
AZONNALI KÉRDÉS A MINISZTERELNÖKHÖZ "NYÍRFA-ÜGY" CÍMMEL – 1997. ÁPRILIS 29. 

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Miniszterelnök 

Úr! Némi félelemmel teszem fel a kérdésemet önnek azok után, amit válasz címén Kónya 

Imre a fejére kapott öntől az előbb. Nem tudom ugyanis, hogy ön meg tudja-e bocsátani 

nekünk, ellenzékieknek, hogy nem volt módunk olyan mélységig, ahogy önnek, elsajátítani az 

európai demokratikus politikai kultúrát az európai demokratikus politikai kultúra azon 

közismert bölcsőhelyén, mint Moszkva és Rosztov, de ennek ellenére bátorkodom feltenni azt 

a kérdést, amelyre önnek egyszer már módja lett volna válaszolni. (Folyamatos zaj, moraj az 

MSZP padsoraiban.) Csak megvárom, amíg a demokratikus politikai kultúra 

megnyilvánulásai elhalkulnak a túlsó oldalon. Tehát, amelyre már egyszer módja lett volna 

önnek válaszolni, de... (Folyamatos zaj a bal oldalon.)  

Elnök asszony, talán lenne szíves... (Közbeszólás a bal oldalról: Talán nyisd ki a szád!) 

ELNÖK: Kérem, hallgassák figyelemmel a képviselő urat! 

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Módja lett volna válaszolni, azonban ezt 

nem tette meg. Akkor még egyszer felteszem önnek a kérdést. Tisztelt miniszterelnök úr, 

milyen információk alapján volt bátor a Magyar Szocialista Párt országos elnöksége eldönteni 

azt a kérdést, hogy az úgynevezett Nyírfa-ügyben Nikolits István tárca nélküli minisztert 

terheli-e politikai felelősség avagy sem. Ugyanis én mint az ön által sokszor megemlegetett 

nemzetbiztonsági bizottság tagja, pillanatnyilag nem vagyok abban az informáltsági 

helyzetben, hogy erre a kérdésre legjobb lelkiismeretem szerint határozottan válaszolni 

tudnék. 

Tájékoztatom önt, miniszterelnök úr és a Házat is, ha esetleg elkerülte volna a figyelmet, hogy 

a nemzetbiztonsági bizottság mind a mai napig nem jutott birtokába annak a 

dokumentációnak, amely az ügy teljes felderítésére módot és lehetőséget adna. Szemben az 

ön állításával azért telhet ez hetekbe, mert a Magyar Szocialista Párt képviselői és Nikolits 

miniszter úr húzták és mind a mai napig húzzák az időt. Köszönöm. Várom a válaszát. (Taps 

az ellenzék padsoraiból.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót miniszterelnök úrnak. 

HORN GYULA miniszterelnök: Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Azt tudom megerősíteni, 

amit Torgyán József képviselőtársam kérdésére egyszer már elmondottam. Hadd tegyem hozzá 

még megerősítve a következőket.  

Először: az egész Nyírfa-ügy nem más, mint néhány állami tisztviselő felelőtlen és minden 

bizonnyal törvénytelen akciója. Nos, a szolgálatot felügyelő miniszter, Nikolits István a 

törvények szerint járt el: lefolytatta a vizsgálatot, annak eredményét átadta a katonai 

ügyészségnek, tájékoztatta az egész ügyről a nemzetbiztonsági bizottságot, a kormányt.  

Mit kellett volna még ezen túltenni? Ha önök azt mondják, hogy még további eljárásra van 

szükség, arra való valóban, újból megerősítem, a nemzetbiztonsági bizottság. Hangsúlyozni 

szeretném: arról nem a miniszter úr tehet, hogy egyesek az esküjüket megszegve 

kiszivárogtatták a rendelkezésükre álló információkat. (Dr. Szabad György: Honnan?) Nem ő 

tehet róla! Azt is szeretném aláhúzni, hogy a miniszter úr a kormány utasítására olyan 

intézkedéseket hozott, amelyek megakadályozhatják hasonló esetek előfordulását.  



Egyébként ugyanazt tudom önnek megerősíteni, amit Torgyán József képviselőtársamnak, 

hogy a miniszter úr a bizottság rendelkezésére áll, minden konkrét, bármilyen kérdésre 

ugyanúgy, ahogy eddig, készséggel válaszolni fog.  

Hadd tegyek még egy személyes megjegyzést az egészhez. Én nem hagyom magamat, 

kormánytagtársaimat elterelni az országos ügyektől. Hölgyeim és uraim, nekünk azzal kell 

foglalkozni, ami az országépítést, az életkörülmények javítását és az NATO-hoz és az Európai 

Unióhoz való csatlakozást jelenti. Ezzel vagyunk elfoglalva, és nem hagyjuk az ilyen 

ügyekkel eltéríteni magunkat az alapvető feladatainktól! Köszönöm szépen. (Taps a 

kormánypártok padsoraiból.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszontválaszra megadom a szót Kövér László képviselő úrnak. 

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Miniszterelnök 

Úr! Szintén tájékoztatom önt arról, mert úgy látszik, ez is elkerülte a figyelmét, hogy az ügy 

kirobbanása - már úgy értem, amióta a miniszter úr tudomására jutott, hogy bizonyos 

szabálytalanságokra utaló nyomok fellelhetők az információs hivatalon belül - és a között, 

hogy tájékoztatni méltóztatott volna a bizottságot, több hónap telt el. Mint mondtam, mind a 

mai napig nincs a bizottság birtokában minden olyan szükséges dokumentum, amely alapján 

el tudná dönteni, hogy ténylegesen ebben az ügyben mi történt, illetve mi történik. 

Ezenközben elterjedtek olyan pletyka szintű információk - hogy a klasszikusokat idézzem -, 

hogy ez az idő szükséges volt arra, hogy úgymond az információkat és a dokumentumokat 

megfésüljék annak érdekében, hogy már nem is legyen mit a bizottságnak vizsgálnia. (Taps az 

ellenzék padsoraiból.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszontválasz illeti meg a miniszterelnök urat (Horn Gyula 

kezével jelzi, hogy nem kíván szólni.), aki jelzi, hogy nem kíván élni a viszontválasz 

lehetőségével. 

 


