
 

Ikt. sz.: Nbb-40/46-5/2015. 

Nbb-12/2015. sz. ülés 
(Nbb-36/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2015. június 2-án, hétfőn, 12 óra 23 perckor 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet III. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



2 
 

Tartalomjegyzék 

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása 5 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása 5 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatója 5 

Kérdések, hozzászólások 9 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter válaszai 15 

Egyebek 21 

Az ülés berekesztése 22 

 
 



3 
 

Napirendi javaslat  

 
1. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása  

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
 

2. Tájékoztató a Prágából Várnába tartó autóbuszon elhelyezett 
robbanószerkezet miatt elrendelt nyomozásról (Zárt ülés!) 

 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke    
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csizi Péter (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  

 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa 
 

Meghívottak 

Hozzászólók  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter  
 

Megjelentek  
 
Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár (Belügyminisztérium) 
Tasnádi László rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal)  
Bodnár Zsolt dandártábornok, főigazgató-helyettes (Terrorelhárítási 
Központ)  
Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány (Országos 
Rendőr-főkapitányság)  
Pásztor István vezérőrnagy, főigazgató (Információs Hivatal) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 23 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm a sajtó jelen lévő 
munkatársait is. Megkezdenénk a mai bizottsági ülésünket. Köszöntöm a miniszter 
urat és az államtitkár urakat, valamint valamennyi szolgálati vezetőt, a 
rendőrfőkapitány urat, mindenkit, aki a mai bizottsági ülés résztvevője. 

A napirendi javaslat szerint nyilvános ülésen kezdjük meg az ülést, és majd 
kapunk választ arra, hogy minden kérdés ebben a formában tárgyalható lesz-e. 

A helyettesítések rendje alapján - valamennyi bizottsági tag aláírta a jelenléti 
ívet, a bizottság határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirend alapján az 1. napirendi pont a 
belügyminiszter úr meghallgatása, a szokásos, az Országgyűlésről szóló törvény 
szerinti menetrendben, majd a 2. napirend az alelnök úr kezdeményezésére és széles 
körű konszenzus alapján a Prágából Várnába tartó autóbuszon elhelyezett 
robbanószerkezettel kapcsolatos kérdés megtárgyalása, valamint az egyebek. Itt 
megjegyezném, hogy Szél Bernadett képviselő asszony jelezte és kezdeményezte, hogy 
a nemzetbiztonsági átvilágítással és Andy Vajnával kapcsolatosan lesz majd kérdése, 
ezt írásban megküldte a bizottság tagjainak, majd lesz lehetőség, hogy ezt 
megkérdezze.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés a napirendhez. Nyilvános 
ülésen kezdjük el az ülést, természetesen majd a miniszter úr, az államtitkár urak 
adnak választ arra, hogy minden kérdés tárgyalható lesz-e végig így. Ha nem, akkor 
technikailag a zárt ülés feltételei biztosíthatóak. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat a napirendhez. (Senki 
sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk a napirendről! Ki ért egyet vele? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása 

Megkezdjük a nyilvános ülést. A miniszter urat köszöntöm. Egy háttéranyag 
került kiosztásra valamennyi bizottsági tag részére a mai bizottsági meghallgatáshoz. 
Át is adom a szót a miniszter úrnak, hogy tartsa meg a felvezetőt, illetve mindazt, 
amit elmondani kíván. Parancsoljon, öné a szó. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatója 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Mindenekelőtt elnézést kérek azért, hogy 12 órakor nem tudtam megkezdeni a 
beszámolómat. A Belügyminisztériumban nagyon strikt időpontok vannak, de itt 
most egy előzetes, ugyancsak bizottsági meghallgatás volt tervezve 10 órától, és olyan 
nagy érdeklődés volt a Belügyminisztérium munkája iránt, hogy nem tudtuk befejezni 
12 óráig. Köszönöm a türelmüket, és köszönöm, hogy megvártak bennünket. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy nyílt 
ülésen a 2. napirendi pontról nem szeretnék felvilágosítást adni. A 2. napirendi pont 
keretében, amely a buszhoz kötődik, zárt ülésen - nagy alapossággal felkészülve, az 
országos rendőrfőkapitány úr támogatásával - minden egyes részletről tudunk 
információt adni, de feltétlenül zárt ülés elrendelését kérem ehhez.  

Az éves beszámolóknál szeretném elmondani, hogy az elmúlt esztendőben mi 
az, amit elvégeztünk, mi az az elvégzett munka, ami az önök előzetes ismertetése 
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alapján befejezésre került, és szeretnék erről számot adni. A rendészettel kezdeném, 
aztán rátérnék a migrációra, mert nemzetbiztonsági kérdésként kell most már lassan 
kezelnünk. Ezt követően természetesen az Alkotmányvédelmi Hivatalra és a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra, majd a nemzetvédelmi területekre szeretnék 
áttérni. 

Ennek megfelelően a rendészeti területen szeretném elmondani, hogy az 
életpályamodellt a hivatásos állománynak sikerült megalkotni. Itt külön köszönöm a 
képviselői támogatást, a képviselői segítséget valamennyi parlamenti pártnak, hiszen 
kétharmados törvényi elemeket is tartalmazott, a kétharmados törvényi elemeket is 
mind a kormányzó pártok, mind pedig az ellenzéki pártok jelentős részében 
megszavazták, így 97 százalékos lehetett az elismertsége a hivatásos állományról szóló 
törvénynek.  

Ez az életpályamodell 2015. július 1-jével kezdi meg funkcióját; itt elsősorban a 
30 százalékos illetménynövelés lesz, ami bevezetésre kerül. Az előző bizottsági ülésen 
felmerült annak a kérdése, hogy megfelelő anyagi tartaléka van-e a kormánynak erre 
a 30 százalékos fizetésemelésre. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy 
rendelkezésünkre áll a pénz, az augusztusi fizetésfelvételkor kollégáim már az emelt 
díjazást kapják meg. 2016. január 1-jén lesz a további 5 százalékos béremelés. Itt már 
csak azt tudom mondani, hogy általánosságban, átlagban lesz ennyi, mert van, aki 
többet, van, aki kevesebbet kap, de átlagosan, a teljes hivatásos állomány létszáma 
szerint meglesz szintén, 2016. január 1-jétől is rendelkezésre fog állni a pénz.  

Egy elírás miatt 2016. január 1-jére írták a teljes beállást. Természetesen a 
kormány eredeti döntésének megfelelően négy éven keresztül lesz 5-5-5 százalékos 
illetményemelés, így 2019. január 1-je lesz az, ami a teljes beállást jelenti. Ez volt 
expozéban is, ez volt a törvényszövegben is, ezért elnézést kérek, hogy 2016. január 1. 
került bele véletlenül az aláírt törvénybe, amelynek a korrigálására fogom kérni az 
országgyűlési képviselőket. Mindezt figyelembe véve el tudom mondani, hogy az 
egyik legfontosabb kérdés eldőlt, és erre az anyagi lehetőségek is megvannak. 

A másik ilyen rész lesz a saját önrész nélküli hitelhez jutás lakhatási célra 
igénybe vett területeken, így lakásvásárlására, házvásárlása. Ennek kidolgozása 
folyamatban van, és ugyanígy az életbiztosítási rendszer bevezetése. Jelen pillanatban 
biztosítótársaságokkal tárgyalunk, ami lehetővé fogja tenni azt, hogy akik szolgálatuk 
közben olyan betegséget, olyan sérülést szereznek, ami miatt nem tudják a hivatásos 
szolgálatot folytatni megfelelő módon, az életbiztosítással tudjuk számukra, családjuk 
számára a jobb megélhetést biztosítani.  

Szeretnénk, hogyha Magyarországon több rendőr tevékenykedne - ez hangzott 
el 2014-ben az önök előtti beszámolóban. Ezt a feladatot teljesítettük, több rendőr 
van szolgálatban, több rendőr van a közterülten, és úgy gondolom, hogy ez a 
létszámnövekedés is hozzájárult ahhoz, hogy 2014-ben tovább csökkent a 
bűncselekmények száma Magyarországon, és 310 ezer körül maradt az összes 
elkövetett bűncselekmény. 

Ugyancsak feladatul szabtuk magunknak, hogy a 112-es hívószámú rendszert 
bevezetjük, az egységes hívószámot Magyarországon. Ez két központban, Miskolcon 
és Szombathelyen létrejött, és a két központ fogadja most már az országból 
valamennyi hívást, látja is, hogy a hívások honnan érkeznek, ennek megfelelően 
osztja szét a tevékenységirányítási központokba a hívásokat, amelyek megyei szinten 
működnek. A tevékenységirányítási központok lehetővé tették, hogy a járási 
kapitányságokon, az őrsökön ilyen tevékenység ne folyjon. Ennek megfelelően a 112-
es hívószámra érkező hívásokra gyorsabban, pontosabban reagál a rendőrség, és ez a 
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gyorsaság egyben az eredményességet is biztosítja sok esetben, hiszen így a forró 
nyomon üldözésre megnyílnak a lehetőségek. 

Az önkormányzati törvény preambulumában is szerepel, hogy az 
önkormányzatok évszázadokon keresztül önerejükből oldották meg a helyi 
biztonságot, helyi bíráskodást, mi ehhez most visszanyúltunk és lehetőséget 
biztosítottunk az önkormányzatoknak a rendészeti törvény bevezetésével, hogy a 
területünkön a településőrök, a mezőőrök, halőrök bevonásra kerüljenek a 
bűncselekmények megelőzésébe, a szabálysértők elfogásába. Ennek a törvénynek a 
hatálybalépésével ezeket az őröket vizsgára köteleztük, tanfolyamra köteleztük, amit a 
tiszthelyettesképző iskolákban végeztek el, és ennek megfelelően ez a tevékenység is 
eredményes lett. 

A tehetséggondozás területén vezetőképzést hoztunk létre külön, és ez a 
vezetőképzési igazgatóság objektív mérőszámok alapján, a jelentkezéseknek 
megfelelően választja ki azokat a személyeket, akik alkalmasak a későbbiekben a 
vezetésre.  

Tehát úgy gondolom, hogy mind a szervezési területen, mind a jogszabályi 
területen, mind az állomány érdekében, mind az ország érdekében előre jelzett 
tevékenységeinket megfelelő módon teljesítettük. 

A másik ilyen terület, amiről beszélnünk kell, az a migráció területe. Óriási 
nyomás nehezedik most hazánkra, 2014-ben az országban mintegy 42 ezren kértek 
menekültstátuszt és 45 ezren érkeztek illegális határátlépéssel. Június 1-jéig több 
mint 50 ezren érkeztek illegális határátlépéssel Magyarországra, és szinte 
valamennyien menedékjogi státuszért folyamodtak, menedékjogi kérelmet nyújtottak 
be. Ennek megfelelően ez a terhelés többletigényt jelent a rendőri szervek részére, a 
határőrizet területén, többletfeladatokat jelent a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal munkatársaira, és többlettevékenységet jelent mind az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, mind a Terrorelhárítási Központ munkatársaira, hiszen valamennyi 
nyilvántartásba vett személyt le kell ellenőriznünk, hogy harmadik ország 
harcosaként részt vett-e az Iszlám Állam területén folyó harcokban, le kell ellenőrizni, 
hogy terrorszervezet tagja-e, és ennek megfelelően mind az Europol 
nyilvántartásában, az Interpol nyilvántartásban, mind pedig az egyes országoknak a 
terrorelhárítás területén felfektetett titkos nyilvántartásaiban, illetve még ezen 
túlmenően a kétoldalú kapcsolatokban a számunkra átadott listákon szerepelnek-e és 
valamilyen módon veszélyeztetik-e Magyarországon a közbiztonságot, terrorveszélyt 
jelentenek-e számunkra. Ezeket az ellenőrzéseket a migráció területén lefolytatjuk. 
Segítettünk már több más országnak az általuk leadott névsor figyelemmel 
kísérésével, azon személyek mozgásának a figyelemmel kísérésével, akik ezeken a 
listákon szerepeltek.  

Jelentős problémát okoz az illegális migráció keretén belül az ellenőrzésen túl 
az elhelyezés is. Ezeket az elhelyezéseket jelen pillanatban el tudtuk végezni, és 
reméljük, hogy a későbbiekben is, miután a kormány felülről nyitott költségvetési 
lehetőséget biztosított a menekültek elhelyezésére, így a későbbiekben anyagi 
eszközök nem állnak útjában az elhelyezésnek. Hangsúlyozom, hogy év végéig több 
mint százezer ember várható az ország területére, és ezeknek az ideiglenes elhelyezése 
is rendkívüli terheket fog róni mind az állományra, mind pedig a büdzsénkre.  

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kezdeném, hiszen az valamennyi titkosszolgálatot 
kiszolgál. Ezeken a területeken kollégáim nagy erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy a megrendeléseknek és a bírói engedélyhez kötött megfigyeléseknek 
eleget tudjanak tenni. Megszaporodtak ezek az elvárások, ezek az igények, és ezeknek 
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az igényeknek csak túlórával és a hagyományos technikai eszközökkel tudtak 
megfelelni. Itt most egy pillanatra áttérnék a jövőbeli képünkre is: szeretnénk, hogyha 
már ez évtől kezdődően és a következő évben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egy 
jelentős létszám- és jelentős eszközfejlesztésen esne túl, ez biztosítaná valamennyi 
titkosszolgálatnak azt a háttértevékenységet, azt a biztonságot, amellyel a technikai 
eszközök igénybevételével és a technikai eszközöknek az ellenőrzésével, a technikai 
eszközökön rögzített adatoknak a megszerzésével megfelelő módon fel tudnak 
készülni a jövőre. Ezt, mint említettem, jelentős erőfeszítések, túlmunka árán, a régi 
eszközöknek a saját erőből való életben tartásával érték el, szeretném, hogyha ez a 
technikai fejlesztés, a létszámfejlesztés a későbbiekben egyszerűbbé tenné a 
kollégáink munkáját. 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal területén több területen szeretnénk fejlesztést 
elérni. Itt elsősorban az önök segítségével a korábbi ellenőrzések, a B és C típusú 
ellenőrzések megszűntek, egységes ellenőrzés van. Ez az egységes ellenőrzés jelen 
pillanatban beváltotta a hozzá fűzött reményeket; mindenkit igyekszünk annak 
megfelelően ellenőrizni, hogy milyen államtitkokhoz juthat hozzá, milyen titok van 
rábízva, milyen döntésekben vesz részt, amelyek az ország jövőjét befolyásolják. 
Ennek megfelelően az egyik részében egyszerűbb lett a munkatársaink munkája, 
tevékenysége, másik részében viszont nagyobb biztonságot nyújtunk az országnak, 
azáltal, hogy akik valódi titkot kezelnek, lényegesen jobb és eredményesebb 
ellenőrzésen esnek át. Ha itt is egy pillanatra előretekintünk, azt tudom mondani, 
hogy a közeljövőben a megváltozott elvárásoknak, a társadalmi változások 
figyelembevételével szeretnénk átalakítani az Alkotmányvédelmi Hivatal szerkezetét 
és felépítését. Úgy gondolom, ezt 2016-ban a hasonló beszámolókon számon lehet 
majd rajtam kérni, hogy milyen eredménnyel és hogyan sikerült. 

Itt jelen pillanatban semmilyen gazdasági elvárásaink nincsenek, a jelenlegi 
erőviszonyoknak, a jelenlegi gazdasági helyzetnek megfelelően tudjuk a feladatot 
ellátni. Amennyiben azonban a migráció lényegesen nagyobb számban fog megjelenni 
az országban, akkor itt is majd el kell gondolkodunk azon, hogy milyen módon tudjuk 
azokat a feladatokat, amelyeket a migránsok ellenőrzéséhez kötnek a jogszabályok, a 
későbbiekben elvégezni. 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat az, amelyik feltétlenül még szót kell hogy kapjon. 
A Nemzeti Védelmi Szolgálat területén a fő célkitűzés a belső korrupció hatékony 
megelőzése volt. A belső korrupció hatékony megelőzése érdekében új jogszabályok 
születtek, és ezek a jogszabályok lehetővé tették azt, hogy provokáljuk a 
munkatársainkat, illetve azokat a személyeket, akik a későbbiekben ügydöntő 
határozatokat hoznak, vagy olyan információkhoz jutnak, amelyek munkatársaink 
eredményes munkavégzését megkérdőjelezik, ha külső személyek vagy a 
gyanúsítottak körébe jutnak. Ezt eredményesen hajtotta végre a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat. Itt a kifogástalan életvitel ellenőrzése már kellő rutinnal történik, és ennek 
megfelelően az ellenőrzések eredményeképpen visszaszorult a korrupció. Ezt nem én 
mondom, ezt az Európai Bizottság mondja: az Európai Bizottság kimondta azt - és 
ennek a jegyzőkönyvét meg fogom küldeni a kétkedően nézőknek -, hogy 
Magyarország tette a legnagyobb fejlődést a korrupció visszaszorítása érdekében. Az 
idézetet és a bizottsági jegyzőkönyvet, mint említettem, meg fogom küldeni. A 
későbbiekben tovább szeretnénk ezt a tevékenységet folytatni a korrupcióellenes, 
megelőzési főosztály munkatársainak bevonásával. (Csizi Péter megérkezik az 
ülésre.) 

Részt vesz a Nemzeti Védelmi Szolgálat az integritásirányítási rendszerek 
fejlesztésében. Ezt a tevékenységet nem egyedül, hanem az ÁSZ munkatársaival, a 
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Legfőbb Ügyészség, a Legfelsőbb Bíróság, az Igazságügyi Minisztérium bevonásával 
végezzük, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is ehhez az integritási tanácsadó 
szakirányú továbbképzéssel hozzájárul, ami egyelőre ugyan 31 fővel indult meg, de a 
későbbiekben ez az integritásirányítási rendszer fejlesztésével fel fog növekedni. 

Úgy gondolom, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat a területén - miután a 
rendvédelemről kinyúlt a kormánytisztviselői kar irányába - eredményes munkát 
végzett, több személyt vont felelősségre azért, mert korrumpálódott, azért, mert 
anyagi ellenszolgáltatásért megpróbáltak jogtalan előnyöket biztosítani különféle 
területeken, így az anyakönyvezés területén vagy például a kettős állampolgárság 
területén, tehát több más területen visszaéléseket sikerült felderíteni. 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat a korrupció visszaszorítása érdekében 
nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki magának, ennek a kapcsolatrendszernek a 
működtetésével, mind az Egyesült Államokkal, mind pedig az Európai Unió 
tagországaival közösen tud tevékenykedni. 

Körülbelül ennyit szerettem volna előzetesen elmondani, ami kifejezetten a 
Nemzetbiztonsági bizottságra tartozik, természetesen az önök kérdésének vagy 
kérésének megfelelően. 12 területtel foglalkozik jelen pillanatban a 
Belügyminisztérium, mind a 12 területről van anyag nálunk, illetve fel vagyunk 
készülve hárman, és bármelyik területről - akár az önkormányzati területet vesszük, a 
közigazgatási informatikát, a közfoglalkoztatást - tudunk számot adni. 

Talán kiegészítésképpen a közigazgatási informatika területéről annyit 
szeretnék elmondani, hogy az egységes igazolvány bevezetése várható, itt rendkívül 
sokat dolgoztunk az elmúlt esztendőben ennek az érdekében. Ez az egységes 
igazolvány négy területen fog helyettesíteni más igazolványokat, és lehetőséget 
biztosít elektronikus megszemélyesítésre, elektronikus aláírásra.  

Mindezt figyelembe véve, kérem, fogadják el az általam elmondottakat, és 
készen állunk bármilyen kérdés megválaszolására. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem az államtitkár urakat vagy 

a miniszter urat, hogy kívánnak-e valamit hozzátenni. (Jelzés nem érkezik.) Nem. 
Köszönöm szépen.  

A képviselő asszonyé és az uraké a szólehetőség. Azt javasolnám, hogy a zárt 
ülésről, ami a 2. napirendet érinti, akkor döntsünk, amikor a kérdésekkel 
kapcsolatosan tisztázható, hogy van-e olyan esetlegesen felmerülő kérdés, amelyik 
csak szintén zárt ülésen megválaszolható, és akkor egyben erről döntenénk, hogy 
nyilván egy zárt blokkot tennénk a végére; addig természetesen nyilvános ülésen 
folytatjuk.  

Van-e kérdés, javaslat, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Parancsoljon, 
képviselő asszony!  

Kérdések, hozzászólások 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 
Úr! Köszönjük a beszámolóját. Több kérdésem is van önhöz. 

Akkor kezdjük Andy Vajna esetével! Tegnap értesültem róla az írásbeli 
kérdésemre adott válasz segítségével, hogy Andy Vajna annak ellenére szolgál 
kormánybiztosként 2011 óta az országban, hogy az átvilágítása még nem fejeződött 
be. Akkor ez azt jelenti, hogy Andy Vajnát négy éve világítják át, vagy azt jelenti, hogy 
most kezdődött meg az átvilágítása? Szeretném, ha tisztázná azt, egészen pontosan 
hogyan kell azt értelmeznünk, hogy a hatályos jogszabályok ellenére egy 
kormánybiztos úgy tud négy éven keresztül pozícióban lenni ebben az országban, 
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hogy még nem tudjuk róla, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e az országra 
vagy sem. 

Ön mondta azt, hogy milyen eredmények vannak ennek kapcsán, és sikerült 
ezzel kapcsolatban a jogszabályokat megváltoztatni, sőt mondhatom azt, hogy 
szigorítani. Ön emelte ki, hogy milyen fontos lesz, hiszen ez jelenti azt, hogy 
megtudhatjuk, államtitkokhoz úgy férhet hozzá a kormánybiztos, hogy nem jelent ez 
nemzetbiztonsági kockázatot az ország számára, de ez garantálja azt is, hogy olyan 
döntésekben vehet részt vagy olyan döntések eredményéhez férhet hozzá, amelyek az 
ország életét alapvetően befolyásolják, és ennek kapcsán nem kell a magyar 
embereknek azzal számolni, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent a biztos úr 
tevékenykedése. Ha jól értem, akkor most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy 
gyakorlatilag négy éven keresztül a magyar állampolgárok nem tudhatták azt, hogy 
nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e az egyik Orbán Viktor által kinevezett ember az 
ország számára.  

A következő kérdésem Kiss Szilárd és Mészáros Lőrinc közös cégéhez 
kapcsolódik. Talán sokunkat váratlanul ért az a hír, hogy bűncselekmény gyanújának 
hiánya miatt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság elutasította azt a feljelentést, 
amely szerint Mészáros Lőrinc gyakorlatilag 80 millió forinttal nem tud elszámolni a 
vagyonnyilatkozatából. Ezt én önmagában egy különös dolognak tartom, és kíváncsi 
vagyok a miniszter úr véleményére. 

A másik, amit viszont nehezen tudok értelmezni, az az, hogy a rendőrség 
információim szerint nem találta meg Mészáros Lőrincnek azt az orosz cégét, ami 
Magyar Kft. névre hallgat. Azt kell erről tudni, hogy külföldi adatbázisokban fellelhető 
cégről van szó, és nyilván fontos lenne tudni azt, hogy pontosan ennek a cégnek a 
létezése hogyan kerülheti el úgy a magyar rendőrség figyelmét, hogy közben 
oknyomozó riporterek viszonylag egyszerűen meg tudják találni. Erről is kérdezném a 
miniszter úr véleményét. 

A következő kérdésem a korrupcióra vonatkozik, mondhatnám, úgy 
általánosságban. Egyrészt megköszönöm nyilván, ha a miniszter úr megküldi azokat a 
jelentéseket, amelyekre utalt, viszont én vissza szeretnék utalni - tekintve, hogy egy 
éves meghallgatásról van szó - egy 2014. decemberi interjúra, amelyben ön direkt 
arról beszélt, hogy összefogásra van szükség a korrupció ellen. Szeretném kiemelni 
azt a küzdelmet, ami ennek kapcsán az LMP részéről folyik az Országgyűlésben. A tíz 
legfontosabb kezdeményezésünk pattant le úgy a kormányról, hogy annak igazából 
semmi érdemi indoklását nem tudtuk kapni. Márpedig azt gondolom, ha 
összefogásról van szó, akkor az a minimum, hogy a korrupció ellen a parlamenti 
pártoknak össze kell fogni. Sajnálatos módon, akármi is van azokban a jelentésekben, 
azt tapasztalom, hogy a kormány nem kíván összefogni a korrupciós kockázat és a 
korrupció csökkentésével ebben az országban, és az LMP kezdeményezését rendre 
elutalja.  

Említhetném a számvevőszéki feladatlistát, amit kijelöltünk vagy a média 
watchdog funkciójának a megerősítését; a lobbimegkeresések és -találkozások 
tényének és a lobbianyagoknak a nyilvánossá tételét, vagy akár a közpénzből kötött 
szerződések teljes és azonnali közzétételét; az uniós támogatásokkal és nemzeti 
vagyon hasznosítására vagy közfeladat-ellátásra vonatkozó szerződések megkötésére 
vonatkozó eljárás teljes nyilvánosságának megteremtését; burkolt 
pártfinanszírozással kapcsolatos intézkedéseinket (Németh Szilárd István: Ez a 
legújabb gyűjtemény…); az offshore érdekeltségek kizárását a közpénzek közeléből, 
de említhetném még azt is, hogy a legutóbbi a gáztörvény-módosításuk volt, hogy 
offshore cégek ne lehessenek jelen a hazai energiaszektorban. Szóval itt van egy 
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csomó olyan javaslat, amit önök rendre leszavaznak, közben meg kormánytagok arról 
beszélnek, hogy milyen fontos számukra a korrupció elleni küzdelem, és én ezt 
továbbra sem tudom értelmezni, hogy ez hogy működik a kormány részéről, hogyha 
találkozik egy olyan indítvánnyal, ami láthatóan tudná az országban a korrupciós 
kockázatot csökkenteni, akkor miért szavazzák le, és utána meg, amikor eljönnek 
meghallgatásra, miért mondják, hogy önök küzdenek? Ezt, kérem, világítsa meg! 

Hadd hozzam fel a legújabb korrupcióellenes stratégiát példának. Amikor az 
első verziója a kezembe került, akkor szerepelt benne az, hogy a pártfinanszírozást 
rendbe teszik ez év végéig, tehát 2015 végéig, érdekes módon a legújabb verziókban 
ezt már nem találtam meg, és szeretném tudni ennek az okát, mert azt gondolom, 
hogyha valamivel csökkenteni tudnánk a korrupció szintjét ebben az országban, az a 
pártfinanszírozás rendbetétele.  

A következő kérdésem a közfoglalkoztatásra vonatkozik. Kontrát államtitkár 
úrral, ha jól emlékszem, beszélgettünk a parlamentben arról, hogy egész pontosan 
önöknek mi a véleménye a visszafoglalkoztatás jelenségéről, és államtitkár úr egy 
olyan választ adott a kérdésemre, hogy önök nem találkoztak ezzel a jelenséggel. Ugye 
arról van szó, hogy az elsődleges munkaerőpiacon dolgozó embereket, 
közalkalmazottakat kirúgnak és utána közmunkásként visszavesznek. Én szeretném 
tudni, hogy önök pontosan milyen módon vizsgálták ezt a jelenséget. 

A következő kérdésem a rendvédelmi dolgozók életpályamodelljére vonatkozik. 
Itt igazából nem a saját kérdéseimet szeretném feltenni, hanem a Független Rendőr 
Szakszervezet kérdéseit, amiket, azt gondolom, hogy meg kell tudniuk válaszolni. Az 
egyik az, hogy miként és milyen mértékű emelésben részesülnek azok, akiknek 
illetményemelése kompenzáció nélkül már idén sem éri el a törvény szerint garantált 
mértéket sem. A második kérdés arra vonatkozik, hogy miként és milyen mértékű 
emelésben részesülnek azok, akiknek a besorolásuk szerint 30 százaléknál nagyobb 
emelés járna, de ahhoz idén még nem juthatnak hozzá. A harmadik kérdés pedig: 
miként és milyen mértékben emelkedik azoknak az illetménye, akik a bértábla 
30 százalék körüli emelést biztosítana, ha az illetményalap jövőre nem változik? 
Úgyhogy arra kérem miniszter urat, hogy ezeket a kérdéseket próbálja megvilágítani 
számomra. 

Még egy utolsó kérdésem van, az e-kártyával kapcsolatban. Ugye most 
nemzetbiztonsági bizottsági ülésen vagyunk, itt egy vonatkozását szeretném ennek a 
készülő rendszernek kiemelni, hogy önök számolnak-e valamilyenfajta 
nemzetbiztonsági következményekkel az e-kártyarendszer bevezetése nyomán. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? (Jelzésre:) Mirkóczki képviselő 

úr, parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A rendészetet én 

hagynám, hiszen az előző bizottsági ülésen volt alkalmam azzal kapcsolatban 
érdeklődni. Nekem két konkrét kérdésem lenne. Az egyiket egészen biztos, hogy zárt 
ülésen kell majd feltennem. A másikban nem vagyok biztos, de talán egy politikai 
állásfoglalást lehet tenni. Itt elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy a különböző 
nyugati partnerszolgálatokkal hogyan alakult a viszony az ominózus Snowden-
botrány után, hiszen tavaly nyáron volt Washingtonban minden parlamenti frakcióval 
rendelkező párt számára egy lehetőség, ahol az amerikai kollégák tájékoztatást adtak 
a lehallgatási botrányról, és ennek volt folytatása néhány héttel ezelőtt Bécsben, ahol 
jómagam is részt vettem. Ott az amerikai álláspont, maradjunk annyiban, hogy 
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finoman fogalmazva sem tanúsított megbánást, sőt kifejezetten azt próbálták 
magyarázni minden EU-s érintett tagállamnak, hogy ez az ő érdekükben történt. 
Szóval elég hajmeresztő volt. És talán a házigazda osztrákok akadtak ki ezen a 
legjobban, ahol, mint kiderült, ENSZ- és különböző egyéb nemzetközi intézményeket 
is folyamatosan lehallgattak. Én arra lennék konkrétan kíváncsi, hogy kormányzati 
szinten akár amerikai vagy az amerikaiak által felhasznált német titkosszolgálatokkal 
kapcsolatban a partneri viszony hogyan alakul. Tehát sikerült-e ezt rendezni, kísérlet 
zajlik, vagy éppen rendezés alatt áll a kérdés? Nyilván most minősített adatokat nem 
kell és nem is lehet érinteni, de magában az egész folyamatban politikailag mi a 
helyzet, én erre lennék kíváncsi. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Köszönjük szépen a 
beszámolót. Nekem ennek egy részlete keltette fel az érdeklődésemet, illetve ütötte 
meg a fülemet. Miniszter úr kijelentette, hogy a Belügyminisztérium előtt álló lehető 
legnagyobb kihívás és feladat, ami egyébként, véleményem szerint, nemcsak a 
Belügyminisztérium, hanem az egész ország előtt áll ez a kihívás és feladat, ez pedig a 
migráció. Sőt úgy fogalmazott ön, miniszter úr, hogy nemzetbiztonsági kérdésről van 
szó. És ezt jól tapasztaljuk a számokat tekintve, gyakorlatilag tavaly november óta, itt, 
ha úgy tetszik, akkor a dömpingre is föl lehet készülnünk. Én ezzel kapcsolatban 
szeretnék néhány konkrét kérdést feltenni, illetve néhány konkrét számot hallani 
miniszter úrtól.  

Amikor osztrák kollégájával találkozott, akkor azt mondták ezen a 
sajtótájékoztatón, hogy az Európai Unión kívülre kell helyezni ennek a migrációs 
jelenségnek, migrációs problémának a megoldását. Nyilvánvaló, ezt kétféleképpen 
értelmezhetjük, egyrészt elő kell segíteni az otthon maradást azoknak, akik 
idejönnének, és itt egyértelműen nyilván önök is különbséget tettek valódi 
menekültek, illetve gazdasági bevándorlók között, másrészről pedig én ezt úgy 
értelmeztem, hogy nyilvánvalóan az európai jogi keret nem megfelelő ennek az 
egésznek a kezelésére, hanem nyilvánvalóan nemzeti keretben kellene megoldani.  

Hogy ezt alátámasszuk, szerintem, jó lenne tudni, hogy mibe kerül ez az 
országnak, mibe kerül a magyar adófizetőknek, és ha ezt európai keretben kívánják 
megoldani, akkor miért a magyar adófizetőknek kell ennek elszenvedni a negatív 
hatásait. Magyarul, egyrészt, hogy a befizetett adóforintjaikat - remélem, miniszter úr 
tájékoztatás ad arról, hogy mennyi többletet jelent ez. Csak annyit hallottunk, hogy 
felülről nyitott kasszáról van szó, de mit dobálunk ebbe a kasszába bele? Mit jelent az, 
hogyha csak elvégezzük a plusz, ránk nehezedő vizsgálatokat, mármint 
ellenőrzésekre, biztonsági ellenőrzésekre gondolok. Mit jelent az pénzben, hogy 
ezeknek az embereknek szállást kell biztosítani? Mit jelent az nekünk, hogy azokat az 
útvonalakat, ahol autóval, gyalog, kerékpárral, vonaton tudnak innen eltűnni, miután 
bejelentették a kérelmüket, folyamatosan ellenőrizni kell a rendőrségnek? Mekkora 
pluszterhet jelent a rendőrségnek ez anyagilag? Jelent-e a bűn mezőben is valami 
pluszterhelést? Van-e arról tudásunk, hogyha nem általánosságban nézzük ezt az 
ügyet, hogy bűncselekmények köthetők-e ehhez a bevándorláshoz konkrétan? Tehát 
átjöhetnek-e bűnöző elemek? Én most nemcsak a terroristákra gondolok, hanem 
olyan emberek egyébként, akik a hétköznapi bűnözésből szeretnének megélni és élnek 
is meg. Már csak azért is gondolom így, mert külön szervezett bandák, szerb, 
koszovói, afgán bandák szervezik ezeknek az embereknek a tömeges beutaztatását 
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Magyarországra. Tehát a bűn mindenféleképpen jelen van ebben a kérdésben. Ez 
mekkora terhet jelent a rendőrségnek? Mekkora terhet jelent egyáltalán a határőrizet, 
hogy ezeken a helyeken fel kell lépni? Vannak-e olyan jó példák, mint amit az osztrák 
kollégájával, illetve néhány hónappal ezelőtt a szerb kollégájával együtt jelentett be? 
Látunk-e olyan példákat, mondjuk, Olaszországban, hogy hogy lehet ezen a kérdésen 
túljutni, hogy lehetne ezt megfogni, mit kell tennünk ahhoz, hogy ez ne történjen 
meg? 

És miniszter úr is említette az ukrajnai bevándorlást, illetve az ukrajnai 
menekülthullám lehetőségét. Nap mint nap halljuk, hogy most már technikai csőd 
közelében, már majdnem technikai csőd - ez mit jelent akkor számunkra? Tehát ha 
nem csak a délkelet-európai frontról, a Közép-Keletről jönnek be - a legnagyobb 
számban természetesen a gazdasági menekültek -, akkor ez mit jelent? 

És van egy nemzetbiztonsági kérdésem is, nem tudom, hogy erre tud-e nyílt 
ülésen válaszolni. Hogyha megoldódna az a probléma, hogy nemzeti hatáskörbe kerül 
ez az egész ügy, a migrációs kérdés, illetve a migrációs hullám Európai Unión és 
Magyarország határain való megállítása, az előmozdítaná-e azt is, hogy könnyebben 
kiszűrhetők legyenek az esetleges olyan elemek, amelyek majd az Iszlám Állam nevű 
terrorszervezetre nehezedő nemzetközi nyomásból adódóan esetleg Európa felé 
vennék az irányt? Nem tudom, hogy jól fogalmaztam-e meg a kérdést. 

Egyelőre ennyit szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, engedje meg, hogy én is feltegyek 

néhány kérdést!  
Az Alkotmányvédelmi Hivatal helyzetével kezdeném. Átszervezés alatt áll a 

hivatal, megbízott főigazgatóval, a főigazgató úr nemrégen távozott. Kérdezném 
tisztelettel, hogy mikor várható - nem napra, nem is hétre, de hónapokra 
prognosztizálhatóan -, hogy végleges megoldás lesz a személyi kérdésben az 
Alkotmányvédelmi Hivatalnál, valamint a Kiss úr által irányított átszervezés milyen 
irányú, mit vár el ettől a miniszter úr. Hogyan látja az Alkotmányvédelmi Hivatal 
szerepét és lehetőségeit a jövőre nézve, vagy a korábbi események mutatnak-e 
összefüggés adott esetben a távozással vagy az átszervezéssel, a bank- és 
brókerkérdésekkel, amelyek az elmúlt hónapokban megrázták a magyar társadalmat? 

A költségvetés és a miniszteri beszámoló egybeesése szokatlan ilyen 
szempontból, és lehetőséget teremt arra, amit a miniszter úr elmondott, amelyek 
ambiciózus és helyes célok, mégis azt kell hogy mondjam, hogy a költségvetés 
benyújtott tervezetét megismerve - egyelőre még tervezet -, ezeknek egy része nem 
igazán köszön vissza, amikor megnézzük az egyes forráselosztásokat. A 
Szakszolgálatot kiemelte a miniszter úr és ez nagyon helyes, hiszen óriási felelősség és 
teher van a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton, mégis a költségvetés szempontjából 
kérdezném, hogy elegendőek-e azok a forrásnövekedések, amelyek elég szerény 
mértékűek a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál ahhoz a kihíváshoz és azokhoz a 
feladatokhoz képest, amelyek előtt a Szakszolgálat áll.  

Azt is lehet mondani, hogy ezek a beterjesztett költségvetési javaslatok vagy az 
egész, ami a rendvédelmet és különösen a nemzetbiztonsági területet érinti, kevéssé 
türközik vissza azt a kockázatváltozást, amit Kurdisztán és egyáltalán a terrorizmus 
jellegének megváltozása vagy a szervezett bűnözés intézménye jelent. Kérdezem a 
miniszter urat, hogy elegendőnek tartja-e ezeket a forrásokat és nemcsak a rendőrség 
tekintetében, hanem különösen a Szakszolgálatot, a TEK-et, az Alkotmányvédelmi 
Hivatalt, tehát az egész területet illetően, hiszen az a kockázatnövekedés, ami 
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bekövetkezett, a számokban nem tükröződik vissza, és mégiscsak mindnyájunk 
biztonságáról van szó.  

A rendőrség tekintetében én csak a határvédelemre kérdeznék rá, miniszter úr. 
Az alelnök úr is meg mások hosszasan jelezték, hogy milyen felelősség és milyen 
kockázat a schengeni határvédelem is meg egyáltalán a migráció kérdése. 
Elegendőek-e azok a források a rendőrségnek és azon belül is azok, amelyek a 
határvédelemre fordíthatóak? Hiszen kevésbé a terrorizmusnak, de mindenképpen a 
szervezett bűnözéssel kapcsolatos fellépésnek gátja lehet adott esetben, ha nem kellő 
forrás kerül oda.  

A Terrorelhárítási Központ lehetőségei is mintha ebben a költségvetési 
tervezetben kevéssé tükröznék vissza azt a lehetőséget és azt a felelősséget, amit a 
nemzetközi, globális terrorizmus jelent az országra. Hogyan látja a miniszter úr, 
elegendőek-e, és a Terrorelhárítási Központtal való többi szervezet együttműködése 
és a költségvetési lehetőségek biztosítják-e a TEK számára azt a lehetőséget, hogy 
eleget tegyenek a nagyon nehéz kihívásnak? 

Érdekelne a miniszter úr véleménye tisztelettel, hogy hogyan látja az Iszlám 
Államot és a kurdisztáni szerepvállalást, amit az Országgyűlés kétharmados 
többséggel megszavazott, és ami nagy kihívást jelent az ország számára. Milyen 
biztonságikockázat-növekedés terheli az országot? Itt újra megkérdezném, hogy ez 
arányban áll-e, a költségvetésben rendelkezésre álló, a nemzetbiztonságot és a 
rendészetet biztosító források elegendőek-e ehhez.  

Bosznia-Hercegovina, Macedónia. A balkáni helyzettel kapcsolatosan hogyan 
látja, miniszter úr, rövid távon ez milyen többletkockázatot fog jelenti az ország 
számára, hogy az Iszlám Állam és a terrorizmus terjeszkedése most már nem a Közel-
Keleten, hanem a magyar határtól egy-két órányi autóútra is fellelhető? Mit tudunk 
tenni ezzel az üggyel kapcsolatosan? 

A terrorizmus elleni felkészülésben, ami nemcsak a nemzetbiztonságnak és a 
rendőrségnek, hanem az egész magyar társadalomnak lehet a feladata, milyen 
kezdeményezésekkel, milyen lehetőségekkel számol a Belügyminisztérium. Hogy 
készítsük föl a magyar társadalmat, hogy ne pánikkeltés történjen, hiszen abban az 
esetben, amikor a TEK-nek kell beavatkozni, már viszonylag nehéz a helyzet. Hogyan 
lehetne felkészíteni a társadalmat olyan lehetőségekre, eshetőségekre? Hogyan lehet 
szélesebb körben összefogni a terrorizmus ellen és a prevenció körében? Értve itt a 
rendészetet, értve a biztonsági szolgálatokat, értve itt a közterület-felügyeletet, tehát 
nagyon sok olyan társadalmi szegmenst, akiknek elsőként és adott esetben azonnali 
intézkedéssel kell szembemenniük egy terrorgyanús vagy készülő terrorcselekmény 
esetében, hiszen mindenhol nem lehet jelen a TEK, vagy akár az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, vagy a különlegesen kiképzett egyéb szervek.  

A miniszter úr beszélt a bevándorlásról, a migrációról, a határvédelemről. Én 
mégis azt megkérdezném, hogyan látja a miniszter úr a terrorizmus és a nem illegális 
határátlépés, hanem a legális úton történő bevándorlás összefüggését. Ebben egy 
komoly politikai - az én véleményem szerint - álvita zajlik, hiszen kevés adat 
támasztja alá azt, hogy a terrorizmus és a legális bevándorlás között összefüggés 
lenne, sőt ennek inkább az ellenkezője igaz. Mégis érdekelne a miniszter úr 
véleménye, hogy van-e közös halmaza a terrorizmusnak és a törvényes 
bevándorlásnak.  

A rendőrség, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 
feladatának ellátása során milyen együttműködést folytat az ügyészséggel? Hogyan 
látja a miniszter úr az ügység és ezen szervek együttműködését, ez mennyire volt 
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sikeres adott esetben? Vagy annyira azt lehetne mondani, hogy mégsem, hiszen nem 
egy ügyben az derült ki, hogy az ügyészségi vádak sorozatosan omlottak össze. 

A biztonsági ellenőrzések tapasztalatairól a miniszter úr azt mondta, hogy 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, széles körű konszenzussal lett elfogadva, és ez 
nagyon helyes is. Ha esetleg lehetne arról tudni, hogy ezeknek az utóellenőrzéseknek 
vagy ezeknek a szélesebb mélységi ellenőrzéseknek mik a konkrét a tapasztalatai, 
valamint tervezi-e Belügyminisztérium, hogy a biztonsági ellenőrzés szabályait adott 
esetben kezdeményezi kiterjeszteni olyan szereplőkre, akik jogviszony alapján nem, 
de de facto mégiscsak adott esetben különböző titokkörbe tartozó információkat 
ismernek meg. Értem azt, hogy ezek jogviszony alapján nem kötelezettek arra, de 
mégis hogyan lehetne oda eljutni - akik nem állnak jogviszonyban, de de facto 
megismernek mégiscsak ilyen típusú titkokat -, hogyan lehetne törvényi szabályozás 
útján kiterjeszteni rájuk a biztonsági ellenőrzést? 

Kérdezném a miniszter urat, hogy volt-e, van-e folytatása az ön által, azt 
hiszem, decemberben említett és az ön személye elleni támadásnak. Tehát van-e ilyen 
presszió vagy egyáltalán van-e ennek az ügynek ilyen típusú folytatása?  

Záró kérdésként érdekelne a miniszter úr véleménye a halálbüntetés 
intézményéről, amely megosztja igen jelentős mértékben a magyar társadalmat; 
Európát nem, mert egyértelműen nem lehet ilyen intézményt alkalmazni. Mégis 
érdekelne a miniszter úr véleménye, hogy lát-e a bűnüldözés és a prevenció kapcsán 
bármiféle pozitív lehetőséget vagy pozitív üzenetet a halálbüntetés alkalmazásának. 
Természetesen nem azzal szemben, akin alkalmazzák, hanem a társadalom egyéb 
része számára jelenthet-e segítséget ennek az intézménynek egyáltalán a szóba 
hozatala, vagy pedig a halálbüntetés fölött eljárt az idő? Miniszter úr, ezek lett volna a 
kérdéseim. Köszönöm szépen.  

Parancsoljon, öné a szó. Azt kérném először, tisztázza, miniszter úr, hogy van-e 
olyan kérdés, ami zárt ülésre tartozik, mert akkor élnénk azzal a lehetőséggel, hogy a 
2. napirend kapcsán lehetne tárgyalni azokat a kérdéseket, amelyek esetlegesen zárt 
ülésre tartoznak, és akkor nem kéne ügyrendileg nagyon bonyolítani a mai ülést. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter válaszai 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Én is azt gondolom, van itt egy-két 
kérdés, amit teljes mélységében akkor tudok megválaszolni, ha zárt ülés keretében 
tudom a válaszomat megadni. Tehát jelezni fogom a kérdésnél, hogy jobb szeretném, 
ha ez zárt ülésen történne, és ha nem elégíti ki a nyílt ülésen adott válaszom a 
jelenlévőket, akkor természetesen kész vagyok arra, hogy zárt ülésen valamelyik 
részletét megismételjék, és ott teljes mélységében válaszoljak rá.  

Szél Bernadett úrhölgy első kérdése rögtön Andy Vajna úrhoz kötődik, hogy 
milyen biztonsági ellenőrzésen esett át. Itt a nemzetbiztonsági kockázat alapvető 
kérdés. Andy Vajna úr feladatai - mint kormánybiztosnak - elsősorban a filmszakma 
területére összpontosulnak. Abban olyan jelentős államtitkot, hogy milyen filmet 
gyártanak a későbbiekben, ki lesz a főszereplője vagy mit tevékenykedik, 
megmondom őszintén, nem látok. Ennek ellenére, úgy tudom, folyik egy átvilágítása 
az AH keretein belül; 90 nap a határideje, a határidő betartásával biztos, hogy meg 
fog történni az átvilágítás. Hozzáteszem, hogy semmilyen államtitkokhoz, titkokhoz 
az én ismereteim szerint Andy Vajna úr jelen beosztásában kormánymegbízottként 
nem fér hozzá. Hiszen nagyon sok olyan politikai szereplő van, aki nincs semmilyen 
átvilágítás alatt, mert nincs az a veszély, hogy olyan információk birtokába kerül, 
amely veszélyeztetné az ország biztonságát. 
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Felmerült a kérdés Kiss Szilárd és Mészáros Lőrinc cégével kapcsolatban. Ez a 
cégnek a vagyonbevalláshoz kötődő része, ennek megfelelően az adott időpontban, 
amikor a vagyonbevallás megtörtént, úgy tudjuk mi, hogy ez a cég nem funkcionált, 
nem volt mellette semmilyen tevékenység. Miután ez nem volt, így nem látom azt, 
hogy milyen bűncselekmény kötődne hozzá.  

A vagyonnyilatkozatnak van valami 80 millió forintos része. Én, megmondom 
őszintén, ilyen részletesen nem ismerem Mészáros Lőrinc vagyonbevallását és a 
későbbiekben sem kívánom megismerni, tehát amennyiben egy ilyen probléma 
felmerül, azt egyedi elbírálás keretében és azt hiszem, nem az éves beszámoló 
keretében kellene megvitatni. Amennyiben képviselő asszony ezt a kérdést 
irányomban felteszi, a rendőrség az eddig elvégzett vizsgálatok alapján a megfelelő 
választ elő fogja készíteni számomra, és biztos, hogy egy autentikus választ tudok 
adni. 

2014 decemberi interjú, összefogás. Én ezt ma is vallom, egész életem során 
vallottam, hogy összefogás nélkül nem megyünk semmire, össze kell fognunk minden 
egyes területen, és ez az összefogás fogja az országot előrevinni.  

Ezt az összefogást javaslom a korrupcióellenes küzdelemben is. És az önök 
által felvetett, ön által tíz pontnak nevezett különféle kezdeményezést a 
Belügyminisztérium véleményezte, van, amelyik a későbbiekben talán figyelembe 
vehető. De ezek elsősorban nem belügyminisztériumi és államigazgatási területen 
megjelenő feladatok, politikai kérdéseket vetettek fel, a parlamentben kell erről 
dönteni, mi csak véleményezni tudjuk a kormány részéről ezeket a kérdéseket. Ezeket 
a véleményeket a lehető legnagyobb alapossággal fogjuk előkészíteni és a kormány elé 
terjeszteni. 

A közfoglalkoztatásnál a visszafoglalkoztatás. Tiltjuk, büntetjük, tehát nem 
lehet az, hogy valakit elbocsátanak saját munkahelyéről azért, hogy a munkahelyet 
megszüntetik és utána közfoglalkoztatottként visszafoglalkoztatják. Az egész 
közfoglalkoztatás elvi rendszerét borítja ez meg, és ez gyakorlatilag károsabb, mintha 
nem lenne ott senki és nem tevékenykedne vagy akár ez a személy nem lenne 
visszafoglalkoztatva. Tehát egyértelmű az álláspontunk itt: nem szabad ilyet csinálni, 
nem lehet, és ahol ilyet tapasztalunk, ott büntető szankciókat hozunk azzal szemben, 
aki ezt megteszi. 

A rendvédelmi dolgozók életpályamodelljével kapcsolatban feltett a 
szakszervezet részéről néhány kérdést. Kérem, 2015. július 1-jével a 30 százalékos 
béremelés, amit a kormány és a miniszterelnök megszavazott, mindenki számára meg 
lesz szabva, kivéve, akit a törvény a 25 százalékban és 15 százalékban határozott meg 
a parancsnoki állomány részéről. Most a tiszthelyettesi, tiszti beosztási, alsó decilisbe 
tartozó munkatársainkra gondolunk. A tiszti állomány, a felső parancsnoki állomány 
jobb életkörülmények között van, ők majd a 2019. január 1-jéig fogják elérni azt a száz 
százalékot, amelyre szükségük lesz, és remélem, ez be is fog következni. 

Az e-kártya nemzetbiztonsági területen jelent-e veszélyt? Meggyőződésem, 
hogy nem. Az e-kártya a mi elképzeléseink szerint, amely most már teljesen kialakult 
az informatikusaink és a jogászaink közreműködésével, egy fényképes igazolvány lesz, 
amely lehetőséget biztosít az ellenőrzésben vagy pedig a tevékenységben 
résztvevőknek, hogy hozzáférjenek annak a személynek az általa megnyitott 
adataihoz. Tehát nem juthat hozzá a rendőr más adathoz, csak ami az ő munkájához 
szükséges; nem juthat hozzá ehhez az e-kártyaadathoz az, aki csak a lakcím-
nyilvántartásához jogosult; nem juthat hozzá az, aki csak a tajszámhoz jogosult. Tehát 
én azt gondolom, azzal, hogy a jogosultságot a hozzáféréssel oldjuk meg, nem a 
kézben lévő kártyával, ezzel megoldjuk ezt a feladatot, és reményeim szerint a 
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későbbiekben nem fog semmilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelenteni, sőt mi több, 
szeretnénk kiterjeszteni a felhasználhatóságát mind a polgári szerződések 
megkötésénél, mind az elektronikus aláírásnak nevezett akcióknál, hogy akár távolról 
is valaki a személyazonosságát igazolja és hogy azt a jogügyletet akarja, amelyikben 
megkérdezték, megfelelő módon biztonsági választ tudjon adni, aláírásával tudja ezt 
hitelesíteni, elektronikus aláírásával, hangsúlyozom. Tehát itt a későbbiekben majd 
kérem az önök segítségét és támogatását ennek a népszerűsítésében, hiszen nagyon 
sok pénzt tudunk megspórolni azoknak, akik ezzel a kártyával rendelkeznek: nem lesz 
egy sor területre utazási kötelezettsége, nem fog az idejéből elrabolni órákat a 
várakozás, hanem otthonról vagy a kormányhivatalokból, az okmányirodákból végre 
tudja hajtani az általa kívánt államigazgatási lépéseket. 

Mirkóczki úrnak. Zárt ülésen várom a kérdését. A nyugati partnerek 
kérdésében is zárt ülés keretében választ adok, ezt jelzem is. Idetartozik a teljes 
mélységű válasz, amit a különféle kormányok ilyen jellegű tevékenysége és az erre 
adott válasz tartalmaz. 

Németh Szilárd úr: mekkora többletterhet jelent a migrációs nyomás? Kérem, 
nagy többletterhet jelent, többletterhe megjelenik, ha folyamatában nézzük a dolgot, 
a rendőrség állományában. Az eddigi számítások alapján ez körülbelül egymilliárd 
forint minimálisan. Többletterhet jelent a túlóra igénybevételével. Ha a folyamatát 
nézzük, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál is egy többletigény jelentkezik 
mind létszámigényében, mind túlórapénz-igényében. És ne feledkezzünk el magukról 
a menedékjogot kérőkről sem, a menedékkérőket el kell látnunk: 4300 forint körüli 
összeg/fő/nap, ami megilleti a menekültek, amely a magyar költségvetést terheli, nem 
nemzetközi pénz, és ha ezt megszorozzuk a várható százezer fölötti létszámmal, azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős összeg is lehet akár. Épp ezért a kormány úgy 
döntött, hogy nem meghatározott összeget ad, hanem egy felülről nyitott 
előirányzatot nyit a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére, és ez a felülről 
nyitott előirányzat biztosítja azt, hogy mindenki megkapja a 4300 forintot, mindenki 
el lesz helyezve, jelenleg is el van helyezve ezekben a nyitott állomásokban, és további 
nyitott állomásoknak a megnyitásáról döntöttünk. Épp most Kisújszállás, ha jól 
emlékszem, ugye? (Kontrát Károly: Kiskunhalas.) Kiskunhalason egy új szállást 
nyitunk egy volt katonai laktanyában. Ennek megfelelően tevékenykedünk. 

Az utolsó kérdésre itt is zárt ülésen belül fogok válaszolni. 
Ennek keretén belül a nemzet biztonságát mennyire terheli ez a 

menekültáradat? Itt álljunk meg egy pillanatra. A lényege az, hogy jelen pillanatban 
azok menekülnek, akiket az Iszlám Állam valamilyen módon terrorral fenyeget, 
kivégzéssel fenyeget, öléssel fenyeget, és ennek az Iszlám Államnak vannak saját 
harcosai, vannak idegen országbeli harcosai is. A harmadik országbeli harcosok 
létszáma különféle időszakban különféle módon változik, ezekről egy nyilvántartást 
vezetünk, amely nemzetközi nyilvántartás, rajta van az Europol listáján, rajta vannak 
az egyes országoknak a listáján. Ezeket a listákat különféle szinten - az Europoléhoz 
közvetlen hozzáférése van a rendőrségnek is, a Terrorelhárítási Központnak is, 
azonban a kétoldalú kapcsolatok révén a terrorelhárítók magának a Terrorelhárítási 
Központnak adnak át közvetlen adatokat, ezeket kezeljük, nyilvántartjuk, a 
titkosszolgálatok is osztanak meg egymással adatokat.  

A lényege az, hogy itt jelen pillanatban azokat látjuk, akik harmadik országbeli 
harcosok, az Európai Unió állampolgárai vagy letelepedettjei, kint tevékenykednek, és 
a visszatérésüket próbáljuk meg regisztrálni, hogy visszatérve, fegyveres harcra 
kiképezve, figyelem nélkül ne juthassanak az Unió területére, mert bármelyik 
pillanatban terrorcselekményt képesek végrehajtani. 
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Azonban, ha a szárazföldi harc sikerrel jár, a szárazföldi harc sikerei után azok 
fognak menekülni, akik most a terrorcselekményeket elkövetik, tehát a terroristák 
jönnek és menedékjogot fognak kérni a határainkon. A jelenlegi európai uniós 
szabályok értelmében a határon mi regisztrálni fogjuk őket, lefényképezzük, 
ujjlenyomatot veszünk, adunk nekik naponta 4300 forintot és nyílt intézetben fogjuk 
őket elhelyezni. Meglesznek másnap? Terrorcselekményeket hajtottak esetleg végre, 
esetleg embereket öltek, terroristakiképzést kaptak. Tehát én azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon-nagyon kényes kérdés, hogy a későbbiekben ez nehogy mint egy rákos sejt 
osztódjon szét Európa testében, és bármelyik pillanatban ez életre kelve, akár egy 
múzeumban, akár egy kávéházban olyan cselekményeket hajtsanak végre, amelyek az 
európai állampolgárok, a schengeni határokon belül lévő állampolgárok életét 
veszélyeztetik. 

Mindezt összefoglalva egy mondatban: igen, ezek a menekültek, akik majd 
esetleg ilyen szándékkal érkeznek, jelentős nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. 

Molnár Zsolt úr kérdéseire. Az Alkotmányvédelmi Hivatal átszervezésével 
kapcsolatban mikor lesz végleges megoldás? Legelőször is szeretném elmondani, 
hogy miért van az átszervezés. Az Alkotmányvédelmi Hivatal a hagyományos 
tevékenységét megfelelő szinten, megfelelő módon látta el, ezeknek a 
hagyományoknak megfelelően teljesítette a saját feladatait, azonban megítélésünk 
szerint az új társadalmi kihívásokra nem kellő gyorsasággal adta meg a választ és nem 
kellő gyorsasággal reagált egyes kérdéskörökre. Szeretnénk a feladatait úgy 
meghatározni, a szervezetét úgy felépíteni, hogy megfelelő gyorsasággal reagáljon 
mind a Magyarországon belüli társadalmi változásokra, mind pedig az Európai Unión 
belüli változásokra megfelelő kapcsolatrendszer kiépítésével, megfelelő feladat 
meghatározásával. 

Egyet szeretnék elmondani. Amikor elkészülünk ezzel az új szervezeti, 
szerkezeti felépítéssel, megtaláljuk hozzá a megfelelő embereket, akiket 
tudományosan választottunk ki; tehát nem hagyományos módon a parancsnok jelöli 
meg, hogy kit szeretne maga mögé, hanem megnéztük, hogy kik a legtehetségesebbek, 
vizsgálaton kellett mindenkinek átesni. Ennek a vizsgálatnak az eredményéhez 
megnéztük a szakmai felkészültségét, megnéztük több összetevőből a tehetségi 
szintjét; ebben az IQ-méréstől kezdve parancsnoklási kérdésig nagyon sok más 
összetevő is van. Nagyon szívesen meghívom a bizottságot, tekintse meg, milyen 
tudományos módszereket alkalmazunk itt a kiválasztásnál, és ezeknek a 
figyelembevételével szeretnénk az új kollégákat kiválasztani. Természetesen a régi 
kollégák is ott lesznek, tehát nem arról van szó, hogy itt megbukott valaki; arról van 
szó, hogy egy új szervezetet építünk, egy új rendszert építünk be, és ennek az új 
szervezetnek és új rendszernek a vezetésére keressük a megfelelő, a legjobb 
képességekkel rendelkező embereket. 

Terrorkockázat-változás. Igen, van terrorkockázat-változás, jelen pillanatban 
kezeljük, de úgy gondolom, nincs olyan mértékű még jelen pillanatban, hogy 
közvetlenül az állampolgárok irányába forduljunk, de van abban a súlyban, hogy a 
kormány odafigyeljen rá, van azon a megnyilvánulási szinten, hogy a rendőrségnek 
figyelemmel kell kísérnie esetlegesen, van azon a szinten, hogy a Terrorelhárítási 
Központ ezt 100 százalékosan vegye figyelembe minden egyes akciónál, minden egyes 
tevékenységnél. 

A költségvetésnél még felmerült, hogy a Szakszolgálat megfelelő módon 
szerepel-e a költségvetésben. Szeretném elmondani, hogy a Szakszolgálat még az idei 
költségvetésből - épp a feladatainak a megnövekedése miatt - egy modernizációs 
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lehetőséghez fog hozzájutni, remélem, hogy a kormány a későbbiekben ezt a 
javaslatunkat el fogja fogadni. 

Rendőrség, határőrség, határvédelem. Kérem szépen, nem megszűnt a 
határőrség, hanem integrálódott a rendőrségen belülre, a határőrizeti feladatait 
meggyőződésem szerint kiválóan látja el. Azontúl, hogy általánosságokban meg van 
határozva a feladat, amit elvégez, ott van a Készenléti Rendőrség megerősítő szerepe 
és lehetősége, amelyeket most igénybe is veszünk az illegális migráció keretén belül. 
Tehát azt gondolom, jó szervezetet építettünk fel, ez a jó szervezet jól működik jelen 
pillanatban, indokolatlan lenne az egységének a megbontása. Ennek megfelelően úgy 
gondolom, hogy mind a főkapitány úr, mind pedig a kijelölt vezetők ezt a feladatot 
megfelelő módon végzik el.  

A terrorelhárítás költségei elegendőek-e? Úgy gondolom, ebben a 2015-ös 
fejlesztésben, amelyikben a Szakszolgálat is szerepel, a Terrorelhárítási Központ is fog 
kapni lehetőséget, hogy az előbb megjelölt feladatokat hiánytalanul ellássa.  

Jelent-e többletgondot az Iszlám Állam kurdisztáni területén történő 
honvédségi bevetés? Biztos, hogy valamilyen szinten jelent, de nem olyan mértékűt, 
amit ne tudnánk kezelni. Jelen pillanatban egyértelmű, hogy ezeket a feszültségeket, 
ezeket a feszültségpontokat, mind a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal megfelelő összefogással kezelni tudja. 

Bosznia-Hercegovina. Épp Szerbiában tárgyaltam, amikor Bosznia-
Hercegovinában egy terrorcselekmény történt, ott volt a Bosznia-Hercegovinai 
belügyminiszter is. Egyelőre azt állítja, hogy urai a helyzetnek, és nem kell tartani 
attól, hogy az országuk területéről terrorcselekmények indulnak el. Bízunk ebben, de 
a bizalom mellett természetesen mind az Információs Hivatal, mind pedig az 
alkotmányvédelem, a Terrorelhárítási Központ kiemelt figyelmet fordít az országból 
rendesen, útlevéllel érkezők figyelemmel kísérésére is.  

Itt térnék ki arra még egyszer, hogy az állampolgárok pillanatnyi képzése vagy 
felvilágosítása arról, hogy milyen terrorveszély van Magyarországon, indokolatlan, 
mert nincs olyan mértékű sem változásában, sem összességében, ami az 
állampolgárok mindennapos életet befolyásolhatná. Az összefogás kell, az 
összefogásnak mindenekelőtt politikainak kell lennie, ami elfogadja azt, hogy a 
kormány megfelelően kezeli ezt a kérdést, elfogadja azt, hogy senki nem vesz részt 
pánikkeltésben, és amikor szükséges a rendkívüli eszközök bevonása, ezeknek a 
rendkívüli eszközöknek a rendelkezésre bocsátását el fogják fogadni mind a politikai 
pártok, mind a parlament.  

Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani az első részhez, illetve van még 
az ügyészséggel való együttműködésünk. Az ügyészséggel való együttműködés 
hibátlan, azt tudom mondani, mind a legfelsőbb szinten, mind az Országos Rendőr-
főkapitányság, mind pedig a megyei főkapitányságok szintjén. Azok a felmerülő 
problémák, amelyek valamilyen módon a későbbiekben gátolnák valamelyik 
szervezetünknek a munkáját, rendszerességgel megtárgyalásra kerülnek és 
megoldásra is, nem csak megtárgyalásra, megoldásra is. Úgy gondolom, hogy így 
nincs ok attól tartani, hogy valamilyen módon az ügyészség és a rendőrség, illetve a 
Belügyminisztérium között az összhang megbomlik. 

A szélesebb ellenőrzés lehetősége. Hogy az A, B és a C típusú ellenőrzés 
egységes lett, ez nagyobb lehetőséget ad az indokolt esetben, illetve felesleges 
munkavégzéstől óvja meg az állományunkat akkor, amikor nem indokolt olyan 
mélységű ellenőrzés. És ezt nem annak kell eldönteni, aki kijelöli, hanem annak, aki 
végrehajtja és látja, hogy van annak a beosztásnak valamilyen rendkívüli 
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veszélyeztetettsége vagy pedig magának a személynek van-e valamilyen rendkívüli 
veszélyeztetettsége, hogy ezt az ellenőrzést mély szintig lebontsa.  

Az utolsó kérdés a halálbüntetéshez kötődik. A halálbüntetést általában 
generális prevenciókon ítélik meg, a világban többféle nézet van róla, a nézet erről 
nagyon ellentétes, nagyon megoszlik. Én csak egyet dolgot szeretnék hozzátenni: akik 
önmaguk azt mondják, hogy bírói ítélettel senkinek az életét ne lehessen kioltani, 
azok az emberek azért a saját katonáikat harcba küldik azért, hogy más katonákat a 
fronton megöljenek. Úgyhogy ez egy ilyen kérdés, ezen érdemes elgondolkodni. 
(Németh Szilárd István: Ennyi!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zárt ülésen természetesen folytatjuk azokat a 

kérdéseket, amelyekre nem kaptunk választ. 
Miniszter úr, engedje meg, nekem egyetlenegy olyan volt, ami kimaradt és az 

nyílt ülés, hogy a társadalom esetleges felkészítése egy potenciális terrorveszélyre, 
illetve ahhoz való alkalmazkodás. Változott a terrorizmus doktrínája, ebben a 
Belügyminisztériumnak, túl a klasszikus elhárításon, tehát a Terrorelhárítási Központ 
meg a rendőrség, a határvédelem, hogy a társadalommal való párbeszéd - hiszen 
vannak olyan nyugat-európai társadalmak, ahol gyakorlatilag nemzedékek óta ilyen 
típusú felkészülés zajlik sajnálatos módon, ilyen Nagy-Britannia, Spanyolország vagy 
ilyen volt Olaszország, Németország, nyilván, ha nem is ilyen mértékben, de 
valamilyen módon tervezi-e a Belügyminisztérium, van-e valami olyan 
kezdeményezés, ami szélesebb körben valamilyen társadalmi tudatformáláshoz 
vezethet? Valamint azok a személyek, akiknek nem a klasszikus terrorelhárítás a 
feladatuk, de mindenképpen a személyek védelme, a közvagyon védelme, ilyenek a 
biztonsági őrök, közterület-felügyelők, mentősök, pedagógusok, akik találkozhatnak 
potenciálisan ilyen helyzettel - nyugat-európai példákból látjuk, hogy ez megtörténik, 
tehát ezek nem riogatások vagy nem sci-fibe illő jelenetek -, az ő felkészítésükben 
tervez-e a Belügyminisztérium valamilyen kezdeményezéssel élni, hogy ne a döbbenet 
legyen úrrá azokon, akik elsődlegesen ilyen helyzettel találkozhatnak, hiszen a 
biztonsági őrök, mentősök, közterület-felügyelők, metróban szolgálatot teljesítők, 
adott esetben BKV vagy busztársaságok alkalmazottai lehetnek potenciálisan olyanok, 
akik - nyugat-európai példa alapján - bizony, sokszor találkozhatnak ilyen 
helyzetekkel. Van-e valamilyen elképzelés? Valamint a társadalom valamilyen, nem 
riadalomkeltés, nem pánikkeltés, de valamilyen felkészítése ilyen helyzetekre? Ha 
még miniszter úr ezzel kapcsolaton mondana valamit, és utána megyünk tovább.  

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Itt bontsuk két részre a kérdést. Az 

első kérdés arra vonatkozhat, hogy a hivatásos állományúak rendelkeznek-e olyan 
felkészítéssel, hogy ilyen esetekben mi a feladatuk, mit kell tenniük. Igen, 
rendelkezünk ilyen felkészítéssel, sőt mi több, van a kormányzati koordinációs 
bizottság, aminek a belügyminiszter a vezetője, amely időről időre a hivatásos 
állomány körében egy ellenőrzést és egy gyakorlatot is tart. Ez az ellenőrzés és ez a 
gyakorlat alkalmas arra, hogy azok a személyek, akik a koordinációs bizottságon belül 
vannak, megfelelő módon fel vannak-e készülve egy ilyen jellegű reagálásra. 

Nagy különbség, hozzáteszem, nincs ahhoz, hogy egy természeti csapásból ered 
ki az a haváriahelyzet vagy pedig egy robbantástól. Tehát mind a két esetben a 
koordinációs bizottság munkatársai közel azonos feladatokat látnak el, nyilvánvaló, 
hogy a sebesültek ellátásáig, az elszállításig, illetve magának a cselekmény 
eredményének a későbbi feloldásáig és a büntetőeljáráshoz szükséges anyagok 
biztosításáig. Tehát miután ezeket a feladatokat elvégezzük, miután a polgári védelem 
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keretén belül feltöltjük a technikai állomány létszámát, megvannak azok a polgári 
védelmi önkéntesek, akik tevékenykednek - 108 ezer ilyen önkéntes van az országban, 
akik tudják, hogy mit kell tenni, akik esküt tettek annak érdekében, hogy ezt 
megcsinálják -, úgy érzem, hogy eddig jelen pillanatban elég elmenni, nem kell 
továbbmennünk. 

Ugyanakkor még egy dolog. A technikai területeken úgy készülünk egy-egy 
középület felépítésénél és ellenőrzésénél akár a villamosvágányoknak a kialakításánál 
vagy a metró különféle megállóinak a kialakításánál, hogy a későbbiekben ne lehessen 
olyan haváriát előidézni lenn, amely akár a menekülési utat akadályozza, akár a 
technikai segítség levonulását megakadályozná. Tehát ezt nemcsak a pillanatnyi 
helyzetben, hanem az építés során, az átalakítások során is érvényesítjük.  

Az, hogy egyes állampolgárig lemenjünk esetleg gázálarc osztásával meg 
egyebekkel, amit a többiek sok esetben megcsináltak, ezt indokolatlannak tartom 
jelen pillanatban. Tehát a hivatásos állomány, a kormányzati koordinációs központ 
irányítása alá tartozó szervezetek, ebben természetesen benne van a mentőszolgálat, 
tűzoltók, polgári védelem, benne vannak azok a területek, amelyek 
segítségnyújtásban, ellátásban részesülhetnek, az mind-mind rendben van. Sőt, 
szívesen meghívom egy ilyen gyakorlatra a bizottságot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimnak akkor azt javaslom, hogy a 2. 

napirendi pontot, valamint az 1. napirendi pontnak azt a részét, amely zárt ülést 
igényel, akkor zárt ülés kereteiben tárgyaljuk. Ehhez egy ügyrendi szavazásra van 
szükség. Kérem a képviselőtársamat, akik egyetértenek ezzel, azok szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Akkor egyhangúlag zárt ülésen folytatjuk.  

Köszönöm szépen a sajtó képviselőinek és minden vendégünknek, aki a zárt 
ülésen nem vesz részt, hogy itt volt. És kérném szépen a technikusokat, hogy 
biztosítsák a zárt ülés feltételeit. 

Szünetet nem tartanánk, de nyilván, amíg ez zajlik, addig nem folytatnánk az 
ülést.  

 
(A bizottság 13 óra 37 perctől 14 óra 8 percig zárt ülésen folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.)  
 

Egyebek 

ELNÖK: Azt kérném a miniszter úrtól - június 17-én, szerdán várható az, hogy 
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Biztonsági 
Felügyelet éves beszámolója lesz, valamint van két olyan panaszügy, amelyek érintik a 
Belügyminisztériumot, illetve az Alkotmányvédelmi Hivatalt, ezek kerülnének 
tárgyalásra -, hogy amennyiben esetleg két hét alatt az Alkotmányvédelmi Hivatal 
átszervezésének folyamatában látható fejlemény van, akkor ezek összevonhatóak 
lennének, hiszen ezek érintik a beszámolót is, részben a panaszügyet is. Ha várhatóan 
két hét múlva a miniszter úr által prognosztizált prezentáció elkészül, akkor 
figyelemmel arra, hogy viszonylag kevés időpont van már júniusban, hiszen az 
ülésezési rend szigorodott, javasolnám a miniszter úrnak, hogy ez június 17-én 
történjen meg; nyilván, ha nem, akkor ilyen szempontból nem.  

És mondom, van két olyan panaszügy, amelyek kapcsán a bizottság tagjait 
kérem, hogy mélyüljünk el bennük, különös figyelemmel a széles körű demokratikus 
lehetőségre, a bírói út megnyíltára, tehát olyan döntést kell hoznia a 
Nemzetbiztonsági bizottságnak, amely adott esetben a bíróság előtt is megállja a 
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helyét. A Tettrekész-ügyet majd csütörtökön tárgyalnánk az egyebekben, június 4-én 
Hende miniszter urat követően. 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs más észrevétel, javaslat, akkor köszönöm szépen a bizottság tagjainak 
a mai munkát, önöknek is, hogy itt voltak és segítették a közös gondolkodást. 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönjük szépen a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 10 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


