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Tárgy: MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt .-vel kapcsolatos K/8778 irományszámú írásbeli kérdésre adott tájékoztatá s

Tisztelt Képvisel ő Űr !
Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdés alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 .
§ (8) bekezdésére, a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez intézett, K/8778 irományszámon benyújtott, írásbeli válasz t
igénylő kérdéseire válaszul a következ őkről tájékoztatom .

1. kérdés :
" Mi indokolta az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt . megalapítását?"
Válasz :
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban : MNB) fennállása óta rendelkezik saját biztonsági szolgálattal, hiszen ' a
készpénzellátásra, valamint a bankjegyek feldolgozására és tárolására szigorú biztonsági el őírások vonatkoznak . Az
MNB-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013 . évi CXXXIX . törvényben rögzített feladatai megfelel ő szintű ellátása
érdekében biztonsági támogató jelleg ű tevékenységek ellátására is szüksége van, azaz e tevékenységek az MNB fela dataival összefüggésben lévőknek tekintend ő k.
A fegyveres biztonsági őrségről és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX . törvény értelmében fegyveres biztonság i
őrséggel kell védeni az állam m űködése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelked ően fontos tevékenységet,
létesítményt, így az MNB-t is . A fegyveres biztonsági őrség létrehozására a törvény három lehet őséget határoz meg :
az őrséget saját szervezetben, vagy többségi befolyást biztosító tulajdonosi részvételével m ű ködő gazdálkodó szervezet útján, vagy más fegyveres biztonsági őrséggel rendelkező szerv útján kell biztosítani . Az MNB e törvény alapjá n
döntött 2014-ben zártkör űen m űködő részvénytársaság megalapításáról .
Az él ő erős őrzés-védelem MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt . kéretén belüli végzésének indokai :
• A nemzetközi jegybanki gyakorlathoz igazodó magasabb biztonsági szint elérése érdekében került sor a biztonsági folyamatok fejlesztésének keretébe illeszked ő cégalapításra . A biztonság egyenszilárdságának megteremtése és a források racionális kihasználására távlati célként fogalmazódott meg, hogy — az egyéb feltételek rendelkezésre állása után — a fegyveres biztonsági őrség m űködtetésére kötelezett MNB-s leányválla latok él őerő s ő rzését is 100%-ban MNB tulajdonú szervezet végezze .
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A biztonsági kockázatok nemzetközi szintű növekedése (terrorhelyzet, bombafenyegetések, migráció, stb .)
miatt, valamint az MNB felügyeleti tevékenységének b ővülésével összefüggésben megjelen ő új hivatali objektumok őrzésének biztosítása érdekében szükségessé vált az él őerős őrzés-védelemben résztvev ő szemé =
iyi áiiomány növelése.
Az MNB biztonsági szintjének a múltban, a 2013 el őtti id ő szakban bekövetkezett alultervezésével és folyamatos csökkentésével a biztonsági területen komoly szakmai hiányosságok keletkeztek . A fegyveres bizton sági őrség létszámának növelése révén, valamint az él őerős őrzés önálló szervezetben történ ő végzésével a z
őrzéssel elérhet ő védelem maradvány biztonsági kockázatait sikerült minimálisra csökkenteni . A fegyvere s
biztonsági őrség létszámának b ővítését az Országos Rend őr-főkapitányság Rendészeti F őigazgatója határozatával jóváhagyta. A szükséges fegyveres biztonsági ő ri létszám elérésével lehet őség nyílt a bankjegycseré k
biztonságos lebonyolítására, a készpénzellátás biztonságának fejlesztésére, továbbá a — korábbiakhoz képest — többszörösére növekedett őrzés-védelmi és szállítási feladatok maradéktalan ellátására . E tevékenység kiemelt súlyát érzékelteti az MNB jelentéseiben rendszeresen publikált adat, azaz a forgalomban lév ő
készpénz értéke, amely 2015 végén mintegy 4200 milliárd forint volt .
A fegyveres biztonsági őrség tevékenységi körébe nem tartozó, vagy annak törvényben meghatározott fel tételeihez nem illeszked ő őrzés-védelmi feladatok (pl . : rendezvénybiztosítás, banktitkot tartalmazó dokumentumszállítmány kísérése, stb .) végzése kizárólag személy- és vagyon őrök segítségével biztosítható,
ugyanakkor az MNB nem végezhet vállalkozás keretében történ ő személy- és vagyonvédelmi tevékenységet .
Az ilyen komplex bíztonsági feladatok megoldása során jelentkez ő ellentmondás feloldása kizárólag küls ő
szervezet bevonásával lehetséges, továbbá a leghatékonyabban 100%-os tulajdonban lév ő gazdálkodó szervezetben történ ő végzésével teremthető meg a fegyveres biztonsági őri, valamint az ett ől eltérő személy- és
vagyonőri munka egységes irányítása és koordinációja .
Küls ő gazdálkodó szervezet esetében — a tevékenység speciális jellege okán — egyszer űbben és hatékonyabban biztosítható a fegyveres biztonsági őrök valamint a személy- és vagyon őrök kötelez ő képzése, oktatása ,
valamint az ő rség speciális képesítését igényl ő (p1 .: csomagröntgen kezelés, liftb ől történ ő mentés, els ősegélynyújtás) feladatokhoz szükséges beiskolázása és vizsgáztatása .

2. kérdés:
„Kérem, ismertesse, hogy a cég milyen szolgáltatásokat nyújt az MNB számára!”

Válasz:
Az MNB-Biztonsági Zrt . látja el az MNB központi épületének és telephelyeinek fegyveres biztonsági őrséggel történ ő
élőerős őrzés-védelmét, így az MNB felügyeleti tevékenységének helyet adó épület, valamint az MNB Logisztika i
Központ él őerős őrzés-védelmét is . Ezen túlmenően értékszállítói gépjárm űvekkel történ ő szállítási feladatok ellátását, az értékszállító gépjárm űvek napi-heti karbantartási feladatait is végzi . Az MNB-Biztonsági Zrt . a fegyveres biztonsági őrséggel végzett alaptevékenységén túl személy- és vagyonőrök 'igénybevételével az MNB részére őrzés ' védelmi, és rendezvénybiztosítási feladatokat is ellát .
3. kérdés :
„Kérem, tájékoztasson, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2015-ben összesen mekkora összeg ű szolgáltatási díjat fizetett ki az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt-nek az általa nyújtott szolgáltatásokért! ”

Válasz :
A Magyar Nemzeti Bank az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt . által nyújtott szolgáltatásokért 2015 . évben összese n
2 106 598 022,- Ft-ot fizetett ki .
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4.

kérdés:

„Dolgoznak-e az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt-nél a Terrorelhárítási Központ, a Készenléti Rend őrség vagy
más rendőri szervek hivatásos állomán y
ába tartozók?”
Válasz :

Az MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zrt-nél a társaság vezérigazgatója, Marosán Attila rend ő r alezredes, a Készenlét i
Rendőrség korábbi főosztályvezetője dolgozik vezényléssel .
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét .
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