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Nyakó István (MSZP) képvisel ő által
„Kis magyar abszurd, avagy hogyan zajlik az ügyészi fokozott felügyele t

az UD Zrt-vel kapcsolatos nyomozásoknál?” címmel I/11475 . számon
benyújtott interpelláció tárgyában folytatott vizsgálatról szóló jelenté s

1. ELŐZMÉNY

Az Országgyűlés 2009. december 14-ei ülésén 143 igen szavazattal, 152 nem szavazattal é s
26 tartózkodás mellett nem fogadta el az interpellációra Dr . Kovács Tamás, legfőbb ügyész
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 2010 . február 17-ei ülésén az érintettek
jelenlétében az interpelláció tárgyalását lefolytatta .

2. DR. KOVÁCS TAMÁS LEGFŐBB ÜGYÉSZ BIZOTTSÁG ELŐTT
KIFEJTETT ÁLLÁSPONTJA

Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész a plenáris ülésen elhangzott választ a bizottság ülésén
szóban a következők szerint egészítette ki :

Legfőbb ügyész úr leszögezte, hogy az interpellációval érintett ügyben a nyomozást a
Nemzeti Nyomozó Iroda végezte, mely - álláspontja szerint - nagyon alapos, szakszer ű és
lelkiismeretes nyomozást folytatott . A nyomozás — mint ahogy azt Nyakó képviselő úr az
interpellációjában állította - nem volt sikertelen, ugyanis nem csak akkor sikeres egy
nyomozás, hogyha vádemelés előkészítésére alkalmas eredményt hoz, akkor is sikeres, min t
például ebben az ügyben, ha a feljelentésben írtakkal szemben nem valósult me g
bűncselekmény, vagy büntethetőségi akadály miatt nem lehetett folytatni az eljárást .
Elmondta, hogy olyan eredménnyel is járt a nyomozás, hogy különösen a házkutatások sorá n
a feljelentésben nem említett, olyan bűncselekmények gyanúja merült fel, amelyek miatt töb b
külön eljárást tudott az ügyészség kezdeményezni, mely ügyek még most is folyamatban
vannak. Tehát ez nem a nyomozás furcsasága vagy sikertelensége, mely szintén elhangzott a z
interpellációban, hanem egy törvényes, mindenre kiterjed ően, korrekt módon lefolytatott
nyomozás természetes eredménye .

A hatályos büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX törvény (Be.) 165. §-a, valamint az az
alapján 2003-ban kiadott legfőbb ügyészi utasítás rendelkezik a nyomozásra vonatkozó
általános rendelkezések között az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolatáról. A Be. 165/A §-



a a következőképpen rendelkezik: „Az ügyész a nyomozó hatóság önállóan végzett nyomozása
felett fokozott felügyeletet gyakorol, ha

a) az ügy ténybeli, jogi megítélése vagy a bűncselekmény bizonyítása bonyolult,
b) a nyomozás során lényeges törvénysértést, mulasztást vagy a nyomozás eredményességé t

veszélyeztető körülményt észlelt,
c) a gyanúsított személyi szabadságát elvonó kényszerintézkedés hatálya alatt áll ,
d) a meghatározott személy ellen folyó nyomozás megindításától [Be . 176. § (2) bek.]

számított egy év eltelt, illetőleg a meghosszabbított határidőben el fog telni,
e) a nyomozás olyan bűncselekmény miatt folyik, amelyet a törvény tíz évet meghaladó

szabadságvesztéssel fenyeget,
J) a bíróság az ügyben tanút különösen védetté nyilvánított ,
g) az ügyben fedett nyomozó igénybevételét engedélyezte ,
h) az ügy közérdeklődésre tarthat számot. "

Az ügyészi felügyelet és a fokozott felügyelet valóságos tartalmát a Be . 28. ' (4) bekezdése
fogalmazza meg, a következők szerint : „Ha a nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást
vagy egyes nyomozási cselekményeket [35. § (2) bek.], az ügyész felügyel arra, hogy azt e
törvény rendelkezéseit megtartva végezzék (nyomozás feletti felügyelet), az eljárásban rész t
vevő személyek a jogaikat érvényesíthessék. Ennek érdekében az ügyész

a) nyomozást vagy feljelentés kiegészítést rendelhet el, annak lefolytatásával a nyomoz ó
hatóságot bízhatja meg, a nyomozó hatóságot - annak illetékességi területén - nyomozás i
cselekmények végzésére vagy további nyomozásra, a nyomozásnak az általa megjelöl t
határidőn belüli befejezésére utasíthatja,

b) a nyomozási cselekményeknél jelen lehet, a nyomozás irataiba betekinthet, azoka t
magához kérheti,

c) a nyomozó hatóság határozatát megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti, a
nyomozó hatóság határozata, intézkedése ellen, illetve intézkedésének elmulasztása miatt a
hozzá megküldött panaszokat elbírálja ,

d) a feljelentést elutasíthatja, a nyomozást megszüntetheti, a nyomozó hatóságot a
nyomozás megszüntetésére utasíthatja ,

e) az eljárást magához vonhatja. ”

Az interpellációval érintett ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda önállóan folytatta a
nyomozást, önállóan készítette el a nyomozás fő irányát és kereteit meghatározó nyomozati
tervet, amely havi és heti bontásban is tartalmazta az adott héten végrehajtandó nyomozás i
cselekményeket. A rendőrség az elvégzett nyomozati cselekmények értékelését és a tervezet t
nyomozási cselekményeket is tartalmazó heti, havi jelentéseit megküldte a vonatkozó iratokka l
a felügyeletet ellátó ügyésznek. A Nyomozó Iroda nyomozási tervét a felügyeletet ellátó
ügyészség értékelte, és azokat szinte kivétel nélkül, helybenhagyta, tehát ilyen értelemben ne m
irányította a nyomozást. Érdemben, egyetlen esetben bírálta azt igazán felül, amikor még
2008. szeptemberében arra adott utasítást az ügyészség, hogy a Nemzetbiztonság i
Szakszolgálat helyett más szakértőt kell igénybe venni, ennek az indokait is megadta.

A nyomozó hatóság eljáró tagja igény szerint mindig referált a fontosabb nyomozás i
cselekményekről a felügyeletet gyakorló ügyésznek, azonban ezzel kapcsolatban a tovább i
nyomozási cselekmények indokoltságát mindig a rendőrség határozta meg. Ezekben a havi,
heti jelentésekben inkább a felmerülőjogi problémákat, jogértelmezési kérdéseket vetettek fel ,
amelyekre a Fővárosi Főügyészség felügyeletet gyakorló ügyésze mindig írásban adott
választ.
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Legfőbb ügyész úr elmondta, hogy a nyomozás befejezése el őtt felkereste az
igazságügyi és rendészeti miniszter úr, aki - miután az ügyészség nem akart a
meghosszabbítani a nyomozás határidejét - elmondta, hogy a nyomozást folytató rendőrök
még komoly okát látják a további nyomozás folytatásának . A legfőbb ügyész úr az érintett
feleket megbeszélésre hívta, ahol a rendőri vezetők elmondták, hogy „semmilyen
bűncselekmény további gyanúját alátámasztó bizonyítékuk nincs " . A lefolytatott megbeszélés
eredményeként az ügyészség - az adatállomány manuális átvizsgálásának érdekében - eg y
hónappal meghosszabbította a nyomozás határidejét . A rendőrség ezeket az általuk fontosnak
tartott manuális átvizsgálásokat elvégezte, konstatálták, hogy ez semmilyen eredményre nem
vezetett, ezért elkészítették a nyomozást megszüntet ő határozatot.

A bizottsági vitában konkrétan megnevezett személyek vonatkozásában feltett
kérdésekre, mivel azok folyamatban lév ő ügyet érintenek, figyelemmel az Alkotmánybíróság e
tárgyban született határozatára, legfőbb ügyész úr nem kívánt válaszolni .

Mindezek alapján legfőbb ügyész úr úgy értékeli, hogy az interpellációval érintet t
ügyben az ügyészség eljárása mindenben törvényes és következetes, a hatályo s
jogszabályoknak megfelelő volt.

3. NYAKÓ ISTVÁN (MSZP) KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN
ELHANGZOTT NYILATKOZAT A

Az interpelláló képvisel ő nem fogadta el legfőbb ügyész úr bizottsági ülésen
kiegészített válaszát a következő indokokra hivatkozással :

Az ügyészség által hitelesnek min ősített felvételek szerint valakik megbízást adta k
politikusok megfigyelésére, melynek keretében valakik magánszemélyekr ől személyes és
különleges adatokat gyűjtöttek, többek között az ország jelenlegi miniszterelnökér ől is. Dr.
Szilvásy György hivatali kötelezettségét teljesítve err ől bizonyítékokat adott át a feladatkör
szerint illetékes nemzetbiztonsági bizottságnak, és ezért ő ebben a pillanatban gyanúsított.
Ennek kapcsán az eljáró ügyészség több képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte az
Országgyűléstől, vagyis őket ebben az ügyben gyanúsítottként kezelik. Nyakó képviselő úr
álláspontja szerint, ez a jelen ügyben szintén olyan kérdéskör, amelyet mindenképpen tisztázn i
kell a bizottsági ülésen, azaz mi vezetett arra, hogy a közvélemény előtt egyébként sértettkén t
feltűnő két országgyűlési képviselő, ha kiadja őket a parlament, akkor ma már gyanúsítottak.
Ugyanakkor – álláspontja szerint - vannak ennek a magyar „ Watergate-ügynek” olya n
főszereplői is, akiknek megfordult a neve a közvélemény el őtt, de még csak meghallgatásra
sem kerültek, tehát be sem lettek idézve .

Képviselő úr elmondta, hogy kételyeket ébresztett benne az a tény is, hogy a z
ügyészség tavaly nyár óta gyakorol fokozott felügyeletet az ügy felett, de éppen a bizottsági
ülést megelőzőpillanatban hívták be újra az egyik gyanúsítottat meghallgatásra .

4. A BIZOTTSÁGI VITÁBAN ELHANGZOTTAK ÖSSZEFOGLALÁSA

A bizottsági ülésen a képviselők arra kívántak választ kapni, hogy az interpellációval érintett
ügyben az ügyészség eleget tett-e az Alkotmányban, a Magyar Köztársaság Ügyészségér ől
szóló 1972. évi V . törvényben, illetve a büntetőeljárásról szóló törvényben megfogalmazot t
kötelezettségeinek .
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A bizottsági vitában résztvevő képviselők többségének álláspontfa :

A bizottság tagjai felhívták a figyelmet arra, hogy a plenáris ülésen elhangzott
interpellációban pontról pontra megfogalmazott kérdések a következők voltak: Miben állt az
ügyészi fokozott felügyelet, mit tett, illetőleg mit nem tett az ügyészség, adott-e egyáltalán
nyomozati utasítást, az ügyész saját kezdeményezésére tett-e valamit az ügy felderítés e
érdekében, vagy ha nem tett, akkor miért nem tett? Miért nem hallgatták ki tanúként a
törvénytelen adatgyűjtés résztvevőit, miért nem kérdezték meg azokat a nevesített személyeket ,
semmilyen minőségben, akik az üggyel kapcsolatban információval szolgálhattak volna ?

A bizottság tagjainak álláspontja szerint a feltett kérdések nem pusztán arra az egy
eljárásra vonatkoztak, amelyben a rendőri szervek végezték a nyomozást, hanem az egész
kérdéskörrel kapcsolatos valamennyi eljárásról szó van itt, hiszen érinti Szilvásy György
akkori miniszter úr tevékenységét, akivel szemben a nyomozást természetesen nem a
rendőrség végzi, érint más országgyűlési képviselőket, akikkel kapcsolatos eljárásra szinté n
nem a rendőrhatóság illetékes. Épp ezért nem lehet a kérdéseket azzal megválaszolni, hogy a
nyomozást a rendőrség folytatta, és a fokozott ügyészi felügyelet a rendőri tevékenységnek az
értékelésére, illetőleg annak a segítésére szorítkozott . Ezt annál is inkább nem tehette meg az
ügyészség, hiszen a hivatkozott legfőbb ügyészi utasításban van egy olyan paragrafus, amely
pontokba szedve részletesen taglalja, hogy mi a kötelessége az ügyésznek az ilyen ügyekke l
kapcsolatos eljárásban, amennyiben bejelentette a fokozott ügyészi felügyeletet .

A fokozott ügyészi felügyelet tartalmából következik, hogy az ügyésznek joga, sőt
kötelessége, hogy olyan utasításokat adjon, amelyekkel valóban segíti a nyomozást, é s
valóban segít feltárni minden olyan adatot, információt, bizonyítékot, amely az ügy véglege s
eldöntéséhez - már ami ügyészi kompetenciába tartozik - szükséges . A büntetőeljárásnak az
egyik fontos alaptétele, hogy tanúként azt kell kihallgatni, aki a b űncselekmény elkövetéséről ,
annak körülményeiről bármilyen információval rendelkezik . Itt – álláspontjuk szerint - a
nyilvánosságra került CD adatai szerint elég hosszú névsor rakható össze azokból, akik
valamilyen információval rendelkeztek, mégsem kérdezte meg őket senki, és erre utasítást sem
kaptak a nyomozók. Miért nem ment egy kicsit utána a rendőrség annak a jelenségnek, hogy
Szilvásy György, aki a Nemzetbiztonsági bizottság kérésére adja oda a CD-t a
Nemzetbiztonsági bizottság tagjainak, külön felhívva a figyelmet arra, hogy ez a CD csa k
nekik szól, majd ezt a CD-t nem Nemzetbiztonsági bizottsági tagok ismertetik egy
sajtótájékoztatón.

A bizottság tagjainak álláspontja szerint, ha az ügyészség bejelenti a fokozott ügyész i
felügyeletet egy adott ügy vonatkozásában, akkor azt lehet ő legjobb tudása szerint – a törvény
adta lehetőségekkel élve – gyakorolnia kell úgy, hogy az ügy lezárása után ne maradjana k
tisztázandó kérdések. Valójában az elhangzott interpelláció ezekre a tisztázatlan kérdésekre
szeretett volna választ kapni, de ezekre sem az interpellációs válaszban, sem a bizottság i
ülésen elhangzott kiegészítés során nem kaptak kielégítő és megnyugtató választ.

A bizottsági vitában résztvevő képviselők kisebbségi álláspontfa :

A bizottság kisebbségi álláspontot megfogalmazó tagjai felhívták a figyelmet arra,
hogy a Magyar Szocialista Párt azt állítja, hogy ebben az ügyben egy koncepciós eljárá s
zajlik. Az a koncepció, amit Nyakó István képvisel ő úr előadott, úgy néz ki, hogy vannak
sértett felek, akik ellen büntetőeljárást kíván indítani, miközben az ártatlanok szabado n
járkálnak, és nem átallnak néha feljelentést tenni az őket ért sérelem miatt. A bizottság
kisebbségi álláspontot megfogalmazó tagjai szerint ez a koncepció már rég kipukkadt .
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Idéztek legfőbb ügyész úr interpellációra adott válaszából, mely szerint „ A
Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatóját tájékoztatták a feljelentésről. A nyomozás során
kiderült, hogy a feljelentésben leírtakkal szemben jogellenes pénzügyi m űveletek nem
történtek, a sorozatlövő fegyver hatástalanított lőfegyver volt, a hozzátartozó lőszerek
vaklőszerek voltak, a lefoglalt adatállomány kémszoftvert nem tartalmaz, valamint az egyik
cselekmény kizárólag magánindítványra büntetendő, ám a sértett magánindítványt nem
terjesztett elő. A nyomozás tehát nem volt sikertelen, mert ezekben az esetekben egyértelm űen
megállapíthatóvá vált, hogy b űncselekmény nem történt. ".
Mindezek alapján kijelentették, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának - Laborc
Sándor úrnak - mint hivatalos személynek a hivatalból tett feljelentése teljes egészébe n
megalapozatlan volt, egyetlen olyan b űncselekmény nem történt, amely a feljelentésben
szerepelt. A bizottság kisebbségi álláspontot megfogalmazó tagjai arra kérdeztek rá, hogy a
nyilvánvalóan alaptalan feljelentés miatt indított-e vizsgálatot az ügyészség, illetve terheli-e a
Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatóját büntetőjogi felelősség? Annál is inkább, mive l
Szilvásy György azokat a bizonyos lehallgatott telefonbeszélgetéseket nem a zsebéb ől húzta
elő, hanem a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójától hivatalos minőségében kapta. Ebben
az ügyben a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója volt az adatkezelő, a személyes adatokat ő
kezelte, ő adta át Szilvásy Györgynek, aki — a gyanú szerint - ezeket törvénytelenü l
nyilvánosságra hozta.

A bizottság kisebbségi álláspontot megfogalmazó tagjai arra is választ szerettek voln a
kapni, hogy hogyan történhetett meg, hogy a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti
minisztere, aki akkor Draskovics Tibor volt, arra kérte a legfőbb ügyészt, hogy egy
folyamatban lévő büntetőeljárásban hosszabbítsák meg a nyomozás határidejét ?

A bizottság kisebbségi álláspontot megfogalmazó tagjai felhívták a figyelmet arra,
hogy az MSZP - Gyurcsány Ferenc javaslatára - feltette országos listájára a büntetőeljárás
alatt álló Szilvásy Györgyöt, amennyiben bejelentik országos listájukat, mentelmi joga lesz
Szilvásy Györgynek. A vonatkozó törvény szerint ugyanis az országgyűlési képviselőjelölteket
a képviselőkkel azonos mentelmi joga illeti meg . Ez azt jelenti, hogy akkor megint, ismételte n
akadálya lesz a büntetőeljárás lefolytatásának. Kíváncsian várják, hogy sikerül-e addig
befejezni a nyomozást, amíg egy ilyen trükkel kivonják Szilvásy Györgyöt a büntet őeljárás
hatálya alól.

A bizottság kisebbségi álláspontot megfogalmazó tagjai utólag is helyesnek ítélték a
legfőbb ügyész válaszát, valamint elfogadták a bizottsági ülésen kiegészített választ is .

Mindezek alapján a bizottság döntése : A bizottság — az interpelláló képviselő
nyilatkozatával összhangban - Dr . Kovács Tamás legfőbb ügyész interpellációra adott
kiegészített válaszát nem fogadta el .
A bizottság 12 igen, 8 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett azt javasolja a z
Országgyűlésnek, hogy a Házszabály 117 . § (4) bekezdés c) pontja alapján erősítse meg
korábbi elutasító döntését .

Budapest, 2010 . február 22.

Dr. Csiha Judit
elnök
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