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(A bizottság 10 óra 07 perckor megkezdett zárt ülésének folytatása.
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Képviselőtársaim! Folytatnánk a munkánkat a 3. napirendi ponttal: dr. Pintér Sándor
belügyminiszter meghallgatása a Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján.

Tisztelettel köszöntöm a miniszter urat a Nemzetbiztonsági bizottságnál, és ahogy
előzetesen megbeszéltük, akkor én rögtön megadnám a szót a miniszter úrnak egy rövid
bevezetés erejéig, majd aztán természetesen a képviselőknek lehetőséget adunk a kérdésekre.

Azt szeretném mondani minden képviselőnek, hogy jelenleg nyílt ülésen tárgyal a
bizottság, természetesen, ha olyan kérdés vetődik fel, akkor el tudjuk rendelni a zárt ülést.

Miniszter úr, öné a szó.

Dr. Pintér Sándor tájékoztatója

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden
szeretném elmondani, hogy az elmúlt esztendőben a Belügyminisztérium - különös tekintettel
arra, hogy a titkosszolgálatok területén milyen feladatokat hajtott végre - hogyan és milyen
módon alakította mindennapi munkáját. Szeretném elmondani, hogy 7 törvényt sikerült
elfogadtatni, amit javaslatunk alapján a parlament meg is szavazott; 33 rendeletet alkotott
közben a Belügyminisztérium, amelyik kiterjedt sok területre, az önkormányzatoktól kezdve a
titkosszolgálatokig, a rendőrségre és más területekre is. Ennek megfelelően a korábbi
időszakhoz képest a Belügyminisztérium teljes átszervezése megtörtént, hiszen más
felállításban működik ma a kormányunk. Ennek megfelelően a Belügyminisztérium irányítása
alá került az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, létrejött a
Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat is.

Ezeknek a feladatoknak az elvégzését több minden irányította és követelte meg a
Belügyminisztérium vezetése részéről. Mint ahogy a bemutatkozó meghallgatásomon
elmondtam, az információáramlás fontosságát tekintettük elsősorban a különféle rendvédelmi
szervek között. Ezt az átszervezés biztosította. Ez lehetőséget teremt a hatékonyabb, a
harmonizáltabb együttműködésre.

Ezt követően az átalakításon túl nagyon nagy szükség volt arra, hogy a közvetlen
feladatokban pontosabban és eredményesebben tudjunk tevékenykedni. Itt kiemelném
mindenekelőtt az EU soros elnökségét, ahol ez idáig négy hónap telt el az elnökségünkből, és
az átszervezés ezen a területen is bizonyította, hogy szükség volt rá, bizonyította azt, hogy
harmonikusan és jól működnek együtt a szervezeteink.

A Belügyminisztérium felállását követően nem szabad azt sem figyelmen kívül
hagyni, hogy az átszervezés kellős közepén megjelent a katasztrófahelyzet a Sajó völgyében,
október 4-én a vörösiszap-katasztrófát kellett átélnünk, és az újjáépítést is meg kellett
szervezni. Úgy gondolom, hogy ezekben az átszervezésekben nem akadályozta, hanem
elősegítette a katasztrófavédelmi tevékenységünk területén a munkát a hivatalok
együttműködése.

Szeretném elmondani azt is, hogy közvetlen irányítás alá kívántuk vonni a
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát. Ennek a keretén belül is történt átalakítás. Itt a
korábbi Nemzetbiztonsági Hivatal átalakulását követően az Alkotmányvédelmi Hivatal a
belső ellenőrzések területét átadta. Így a rendvédelmi szervek munkájában a Nemzeti Védelmi
Szolgálat tevékenykedik, amely mind a megelőzésben egy jelentős szerepet kapott, mind
pedig a felderítés tekintetében is eredményeket tud felmutatni.

A Nemzeti Védelmi Szolgálaton túl létrejött a Terrorelhárítási Központ is, amely az
elmúlt időszakban nemzetközi akciót is hajtott végre. Nemzetközi akcióiból kiemelnék kettőt:
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az egyik a Papp István-féle túszszabadításnak a nemzetközi szervezése, a másik ilyen jellegű

tevékenység a Líbiában történt európai uniós állampolgárok, magyar állampolgárok és
nagykövetségek dolgozóinak a kimentése volt.

Ezen túlmenően, azt gondolom, jelentős átalakítás történt még a terrorelhárításhoz
kötődően az egyes területek, osztályok és anyagok átadásával is, amely azt bizonyítja, hogy
Magyarország most már olyan Terrorelhárítási Központtal rendelkezik, amely a
terrorveszélyeztetettségnek megfelelő, tizenhat másik ország is ilyen jellegű átszervezésen
ment már korábban keresztül.

Itt külön figyelmet fordítunk a szélsőséges szervezetekre. Ez ma osztott felelősséggel
van az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ tekintetében, és úgy
gondolom, hogy miután ilyen jellegű cselekmények nem jelentek meg az országban, amelyek
valóban szélsőséges veszélyhelyzetet okoztak volna, eredményesen végzik a feladatukat. De
természetesen vannak kisebb jelentőségű események, amelyeknek a kezelésére megfelelő

intézkedéseket hoztunk - miután jogértelmezési problémánk volt a bírósággal, másképp ítélték
meg a helyzetet. Itt szeretném megköszönni a képviselőknek azt a támogató együttműködését,
amely a jogszabályok változtatásában megnyilvánul ezen a területen.

Külön vizsgálat folyt ígéretemhez híven a titkosítások felülvizsgálata területén, ennek
a határideje a 2010. június 24-én kelt megállapodás szerint 2011. szeptember 30-án fog
befejeződni. A befejeződést követően az országgyűlési bizottságnak személyesen vagy a
munkatársaink segítségével beszámolót fogunk tartani, hogy milyen eredményre és hogyan
jutottunk.

Gyakorlatilag röviden ennyi történt a mi területünkön. Az adatkikerülések, amelyek
korábban azért elég gyakoriak voltak, megszűntek, és úgy hiszem, hogy a teljes törvényi,
rendeleti, jogszabályi változások, szervezeti változások rendben, fegyelmezetten és
eredményesen zárultak le. Minden tekintetben gyorsabb, pontosabb, precízebb intézkedéseket
tudunk megtenni.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy
kinek van kérdése akár az elhangzottakkal, akár mással kapcsolatosan. (Jelzésre:) Molnár
képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter Úr! Két
rövid kérdésem lenne. Az egyik, hogy a szolgálatoknál történt forráselvonások veszélyeztetik-
e, illetve ha igen, mennyiben az eredményes tevékenységét a szolgálatoknak.

A másik, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál történt főigazgatói tisztség
személyi változásával kapcsolatban lehet-e tudni, hogy annak milyen oka volt, amiért ott
változás történt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Miniszter úr, összegyűjtenénk egypár kérdést. (Dr. Pintér Sándor:
Természetesen.) Gulyás alelnök úr!

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt szeretném kérdezni a
miniszter úrtól, hogy a szolgálatok közötti együttműködés milyen, beleértve azokat a
szolgálatokat is, amelyek nem a Belügyminisztérium felügyelete alatt állnak. Nem jelent ez
nehézséget a működés során?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki képviselő úr!
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MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr!
Három kérdésem lenne. Az egyikben idéznék egy olyan nyilatkozatából, egy régebbi
interjúból, itt a megadott háttéranyag tartalmazza is, de több interjúban is előfordul. Mondom
először a kérdést, felteszi önnek az újságíró, hogy: „Az első ön ellen indított támadás nem
meglepő módon a volt kormánypárt részéről érkezett. Azt vetették a szemére, hogy a
közbiztonság két hét alatt történő javításáról szóló ígéreteiből semmi sem valósult meg. Így
van-e ez?” Ön azt válaszolta, hogy: „El kell menni a legveszélyeztetettebb területekre, körül
kell nézni, és ha azt megteszik, akkor biztosan nem fognak ilyen állításokat megfogalmazni.
Aki végigjárta azokat a Borsod megyei falvakat és településeket, ahol korábban jelentős
életminőségi problémákat okoztak az úgynevezett megélhetési bűnözök, azt tapasztalhatja,
hogy ez megszűnt. Természetesen lopások mindig lesznek, de egészen biztos vagyok abban,
hogy oly mértékben, ahogy ez eddig történt, többé sem ott, sem máshol nem fordulnak elő.”

Nos, miniszter úr, ehhez hozzátenném, hogy ezeken a területeken -  mondok négy
települést: Hejőszalonta, Lak, Hajdúhadház, Szikszó - nem kizárólag lopások, hanem brutális
gyilkosságok történtek. Ön hogyan értékeli az ön által korábban elmondottakat és a jelenlegi
helyzettel kapcsolatban a helyzetet? Ez lenne az első kérdésem.

A második: a Jobbik által közbiztonságra vonatkozó üléseken elhangzott azonnali
kérdések, kérdések, interpellációk során vagy öntől, vagy az államtitkár úrtól rendszeresen
megkapjuk az 1800 rendőr kinevezésére vonatkozó választ, amit természetesen nem vitatunk
egy percig sem, viszont soha nem beszélnek arról, hogy mondjuk, 2010-ben az 1800
kinevezett rendőr mellett mennyi rendőr ment nyugdíjba, tehát hogyan áll a kinevezések és a
nyugdíjazások száma. Ez lett volna a második.

Illetve a harmadik: ön is több helyen többször hangsúlyozta, hogy a kisebb
bűncselekmények elkövetőivel szemben nem biztos, hogy az anyagi kártérítés vagy az anyagi
büntetés a célravezető, hanem az elzárás. Itt viszont nem lehet megkerülni a kérdést, hogy a
magyarországi börtönviszonyok nem teszik lehetővé feltétlen minden elkövető esetében az
elzárást, és ön is nyilatkozta többször, hogy a kisebb értékből felújítható börtönöket kell
megnyitni. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogyan áll a Belügyminisztérium, mondjuk, az
újabb börtönök nyitásával, felújításával.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Németh képviselő úr!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszter úr.
Én egy kicsit a pólus másik részéről szeretnék kérdezni, a rendőrség helyzetéről. A ciklus
elején készítettek önnel egy interjút, és itt szóba került a rendőrség akkori állapota, ahogy ön
átvette. Ha megengedi, idéznék ebből az interjúból. Kérdezi a riporter, hogy mi szükség
ahhoz, hogy a rendőrség visszaszerezze azt a tekintélyét, amelynek maradékait a 2006-os őszi
véres tömegoszlatások idején vesztette el. Ön a következőt válaszolta: „A tekintélyt a
rendőrségnek vissza kell szereznie, amiben segítséget tudok nyújtani, de úgy vélem, ezt a
folyamatot nem szabad mindenáron siettetni. Ez nagyon sok munkába fog kerülni azoknak is,
akik semmilyen hibát nem követtek el, mert sajnos a 2006-os őszi rendőri intézkedések
minden egyenruhás tekintélyét rombolták.”

Most azt szeretném megkérdezni, hogy hol tart ez a folyamat, ez a tekintély-
visszaszerzési folyamat. Lát-e már biztató jeleket a miniszter úr ebben a kérdésben? És ha
megengedi, mert az elmúlt egy évről van szó, és ebbe sajnos az elmúlt hétvége is beletartozik,
meg szeretném kérdezni, hogy belefér-e a tekintély visszaszerzésébe az a pénteki
demonstráció - nevezzük csak demonstrációnak, de talán nevezhetjük erőszakos
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demonstrációnak is -, amin a rendvédelmi dolgozók képviselői, akik részt vettek ezen, áttörték
a kordont, fetrengtek a lépcsőn, be akarták törni a Parlament kapuját.

És belefér-e az, hogy olyan szervezetekkel együtt demonstrál a rendvédelmi dolgozók
közössége, amelyekkel ezt meg tudja szervezni, mint a Véderő meg a Szebb Jövőért
Polgárőrség, amelyek egyébként az elfogadott jogszabályok alapján már a tevékenységüket
nem is folytathatják? Azt is meg szeretném kérdezni, hogy belefér-e az, aminek tegnap a tanúi
voltunk, és ma ezt megerősítette az egyik szervező, hogy ha legközelebb tiltakozás lesz vagy
valamilyen megmozdulás, akkor ők nem fogják tudni - még egyszer mondom, hogy a
rendvédelmi dolgozókról van szó - biztosítani a rendet meg a békés folyamatokat. Tehát ön
szerint ez belefér-e abba, hogy a rendőrség megújul?

Köszönöm, miniszter úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedi, miniszter úr, pár kérdést én is szeretnék
feltenni. Kezdjük a miniszter úr által említett Terrorelhárítási Központtal, amely
Terrorelhárítási Központ közbeszerzés alóli mentesítési kérelemmel fordult a
Nemzetbiztonsági bizottsághoz, és ha jól emlékszem, ez tavaly volt. Az egyik legfőbb
hivatkozási alap a Magyarország európai uniós elnökségével kapcsolatos tevékenység.
Emlékszem, külön rákérdeztem például a búvárruha kérdésére, ahol kifejtették nekem a
Belügyminisztérium képviselői, hogy azért van erre szükség, mert nyilván vannak olyan
események, amiket a Duna irányából is kell védeni. Ez így nagyon jó és elfogadható, egy
probléma van: a Magyar Televízió beszámolt a Magyarország soros európai elnökségével
kapcsolatos biztonsági tevékenységről, és lehet, hogy én néztem figyelmetlenül a műsort, de
abban egyetlenegy feladata volt a Terrorelhárítási Központnak, ez pedig egy
élelmiszerbiztonsági mérnök révén, aki előkóstolást végzett ott a különböző ételek
tekintetében, miközben a Köztársasági Őrezred emberei végezték egyébként ott a munkát, és
a rendőrség egyenruhájába öltözött rendőrök biztosították ott a területet.

Szóval, értve azt, hogy a Terrorelhárítási Központnak nemcsak ez a feladata, mi az
indoka annak, hogy az uniós elnökségünkkel kapcsolatosan kellenek ezek a beszerzések, majd
aztán még se ennek kapcsán történtek a beszerzések. Erre tudna-e a miniszter úr magyarázatot
adni? (Dr. Pintér Sándor: Bocsánat, nem értettem!) Tudna-e a miniszter úr magyarázatot
adni, hogy végül is akkor mire kellett az a rengeteg minden, amit a Terrorelhárítási
Központnak beszereztek több milliárd forintért akkor, amikor látható módon például - ahogy
Molnár képviselő úr is említette - a szakszolgálat költségvetését és technikai fejlesztéséhez
szükséges költségvetését jelentősen visszavették, hozzátéve, hogy tudom, hogy természetesen
a tárcát érintő 35 milliárdos megszorításból a Terrorelhárítási Központra is jutott rész,
hozzátéve, hogy úgy gondolom, arányaiban igen kevés.

Meg tudná-e nekem mondani, hiszen miniszter úr említette, mint a Terrorelhárítási
Központ egyik sikertörténete egyfelől a líbiai, másrészt pedig a Papp úr kiszabadítása, hogy
ez utóbbi akciót, Papp úr kiszabadítását, ahol ön azt mondta, hogy nemzetközi szerepvállalása
volt a Terrorelhárítási Központnak, milyen felhatalmazás alapján végezte a TEK, vagy
egészen konkrétan mit is végzett a Terrorelhárítási Központ ott az adott terepen, vagy a
Terrorelhárítási Központ csak információkat szedett be a magyar intézményektől és
továbbította az ottani hatóságoknak. Szerintem itt lenne az ideje, hogy tisztázzuk végre
konkrétan, hogy a Terrorelhárítási Központ mint olyan így asztal mellett vagy terepen is
konkrétan végzett tevékenységet, és ha igen, akkor milyen felhatalmazás alapján.

Szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, mi a véleménye a semmisségi törvény
nemzetbiztonsági kockázatáról. Én ezt nagyon lényeges kérdésnek tartom, és úgy gondolom,
a miniszter úr is annak tartotta, hiszen a törvény megjelenését követően a miniszterelnökkel
közösen levelet írt a rendőröknek, aminek a tartalmát lehet hogy rosszul fogalmazom meg, de
nagyjából az volt a lényeg, hogy arra kérik a rendőröket, hogy végezzék tovább a munkájukat.
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Viszont a semmisségi törvénnyel lényegében megbélyegezték az egyenruhás társadalmat,
kimondva-kimondatlanul, azt állítva, hogy a rendőrök a bíróság előtt nem mondanak igazat.
Én biztos vagyok benne, hogy a miniszter úr ezt nem így gondolja, hogy a rendőrök
egyébként igazat mondanak, de hogy látja, hogy ez egyébként milyen kockázatot,
elkeseredést okozott a rendőri állományon belül, tekintve azt, hogy ennek a közösen aláírt
levélnek egy része nem feltétlenül az íróasztalokon landolt.

Németh képviselő úr említette, hogy a pénteki rendvédelmi dolgozós demonstráción
szerinte történtek olyan lépések, amelyek nem fogadhatók el, különös tekintettel a
kordonbontásra, ha jól emlékszem, képviselő úr (Németh Szilárd István: Nem ezt mondtam!),
tehát hogy az ott jelenlévők ezt az egész gyenge kordont elbontották. Azt szeretném kérdezni,
hogy általában mi az ön véleménye a kordonbontásról, hogy ezt milyen módon ítéli meg, ha
azt rendvédelmi dolgozók teszik, akkor az más megítélés alá esik-e, mintha állampolgár vagy
ha az országgyűlési képviselő. Ezt szerintem tisztázni kell.

Az elmúlt időszakban sokat foglalkozott a közvélemény is és a Nemzetbiztonsági
bizottság is az UD Zrt.-üggyel. Az UD Zrt. egy volt tulajdonosa jelenleg a Katonai Biztonsági
Hivatal főigazgató-helyettese. A hírek szerint, és több kérdést is szeretnék megfogalmazni,
hiszen ön egy évvel ezelőtti meghallgatásán azt mondta, hogy majd még vizsgálni kell, hogy
kell-e centralizálni a szolgálatokat a kormányon belül, szóval a pletykák szerint a Katonai
Biztonsági Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal összeolvadna, és ennek a főigazgatója az
UD Zrt.-s Horváth József lenne. Azt szeretném megkérdezni, tervezi-e a kormány - készültek-
e arra lépések -, hogy egy ilyen fajta összevonás megtörténjen. És a személyi… - nyilván az
majd egy későbbi időpont, de van-e ebbe az irányba már gondolkodás.

Ahogyan a nemzetbiztonsági törvényt, mint sarkalatos törvényt tudom, hogy
módosítani kívánják, hiszen ez benne van a kormányzati elképzelések között, terveznek-e
nagyléptékű módosítást, amely akár ennek a bizottságnak a hatáskörét és tevékenységét is
érintheti?

Az utolsó kérdésem pedig azzal az országgyűlési határozattal kapcsolatos, amely a
gyöngyöspatai eseményeket kívánja feltárni, és amelyet, ha jól tudom, a tegnapi Honvédelmi
és rendészeti bizottságon a Belügyminisztérium általános vitára alkalmasnak talált, és
támogatta az eseti bizottság felállítását, ahol - és ez csak ilyen megjegyzésem, és erre a
miniszter úr reagál vagy sem - a bizottság feladata, hogy nagyjából ítéletet is hirdet. Nem
gondolja-e miniszter úr, ön mint ezt a minisztériumot irányító miniszter, hogy ebben az
ügyben, amikor az Országgyűlés egy ilyen eseti bizottságot állít fel, ahol nagyon sok mindent
vizsgálnak - egyetlen egy dolgot nem vizsgálnak, ami egyébként szerintem nagyon fontos
lenne, a kormány felelősségét és feladatát -, ha ez az eseti bizottság, amelyik vizsgálja azt,
hogy közvetetten vagy közvetve részt vettek-e az ellenzéki pártok en bloc az ország
közrendjének, közbiztonságának és köznyugalmának megzavarásában, ahol nyilvánvalóan
titkosszolgálati eszközökkel fogják ezeket a képviselőket vagy bármelyik ellenzéki képviselőt
vizsgálni, arról értesíteni fogják a Nemzetbiztonsági bizottságot, de hogy a miniszter úr
tervezi-e, hogy kormány által, kormányzati képviselők által javasolt eseti bizottság
pandanjaként felállít a minisztériumon belül egy olyan bizottságot, amely kivizsgálja, hogy a
kormányzatnak, a kormányzati szerveknek milyen felelősségük van ebben a kérdésben? Mert
az nyilván ebből az eseti bizottságosdiból, amit tegnap javasoltak, és amit tegnap önök is
támogattak vagy az ön képviselője is támogatott, világosan kiderült, hogy mi, ellenzéki
képviselők vagyunk minden rossznak okozói, de önt azért én úgy ismerem, mint aki
kiegyensúlyozott szokott lenni ezekben az ügyekben. Nyilvánvalóan, a jobbítás szándékával,
hiszen kell hogy majd akár ennek a bizottságnak, akár az ön által elvégzett vizsgálatnak az
eredményeképpen módosítsunk jogszabályokat, hiszen vannak olyan kérdések, amelyekben
változtatni kell. Szóval hogy tervez-e egy ilyen bizottságot vagy vizsgálatot elrendelni,
beleértve a titkosszolgálatok tevékenységét ebbe az ügybe, beleértve a rendőrség
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tevékenységét ebbe az ügybe, beleértve akár egyéb kormányzati tényezők felelősségét ebben
a kérdésben?

Ha nincs más… (Nem érkezik jelzés.) …, akkor első körben megadnám miniszter
úrnak a lehetőséget, és ha lesz további kérdés, akkor a képviselőké lesz a szó. Parancsoljon,
miniszter úr!

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök asszony. A legelső
kérdés volt - Molnár képviselő úrtól - a szolgálatok forráselvonása tekintetében, itt különösen
a területek forrásait nézzük. Legelőször is ott szeretném kezdeni, hogy amikor átvettük a
Belügyminisztériumot, és a tavalyi évet nézzük, akkor decemberben nagyon jelentős
forráshiány keletkezett. Ez a forráshiány közel 20 milliárd forint volt. Ezt a forráshiányt
decemberben mindenkinek pótoltuk, és gyakorlatilag 2011 januárt mindenki nullával tudta
elindítani.

A jelenleg megtervezetthez képest nagyon sok volt az, amit a 22 milliárdból
beruházásra kellett volna fordítani. Ezeket a beruházásokat sajnálatos módon hátrébb kellett
sorolni. Jelen pillanatban zárolva van a 250 milliárd, így a rendőrségtől is a 35 milliárd. Nem
tudjuk még, hogy ez felhasználható-e vagy sem, de a mindennapi szolgálatellátásban nem
jelent jelen pillanatban problémát, túlórapénzeink megvannak, ez sem jelent gondot, és
egyértelmű szándéka a kormánynak, hogy azt a létszámfejlesztést, amit elterveztünk, végre
kell hajtani. Tehát az 1800 fő fölött még az idén 900 fő felvételére és esküjére fog sor kerülni,
és reményeim szerint a 4200 fős képzés meg fog történni. És itt előre adok egy választ
kérdésre, hogy az elmenetelt és az új felszerelést milyen módon fogja ez kompenzálni: miután
4200 főt képzünk ki, 3500 fő hiányunk van, akár 700 fő távozását is tudjuk pótolni. De
meggyőződésem, és a jelenlegi helyzet ezt mutatja, hogy nincs ilyen elvándorlási tempó a
rendőrség, illetve a különféle rendvédelmi szolgálatok keretén belül.

A szakszolgálati tisztségváltás. Más koncepcióval szeretnénk dolgozni, mint ahogy
eddig történt. Nekünk nem volt személyi kifogásunk, hiszen annak idején a Nemzetbiztonsági
Hivatal tekintetében együtt dolgoztunk a volt vezetővel, de úgy gondoltam, hogy más módon
kell vezetni azt a szervezetet. Ezt meg is tettük, gyakorlatilag mind szakmailag megbízható és
korábbi tapasztalatokkal rendelkezők, mind vezetés szempontjából korábbi tapasztalatokkal
rendelkező vezetők kerültek kinevezésre. Az eddigi tevékenységről azt tudom mondani, hogy
a váltás előnyére szolgált a szolgálatnak. Remélem, hogy a későbbiekben is ez a kijelentésem
a szolgálat vezetői részéről igazolást nyer.

A szolgálatok közötti együttműködés. Itt kitérünk arra is, hogy itt nemcsak a belügyön
belüli, hanem gondolom, az Információs Hivatalról és a katonai területen működő
titkosszolgálatokról is van szó, de rendkívül harmonikus, meghatározott időközönként
találkoznak a szolgálatok vezetői, és információt cserélnek, illetve a későbbiekben tervezett
akciókhoz szükséges támogatást igénylik egymástól, és reményeim szerint meg is kapják.
Úgy gondolom, hogy ez minőségi változást fog jelenti a szolgálatok eredményességében is.
Nagyon várom ennek az évnek a második felét, amikor már remélem, tudjuk tájékoztatni
mind a bizottságot, mind a közvéleményt, hogy milyen eredménnyel történtek meg a
különféle információ- és feladatcserék, illetve a feladatok végrehajtása.

Elhangzott, hogy a veszélyeztetett területeken milyen változást tapasztalnak a
képviselő urak, és milyen a miáltalunk megítélt változás. Meggyőződésem az, hogy
Északkelet-Magyarország területén, ahol kiemelt rendőri jelenlétet tudtunk biztosítani, és egy
úgynevezett gördülő akcióval a Készenléti Rendőrség beosztottai szinte folyamatosan jelen
vannak különféle településeken, jelentős mértékben nőtt a közrend és a közbiztonság.
Statisztikailag ez úgy néz ki - mint ahogy előre jeleztem a korábbi meghallgatásunkon, miután
rendkívül nagy rendőri erők jelennek meg -, először úgy tűnik, hogy több lesz az ilyen jellegű
szabálysértés; nem lett több, csak többet derítettünk föl. Miután a jegyzőktől elvettük, más lett
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a felderítésnek az eredményessége is. Miután bevezettük azt, hogy a bírák elzárással is
sújthatják, ezek mind-mind javították egyszer a közbiztonságot; az első időszakban
kiemelkedő része volt ennek, a második időszaktól kezdve azonban egyértelmű a számunkra,
hogy visszaesés történt, ezt mutatják a számok is. Most már ott vannak a rendőrök, tehát nem
lehet azt mondani, hogy nagyobb lett a latencia. Ez 20-30 százalékos csökkenést jelent a
bázisévhez képest.

Itt egy kiemelt dologról is, az emberölésekről is szó esett. Az emberölések területén
Magyarországon van egy érdekes kriminológiai helyzet: 1921 óta Magyarországon átlagosan
olyan 300 emberölés van, és ez a 300 emberölés plusz-mínusz 15 százalék évente változik.
Jelen pillanatban az első negyedéves időszakban ez egy lényeges csökkenést mutat, több mint
30-cal csökkent az ilyen jellegű cselekmények száma. Nem tudjuk, hogy miért,
hangsúlyozom, lehet, hogy a kiemelt rendőri jelenlét, lehet, hogy a megelőzés pontossága, de
lehet más is. Nagyon remélem, hogy ha tudjuk tartani ezt a 30-as csökkenést a négy
negyedéven keresztül, akkor megtörjük azt a korábbi mutatót, hogy egy évben
Magyarországon mindig 300 körüli az emberölések száma. Ha le tudunk menni és stabilizálni
tudjuk 200-nál, a legnagyobb eredményt értük el 1921 óta.

Abban bízom, hogy ezt az eredményt tudjuk tartani. Hangsúlyozom még egyszer:
kriminológiai mérőszámokról van szó, kriminológiai eseményekről, aminek az eredetét 100
százalékig nem tudjuk, de nagyon bízom benne, hogy az eredete az, hogy megfelelő rendőri
és jogi változások történtek ezeken a területeken.

Az 1800 rendőrről és a 4200-ról beszéltem.
Az elzárásokról. Az ilyen jellegű tulajdon elleni szabálysértésekből több mint 38 ezer

darabot dolgozott fel a rendőrség, és a bíróság közel 2000 ügyben hozott elmarasztaló ítéletet,
ahol elzárással sújtotta az elkövetőket. És itt volt egy szándékon túli eredményünk is, hisz a
kistelepüléseket céloztuk meg, azonban a bolti lopások számában nagyon jelentős, mintegy 40
százalékos visszaesés történt ezeknek az intézkedéseknek a hatására. Azt gondolom, hogy ezt
az eredményt is fel kell venni, és ismerni kell, mert nemcsak azt jelenti, hogy visszaesett a
számuk, hanem a kisboltok tulajdonosainál ezek nagyon kemény forintokat és a hosszabb távú
megélhetésüket és fejlődésüket jelenti és biztosítja.

A rendőrség helyzetéről itt már szintén beszéltem, az anyagi helyzetéről a december
31-ei állapotnak megfelelően. Az egyenruhás rendőrök tekintélyét rombolták, és segítette-e ez
a cselekmény, amely a tüntetés kapcsán történt? Itt el kell mondjam, hogy többségében nem a
rendőrség állományából kerültek ki a résztvevők, és sajnálatos módon nemcsak a hivatásos
szolgálathoz kötődők vettek részt ezen a tüntetésen, és ez diszharmóniát eredményezett.
Bízom benne, felmerült az előző bizottsági meghallgatásomon az is, hogy ebben a
rendőrségben bízunk-e. Én bízom a rendőrségben, és bízom minden egyes fegyveres
rendvédelmi munkatársamban, hogy az esküjükhöz híven fognak a későbbiekben is
tevékenykedni, és az esküjükhöz hű magatartást fognak tanúsítani. Ezt bizonyítja az is, hogy
elálltak minden olyan cselekménytől vagy meg se kezdték, inkább így mondom, amely olyan
jelentős rendbontás lett volna, amelyik később helyrehozhatatlan.

Ugyanakkor nem tudok eltekinteni attól, hogy aki törvényt sértett, például
garázdálkodott az elmúlt alkalommal az Andrássy úton, annak a felelősségre vonása
megtörténjen-e vagy sem. Mi a törvényeket tartjuk és tartatjuk be, és mi sem léphetjük át a
törvényeket sem demonstráció ürügyén, sem más ürüggyel. Ennek megfelelően aki törvényt
sértett, azzal szemben mi a feljelentést, a felderítést el fogjuk végezni, a többi a bíróság
mérlegelésén múlik. Tehát mi nem tudunk ettől eltekinteni, törvényesen és mindenkivel
szemben a törvényt be fogjuk tartani.

A vezetők azt mondják, hogy nem tudják fenntartani - vagy ez a nyilatkozat hangzott
el, én nem olvastam, szeretném ezt mondani - ezt a békés demonstrációs folyamatot. Én
kettőben bízom: egyrészt, hogy a résztvevők fenn tudják tartani, másrészt ha nem, akkor a
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rendőrség fenn tudja tartani, tehát mind a két esetben ez egyértelmű a számomra. És itt nem
elsősorban a rendőri erőkre gondolok, hanem a résztvevőkre. Hozzá kell tegyem, hogy egyik
demonstrációnál sem volt rendőri jelenlét sem a kezdésnél, sem a vonulás útvonalán. Tehát
mindenhol a rendvédelmi dolgozóknak, a hivatásos állományúaknak maguknak kellett
gondoskodni arról, hogy teljes egészében és a törvényeknek megfelelően zajlik-e le a
demonstráció, és kiemelkedően jelentős részében ez így is történt.

A TEK és a közbeszerzési mentesítés, itt több kérdés merült fel. Azt mondja, hogy
búvárruha. Talán a legutolsó esetet említeném meg, hogy a nemzetközi terrorelhárítási
szervezetek vezetőit, illetve nemzeti szerveknek a vezetőit éppen az Európa Hajón
biztosítottuk. Ennek a hajónak az ellenőrzése, semlegesítése mindenféleképpen ilyen jellegű

tevékenységet igényelt. Szeretném elmondani, hogy Magyarország nem kiemelkedően
terrorveszélyeztetett terület, de amikor az Európai Unió összes terrorelhárítási vezetője itt
tartózkodott, azért az egy érdekes és nagyon kemény biztonsági intézkedéseket követelő

szituáció volt.
A líbiai eseményekkel kapcsolatban a helyszínen is tevékenykedtek a Terrorelhárítási

Központ munkatársai: szervezőmunkát, kapcsolattartó munkát, információszerző munkát
végeztek fegyvertelenül, ez mindenkinek a jelenlegi helyzetben jogosítványa. A honvédség
külföldre küldéséhez van parlamenti engedély, különösen ha fegyveres tevékenységben vesz
részt, de úgy gondolom, hogy miután itt ilyen jellegű tevékenység nem volt, egyértelmű
számomra, hogy nem kellett külön engedélyhez kötni, a jelenlegi működési szabályzatuk
keretén belül megoldható volt.

A Terrorelhárítási Központ munkatársainál azért szeretném a két nemzetközi
tevékenységen túl elmondani, hogy 34 olyan fegyveres bűnözőnek az elfogását hajtották
végre, amely az általános kiképzettségű bűnügyi munkatársaknak a veszélyeztetése, komoly
veszélyeztetése nélkül vagy az őáltaluk való végrehajtás komoly veszélyeztetése nélkül nem
volt végrehajtható. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy eredmény.

A 35 milliárd forintból arányaiban ugyanúgy vettünk el, talán még egy kicsit jobban a
Terrorelhárítási Központtól, mert az elvonásnál - mint emlékeztettem - a fejvesztésből, a
beruházások növeléséből vettük el a jelentős részt. Mindennapi működésünket semmi szín
alatt nem szeretnénk veszélyeztetni, és még egyszer: azt sem szeretnénk, ha a
létszámfejlesztéshez a megfelelő anyagaikat elvonnánk ettől a területtől.

A semmisségi törvénnyel kapcsolatban. Önálló képviselői indítványról volt szó. Az
önálló képviselői indítvány ért célba. Ezzel kapcsolatban a levelet a miniszterelnök úrral
együtt a munkatársainkhoz megírtuk. A levélben egészen pontosan megfogalmaztam, hogy a
későbbiekben mit várok el, és hogy ennek a törvénynek a hétköznapi alkalmazása…
Huszonnyolc ügyről van szó. Tisztázzuk! Huszonnyolc ilyen jellegű ügy történt, amelyikről
szó van. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem rendítette meg az állományt, még akkor sem, ha
egy levél elolvasása után megsemmisítésre kerül. Azt gondolom, hogy a levelekkel, ha nem
szerelmes levélről van szó, ez általában így szokott lenni, megsemmisítik a leveleket.

Megbélyegezték a társadalom előtt a rendőreinket. Nem hiszem, hogy itt bármiféle
megbélyegzés történt volna. Én azt gondolom, hogy a rendőrség jelen pillanatban is nem
megbélyegzetten, jó állapotban van. Ahhoz, hogy a tekintélyét teljes egészében
visszaszerezze - ugyanazt tudom mondani, mint egy évvel ezelőtt -, ehhez még sok munkára
van szükség, sok eredményes munkára, és a szolgálat megfelelő, szakmai alázattal történő
elvégzésére.

A kordonbontás tekintetében. Én nem azt nézem, hogy kordont bont, nem bont
kordont, mit csinál, hanem a törvényeket betartja vagy nem tartja be. Ha a törvényeket nem
tartja be, akkor mi ennek megfelelően eljárást fogunk kezdeményezni, és a törvények
betartásának mértékéről a bíróság megfelelő módon - megítélésem szerint - eddig is döntött,
ezután is dönteni fog.
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A pletykával kapcsolatban, ami elhangzott. Két dolgot szeretnék mindenekelőtt
mondani - pletykákkal nagy általánosságban nem foglalkozom, csak tényekkel -: jelen
pillanatban semmilyen átszervezési dolog a kormány előtt nincs, és a Belügyminisztérium se
tett erre javaslatot.

A másik kérdés. Azt szeretném mindenféleképpen elmondani, hogy Horváth úr a
sértettje az UD-ügynek, nem az elkövetője. Tehát ha ő bármilyen tevékenységet végez is itt,
vagy feladatot kap, azt gondolom, hogy az semmilyen módon nem vetendő el vagy nem
vetendő meg.

Az országgyűlési bizottság Gyöngyöspata ügyében, hogy eseti bizottsági javaslatot
tett, a kormány támogatja ezt. Mi minden olyan vizsgálatot támogatni tudunk, amely a
törvényességünk bizonyítékául szolgál, hogy mi törvényesen tevékenykedünk és törvényesen
működünk. Ennek megfelelően készek vagyunk bármikor bármelyik bizottság elé állni, tehát
nincs ilyen kérdés. Nekem más jelen pillanatban kormányon belüli bizottság felállítására vagy
az ellenőrzésre nincs szükségem, mert meggyőződésem, hogy a rendőri szervek a lehető
legnagyobb körültekintéssel és a lehető legtörvényesebben járnak el. Bizonyíték erre az is,
hogy egyik oldalon is vettek őrizetbe és vontak eljárás alá személyt, akik ezt a riadalmat és
félelmet keltő cselekményt követték el - mi úgy minősítettük, hogy ez garázdaság, a bíróság
jelen pillanatban úgy döntött, hogy ez nem meríti ki ezt a tényállást, ezért új törvényi tényállás
létrehozását is kezdeményeztük, ehhez kérem az önök segítségét is, hogy eredményre
jussunk -, vettünk őrizetbe, illetve előzetes letartóztatásba a másik oldalról is, akik saját
maguk, önkezűleg akartak az általuk vélt igazuknak érvényt szerezni, azok is őrizetben, illetve
előzetes letartóztatásban vannak. Tehát a rendőrség a törvények talaján és pontos, precíz
intézkedéseket hozott.

Nem történt ezen túl olyan cselekmény… Egy hivatalos személy elleni erőszak történt,
de az se ezeknek a felszámolásán, mert mind az egyik oldalon, mind a másik oldalon
alávetették magukat a rendőri intézkedésnek, hanem egy állampolgár valamiért bele próbált
szólni a rendőri intézkedésbe, amit viszont nem tudunk eltűrni. Tehát jobb oldali terület, bal
oldali terület, és az állampolgári túlkapásra is megfelelő, gyors és hatékony választ próbálunk
adni.

Reményeim szerint én minden kérdésre válaszoltam. És az igazi reményem az, hogy
ezt a választ el is fogadják.

Újabb kérdések és azokra adott válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. (Jelzésre:) Tóth képviselő úr!

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Tisztelettel köszönöm miniszter úrnak a tájékoztatóját
és az eddigi kérdésekre adott válaszát.

A rendszerváltás óta képviselő-testületi tag, illetve tizenhét éve polgármester vagyok,
évente értékeljük a közrend, közbiztonság helyzetét mind az önkormányzati törvény, mind
pedig a rendőrségről szóló törvény figyelembevételével. A vidék Magyarországa örömmel
vette a bejelentést, hogy a körzeti megbízotti rendszer kiépül, újjáéled, és szeretném
megkérdezni a miniszter úrtól, hogy halad ez a folyamat, és mikorra várható ennek a
rendszernek a kiépítése.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki képviselő úr!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Az előző kérdéseim
bizonyos részeire választ kaptam, amit köszönök, de szeretném még egyszer hangsúlyozni,
amire nem. Elhangzott miniszter úrtól, hogy 4200 rendőr lesz összességében, és 3500
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hiánnyal küzd a rendőrség, tehát még 700 távozót el tud viselni. De a kérdésemben az is
szerepelt, hogy konkrétan 2010-ben hány rendőr ment nyugdíjba, vagy hagyta el a rendőrség
kötelékét. Ha van erre adat, akkor azt szeretném.

Valamint a börtönhelyzettel kapcsolatban, amit miniszter úr több interjújában megígért
vagy előrevetített, hogy a tervek között szerepel leendő, felújítandó volt börtönök és azok
újranyitása, hogy ez konkrétan hogy áll.

Valamint a korábbiakban a zárt ülésen a főigazgató úrnak is feltettem a kérdést, most
itt, a nyílt ülésen is fel szeretném önnek tenni - természetesen olyan keretek között várok csak
választ, amennyire lehetséges -, Gyöngyöspata kapcsán vizsgálták-e idegen szolgálatok
tevékenységét, és kizárták-e.

Köszönöm szépen, ennyi lenne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, a válaszaiból, amit a kérdéseimre adott,
szomorúan állapítottam, meg, hogy igazi miniszter lett, és a precíz rendőr már eltűnt önből.
Ezt szomorúan állapítottam meg. Úgy válaszolt a kérdésekre, ahogy nyilván az egy
belügyminiszter számára kényelmes.

Néhány kérdést hadd ismételjek meg. Az egyik a Terrorelhárítási Központ és a
Terrorelhárítási Központ külföldi akciója. Én nem a líbiai akciót kérdeztem, hanem Papp
István kiszabadítása kapcsán szeretnék világosan látni, mert a legendákat én is hallom, de
hogy milyen felhatalmazás alapján és mit csinált a Terrorelhárítási Központ ott, ahol csinálta.
Ha csinálta. Tehát ezzel kapcsolatosan, nem a líbiai üggyel kapcsolatosan szeretném kérdezni.

Az UD Zrt.-ügy kapcsán. Akkor a miniszter urat nem hozták képbe szerintem ebben
az ügyben. Ennek a Nemzetbiztonsági bizottságnak volt egy albizottsága és természetesen a
bizottság tagjai is el tudták olvasni azt az aktát az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatalos
helyiségeiben. Ha a miniszter úr ezt nem olvasta el, akkor kérem, hogy olvassa el azt az aktát.
És ezért még egyszer - lehet hogy akkor jövőre fogom újra feltenni, ha még ön lesz a
belügyminiszter, önnek -: ön hogy gondolja, hogyan tudnak együttműködni a szolgálatok egy
ilyen ügy után, főleg úgy, hogy a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgató-helyettese éppen az
UD Zrt.-ügyben érintett személy? Tudom, hogy a miniszter úr nem szokott pletykákkal, csak
tényekkel foglalkozni, de a pletykák mégiscsak azon a területen, ahol ez a bizottság az
ellenőrzését végzi, fontos információs források. Ezzel kapcsolatosan is csak részlegesen
válaszolt a miniszter úr, azt mondta, hogy jelen pillanatban nem tervezi a miniszter úr azt,
hogy ez a centralizáció kormányzaton belül vagy a szolgálatok átalakítása hogyan lesz. Ez a
jelen pillanat nyilván mára, május 10-re vonatkozik. Akkor úgy kérdezném, hogy mondjuk,
év végéig a sarkaltos törvények elfogadásával változik-e a szolgálatok struktúrája, van-e erre
elképzelés, és a nemzetbiztonsági törvényen belül milyen konkrét változtatásokat terveznek.
Ezt el kell kezdeni előkészíteni, hiszen gondolom, hamarosan a parlament elé viszik.

Ön azt mondta - és ezzel nagyon nagy mértékben egyetértek -, hogy azzal szemben,
aki az Andrássy úton garázdaságot követett el vagy bármilyen garázdaságot, el kell járni; azon
emberek egy részének az arca le volt takarva. Hogyan tudják megállapítani azoknak a
személyeknek a személyazonosságát, akik az Andrássy úton voltak? Elképzelhető-e, hogy
azok a személyek, akik az Andrássy úton akár garázda cselekményeket követtek el, nem a
demonstrálók állományába tartoztak, hanem olyan állományba tartoztak, akiknek az volt a
feladatuk, hogy ilyen fajta provokációt hajtsanak végre? Van-e erről bármilyen információja?
Ön azt mondja, hogy megtették a feljelenést, nyomozást rendelnek el. Szeretném tudni,
hogyan kívánják azokat a személyeket azonosítani, akiknek letakart arcuk volt, és egyáltalán
nem biztos, hogy a tűzoltók közé tartoztak vagy éppen az ott demonstráló rendőrök közé
tartoztak.

A gyöngyöspatai üggyel kapcsolatosan én azt nem is feltételezném, nagyon
boldogtalan lennék, mondhatnám azt, ha a rendőri és a titkosszolgálati állomány hibázott
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volna Gyöngyöspata kapcsán. Azt szerettem volna mondani - akkor pontosabban fogalmazok
-, hogy ez az eseti bizottság, aminek a felállítását a kormány is támogatja, és most ön is
elmondta, hogy támogatják, teljesen nyilvánvalóan a politikai felelősség kérdését kívánja
vizsgálni, és leginkább az ellenzéki pártok tevékenységére irányulva. Őszintén szólva úgy
gondolom, hogy ha ez utóbbit, a parlamentben országgyűlési képviselettel rendelkező
ellenzéki pártok tagjait kívánják vizsgálni - nem véletlenül tettem fel a kérdést -, akkor ehhez
kívánnak-e titkosszolgálati eszközöket alkalmazni, és ha igen, akkor a Nemzetbiztonsági
bizottságot erről fogják-e értesíteni arra figyelemmel, hogy a bizottság elnöke ellenzéki. Ez
volt az egyik kérdésem.

A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy ha felelősséget vizsgálunk ebben a
kérdésben, és a kormány támogatja azt, hogy az ellenzéki pártok felelősségét még vizsgálják a
gyöngyöspatai ügyben, akkor ön, akit - még egyszer mondom - korrekt embernek ismertem
meg, úgy gondolom, ilyenkor legalábbis hallatja a hangját abban, hogy e tekintetben a
vizsgálatokat a kormányzati tényezőkre folytatják; és itt nem a rendőrökre meg a
titkosszolgálatokra gondolok, hanem konkrét kormányzati tényezők magatartására,
viselkedésére kiterjedően gondolkodom. Szóval, azt gondoltam volna, hogy e tekintetben ön
kezdeményez egy vizsgálatot, de ha jól értettem, akkor nem.

Az utolsó dolog, amit szeretnék megkérdezni, szintén titkosszolgálati dolog, az előbb
nem tettem fel. Ebben az országban nagyon sokan azt gondolják, hogy a titkosszolgálatok őt
megfigyelik, lehallgatják, volt olyan időszak - és nem feltétlenül a rendszerváltás előtti
időszakra gondolok -, amikor ez talán több is volt, mint feltételezés. Viszont az egyik
bulvárlapban egy igen ismert sportoló, Grosics Gyula nyilatkozott arról, hogy őt a
rendszerváltás előtt, de utána is megfigyelték, és lehallgatják az ő telefonját. Biztos vagyok
benne, hogy önök ezekkel az információkkal rendelkeznek, mert kell hogy olvassák ezeket a
napilapokat. Szóval, mi erről a miniszter úr álláspontja? Ha általában erről a konkrét ügyről
tudna nyilatkozni, meg arról az érzetről, hogy ma Magyarországon még egy Grosics Gyula is
úgy gondolja, hogy őt lehallgatják, hát még akkor mások mit gondolhatnak ebben a dologban.

Szóval, hogyan látja ön ezt, hogyan lehetne ezen a vélt vagy valós vagy téves - ezt én
most nem tudom eldönteni senki esetében - képzeten változtatni? Ha így van, akkor nyilván
nem lehet változtatni; ha tényleg sok mindenkit lehallgatnak, akkor azt nem lehet változtatni.
De ha nem így van, akkor miért van az, hogy még ő is úgy gondolja, hogy őt lehallgatják? No,
lehet, hogy nem a Magyar Köztársaság hivatalos titkosszolgálataira gondolt, hanem árnyék-
és egyéb titkosszolgálatokra, és akkor ez esetben ön erre nem tud válaszolni, akkor valaki
mást kell idehívnunk, hogy ezt megkérdezzük. Ha a hivatalos szolgálatokról van szó, akkor
… Szóval, miért van az embereknek ez az érzete? És miniszterként hogyan kíván ezen az
érzeten változtatni?

Miniszter úr, akkor öné a szó.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Akkor sorrendiségében
próbálok meg ismét válaszolni, és kitérni esetleg azokra a kérdésekre is, amelyek korábban
elmaradtak, és ha túllépnék azon, akkor inkább jelezzék, és akkor rögtön válaszolok, ha
valamelyik rész nem megfelelő részletességgel kerül megválaszolásra.

Azt gondolom, hogy a körzeti megbízotti rendszert vissza kell állítani, tehát nem
kérdéses számunkra ma sem, de ahhoz, hogy ezt vissza tudjuk állítani, nyilvánvaló, hogy a
létszámhelyzetet helyre kell hozni; ahhoz, hogy „szinte valamennyi településen” ott legyenek
a körzeti megbízottak folyamatosan. 3177 településünk van, 3177 település, és kisvárosoknak,
nagyvárosoknak vannak olyan területei, ahol érdemes a körzeti megbízotti szolgálatot
visszaállítani. Első számú célkitűzésünk az, hogy kistelepüléseken, kis lélekszámú
településeken tegyük ezt meg, és megfelelő folyamatos rendőri jelenlétet biztosítsunk.
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Tehát ez továbbra is célkitűzésünk, és nagyon bízom benne, hogy a 2012. évben ez
meg is indul, hiszen ha 2012 júniusában kijönnek a képzésből a tiszthelyetteseink - egy
moduláris képzésnek az alapjait adják -, akkor már lényeges szám van, tehát nem 10-20-as,
hanem lényegesen nagyobb számban ezek a körzeti megbízotti szolgálatok fel fognak állni.

Sajnálatos az, hogy jelen pillanatban nehézségeket okoz a körzeti megbízotti
irodáknak, illetve lakóhelyeknek a felállítása. Ezért viszont a tegnapi napon az
Önkormányzatok Szövetségével tárgyalásokat folytattunk, és a tárgyalásoknál az
Önkormányzatok Szövetsége ígéretet tett arra, hogy segít a rendőri jelenlét biztosítása
érdekében az elhelyezésükben, az irodák felépítésében. Tehát lesz, 2012-től lényegesen
megindul, a képzése már megkezdődött, és biztos vagyok benne, hogy ez eredményt fog
hozni, nagyobb lesz a rend és a közbiztonság.

A 4200, illetve 3500 rendőrre és a különbségre válaszolnék. Azt, hogy 2010-ben
pontosan hányan hagyták el a pályát, fejből nem tudom megmondani, de nem olyan jelentős a
második félévtől ez a szám, ami befolyásolná, veszélyeztetné a szolgálat ellátását, de írásban
meg fogom küldeni a képviselő úrnak egészen pontosan. Tehát rendelkezünk ezekkel az
adatokkal, de sajnos fejből most nem tudom megmondani.

A börtönhelyzettel kapcsolatban. 138 százalékos jelen pillanatban a börtönök
túltelítettsége. Ehhez hozzájárult az, hogy korábban abban bízva, hogy csökkeni fog a
bűncselekményszám Magyarországon, több börtönt bezártak. Ebből Solton megnyitottunk
már egy börtönt, most a májusi hónapban megnyitjuk a Gyorskocsi utcai büntetés-
végrehajtási intézetet, tehát ez azt jelenti, hogy május végéig már itt is csökkenteni fogjuk a
túlterhelést azáltal, hogy megnyitjuk ezt a börtönt, és most keressük a volt bezárt börtönöket,
illetve mérlegeljük a zöldmezős beruházás lehetőségét, hogy további férőhelyeket
biztosítsunk. Nem lehet elfogadni azt sem, hogy 138 százalékos túltelítettség van a büntetés-
végrehajtási intézetekben.

A gyöngyöspatai kérdésére válaszolva, hogy mit vizsgálunk. Azt gondolom, hogy
teljes terjedelmében vizsgáljuk itt az eseménysorozatot, folyamatosan a rendőri, nem rendőri
feladatokat minden tekintetben elvégezzük.

Én azt gondolom, hogy ez a precíz rendőr nem ment el, hanem ez a precíz rendőr itt
van, és biztos vagyok benne, hogy ön is egyetért velem a válaszok adásának kapcsán. (Elnök:
Nem.)

A TEK külföldi tevékenységéről. Úgy tudom, hogy a közeljövőben a bizottság a TEK-
hez egy kihelyezett ülést fog tartani. Azt hiszem, ezt zárt ülésen teszik meg, akkor egész
pontos információkat fognak kapni arról, hogy mi volt a TEK feladata, mit hajtott végre, hány
emberrel, milyen információk alapján. Bízom benne, hogy ez kielégíti majd a bizottság
igényeit. Röviden annyit tudok mondani még egyszer, hogy igen, helyszínen voltak a
munkatársak, fegyvertelenül voltak a helyszínen, szervező, irányító munkát folytattak, a
különféle társszervek együttműködésével, és azt gondolom, hogy eredményes munkát
végeztek, hiszen Papp István élve Magyarországra lett szállítva. A részleteit önök
megismerhetik bent a TEK-nél az iratoknak és az eszközöknek a megismerésével.

Az UD Zrt. anyagát teljes egészében nyilvánvalóan nem olvastam el, minden ilyet
nem olvasok el, annak a részleteire, hogy mik tartoznak bele, a munkatársaimra bíztam.
Jelenleg olyan dolgot, ami azt támasztaná alá, hogy Horváth József dandártábornok úrnak
valamilyen törvénybe ütköző tevékenysége nyilvánvalóan lett volna, vagy közvetlenül erről
tudomása volt, nekem még nem jelentették. Ha a végére érnek ennek az ügynek,
nyilvánvalóan ezt írásos jelentésben ezt megkapom, és ezt önök is megismerhetik. Tehát
ennek a kettőnek az eredményeképpen, azt gondolom, hogy egy precíz, pontos
ismeretanyagra fogunk tudni szert tenni.

A sarkalatos törvények, hogy jelenleg nincs átszervezés. Ez nem azt jelenti, hogy ma
délutánig nem tettünk erre intézkedést meg holnap, de egészen biztosan mondatom, hogy a
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sarkalatos törvényig sem tervezünk. Bár hozzáteszem azt is, hogy a különféle országok
titkosszolgálatainál történtek még ennél precízebb összevonások is, mint amilyenek nálunk
történtek. De ennek ellenére nyugodt szívvel kijelentem: nincs előkészületben - tehát nem
csak ma nincs - ilyen jellegű törvény előkészítése. Ha ilyenre gondolunk, én biztos vagyok
benne, hogy elsőként a bizottságot fogom tájékoztatni, hiszen szükségünk lesz akkora
támogatásra. De nincs ilyen előkészületben, és jelen pillanatban nem indokolja semmi olyan
akció ennek az összevonását, amit ne tudnánk más eszközzel megoldani.

A letakart arc, és honnan fogjuk tudni, hogy ki volt az. Azt gondolom, önök is látták,
hogy ezek a felvételek a rendőrség rendelkezésére állnak. Tehát egyértelmű számomra, hogy
rendőri biztosítást nem adtunk mellé, de a felvételeket közvetítette valamennyi televízió,
felvételek készültek egyéb módon is. Tehát a fénykép-, filmfelvételek rendelkezésünkre
állnak. És ezek az emberek végül is azért csak hazamentek, nem aludtak ott, nem voltak
máshol, tehát azt gondolom, nem kerül különösebb rendőri munkába - mindenféle
titkosszolgálati eszköz bevetése nélkül -, hogy megállapítsuk, kik voltak azok a személyek. És
99 százalékosan mondhatom, hogy valamennyien szolgálatban álló tűzoltók. Nem hiszem,
hogy én ebben tévednék, sőt biztos, hogy nem. (Az elnök tagadólag rázza a fejét.) Tehát
ennek megfelelően, azt hiszem, provokáció ezen a területen most az Andrássy úti
tűzcsapnyitásokban kizárható.

Az, hogy a Parlament előtt mennyi volt provokáció és mennyi nem, az egy későbbi
vizsgálat eredménye kell hogy legyen, nem egyértelmű, hogy ott teljesen provokációmentesen
történtek a dolgok.

A gyöngyöspatai területen, hogy nem értettem meg az ön által felvetetteket.
Lehetséges, de azt gondolom, hogy pontosan értem. Mielőtt visszatérnénk erre a precíz rendőr
dologra - és nem akarok politikai csatározásokat a rendőrségen, a különféle szolgálatokon
belül, és ezt egyértelműsítettem a legelején és most is -, nem kell nekünk ilyen vizsgálat, mi a
törvényeknek megfelelően cselekedtünk. A parlamenti bizottságok működését mi nem
kívánjuk befolyásolni, és amennyiben eredmények születnek, és az eredmények olyanok,
akkor mi fejet hajtunk mint a parlamenti bizottság eredménye előtt, és azokat a feladatokat,
amelyeket a bizottság törvényesen ránk hárít, végre fogjuk hajtani. De külön vizsgálatot meg
kormányközi vizsgálatot meg egyebet mi nem fogunk tartani. Tehát ezt még egyszer egészen
pontosan szeretném elmondani.

A lehallgatások Magyarországon, hogy kit hallgatnak le, kit nem. Magyarországon
1988 és '92 között egy ilyen státuszszimbólumnak számított, hogy valaki azt mondja, hogy őt
lehallgatják. Ez a státuszszimbólum bizonyos idő után túlterjedt ezen, és nem is volt komoly
ember Magyarországon, aki nem mondta azt, hogy figyelj, ne hívjál engem, mert egy:
lehallgatnak, kettő: figyelnek, három: különféle módon a teljes tevékenységemet korlátozzák.
Ez egy rossz beidegződéssé alakult. Én személyre szólóan, hogy kit hallgatnak le vagy kit
nem, és kit hallgattak le, vagy kit nem, ezt nem szeretném, és nem kívánom vizsgálni. Azt
tudom garantálni, hogy jelen pillanatban mindenkinek a lehallgatása a törvényes eszközökkel,
a hatályos törvényeknek megfelelően és szükség szerint történik csak, annak megfelelően,
hogy a munkánkat, a feladatainkat el tudjuk végezni. Ez egészen pontosan így történik.
Visszafelé tekintve, hogy tíz évvel ezelőtt mi volt, csak abban az esetben foglalkozunk, ha
törvénytelenségre akadunk rá, törvénytelenséget találunk.

Hogy miért alakult így ki a magyar társadalomban, azt nem tudom, de azt tudom, ha
annyi embert hallgatott volna le a különféle szolgálat szolgálati érdekből, mint amennyien
hiszik, akkor körülbelül az országnak a fele egyik hónapban lehallgatott volna, és jegyzetelt
volna, a másik hónapban őt hallgatták volna le, és őt jegyzetelték volna. Mert különben ez
sem technikailag, sem leírással, sem más módon nem lett volna végrehajtható.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy
kívánnak-e még akár kérdezni, akár az elhangzottakhoz bármilyen megjegyzést fűzni. (Nem
érkezik jelzés.) Nem. Alelnök úr?

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megköszönjük miniszter úrnak, hogy eljött. Mégiscsak a miniszter erősebb,
bár valami precíz rendőr még felcsillant, de a miniszter erősebb volt. Természetesen
figyelemmel fogjuk kísérni azokat az eseményeket, azokat a témákat, amelyeket a miniszter
úr is felvetett, illetve a képviselők is. Elsőként nyilván a Terrorelhárítási Központ
tevékenységét, hiszen valóban a bizottság kihelyezett ülést fog tartani.

A rendőri állománynak és a titkosszolgálati állománynak nyilván köszöni a bizottság
is azt a munkát, amit elvégeztek, és nagyon reméljük, hogy az előttünk álló egy esztendőben
sikeresebben, emberségesebben, több empátiával sikerül majd a Belügyminisztériumhoz
tartozó személyek ügyeit intézni és ezeket a témákat a parlament elé vinni.

Köszönjük szépen miniszter úrnak, hogy itt volt.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Egyezzünk ki a precíz
miniszterben, és akkor mind a ketten jól jártunk. (Derültség.)

ELNÖK: Rendben. Képviselőtársaimnak szeretném mondani, hogy most egy kis
szünetet rendelnék el, merthogy folytatjuk a bizottság ülését zárt ülésen. Köszönöm szépen.

(A bizottság 12 óra 49 perctől 13 óra 50 percig ismét zárt ülést tartott,
melyről külön jegyzőkönyv készült.)

Egyebek

ELNÖK: Nyílt ülésen folytatjuk Egyebek napirendi ponttal. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy van-e egyebek. (Jelzésre:) Alelnök úr!

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mivel nyílt ülésen folytatjuk,
meg hogy szeretnénk…

ELNÖK: Bocsánat! Viszontlátásra, és köszönjük szépen. (Az előző napirendi ponthoz
érkezett meghívottak távoznak az ülésről.)

Gulyás Gergely javaslata

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tehát mivel nyílt ülésen
folytatjuk, és panaszt zárt ülésen bírálunk el, és az elnök asszony egyébként is azt a
panaszügyet, amiről korábban tárgyalt a bizottság, a következő ülésre kívánja kitűzni, és
szerintem teljesen mindegy, hogy most vagy akkor döntjük el, ezért csak annyit javasolok,
hogy miután a panaszügy a belügy által megküldött dokumentumok alapján egyértelműen és
világosan eldönthető, ezért az ezzel összefüggő ügyrendi javaslatról szavazzunk, hogy azt
vonjuk vissza, és akkor a következő ülésen pedig a panaszügyről tud dönteni a bizottság. Akit
érdekelnek az adatok, megtekinthető a bizottság titkárságán.

Úgyhogy én azt javaslom, hogy az ügyrendit vonjuk vissza, akit érdekel, az iratokat
megtekintheti, és a következő ülésen akkor azt el tudjuk dönteni.

Köszönöm.
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Határozathozatal

ELNÖK: Akkor szavazásra tenném fel, hacsak nincs valakinek hozzáfűznivalója…
(Nem érkezik jelzés.) …alelnök úr javaslatát. Aki azzal egyetért, hogy egy korábbi bizottsági
ülésünkön egy panaszügy kapcsán tett ügyrendi javaslatot a Házbizottsághoz és az Ügyrendi
bizottsághoz való fordulás kapcsán a bizottság vonjon vissza, az, kérem, kézfelemeléssel és a
helyettesítések figyelembevételével jelezze! (Szavazás.)

Egyhangú. Köszönöm szépen.

Tájékoztató a bizottság további üléseiről

Annyit szeretnék még képviselőtársaimnak elmondani, hogy jövő héten találkoznánk,
a panaszügyben döntenénk, ahogy alelnök úr mondta, egy közbeszerzés alóli mentesítés
tárgyában döntenénk, meghallgatnánk az Információs Hivatal 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, illetőleg az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenységéről szóló J/2418. számú
jelentést.

Aztán május 24-én a két katonai szolgálatot hallgatnánk meg a tevékenységükről,
május 31-én a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert hallgatnánk meg, június 7-én -
 ahogy Móring képviselő úr kérte - ellátogatunk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárába, június 21-én pedig a Terrorelhárítási Központban tartanánk kihelyezett ülést. Ez
lenne a menetrend, ha ez elfogadható, merthogy egyébként ülésezik a parlament egészen
július...

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Folyamatosan 10 óra a kezdés?

ELNÖK: Igen, 10 óra a kezdés minden egyes alkalommal. De természetesen értesíteni
fogjuk a képviselő urakat.

Köszönjük szépen. További szép napot! Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 52 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó


