizmár Gábor államtitkár úr bizottsági ülésen tet t
kiegészítéseit.

Dr. Répássy Róbert elmondta, hogy Keller László mentelmi jogának fennállása miatt jelenleg
nyugszik az említett ügy elévülése, azonban ez nem akadálya annak, hogy a mentelmi jo g
esetleges későbbi megszűnése esetén az eljárás folytatódjék . Különösnek nevezte ugyanakkor ,
hogy az ügyben érintett biztonsági cég nem keltette fel Szilvásy György figyelmét, min t
„ árnyék-titkosszolgálat”, noha más ügyben egy másik cég már csődbe is ment, mióta hasonló
feltételezések láttak napvilágot vele kapcsolatban .
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Dr. Gál Zoltán válaszában emlékeztette alelnök urat, hogy a Finder Bt. nem telepített
kémprogramot a Nemzetbiztonsági Hivatal számítógépes rendszerére .
Frankné Dr. Kovács Szilvia hozzászólásában felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a
mentelmi jogról való döntés az Országgyűlés alkotmányos joga a mentelmi jog
felfüggesztésének Országgyűlés általi leszavazása miatt pedig más — ellenzéki — képviselők
esetében is nyugszik az elévülési idő.
Dr. Bárándy Gergely nem tartotta helyénvalónak, hogy a bizottság ülésén a témáva l
kapcsolatban fenyegetés ízű kijelentések hangoztak el ellenzéki képviselők részéről.

4. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSE :

A bizottság 15 igen szavazattal azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a Házszabály
117. § (4) bekezdés a) pontja alapján ítélje utólag helyesnek az interpellációra adot t
választ .

Budapest, 2008. december 1 .

Dr. Csiha Judit
elnök
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