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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc) 

Elnöki bevezető; a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Megkezdenénk a mai ülést. Tisztelettel köszöntöm miniszter 
urat, megjelent vendégeinket. 

Elsőként a helyettesítések rendjéről kell tájékoztatást adnom. Eszerint Gulyás Gergely 
alelnök urat Csenger-Zalán képviselő úr, Lezsák Sándor képviselő urat Tóth József képviselő 
úr és Móring József Attila képviselő urat Kocsis Máté képviselő úr helyettesíti. A bizottság 
10 fővel határozatképes. 

A kiküldött napirenddel kapcsolatban módosítási javaslattal élnék - ezt alelnök úrral 
egyeztettem. Egyrészről a 2. napirendi pontot illetően: a miniszter úr tájékoztatása szerint még 
nem tart az előkészítés abban a fázisban, hogy a bizottság ezt tárgyalhatná. Tehát a 2. 
napirendi pontot levenni javasolom. 

Figyelemmel arra, hogy a 3. napirendi pont zárt ülést igényel, ezért az a javaslat, hogy 
a 4., 5., 6. napirendi pont kövesse az 1.-t, és a 3. zárt ülésként az egyebek elé kerüljön.  

Kérdezem tisztelettel, hogy van-e a napirenddel kapcsolatos észrevétel vagy más 
javaslat. (Nem érkezik jelzés.) Ilyen nincsen. Akkor a javaslatomat teszem fel szavazásra. 
Kérem tisztelettel, aki egyetért, a helyettesítésekre is figyelemmel szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Úgy látom, ez 10 egyhangú. Elfogadtuk a napirendet. 

Köszöntöm miniszter urat az éves meghallgatásán. Át is adom a szót miniszter úrnak, 
illetve, ha majd kérdés vagy észrevétel lesz, erre természetesen lesz lehetőség. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása  

Dr. Pintér Sándor beszámolója  

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a 
meghívást. Azzal szeretném kezdeni, hogy szemléletváltás történt a Belügyminisztérium és a 
Nemzetbiztonsági bizottság munkájában, úgy gondolom, hogy sokkal nyíltabb lesz a 
kapcsolat, mint az elmúlt két évben volt. Ezt bizonyítja az is, hogy a bizottság többszörösen 
látogatást tett a Belügyminisztérium különféle objektumaiban. Úgy gondolom, hogy azokban 
a korábbi években berögződött titkolózások, amelyek a különféle titkosszolgálatok és a 
bizottság között voltak, azok gyakorlatilag megszűntek. Tájékoztató előadásokat kaptak, 
bemutatta magát a Belügyminisztérium azon szerve, ahol éppen a látogatást tették, ahol a 
kérdéseket feltették, és a folyamatban lévő operatív akciókat leszámítva gyakorlatilag minden 
elvi kérdést megfelelő módon el tudtunk mondani a bizottság előtt, és minden egyes bizottság 
által feltett kérdésre megfelelő, gyors és pontos választ tudtunk adni. 

Ezen az általános bevezetőn túl azt szeretném elmondani, hogy mi az, amit az elmúlt 
meghallgatások én felvetettem, ígértem, vagy a kérdésekben felmerültek, és milyen választ 
tudtunk adni az elmúlt egy évben ezekre a felvetésekre, kérdésekre.  

Mindenekelőtt állandó probléma és kérdés volt a rendőrlétszám kérdése. Hozzá kell 
tegyem, hogy ez egy nagyon jogos kérdés volt, hiszen hosszú éveken keresztül a rendőrség 
úgy látta el az ország közrend-közbiztonsága irányában történő szolgálatát, hogy nem volt 
teljes létszámmal feltöltve. Sikerült elérnünk a két esztendő alatt - a kormányprogramnak 
megfelelően -, hogy teljes egészében feltöltésre került a rendőrségi állomány. Ennek a 
feltöltésnek az utolsó etapja, ami már gyakorlatilag túlmutat a kormányprogramban szereplő 
ígéreten, az még megtörténik júniusig. A fő célkitűzésünk ezen a területen az, hogy a 
későbbiekben ne amortizálódjon le, ne fogyjon el a rendőri állomány. Úgy végeztük el az 
iskolai tervezésünket, felvételi terveinket, hogy folyamatában tudjuk tartani a rendőrségnek a 
kívánt létszámát. 
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A második ilyen kérdés volt, hogy a különféle szolgálatok, amelyek nem a 
Belügyminisztérium irányítása alá tartoznak, hogyan tudnak együttműködni, milyen módon 
tudják ezt az együttműködést megfelelő irányba terelni és a hatékonyságát biztosítani. Ezt úgy 
értük el, hogy létrehoztuk a nemzetbiztonsági kabinet munkacsoportját, amely meghatározott 
időközönként ülésezik, ahová valamennyi szolgálatvezető, -vezetőhelyettes meg van hívva; itt 
a szolgálatok egymás előtt elmondják, hogy milyen irányba halad a felderítésük, és ha közös 
felderítési célpontot találnak, akkor összegzik az erejüket. Tehát ez egy előrelépést jelent a 
számunkra, és így biztosítani tudjuk azt, hogy nem fecséreljük el a titkosszolgálati erőket, 
megfelelő hatékonysággal tudjuk biztosítani a feldolgozásokat. 

A másik ilyen felvetés volt a későbbiekben, amikor a különféle demonstrációk 
tekintetében kértek tőlem választ a képviselő urak, itt különösen akkor, hogy egyenruhában is 
demonstrációk történtek az elmúlt esztendőben. Legelőször is azt szeretném örömmel 
jelenteni, hogy nincs ma már olyan helyzet, amelyik ilyen demonstrációs megmozdulásokat 
idézne elő a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, hivatásos szolgálati törvény hatálya 
alatt dolgozó munkatársainknál. Abban az esetben, amikor korábban engedély nélkül, 
egyenruha-viselés szabályait megsértve történt a demonstrációban való részvétel, ott 
megfelelő módon reagáltunk a kérdésre: nem túlreagálva, de mindenesetre azokat a 
személyeket, akik ebben részt vettek, eltiltottuk az egyenruha-viseléstől, ha nyugdíjasok 
voltak, egyébként figyelmeztetésben részesítettük őket, ha aktív állományúak. Úgy gondolom, 
hogy ez elegendő volt arra, hogy a későbbiekben megfontoljanak ilyen fegyelemsértést vagy 
jogszabálysértést. 

A következő nagy kérdés volt a körzeti megbízottak kérdésköre, ugye 3177 
településünk van, és ezeken a településeken hogy és mint jelentek meg a körzeti megbízottak. 
Szeretném elmondani, hogy amikor a munkához hozzáfogtunk, akkor 31 százalékos körzeti 
megbízotti hiány volt, ma ez a hiány 7,7 százalékos. Azért van még hiány - bár a rendőri 
létszám már megvan hozzá -, mert a kiképzése a körzeti megbízottnak külön figyelmet 
érdemel, külön fel kell rá készíteni, meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudja látni. Ezért ez a 7,7 százalékos hiány még létezik, de 
bízom benne, hogy a jövő évben, amikor a beszámolómat önök előtt megtartom, akkor ez a 
hiány már nem lesz kérdés. 

Egyetlen egy terület volt, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, ahol egy 
kapitányságon, Dunakeszin nem számoltak körzeti megbízottal, más módon kívánták 
megoldani a feladatokat. Itt a megye felülvizsgálta a korábbi elképzeléseit, és itt is a jövő 
esztendőre a körzeti megbízotti szolgálat be fog állni. 

Itt kérném szépen a segítségét az önkormányzatoknak. Az önkormányzatokkal közös 
erőfeszítéssel lehet megoldani ezt (Móring József Attila megérkezik az ülésre.), mert 
szeretnénk, ha körzeti megbízott a településen meg tudna gyökerezni, megfelelő lakást, 
hivatali helyiséget kaphatna.  

Ahhoz, hogy a munkájukat jó színvonalon lássák el, lépéseket tettünk a számítógépes 
összeköttetés tekintetében. Itt a megfelelő számítógéppel történő ellátáson túl az adatátviteli 
sebesség az, amit sikerült megoldani. Így a körzeti megbízotti irodák jelentős részében - egy-
két százalékos kivételtől eltekintve - nagy szélességű intranetes kapcsolatot tud létesíteni a 
központi nyilvántartásokkal és az egész rendszert működtető Neozsaru számítógépes 
rendszerrel.  

Duplán merült fel - ez már kérdés volt, nem az előadásomban volt -, hogy volt-e 
provokáció a Parlament előtt, és mennyire befolyásolta ez a provokáció a demonstráció 
létrejöttét, illetve a demonstrációkat. Az, hogy volt-e provokáció, ezt mi nem vizsgáltuk, 
hiszen olyan törvénysértés nem történt, amely indokolttá tette volna a vizsgálatát. Mindesetre 
az már egy előremutató kérdés, hogy az akkori szervezők, Árok Kornél és Kónya Péter urak, 
akik kiléptek azóta a szervezettől, hol találták meg a további boldogulásukat. Úgy gondolom, 
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hogy ez már nem szakmai vizsgálat kérdése, ez már egy politikai kérdés, amivel mint 
Belügyminisztérium nem kívánunk foglalkozni. 

A parlamenti bizottság kérdéseivel kapcsolatban. Egyetlen egy kérdés volt, ahol 
ellentétes értékítéletek születtek, ez pedig a gyöngyöspatai kérdés. Gyöngyöspatát különféle 
módon ítélték meg a parlamenti pártok, én úgy gondolom, hogy eljutottunk egy békés 
nyugvópontra. Ezt úgy értük el, hogy képzést biztosítottunk az ott szolgálatot teljesítő 
rendőröknek, az iskolaigazgatóknak, a megfelelő lakossági képviselőknek; és ezt a képzést 
nemcsak a magyar tapasztalatok alapján szerveztük meg, hanem az Egyesült Államok 
nagykövetségének segítségével, kanadai segítséggel, holland, svéd segítséggel. Egy olyan 
előadássorozatot sikerült megszervezni, ahol a multikulturális együttélés szabályait oktatták 
és képezték az embereket. Ennek a hatása, külön az, hogy megfelelő rendőri erő került a 
helyszínre, az, hogy Gyöngyöspatán a helyiekkel közösen újjáépítettük a rendőrőrsöt, a 
rendőrőrs megkezdte a működését - itt a közfoglalkoztatás keretében külön foglalkoztattuk a 
település munkanélküli lakóit, sőt a környék munkanélküli lakóit -, egy nyugvópontot sikerült 
elérni. A nyugvópont eredménye az, hogy van pénzkereső foglalkozása azoknak, akik 
szándékoznak dolgozni; van megfelelő rendőri erő a helyszínen, megfelelő helyismerettel, 
akik a rendet fenn tudják tartani. Ennek eredményeképpen, azt gondolom, ezt a nyugvópontot 
fenn kell tartani a későbbiekben is. 

Körülbelül ezek voltak azok, amelyek vagy kérdésként vagy a beszámolóban tett 
ígéretem alapján egy esztendővel ezelőtt megtörténtek. És nagyon örülök annak, hogy 
nincsenek olyan kiemelkedő nemzetbiztonsági események, amire külön fel kellett volna hívni 
a figyelmet, vagy külön fel kellett volna készülnöm.  

Kérem a kérdéseiket, ha vannak, nagy örömmel válaszolok rá. Köszönöm a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: A bizottság nevében is köszönöm miniszter úrnak a tájékoztatást. 

Képviselőtársaim, egy körben rövid észrevételekre, illetve kérdésekre természetesen lehetőség 
van. Parancsoljanak, képviselőtársaim! (Jelzésre:) Harangozó képviselőtársam! 

Kérdések, észrevételek  

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! 
Tisztelt Bizottság! Ugyan a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén vagyunk, a miniszter úr döntő 
többségben mégis a Belügyminisztérium más alárendelt szerveiről beszélt, úgyhogy azokkal 
kapcsolatban is kénytelen leszek akkor kérdéseket feltenni, mert nyilván, ha szóba került, 
akkor kérnénk rá választ. 

Az elején szeretném kérdezni, hogy a minap több országos napilapban innen is, onnan 
is megjelent az a hír, a titkosszolgálatok felügyelete - és azt gondolom, ennek a bizottságnak 
és ennek a meghallgatásnak talán nem is lehet fontosabb kérdése, minthogy erre választ 
kapjunk - a miniszterelnök úr elképzelései szerint a Miniszterelnöki Hivatalhoz 
visszakerülnének, ennek van-e alapja, tudnak-e erről valamit a Belügyminisztériumban. 
Egyébként eddig objektív, szubjektíve pedig választ várnék miniszter úrtól, hogy az eddigi 
koncepció alapján a miniszter tudná-e szakmailag támogatni. 

A másik - talán ezzel egy picit összefüggésben -, hogy a NIBEK-törvény elvérzett 
tavaly az Országgyűlésben, többek között Kövér László házelnök úr munkássága nyomán, 
hiszen az általa beadott módosítókat szavazta meg a Fidesz-frakció, ennek az úgymond szuper 
titkosszolgálatnak a létrehozására a mai napon sajnálatosan a napirendről levett 
nemzetbiztonsági törvény keretében számíthatunk-e újra, és annak fényében, ha esetleg a 
Miniszterelnöki Hivatalba és Lázár János személyes felügyelete alá kerülne a titkosszolgálat, 
akkor továbbra is támogatná-e szakmailag miniszter úr, hogy a NIBEK létrejöjjön, és egy más 
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helyen ilyen hatalom- és információkoncentráció jöjjön létre az országban? Erre is kíváncsi 
lennék. 

Én személyesen kérdezném a miniszter úr véleményét, merthogy azt a néhány sort, 
amit az Alkotmányvédelmi Hivatal akkori főigazgatója Kocsis Máté elnök úrnak válaszolt, 
azt én olvastam a gyöngyöspatai eseti bizottság ügyével kapcsolatban, amikor is elnök úr - 
felvetésemet megtámogatva egyébként - kikérte a jegyzőkönyvét annak a zárt ülésnek, ahol 
titkosszolgálatok vezetői - továbbra is mondom és állítom - érdemi választ adtak a bizottság 
felvetéseire. Akkor az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója röviden annyit válaszolt, hogy 
nemzetbiztonsági okokból ő ezt nem teheti meg.  

Én a személyes véleményét kérdezném a miniszter úrtól, mint aki ezt a területet már 
azért elég jól ismeri, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázata van annak, ha a jegyzőkönyvi 
kivonatban a bizottsági határozati javaslattal kapcsolatban felvetett kérdésekre az „igen”, 
„nem” vagy „nem tudom” válaszokat nyilvánosságra hoznánk. Tehát melyik részét 
veszélyezteti a magyar nemzet biztonságának az, ha az igeneket, nemeket vagy 
nemtudomokat nyilvánosságra hoznánk? Hiszen semmi mást nem kértünk, csak ennyit, ezek 
ott bent elhangzottak, és senki nem kíváncsi rá, és senki nem akarja nyilvánosságra hozni, 
hogy ezen következtetésekre milyen eszközökkel jutott a titkosszolgálat.  

Ezekben a megállapításokban, amelyek a bizottság vizsgálati hatáskörébe tartoztak, 
nagyon komoly vádak vannak egyébként parlamenti pártokkal, külföldi államokkal, jelesül 
például azzal az Egyesült Államokkal szemben is, ha jól emlékszem, amelyiket most 
mintapéldaként hozott a miniszter úr, hogy mennyit segített a helyzet rendezésében azóta. 
(Németh Szilárd István: Nem igaz!) Hát legalábbis érzékeltetve van vagy sejtetve van a 
határozatban. (Németh Szilárd István: Nincs érzékeltetve!) Külföldi államok és külföldi 
szervezetek dolgai vannak, de majd a képviselőtársam fog szót kérni, és kiigazít, helyreigazít. 

A rendőrséggel kapcsolatban azt szeretném kérdezni a miniszter úrtól, hogy az 
újonnan felvett rendőrök képzése hogyan áll. Információink szerint a néhány hetes vagy 
néhány hónapos kiképzése ennek a több ezer embernek azóta megszakadt, és ha igazak az 
információink vagy legalábbis aszerint, amit mi tudunk, ezeknek az embereknek a képzése 
per pillanat nem tart, és az a kétéves képzés, amit eddig egy rendőr kapott - amire a miniszter 
úr tán még, ha jól emlékszem, a kinevezése előtti meghallgatásán büszkén is hivatkozott, 
hogy ön vezette be, és hogy ez alapvetően fontos minden ország életében, hogy jól képzett 
rendőrök legyenek -, a jelenleg felavatott közel 3000 vagy 3500 újonc esetében szemmel 
láthatóan nincsen meg. Erre mi a válasz? És mikor folytatódik az ő képzésük? 

Az állomány megtartását és az amortizálás megakadályozását mint célt mondta a 
miniszter úr, ami nagyon helyes cél, ha fel van töltve létszámában, és nagyon fiatal 
állományról beszélünk itt nyilvánvalóan. A miniszter úrnak a véleményére vagyok kíváncsi, 
hogy ebben az erkölcsi amortizálásban mennyire volt segítségül a Fidesz elmúlt kétéves 
kormányzása, a lex Borkaitól kezdve a semmisségi törvényen keresztül a Fidesz 
frakcióvezetőjének hozzászólása a parlamentben, ami egyszer lekommunistamentalitásúzta az 
egész rendőrség állományát. Külön érdekes egyébként, hogy erről mi a miniszter úr 
véleménye. 

A nyugdíjrendszer megszüntetése. Milyen morális erőt ad az a mostani fiatal 
állománynak, hogy nemcsak a 40 évesen, fiatalon nyugállományba vonult, egyébként a 
lehetőségeket kihasználó állománytól, hanem a most 50 és 60 év közötti, egyébként az életét 
tisztességgel végigdolgozó rendőröktől is pont úgy elvették a nyugdíjukat, és csökkentették 
16 százalékkal, mint ahogy a néhány szemléletes példán bemutatott, mondjuk, 30 vagy 40 
éves kommandósnak, aki el tudott menni nyugdíjba.  

Szeretném kérdezni, hogy van-e pontos száma most éppen a miniszter úrnak arra, 
hogy hányan választották a szeniorállományt, mert egy írásbeli kérdésre adott válaszból 
kiderült, hogy február 1-jéig, ha jól emlékszem, legalább két ember, de lehet, hogy öt ember is 
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volt országosan, aki a szeniorállományba vissza tudott menni a nyugdíjasok közül, és így a 16 
százalékos büntető pénzmegvonástól mentesült.  

A körzeti megbízottakkal kapcsolatban szeretnék csak visszakérdezni. A miniszter úr 
kinevezés előtti meghallgatásán mondta, ígérte, hogy csinálnak lakásépítési programot nekik, 
ami egyébként alapvetően nem is követelmény, de tényleg nagyon jó program lenne, hiszen 
tudjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik ilyen feltételekkel szívesen vállalnák ezt a munkát; 
egyébként ez nagyon nehéz és a rendőri munka egyik legnehezebb része. Ebben van valami 
előrehaladás? Én akkor is mondtam, hogy ezt állami pénzből biztosan nem fogja tudni 
megcsinálni a kormány, de a miniszter úr itt az önkormányzatok bevonásáról beszélt. Ezt egy 
abszolút támogatható iránynak gondolnánk mi is, hiszen ha a helyiek és a helyi közösség 
tudna erre áldozni, akkor talán előrébb jutna az ügy is. 

Szeretném kérdezni, hiszen a Belügyminisztériumtól is, de nyilván a kormánytól 
általában, állandóan hallgatjuk azokat a győzelmi jelentéseket, hogy Magyarországon 
megszűnt az egyenruhás bűnözés és a szélsőjobboldal minden megnyilvánulása és formája. 
Most hétvégén volt, ha jól tudom, egy felvonulás valamilyen kistelepülésen - mindenkitől 
elnézést kérek, de nem tudom a település nevét (Mile Lajos: Berzék.) -, ahol talán az egész 
bandérium, az összes négy-ötféle szélsőséges mókus őrs ugyanúgy felvonult, és alakzatban 
rohangászott felé és alá a településen. Nekem legalábbis - jól értem-e? - úgy tűnik, hogy akkor 
ez még sincs teljesen megoldva.  

Az utolsó kérdés - amit ugyan a miniszter úr nem érintett, és nyilván majd a másik 
bizottsági ülésen lenne érdemes végigbeszélni, és ha jól tudom, a mai frakcióülésüknek is 
témája volt - a szabálysértési törvény módosítása, ami ellen nagyon határozottan tiltakoztam 
én személy szerint is a parlamenti szakaszban, amikor azt elfogadták, aminek azt gondolom, a 
gyakorlati következményeit senki nem gondolta végig. Attól függetlenül, hogy még a 
szigorításnak is lehet abszolút jogalapja meg lehet egy politikai erőnek ez a zászlajára tűzve, 
de az, amit a szabálysértési törvénnyel csináltak, egyszerű népsanyargatás, és egyébként a 
rendőrséget is állandóan elképesztő szituációkba fogja kergetni, arról nem beszélve, hogy 
néputálat tárgya lesz a teljes magyar rendőri végrehajtó állomány, aminek szerintem semmi 
értelme nincsen.  

Annak, ha valaki háromszor nem kapcsolja fel a lámpát, miniszter úr, lakott területen 
kívül, háromszoros büntetés meg jogosítványelvétel, negyedszerre meg börtönbüntetés jár, az 
szerintem nem normális egy országban, hiszen bárkivel bármikor, mondjuk, egy ilyen kisebb 
súlyú szabálysértés mindenféle bűnözői életmód nélkül is előfordulhat. Továbbra is azt 
javasoljuk és állítjuk, és ha a kormánypártban vannak valóban ilyen kezdeményezések, azokat 
fogjuk támogatni, hogy legalább az ésszerűség szintjéig ezt a szabálysértési törvényt és a 
KRESZ ilyen típusú módosítását legalábbis valamilyen szinten hozzuk vissza. 

Ennyi lett volna, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr, aztán Kocsis Máté következik. 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm szépen 

én is a beszámolót, azt lehetett érzékelni, hogy a közbiztonsági kérdésekre fordítja a 
legnagyobb hangsúlyt. Ha egy kicsikét disszonáns lesz, akkor elnézést kérek, de én igyekszem 
inkább a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozni még akkor is, ha ez az expozéban 
nem kapott akkora hangsúlyt. Néhány tematikai elemet érinteni fogok, olyat is, amit már 
előttem a képviselőtársam is felsorolt, de én egy kicsikét szeretném még tágabban értelmezni.  

Az én álláspontom szerint a szolgálatok egésze egy olyan terület, amely fölötte áll a 
pártpolitikai csatározásoknak, vitáknak, tehát mindenféleképpen kiemelt területként 
kezelendő, vagy legalábbis nagyon szerencsés lenne, ha mindig, minden időszakban ezt 
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tapasztalhatnánk. Nyilván ebből a szempontból meghatározó, hogy a szolgálatok működését 
szabályozó jogi környezet milyen, és az hogyan alakul. 

Tettem egy kísérletet arra - és remélem, hogy ez a kísérlet nem volt hiábavaló -, hogy 
már az előkészületi fázisban megismerhessük az új nemzetbiztonsági törvény tervezetét, 
hiszen a tavaszi jogalkotási programban szerepel is az új nemzetbiztonsági törvények a 
kidolgozása, sőt a kabinetfőnök úrtól olyan információt kaptunk az elmúlt alkalommal, hogy 
ez már tulajdonképpen el is készült, vagy legalábbis nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy 
teljes mértékben kész legyen, és záros határidőn belül megkaphatjuk vitára, átnézésre, 
konzultációra ezt a dokumentumot.  

Azért tartom ezt rendkívül fontosnak, mert nyilván értelmes keretek között, de minél 
szélesebb egyeztetést, konzultációt tartanék értelmesnek - ideértve az ellenzéki pártokkal való 
konzultációt is - éppen amiatt az elvi alapvetés miatt, amit az imént az elején fogalmaztam 
meg, hogy bizony-bizony ez egy olyan terület, ami rendkívül kényes, és ki kellene emelni 
vagy fölötte kellene tartani a pártpolitikai összeütközéseknek vagy az aktuálpolitikai 
érdekeknek. 

A NIBEK erre elég jó példa volt, amikor az én megítélésem szerint hiányozott a 
megfelelő szakmai, sőt politikai előkészítés is, és ugye láttuk, hogy mi lett ennek a 
végeredménye; nem mintha egy pillanatig is sajnáltam volna - elnézést kérek az 
előterjesztőtől -, hogy erre a sorsra jutott ez az előterjesztés.  

Tehát az a kérdésem - mert itt egy kicsikét egymásnak ellentmondó információkat is 
kaptam -, hogy valójában milyen állapotban is van ez a nemzetbiztonsági törvény, és mikor 
lesz módja arra a bizottságnak, hogy érdemben erről tudjon konzultálni és egyeztetni. 

A sajtóban napvilágot látott különböző spekulációk, találgatások és információk jó 
részét már a képviselő úr elmondta, valóban jó lenne tudni, hogy akkor mennyiben, milyen 
mélységig fogja érinteni a szolgálatok világát ez az átalakítás. Ilyenkor, szerintem jobb 
megelőzni a különböző spekulációkat, ha van egy érdemi információ, vagy pedig meg kell 
azokat határozottan cáfolni, és mondjuk a kormányátalakítás a Belügyminisztérium egészének 
hatáskörét mennyiben fogja érinteni, ezt is jó lenne tudni. 

Gyöngyöspatát miniszter úr is említette, a képviselő úr is említette. Én itt mégiscsak 
azt láttam volna valóban megnyugtatónak, hiszen én elfogadom, hogy komoly erőfeszítések 
történtek azon a területen, még azt is elfogadom, hogy bizonyos mértékig ahhoz képest 
konszolidálódott a helyzet, mint amilyen lehetett ez előtt mondjuk egy esztendővel, nem 
vitatom, de azért én ezt még nem hívnám nyugvópontnak. Hallottam a nyilatkozatát a 
polgármester úrnak, ami elég érdekes volt. Erről ugye egy zárt ülést is tartottunk, és abban 
maradtunk, hogy ezt majd folytatni fogjuk, hiszen a szolgálatoknak megfelelő időt kell 
biztosítani ahhoz, hogy utánanézzenek a dolog komolyságának.  

Másrészt a politikai küzdőtéren akkor láttam volna megnyugtatónak a helyzetet, ha azt 
a fajta módosító indítványt, amit beadott a képviselő úr, el tudja fogadni a kormánytöbbség, 
hogy legalábbis a jegyzőkönyvben rögzített válaszokat meg lehessen ismerni, nem pedig a 
válaszok megfogalmazásához vezető utat, a különböző vizsgálatok metódusát, hiszen jól 
tudjuk, hogy nem lehet ilyen széles körben nyilvánossá tenni. 

És lenne még kérdésem, ami lehet hogy egy kicsikét kényesebb, de igyekszem 
árnyaltan fogalmazni. Ez az esztendő, amikor ez a bizonyos kémtörtént zajlott, vagy 
legalábbis ezzel kapcsolatos vizsgálatnak el kellett menni szerintem már egészen komoly 
stádiumig, hiszen a rendszerváltozás óta nem volt még ilyen, ez szinte példa nélküli, hogy egy 
ilyen fajta ügy - ez kémgate-ként híresült el - minisztert és főigazgatót is érintett, sőt maga a 
főigazgató úr volt az, aki feljelentést tett az ügyben. Szeretném öntől megkérdezni, hogy mi 
hozható nyilvánosságra a vizsgálat eddigi eredményeiből. Nagyon jól tudom, még egyszer 
mondom, hogy kényes a kérdés, de ez egy olyan esemény volt, azért gondoljunk vissza, ami 
nemcsak Magyarországon keltett komoly visszhangot, hanem a nemzetközi közvélemény is 
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felkapta rá a fejét, nem beszélve, gondolom, a különböző társszervezetekről és 
partnerszervezetekről, egy csomó kérdés felvetődött ennek kapcsán. Tehát hol tart ennek a 
vizsgálata, mi az, amit ebből a nyilvánosság tudhat? És nyilván - feltételezem - van olyan 
része, ami csak esetleg a bizottságra tartozik. Tehát ha úgy értékeli miniszter úr, hogy ebben 
nem tud kielégítő és részletes választ adni, akkor én kezdeményezek egy zárt ülést, ahol ezzel 
kapcsolatban szeretnénk újra meghallgatni a miniszter urat, hogy hol tart ez a vizsgálat, mert 
ez egy olyan szintű ügy politikailag is szerintem, ami körül most már nagy a csend, de ez a 
csend most már lassan feszélyezőbb, mintha legalábbis lehetne tudni, hogy akkor előrehaladás 
történt, vagy tulajdonképpen nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Tehát pontosan kellene 
tudni, hogy nemzetbiztonsági szempontból hogyan lehet értékelni ezt az úgynevezett 
kémgate-et vagy kémügyet. 

Egyelőre ennyi volt, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kocsis Máté képviselő úré a szó. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Úr! A napirend tiszteletben tartása mellett néhány elhangzott dologra szeretnék 
reagálni, különösen elsőként, amit Harangozó képviselő úr mondott Gyöngyöspatával 
kapcsolatban.  

Éppen az egyik jelentős vitánk abból alakult ki, az a fajta politikai vita, amire ön is 
utalt, hogy ezeknek a dokumentumoknak a pontos megismerése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
érdemi polémiát tudjunk folytatni Gyöngyöspata ügyében. Nincs a Gyöngyöspata-jelentésben 
az Egyesült Államokat vagy bármely más szuverén államot elmarasztaló kijelentés. Egy 
amerikai üzletemberre vonatkozó kijelentések és megállapítások vannak, de ez nem az 
Egyesült Államokra vonatkozik. Olyan valóban van - és többször el is hangzott -, hogy az 
Egyesült Államok magyarországi nagykövete nem egy alkalommal elismerését fejezte ki a 
Belügyminisztérium felé; és bár az ügy természetéből adódik, hogy az ellenzéki képviselők a 
pozitív eredményeket szeretik nem megemlíteni, az ügy természetéből az is adódik, hogy a 
kormánypárti képviselők viszont észreveszik ezeket is, és meg kell állapítani éppen 
Gyöngyöspata kapcsán, és ha már a kormány vagy a Belügyminisztérium felelősségét 
vizsgáltatnák vagy vizsgáltatták vagy vizsgálta maga a Gyöngyöspata-bizottság, akkor 
emlékeznünk kell arra, hogy vajon nem tett-e semmit az a Belügyminisztérium, amelyik 
negyedmilliárd forintért fenntartotta Gyöngyöspatán a legnehezebb időszakban a rendet, 
abban az időszakban, amikor egyébként sokkal súlyosabb bűncselekmények is 
megvalósulhattak volna. Nagyon komoly rendőri létszámot biztosított, elindította a 
közmunka-mintaprogramot, több száz millió forintért - mint ahogy miniszter úr is említette - 
rendőrőrs került kialakításra, és mint azt önök már pontosan tudják, Gyöngyöspatán, az ország 
talán legismertebb településén azóta, mióta ezek a kormányzati vagy minisztériumi 
beavatkozások megtörténtek, az már csak megítélés kérdése, hogy nyugvópontnak hívjuk-e 
vagy minek, de mindenképpen jóval konszolidáltabb a helyzet, mint amilyen valóban egy 
évvel ezelőtt volt. És én köszönöm Mile képviselő úrnak, hogy ezt ő maga is elismerte, és 
nem vonja kétségbe azokat az erőfeszítéseket, amelyek megtörténtek. 

A másik, amire szeretnék reagálni, és valóban most a Nemzetbiztonsági bizottság 
ülésén annak van a helye, hogy a Belügyminisztérium e területe alá tartozó szervekről 
mondjunk véleményt: azért azt a zárt ülésen elhangzott minősített adatok sérelme nélkül 
megállapíthatjuk, és szeretném rá felhívni a figyelmet, hogy akármilyen ügyben, akár 
Gyöngyöspata-ügyben, akár bármilyen más ügyben - emlékezzenek csak akár a legutóbbi 
bizottsági ülésekre - egy dolog elvitathatatlan, hogy azonnali és pontos válaszokat kaptunk az 
Alkotmányvédelmi Hivatal részéről. Ha az Alkotmányvédelmi Hivatal, illetve a 
titkosszolgálati terület értékelésénél is tartunk, vagy azt gondoljuk, hogy ez a napirend arról is 
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szól, akkor szükséges azt megemlíteni, hogy nem volt soha kétsége a bizottságnak afelől, 
hogy jó, ha elhívja ide a titkosszolgálatok vezetőit. És azért is teszi ezt alkalomról alkalomra, 
mert pontosan tudja, hogy választ fog kapni a kérdéseire, és a legkevésbé sem a mellébeszélés 
miatt szoktuk őket meghívni. Ha már értékeljük ezt a területet, erre külön szerettem volna 
felhívni a figyelmet. Éppen ezért én annyira nem látom sötéten a helyzetet (Dr. Harangozó 
Tamás: Én csak kérdeztem.), de még egyszer mondom, ez az ügy természetéből adódik, hogy 
önöknek ezeket a kérdéseket, illetve ezeket a sugalmazásokat meg kellett tenniük. Az a 
kérésem, ha erről a híres Gyöngyöspata-ügyről beszélnek, akkor viszont pontosan idézzenek, 
az Egyesült Államok nem került megemlítésre, és amiért a bekiabálások zajlottak, ezért 
kénytelen voltam ezt kiegészíteni. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy azért ne felejtsük 

el, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság egy ellenőrző szerv is, tehát azt gondolom, hogy 
Harangozó képviselőtársam jogos aggályai, amelyek a közvéleményt is aggasztják, azok 
sokszor nem pártpolitikai indíttatásúak, hanem egyrészről a Nemzetbiztonsági bizottság 
ellenőrző tevékenységéből fakadnak, másrészről meg abból a teljesen logikus tényből, hogy a 
sajtóban bizony nagyon sok minden megjelenik, amiről gyakran kiderül, hogy közel sem fedi 
a valóságot vagy találgatások, mégis a köztudatba könnyen át tudnak menni. Ezért egyrészt 
meg szeretném köszönni a miniszter úrnak, hogy valóban a Belügyminisztérium és a bizottság 
munkájában hasonlóan látom a helyzetet, mind a Belügyminisztérium, mind az alárendelt 
szervek valóban - és ebben még Kocsis képviselőtársam véleményét is osztom - 
rendelkezésére álltak a bizottságnak mindig, gyakran rendkívüli időpontokban is, amikor erre 
szükség volt, a kihelyezett ülések is nagy szakértelemmel és figyelemmel voltak előkészítve. 
Tehát azt mondom, hogy ezt az együttműködést valóban csak megköszönheti a bizottság. 
Természetesen vannak olyan politikai természetű problémák, amelyeket nem láthatunk 
azonosan sem a miniszter úrral, sem Kocsis képviselő úrral, hiszen itt azért vannak olyanok, 
amelyek még a Belügyminisztérium legjobb igyekezete ellenére sem tudtak sikerágazattá 
válni a kormányzás elmúlt két évében. 

Ha megengedi, miniszter úr, nekem is lenne néhány rövid kérdésem. Természetesen a 
legfontosabb az, amit Harangozó képviselőtársam kérdezett, hogy a szolgálatok jövőjével 
kapcsolatosan a kormányszerkezeten belüli változásokról mit lehet tudni. Azt gondolom, ez 
nagyon-nagyon fontos, ezt Harangozó képviselő úr megkérdezte. 

A másik, ami nagyon sok izgalomra adott okot az elmúlt időszakban - természetesen 
ezek közül nem egyre választ kaptunk, amikor a Terrorelhárítási Központ kihelyezett ülésén 
voltunk, azonban továbbra is, azt gondolom, arra érdemes visszatérni, hogy a sajtóban is és a 
nemzetközi sajtóban is jelentek meg olyan állítások, amelyek a Terrorelhárítási Központnak 
nemcsak a valóban nagyra értékelendő terrorelhárítási és személyvédelmi tevékenységével 
voltak összefüggésben, hanem adott esetben titkosszolgálati lehetőségeit is felvetették. Miután 
nyilvános ülésen vagyunk, ezért különösen hasznos, ha most miniszter úr ad rá választ, hogy 
van-e ilyen lehetősége akár de jure vagy de facto… - de jure, tudjuk, hogy érdemben nincsen, 
de facto a Terrorelhárítási Központnak, hogy titkosszolgálati módszereket bevetve végezzen 
adott esetben tevékenységet. 

A másik, ami szerintem nagyon fontos és keveset beszélünk róla: a schengeni 
kötelezettségeinkből fakadó nemzetbiztonsági kockázatokat hogyan értékeli a miniszter úr az 
elmúlt évben? Mennyire tudott helyt állni nagyrészt a Belügyminisztérium irányítása alatt 
lévő szervezetrendszer? Ennek milyen nemzetbiztonsági kockázatai voltak az elmúlt évben? 
Hiszen itt a csempészettől kezdve, a szervezet bűnözés megjelenése vagy törekvése, hogy 
tranzitországként használja a Magyar Köztársaságot - adott esetben a terrorizmussal 
kapcsolatosan voltak-e olyan törekvések, amelyek a schengeni határ kihívásaiból adódnak? 
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Szintén a sajtóban megjelent találgatásokkal kapcsolatosan többször felmerült, hogy a 
Magyar Köztársaságot pénzpiaci támadások érik külföldről. Ezek általában homályban 
maradtak, és nem is sikerült pontos választ kapnunk erre a kérdésre, mégis azt kérem a 
miniszter úrtól, ha ilyen volt (Mirkóczki Ádám megérkezik az ülésre.), és ami megosztható 
nyílt ülésen, azt tegye meg, ha meg nem, akkor azt gondolom, hogy érdemes a találgatások 
korszakát lezárni, ami - szeretném mondani - alapvetően nem az ellenzéki pártok részéről 
indult, hanem maga a kormányszóvivő tett ilyen bejelentést annak idején, hogy bizony a 
Magyar Köztársaság és a forint ellen ilyen támadások készülnek. 

Valóban azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél évben a különböző félkatonai 
szervezetek felvonulásai és tevékenysége jelentős lanyhulást mutat, amiben értelemszerűen 
lehet sikere a Belügyminisztériumnak, hiszen a miniszter úr azt ígérte, hogy akár jobbról, akár 
balról, bárhonnan jönnek, a félkatonai és államellenes célzattal működő szervezeteknek nincs 
helye a Magyar Köztársaságban. Ebben valóban mutatkoznak eredmények, legalábbis a 
felszínen mindenképpen, hogy csökkent a különböző felvonulások és látványakciók száma a 
Magyar Köztársaság rendvédelmi szervei közé nem tartozó különböző szervezetek részéről. 
Kérdezem tisztelettel miniszter urat, hogy mit lehet tudni, ez ezeknek a szervezeteknek az 
elhalása vagy csak tetszhalotti állapot vagy csak erőgyűjtés. Tehát hol tartanak ezek? 
Konyhanyelven: a Magyar Gárda és köréhez kapcsolható szervezetek felszámolása végleges, 
vagy pedig akkor adott esetben csak egy átmeneti időszak és erőgyűjtés van, mert a felszínen 
tagadhatatlanul jelentkeztek ebben mindenféle eredmények, visszaszorulni látszik ezeknek a 
tevékenysége. 

Végezetül, miniszter úr, szintén a sajtóban sok találgatásra okot adó és azt gondolom, 
nagyon egyszerű módon cáfolható vagy tisztába tehető történet. A Magyar Köztársaság, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal és az UD Zrt.-üggyel kapcsolatosan, azt gondolom, annyit 
érdemes lenne, ha ez nem ütközik jogszabályokba, azt gondolom, ez a sok-sok felesleges 
találgatás és kacsa, ami a sajtóban megjelent, úgy lenne jól tisztába tehető, ha nyilvánosságra 
hoznák ezt a megállapodást, ha ez közérdekű adatnak vagy közérdekű megállapodásnak 
minősül, és akkor az a rengeteg homályos kérdés, ami ezzel kapcsolatban felmerült, az 
könnyen kezelhetővé válna, és nem keltődne az a látszat, hogy itt az éj leple alatt egy olyan 
megállapodás született a Magyar Köztársaság, a magyar állam és egy magáncég között, amely 
szokatlan a joggyakorlatban, hiszen ilyen peren kívüli egyezségek kivételes esetben 
fordulhatnak elő. Könnyen lehet, hogy ez most kivételes eset, ami előfordult, és az is lehet, 
hogy teljesen méltányos és korrekt ez a megállapodás, de azt gondolom, ezt majd a 
nyilvánosságnak kell tudni megítélni, nem szabadna, hogy ez titokban és sajtótalálgatások 
közepette tudjon történni, a nyilvánosság ebben, azt gondolom, helyesen fog tudni eljárni. 

Köszönöm szépen, és akkor a miniszter urat illeti meg a szó. 

Miniszteri válaszok  

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Legelőször is 
Harangozó képviselő úr kérdéseire szeretnék választ adni, hogy a titkosszolgálatok 
felügyelete változik-e. Legelőször is az elmúlt évről szeretnék beszámolni, ez meg, ha 
változik, ha nem, a jövő évnek lenne valamilyen módon a tevékenysége.  

A másik meg, hogy ez sajtóhír. Ahonnan a hír ered, onnan kellene megkérdezni. 
Egyértelmű, hogy a Belügyminisztérium jelen pillanatban semmilyen tervet nem készített 
ezekre a változásokra, tehát a Belügyminisztérium végzi a munkáját az eddigi jogszabályi 
keretek között, és remélem, hogy önök is úgy fogják megítélni, hogy jól végzi a munkáját a 
jogszabályi keretek között. Itt olyan szakmai kérdés sehol, semmilyen szinten nem merült fel, 
ami ezt a jelenlegi sajtóértesülést alátámasztaná.  

A NIBEK-kel kapcsolatban: itt elhangzott, hogy ez egy szuper titkosszolgálat. 
Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy semmilyen szuper titkosszolgálatot nem 
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kívántunk a NIBEK-kel létrehozni. A NIBEK annyiban változott volna a jelenlegi Szervezett 
Bűnözés Elleni Központhoz képest, hogy nemcsak a szervezett bűnözéshez kötődő 
információkat kellett volna átadni, átjuttatni ide, hanem általában a bűnügyi helyzethez 
kötődő és az állam biztonságát sértő vagy veszélyeztető információkat is. Sem 
létszámelemelést nem kértünk ehhez, sem más titkos dolgot, egyszerűen azt szerettük volna, 
hogy ez a lehetőség kinyíljon. Azt gondolom, hogy ez az ország közrendjét, közbiztonságát 
szolgálta volna - továbbra is ez a véleményem -, de tudomásul veszem azt, hogy a 
parlamentben más döntés született, ennek megfelelően fogom a későbbiekben a munkánkat 
végezni és irányítani. Tehát az, hogy ez szuper titkosszolgálatot vagy hatalomkoncentrációt 
jelentett volna, azt gondolom, hogy ezt nem helyénvaló így értékelni. 

A gyöngyöspatai eset. Az, hogy a parlamenti bizottságban mi hangzott el, azt Kocsis 
Máté úr jobban ismerte, mint én, de egyértelmű a számomra, hogy ott volt egy nemzetközi 
összefogás a probléma megoldására. A probléma keletkeztetését is megnéztük, aminek 
nagyon sok összetevője volt, amelyben, azt gondolom, sok szerencsétlen dolog egybeesése és 
némi szervezés segített. Hogy a szervezésben kik vettek részt, ebben van egy titkosszolgálati 
jelentés, amit zárt ülésen természetesen ismételten közre tudunk adni, és meg tudjuk küldeni.  

Általánosságban a kérdésekre egy igen vagy nem válasz adása azt feltételezné, hogy 
fekete és fehér a világ; azt feltételezné, hogy vannak meghatározható pontos határok egy-egy 
kérdésben. Én ilyet nem szívesek mondok általában ki egy komplex ügy kapcsán, hiszen 
annak nagyon sok részlete van. Ennek a komplex ügynek a kapcsán a részletek 
megismerésével együtt lehet megítélni a dolgokat. Tehát én ezt javaslom, hogy ezt a jelentést 
akár még egyszer megküldjük, akár a bizottság kérésére ki is egészítjük, vagy valamelyik 
részkérdést jobban megvizsgáljuk, de azt gondolom, hogy túlvagyunk ezeken a problémákon, 
és indokolatlan lenne ezt ismét megkezdeni.  

Reményeim szerint - még egyszer mondom - Gyöngyöspatán még jobb helyzet is lesz, 
hiszen a közfoglalkoztatás keretén belül mind Patán, mind a körülötte lévő öt községben 
kistérségi közfoglalkoztatási Start-munkaprogramot hoztunk létre, amely nagyon jól működik, 
és nagyon örülök neki, hogy munkát, pénzt kaptak a helyiek, és így az ellentétek megszűnnek. 
A fejlődése még ennek a programnak idén is várható. 

A rendőrség képzése megszakadt vagy tetszhalott állapotban van. Engem szíven ütött 
ez a dolog, mert nagyon haragudnék bárkire is, ha a rendőrség képzését megszakítaná. Teljes 
átalakításban van a rendőrséghez történő belépéstől kezdve egész a rendőrségtől kimenetelig 
az oktatási rendszer. Itt az új egyetemi oktatás is azáltal, hogy egy nemzeti egyetemből és két 
főiskolából új egyetem jött létre, ahol külön dékán által irányított a rendészeti terület. A 
felvételnél egy általános dolgot rendeltem el, kértem, hogy érvényesítsék ezt, ez pedig az, 
hogyha bármilyen végzettséggel rendelkezik valaki, és a rendőrségnél szolgálatra jelentkezik - 
ha egyetemi végzettsége van, ha a Tudományos Akadémia tagja -, akkor is az első három 
hónapos alapképzésen át kell esnie. Annak a tapasztalata során jött ez a döntés, hogy amikor a 
Sajó-Hernád-völgyben rendkívüli helyzet volt, és riadót kellett az országban elrendelni, sok 
olyan, a rendőrségnél munkát végző, korábban diplomásként a rendőrséghez kerülő kollégánk 
volt, aki a parancsadásnak és a parancsvételnek a szabályaival nem volt tisztában, és nem 
tudta megfelelően közvetíteni az elvárásokat. Tehát bárki bekerül a rendőrséghez, három 
hónapos alapképzésen kell keresztülesnie akkor is, ha egyetemről jött, akkor is, ha bármilyen 
tudományos fokozata van. Tehát ez az egyik része. 

A másik része pedig az, hogy meghatároztuk azt, hogy milyen hathónapos 
tevékenységek után lehet egyáltalán előrelépni reményeink szerint, tehát van ilyen. Például 
aki a hathónapos alapképzésen teljes egészében túlment, az csapaterő-szolgálatra használható 
csak, semmi másra, csak csapaterő-szolgálatra. És természetesen az, aki körzeti megbízott 
lesz, az több mint kétéves képzést fog kapni, tehát közvetlen kontaktál az állampolgárokkal, 
az ügyes-bajos dolgaikat meg kell hogy hallgassa, megoldást kell találni, és megfelelő jogi 



 15 

ismeretekkel kell hogy rendelkezzen. Tehát azt gondolom, hogy előremutató és nagyon jó 
iskolarendszer kialakítása van, semmilyen iskolarendszernek a tevékenységét nem 
függesztettük fel és az oktatást meg pláne nem. 

A rendőrség nyugdíjrendszere, az 50-60 éves, most állományban lévő emberek 
nyugdíját 16 százalékkal csökkentenénk. Nem tudom, hogy gondolta ezt a képviselő úr, nem 
is értem a kérdést. Úgy hangzott el, hogy a jelenleg is 50-60 éves szolgálatban lévő emberek 
nyugdíját már most 16 százalékkal csökkentettük. (Dr. Harangozó Tamás: Szolgálati 
nyugdíjban lévők!) A szolgálati nyugdíjban lévők, értem. 

Két lehetőség volt. Az egyik az, hogy visszajönnek a szeniorállományba, és akkor a 
nyugdíjuknak megfelelő összeget kapják a jelenlegi nyugdíjaknak megfelelően, ami - 
hangsúlyozom - több mint az a fizetés, amivel elmentek nyugállományba. Tehát többet kaptak 
volna, mégis kevesen jelentkeztek; azért, mert más módon próbálták ezt az anyagi helyzetüket 
és az életüket megoldani. Tehát nincs ilyen probléma, aki jelentkezik a szeniorállományba, és 
ha jogilag felkészült még, egészségügyileg megfelel, akkor az meg fogja kapni a helyét. Ezen 
túl létrehoztuk bent a szeniorállományra vonatkozó rendeleteket is, tehát nemcsak az van, 
hogy általánosságban beszélünk róla, hanem megteremtettük ennek a háttérlehetőségét a 
jogszabályokkal és az emberekkel együtt. 

A körzeti megbízotti program, lakásprogram. Igen, az önkormányzatokkal együtt 
szeretnénk ezt megoldani, több önkormányzat jelentkezett már, hogy nemcsak hogy lakást ad 
a rendőrnek, hanem a körzeti megbízotti irodának a felépítésében és üzembe helyezésében is 
részt vesz; reményeink szerint ez meg fog történni.  

A szabálysértési törvénnyel kapcsolatban. Ugye felmerült a KRESZ-módosítás. A 
KRESZ-módosításnál azt szeretném tisztázni, hogy nem volt KRESZ-módosítás - itt az volt, 
hogy ésszerűség és KRESZ-módosítás -, csak a szabálysértési törvényt módosítottuk. 
Többszörösen hibásnak tűnt mások által is ez a felvetés, viszont az probléma-e, ha háromszor 
valaki a lámpáját nem kapcsolja fel. Azt szeretném, hogy ez ne legyen probléma. Két részre 
bontottuk a szabálysértési szankciórendszert. Az egyik az, hogy enyhítettük bizonyos 
mértékig azoknak, akik egyszer esnek bele. Például korábban a rendőr csak 16 esetben 
alkalmazhatott figyelmeztetést vagy helyszíni bírságot a szabálysértési felsorolásban, 49 
esetben nem, mindenhol feljelentést kellett tennie. Mi azt mondtuk, hogy a rendőr valamennyi 
szabálysértésnél figyelmeztetést alkalmazhat, tehát az összesnél. Azt gondolom, ha első 
esetben ilyen történik, akkor a rendőr mérlegelhet, és elengedheti; ez egy lényeges könnyítés a 
korábbiakhoz képest, lényeges könnyítés, egyszerűsítés.  

Ugyanakkor azt mondtuk, hogy aki notórius szabálysértő, az ellen lényegesen 
keményebben kell eljárni. Van olyan állampolgárunk, aki egy év alatt 45 esetben, 45 esetben 
futott bele traffipaxba, és több mint duplájára vélte a sebességét növelni a megengedettnél. 
Tehát kérem, ezek az emberek, azt gondolom, veszélyeztetik a gyermekünket, veszélyeztetik 
a családunkat, veszélyeztetnek bennünket, tehát nem feltétlen kellene, hogy jogosítvánnyal 
rendelkezzenek a későbbiekben, vagy büntetés nélkül ezeket a szabálysértéseket megoldják.  

Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy aki először nem kapcsolja fel a lámpáját, azt 
figyelmeztessék; aki másodszor nem kapcsolja fel a lámpáját, és még a sötétben nem gázolták 
halálra, akkor az megfelelő büntetést kapjon; és természetesen aki már harmadszor is elfelejti, 
azt meg kell nézni, hogy miért ilyen feledékeny. Reméljük, hogy nem azért, mert valamilyen 
bódult szer hatása alatt áll. Azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam.  

Bocsánat, az utolsó kérdés volt az egyenruhás bűnözés, és hogy jobbnak tűnik-e, és 
köszönöm itt az elnök úrnak is az értékítéletét. Azt gondolom, hogy nem jobbnak tűnik, 
hanem lényegesen jobb a megítélése ennek a helyzetnek. És szeretném elmondani, hogy 
honnét indultunk anélkül, hogy visszamutogatnék. Onnan indultunk, hogy a Hősök terén 
Európa összes náci pártjának a felvonulásával egyenruhás tüntetést szerveztek a magyar 
rendőrség biztosítása és a magyar sajtó teljes közvetítése mellett, ahol elmondták Európa náci 
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pártjainak az elnökei a magyar közszolgálati televízióban azt, hogy ilyen rendezvényt 
Európában sehol máshol nem engedtek volna meg és nem rendezhettek volna meg. Innét 
indultunk, innét indultunk, és azt gondolom, hogy lényeges előrelépéseket tettünk azok által a 
törvénymódosítások által, amelyeket az önök segítségével, a jelenlegi parlamenti képviselők 
segítségével elértünk, és azt gondolom, hogy azzal a jelentős munkával, amit a különféle 
szolgálatok elvégeztek - itt a rendőrséget is és a szolgálatokat is együtt értve. 

Bízom benne, hogyha a későbbiekben megfelelő módon megtaláljuk az összhangot 
ezeken a területeken, akkor Magyarországon ilyen jelentős problémát ez soha nem fog 
okozni. Azt is hozzá kell tegyem, hogyha jól megnézték az európai trendeket, sajnálatos 
módon a különféle választásokon parlamentekbe is kerültek ilyen pártok, amelyek nem 
kívánatosak más európai uniós országokban. 

Szintén feltette Mile úr a kérdést a szolgálatok irányában, és egyetértek azzal, hogy a 
szolgálatoknak és a rendőrségnek is pártpolitikától függetlennek kell lennie. Akkor tudják a 
szolgálatukat megfelelő módon elvégezni, ha pártpolitika-semlegesen tevékenykednek. Ezt 
1991-ben mondtam el először mint országos főkapitány, és azóta is elvként tartom magam 
ehhez. 

Az új nemzetbiztonsági törvény tervezetére válaszoltam. A válaszunk a következő: 
egyszer az volt, hogy a Belügyminisztérium koncepcióját ismertette Tasnádi úr, és a 
Belügyminisztériumnak a koncepciójáról tárgyalt. Sajnos más minisztériumok - vagy 
szerencsére, én nem tudom ezt egy személyben eldönteni - ezzel a koncepcióval nem teljesen 
értettek egyet, ezért a parlamenti ülésszaknak a témái közül levetettük. Nincs jelen pillanatban 
parlamenti napirenden, és reméljük, hogy átbeszélve, újra és újra megfontolva azokat a 
kérdéseket, amelyeket az Igazságügyi Minisztérium és más minisztériumok felvetettek, ki 
tudunk alakítani egy olyan koncepciót, amit a kormány elé tudunk vinni. Amit a kormány elé 
viszünk, azt be fogjuk mutatni a bizottságnak is, de addig, amíg szakmai munka folyik, 
szakmai vita folyik, nem szeretnénk ezt a vitát közzétenni. 

Az, hogy ennek a törvénynek az előkészítése kapcsán - amikor a szűk szakmai vitát 
elvégeztük - a bizottságot meghívjuk, az egészen biztos. A jelen lévő országgyűlési 
képviselők a tanúk rá, hogy a Belügyminisztérium minden jelentős törvényénél az előkészítő 
munka során - példát mondok: az önkormányzati törvény vagy a szabálysértési törvény esetén 
- meghívta a parlamenti pártoknak a frakcióvezetőit, hogy mondják el a véleményüket. Az 
önkormányzati törvényben ötször tartottunk ilyen közös értekezletet. Ennek megfelelően, azt 
gondolom, meg kell tartanunk a nemzetbiztonsági törvény módosítását megelőzően is ezt a 
frakciókkal történő egyeztetést. 

A NIBEK-re válaszoltam. 
Kormányátalakítás, sajtó- szintén válaszoltam. 
Polgármester, Gyöngyöspata. A gyöngyöspatai polgármester nyilatkozatát a jogászok 

elemzik, különféle vizsgálat van, ennek a befejezésével szeretnék rá reagálni. 
Kémtörténet. A kémtörténetet nem a Belügyminisztérium indította, hanem a Legfőbb 

Ügyészség, és a Legfőbb Ügyészség nyomozza is. Miután a Legfőbb Ügyészség 
nyomozásáról van szó, az a kérésem, hogy ne a Belügyminisztériumot, hanem a legfőbb 
ügyész urat hívják meg, illetve az eljáró ügyészeket. Ismereteim szerint bíróság elé kerül az 
ügy. A bíróság ítélete a jogszabályok alapján mindenféleképpen nyilvános kell hogy legyen. 
A legfőbb ügyész úr lehet hogy egyéb válaszokat is tud adni. 

Kocsis Máté úr, Gyöngyöspata. Valóban, az Egyesült Államok nagykövetségétől 
rendkívül sok segítséget kaptunk ennek a konfliktushelyzetnek az értékelésében, az 
elemzésében és a feloldásában is. Ezt külön köszönöm nagykövet asszonynak, aki még 
személyesen is - az én jelenlétemben - lejött Gyöngyöspatára, és ott meghallgatta az 
ellentétben álló feleket. 



 17 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban zárt ülésen egyszer már tárgyaltunk, készek vagyunk 
újabb zárt ülésen elmondani azokat az ismereteket, amelyek akkor is a rendelkezésünkre 
álltak. Azt azonban el kell mondani, hogy kiemelkedő, újabb ismeret erről a területről nem 
érkezett. 

A SZEBEK-re szintén válaszoltam. 
Valóban igaz az, amit szintén az elnök úr mondott, hogy azonosan nem láthatunk 

dolgokat, de azt gondolom, hogy megbízhatunk egymásban, és miután megbízunk 
egymásban, itt a jelenlévők - valamennyi bizottsági tagra vonatkozik ez, amit mondok - 
bizonyos dolgokat el kell hogy higgyünk - ha másképp is látjuk - a másiknak. Ugyanazt a 
tényt több oldalról is meg lehet világítani, de az a tény, tény marad, és a tények makacs 
dolgok, szokták volt mondani. Tehát itt azt szeretném elmondani, hogy igen, a nemzetközi 
sajtó is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, és ennek a kérdéskörnek a tekintetében igyekszünk 
úgy bemutatni az országot, hogy nem Gyöngyöspata a jellemző az ország egész területére, és 
itt kérem az önök segítségét, sőt a sajtó segítségét is. 

A kormányszerkezet-változásra szintén válaszoltam. 
Schengen - nagyon jó kérdés. Schengennel kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy 

külső határ vagyunk jelen pillanatban. Ez a külső határ kötelezettségeket ró ránk, és nagy 
nyomásnak vagyunk kitéve az illegális migráns területeken. Ez az illegális migráció 
kiemelkedő erőfeszítéseket követel meg határvédelmi területen a rendőrségtől, különféle 
területeken az Alkotmányvédelmi Hivataltól és az egyéb titkosszolgálatoktól, mert valóban 
egyik része csak illegális migráns és gazdasági célból menekül akár Magyarországra, akár 
Magyarországon keresztül az Unió többi országába, de soha nem zárhatjuk ki, hogy ezeken a 
területeken terroristák is megjelennek, és erre sajnálatos módon, nagyon szűk esetben, de 
véleményünk szerint volt is példa. Ezeknek a kiszűrésére nagy erőfeszítéseket teszünk. 

A növekedés mértékére felhívtuk az Európai Unió figyelmét is. Az osztrák kollégával 
közösen tettünk egy előterjesztést, majd a későbbiekben ehhez kapcsolódott a szerb kollégánk 
is, és nemzetközi erőfeszítéseket teszünk a Frontex együttműködés bevonásával. Tehát azt 
gondolom, hogy ezek az erőfeszítések el fogják érni azt, hogy kevés illegális migráns jusson 
az országba, és azt is, hogy terroristák lehetőleg ne kerüljenek be, és terrorcselekményt ne 
tudjanak végrehajtani.  

A pénzpiaci támadásokkal szemben, úgy tudom, hogy szintén volt egy zárkörű 
beszámolás. Itt nyíltan csak annyit tudok elmondani, hogy mi felkészültünk arra, hogy az 
ilyen jellegű támadások felderítésében részt vegyük. A PSZÁF-fal közösen dolgozunk 
ezekben a kérdéskörökben. Hozzá kell tenni, hogy egy nagyon nehéz terület, nagyon nehezen 
felderíthető egy olyan területen, mint Magyarország, amelynek mind a gazdasága, mind a 
pénzpiaca, mind pedig a hitelállománya jelentős mértékben külföldi bankok, külföldi 
pénzemberek, alapok birtokában van. 

A félkatonai szervezetekre továbbra is áll az a mondásom, hogy lehet bal, lehet jobb, a 
félkatonai szervezeteket a törvények alapján, törvényes keretek között rendben tudjuk tartani. 

A Magyar Gárda mint ilyen, nem jelentkezik, a Magyar Gárda tiltott szervezet, a 
Magyar Gárda ilyen mivoltjában akárhol tüntetést szervezett, nem tudta megvalósítani. 
Ráirányítanám azért a figyelmet egy érdekes dologra. Legutoljára március 17-én, amikor a 
Hősök terére azt hirdették meg, hogy alakzatba állva esküt tesznek és felvonulnak, ebből 
annyi valósult meg, hogy ülve jelentek meg, az esküt magukban mondták el, és a Himnuszt 
nem énekelték el, mert az alakzatban történt volna. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit más 
az, mint néhány évvel ezelőtt történt. Amikor az esküt magában mondja el az ember, ülve, az 
egy érdekes dolog. (Németh Szilárd István: Ez a Mókus őrs.) Nyilvánvaló, hogy a törvényeket 
mi is be tudjuk tartani, mert egyértelmű, hogy csak a törvények alapján lehet rendet teremteni, 
és mi rendet szeretnénk tenni.  
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AH-UD ügyében több kérdés is érkezett hozzánk. Mi a megegyezés szövegét 
átküldtük már ezekre. Az, hogy ez nyilvánosságra kerüljön: én semmilyen akadályát nem 
látom ennek. Én azt gondolom, hogy egy különleges ügyről van szó, és ennek a különleges 
ügynek a bíróság előtti egyezség szövegét - tehát nem sundám-bundám, háttérben, hanem 
nyíltan - más is megismerheti. 

A lehallgatási anyagok nyilvánosságra hozatala. Ez teljesen különálló ügy, ez a 
lehallgatási ügy és az, hogy egy céget indokolatlanul tönkretettek. Tehát ez a kettő így együtt 
nem vizsgálható, a lehallgatás egy külön dolog. És az, amelyik törvénytelen eszközök 
felhasználásával történő, ráadásul egy biztonsági cég, amelynek a szerződésállománya, a 
működése egyedül attól függ, hogy a megbízók megbíznak-e benne, azt gondolom, hogy ezt 
reparálni kellett. Röviden összefoglalva ezt tudom mondani. A bíróság előtt történő 
meghallgatásnak a Belügyminisztérium nem látja akadályát, hogy nyilvánosságra kerüljön.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Természetesen a perbeli egyezség irataira 

vonatkozott a kérdés, nyilván nem a lehallgatási jegyzőkönyv meg az UD Zrt.-ügy másik 
szála, az egy más történet ilyen szempontból. 

Tisztelettel egyetlen egy kérdés, ami kimaradt a magam részéről, és akkor 
képviselőtársaimnak adnám meg a szót, csak azért, hogy világosan lássunk. A Terrorelhárítási 
Központnak a titkosszolgálati lehetőségeivel kapcsolatban is volt találgatás a sajtóban. 
Mondom, azzal kapcsolatos megnyugtató információkat kaptunk, hogy mi az a tevékenység, 
amit törvény szerint elvégez, és az a helyszínen meggyőző is volt, azonban rendre 
visszajönnek azok az állítások a nemzetközi és a magyar sajtóban, hogy a Terrorelhárítási 
Központnak ezen túlmenő lehetőségei, akár technikai, akár logisztikai lehetőségei vannak. 
Ezzel kapcsolatosan kérem a miniszter urat, hogy röviden válaszoljon, amennyiben 
lehetséges. 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Elég homályosan van feltéve az a rész, hogy 

mik ezek a titkosszolgálati lehetőségek. A Terrorelhárítási Központ munkatársai rendőrök, 
rendőrigazolvánnyal vannak ellátva, és minden olyan jogosítvány rendelkezésükre áll, amely 
a rendőrségi törvényben meg van fogalmazva. Ez egy nagyon korrekt, egyenes válasz. 

 
ELNÖK: Csak azért, hogy egyenesebben kérdezzem: a Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálat hatáskörében és lehetőségeiben lévő technikai lehetőségek nem tartoznak és 
nem lehetségesek a Terrorelhárítási Központnál? 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Nem, azok a Szakszolgálatnál vannak. A 

Terrorelhárítási Központnál, ha akció közben az kell, hogy átlássanak a falon, vagy hogy 
behallgassanak a helyiségbe, azt természetesen el kell végezniük. Minden ilyen jellegű 
szolgálat ezekkel az eszközökkel fel van szerelve. Ha a kérdés az, hogy általános lehallgatási 
lehetőségük, amit önmaguk végeznek, van-e, a kérdésre egyszerű a válasz: nincs. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Így akkor ez meggyőző és egyértelmű volt 

ilyen szempontból. Ezt elsősorban azért kérdeztem, mert a sajtóban többször merültek fel 
ilyen lehetőségek, amiket ha miniszter úr is meg maga a főigazgató úr is egyértelműen 
cáfolta, akkor ilyen szempontból lényegesen megnyugtatóbb a helyzet. 

Mile képviselő úr jelezte még, hogy szeretne hozzászólni.  

Újabb kérdések, megjegyzések és válaszok  

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Néhány reflexióval 
kezdeném, és aztán lenne még kérdésem. Azt említette ön, hogy itt a szolgálatok 
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átalakításával kapcsolatban semmiféle terv nem készült sem a szolgálatoknál, sem a 
Belügyminisztériumban. Tehát akkor ez úgy értelmezhető, hogy ez nincs napirenden, hiszen 
ha egy ilyen szintű átalakításnak a küszöbén állnánk, az elképzelhetetlen, hogy erre a 
szolgálatok ne készüljenek fel… (Dr. Pintér Sándor: Egyetértek.) …vagy az illetékes tárca. 
Tehát akkor ez nincs napirenden, rendben van. 

Azért izmozok ezen ilyen sokat, mert ez két olyan kérdés, amely alapvetően 
befolyásolja a szolgálatok jövőjét és a munkáját, jóllehet, most beszámolóról van szó. Tehát a 
nemzetbiztonsági törvény ezek szerint csak ősszel várható, hogy az Országgyűlés elé 
kerüljön? 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Igen. 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen. Még egy reflexió a kémüggyel 

kapcsolatban. Én ezt elfogadom, és nem is akarok semmiféle jogsértést vagy 
intimpistáskodást elkövetni, hogy ügyészi szakban van, és valószínű, hogy bírósági döntés 
lesz belőle, de akkor is ez a szolgálatokat érintette. Az én kérdésem valóban arra vonatkozott, 
csak akkor nem fogalmaztam elég szabatosan vagy pontosan, hogy ilyen esetekben azért a 
szolgálatoknál egy vizsgálatot csak el kell rendelni, feltételezem én. Tehát az volt a kérdésem, 
hogy milyen következményekkel járt esetlegesen a szolgálatok életén belül, személyi 
következményekkel járt-e ez a fajta kémügy. Milyen mélységig ment el a vizsgálat? Milyen 
mélységben érintette a szolgálatokat, hiszen itt nem akármilyen szintű beavatkozásról volt 
szó, már amennyire a mi, az én ismereteim ezt alátámasztják.  

A kérdés - tehát ez csak reflexió és kiegészítő kérdés volt - pedig: a Lehet Más a 
Politika benyújtott egy tervezetet az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban, és itt a 
kormánypártnak és nyilván a kormánynak is az volt a válasza, hogy készül az úgynevezett 
nemzeti emlékezet bizottságának a tervezete, egy ilyen bizottságot fognak felállítani; ez 
lengyel mintára jönne létre, és ez alapvetően érinti a nemzetbiztonsági szolgálatoknál 
visszatartott állambiztonsági iratok körét is, és nyilván ez az ön területét is érinti akkor. Éppen 
ezért kérdezem, hogy hol tart ennek a javaslatnak a kidolgozása. Készülnek-e arra, hogy a 
titkosított és még visszatartott állambiztonsági iratokat nyilvánosságra hozzák, kutathatóvá 
tegyék, illetve hogy a levéltáraknak átadják? És természetesen ide tartozik fogalmilag is és 
tematikailag is, hogy a mágnesszalagok ügyével esetleg mi van. Legalább annyit meg lehet-e 
tudni, hogy milyen jellegű információkat tartalmaznak ezek a mágnesszalagok, hiszen egy 
elég misztikus homály övezi ezeknek az ügyét, és elég sokszor kerül napirendre a 
parlamenten belül is. 

Ez lett volna még a kiegészítő kérdésem, köszönöm a türelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Miniszter úr, az egyik 

kérdésemre a válasz azért volt számomra elfogadhatatlan, mert vagy félreértjük egymást, vagy 
a miniszter úr nincs birtokában annak az információnak, amelyre hivatkoztam - valószínűleg 
ez utóbbi van. Azért mondtam ezt - más nyílt ülésen is elmondtam -, mert tájékoztatom a 
miniszter urat, hogy az ön felügyelete alatt álló nemzetbiztonsági szolgálatok vezetői 
megadták a fekete-fehér választ azokra a kérdésekre, amelyeket feltettünk. Továbbra is az a 
kérdésem, milyen nemzetbiztonsági oka lehet annak, hogy ezt a fekete-fehér választ, hogy 
igen vagy nem, nyilvánosságra hozzuk. (Dr. Pintér Sándor jelzésére:) Nem volt ott a 
miniszter úr azon a bizottsági meghallgatáson, a következő a szituáció: ott van a bizottság 
alapító határozata, amely megállapításokat tesz, hogy ez meg az meg amaz történt 
Gyöngyöspatán, megkérdezzük a vezetőt, hogy így volt-e, ő meg válaszol rá. Azt kérdezem, 
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hogy azt a választ miért nem lehet nyilvánosságra hozni. Én továbbra is azt állítom, hogy 
humbug nemzetbiztonsági okokra hivatkozni ebben az esetben. 

A másik, amit szeretnék mondani miniszter úrnak, hogy én ön, illetve nyilván a 
Kontrát Károly államtitkár úr által aláírt írásbeli kérdés alapján kérdeztem meg öntől, hogy mi 
van az ön által hivatkozott újonnan felvett rendőrök képzésével, és megmondom őszintén, 
bizonyos szempontból a most elmondottakkal ellentétes választ kaptam, miniszter úr, mert itt 
világosan, feketén-fehéren leírja ön helyett Kontrát Károly államtitkár úr, hogy a tavaly 
március 6-án felvett rendőrök nincsenek kiképezve rendőrnek. Azt írja, hogy a 848 főből 837 
tartozik állományba, szakképesítésük megszerzésére nem került sor, tekintettel arra, hogy 
képzésük nem ért véget. Február 1-jét követően az objektumőr részszakképesítésre 
beiskolázott rendőrök állományba vételére sem került sor, tekintettel arra, hogy rájuk is 
másféle képzés vár majd valamikor. Én erre akartam rákérdezni, miniszter úr, hogy lassan 
eltelt egy év és az a kép alakul ki legalábbis ebből, hogy segéd-segéd részszakképesítéssel 
rendelkező rendőreink sincsenek abból, akiket felvettek. A konkrét kérdésem most inkább az 
lenne, hogy mikor lesz belőlük legalább objektumőr vagy járőr vagy részjárőr vagy segédjárőr 
vagy bármi, ami feljogosítja őket arra, hogy legalább kollégákkal együtt vagy leginkább, az 
lenne a legfontosabb, hogy saját jogkörben eljárva, teljes rendőri szakképzettséggel, az utcán 
szolgálatot teljesítve tudják az állampolgárok legnagyobb megelégedésére végezni a 
munkájukat, mert ebből a válaszból az derül ki, hogy még nincs ilyen, és nem írják le, hogy 
mikor lesz ez meg. 

Az utolsó kérdésem pedig: az UD-ügyben visszakérdeznék, hogy ki a titokgazda 
abban az ügyben, a miniszter úr a titokgazda vagy ki a titokgazda abban az ügyben, hogy az a 
szerződés nyilvánosságra kerülhet-e vagy nem. Mert ha a miniszter úr, és erre ígéretet 
kaptunk, akkor gondolom, nincs nagy akadálya, hogy ez napokon belül meglegyen. Tudja-e, 
miniszter úr, hogy ki a titokgazda?  

Köszönöm. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Az utolsóra… (Az elnök jelzésére:) 

Bocsánat! 
 
ELNÖK: Még Mirkóczki képviselő úr, és utána lezárjuk a második kört. 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretnék gyorsan 

elnézést kérni a kis késésemért. Természetesen olvastam minden háttéranyagot, és gondolom, 
sok más nem hangzott el eddig, amiről esetleg lemaradtam.  

Én egy picit furcsállom a háttéranyagot is, ami le lett adva, és ezzel kapcsolatban 
szeretnék néhány észrevételt tenni, illetve kérdezni is. Most a Belügyminisztérium valóban 
komolyan gondolja, hogy 2012-ben akár az európai sajtót figyelembe véve, akár a hazait, azt 
kell sikerként propagálni, hogy felszámoltuk az egyenruhás bűnözést? Tehát azt az 
egyenruhás bűnözést, amit önök egyenruhás bűnözésnek neveztek el vagy kiáltottak ki, 
szervezeteket, embereket - senki nem lopott, csalt, hazudott, rabolt, gyilkolt. És kérdezem 
mindezt annak a fényében, hogy sajnálatos módon 2012 áprilisa Magyarországon a 
gyilkosságok hónapja. Tegnap a miniszterelnök úrnak tételesen felsoroltam az elmúlt napok, 
hetek elképesztő eseményeit, és ennek ellenére egy Belügyminisztérium azt szajkózza 
sikerként, hogy felszámoltuk az egyenruhás bűnözést, ami gyakorlatilag senkinek nem 
okozott sem fizikai, sem anyagi károkat vagy bármi mást. Hogyan ítéli meg - és most 
belügyminiszter urat kérdezem, bízva abban, hogy tényleg őszinte választ ad - mindennek a 
tendenciának és az elmúlt időszak függvényében az önök által sikerként propagált három 
csapás törvényt, a rendőrség felkészültségét, tekintélyét annak tükrében, ami az elmúlt 
hetekben, ami az elmúlt hetekben történt vagy söpört végig Magyarországon; annak tükrében, 
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hogy Besenyőtelken két nappal ezelőtt megint rendőrt vertek, nyilván norvég cserediákokról 
van szó természetesen, mert már nem tudom, hogy milyen szavakat lehet használni, hogy ne 
hívjanak őrséget; hogyan ítéli meg annak tükrében a rendőrség a törvények tekintélyét, 
tiszteletét, hogy a Cozma-gyilkosságban másodfokon vérlázító ítéletet hoznak; és hogyan ítéli 
meg azt, nem tudom, hogy járva-kelve az országban mennyit van módja beszélni az 
átlagemberekkel, akik gyakorlatilag a rendőrség felduzzasztásából annyit látnak - és ezt 
konkrét esetekkel tudnám bizonyítani -, hogy hiába a több rendőr, hiába a több fizikai 
felszereltség, nagyjából az átlagember egy trafipaxos pénzbehajtó cégnek ítéli meg? Én most 
tolmácsolom a környezetemben élők üzenetét, hogy ők nem azt várják elsősorban a 
rendőrségtől, fontos a közlekedési morál betartása és betartatása, de elsősorban azokon a 
településeken - és lassan már nem lehet külön régiókat kiemelni, mert mindenhol igaz lesz - 
valóban a bűnözőket üldözzék. Helyette az történik, hogy a biciklistől a járművezetőkig 
vegzálják, bírságok sorozatát szabják ki - nyilván a törvénnyel senki nem akar vitatkozni, de 
ön hogyan ítéli, jól van-e ez így -, és nem pedig azokat a tényleges bűnözőket állítják törvény 
elé, akiknek ott lenne a helye. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, öné a szó. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Továbbra is azt tudom 

mondani Mile képviselő úrnak, hogy az ügyészséggel kell, ő most az ügygazda, ő a 
titokgazda, ezt a kérdést áttekinteni. 

Az NBH-tól visszakerült és az AH-nál szolgálatot teljesítő embereknél ügyészi 
vizsgálattal közösen végiggondolva néztük át a dolgokat, néztük át a személyek felelősségét. 
Ennek megfelelően nyilvánvaló, volt még, aki szolgálatban volt és a felelősségét meg kellett 
állapítani az ügyészség véleménye alapján. Ha lesz jogerős bírói ítélet - én nagyon úgy látom, 
hogy lesz jogerős bírói ítélet -, akkor jogerős bírói ítélet után érdemes ezt áttekinteni. Tehát az 
ártatlanság vélelmét is figyelembe véve. 

A javaslat a titkosítási kérdésekre, a visszatartott információkra, a mágnesszalagokra 
is, hogy mik vannak rajta. Nyilvánvalóan szigorúan titkos dolgok vannak rajta. (Derültség.) 
Először is ez egy nyílt ülés. Másodszor ezek a szigorúan titkos dolgok, hogy egyenként mik 
vannak rajta: ha a bizottság megszavazza és megkérdezi, mi példákkal meg tudjuk mutatni, 
hogy mik ezek. Tehát nem kérdés számunkra, de ehhez kérek egy zárt ülést, és kérek egy 
bizottsági felhatalmazást, és akkor pontosan megmondjuk, hogy nagyjából ez így és így, ilyen 
módon van egy-egy szalagon. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a szalagot le fogjuk 
másolni, csak hogy tisztázzuk a dolgokat. (Derültség.)  

Harangozó képviselő úr, az az igazság, hogy a feltett kérdés, igen-nem, eléggé 
leplezett módon mondta, hogy mire is volt ez az igen-nem. Az összes szolgálatunk, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal is nyitott, tehát azt kérem, ha az a válasz nem jó vagy nem 
elegendő önnek… Nem értem az egész szituációt, megmondom őszintén. Felteszi a kérdést, 
hogy a Szakszolgálat igen-nem - azt se tudom, hogy mi a kérdés lényege. Vagy azt javaslom, 
hogy én fogadom önt nagyon szívesen a hivatalomban, jöjjön el, elmondja egy kicsit 
részletesebben, és egy nagyon autentikus választ fog rá kapni. És utána nyilvánosságra is lehet 
hozni a választ, hogy a sajtó se érezze úgy, hogy kizártuk a válaszadás lehetőségéből. Tehát 
ezt javaslom. 

Új rendőr-képzés. Jelen pillanatban kétféle rendőrképzés folyik, és én szintén 
meghívom a rendőr szakközépiskolába a képzés menetére, ahol kétféle képzés folyik. Van 
egy hagyományos képzés, a kétéves képzés - akit felvettek tavaly, az ennek a képzésnek a 
keretén belül végzi a munkáját - és van az új típusú képzés, amit az előbb mondtam, a hat 
hónapos előmeneteli képzés. Tehát nem mindegy, hogy kit mikor vettük fel: megszületett már 
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ez a döntés vagy nem? Az a kérésem, hogy jöjjön el az iskolába, tisztelettel fogják fogadni, 
bemutatják a szakaszokat, bemutatják, hogy melyik milyen képzés keretében végzi a 
munkáját és melyik mire használható már az eddigi vizsgái alapján. Van, aki a Készenléti 
Rendőrséget erősíti, mert csapattevékenységre alkalmas, van, aki már járőrtársként 
szolgálatban van. Például, amikor három rendőrt lát egy kocsiban most a fővárosban, akkor 
két rendőr szolgálatot teljesíti általában, egy, aki tanuló rendőrként gyakorló szolgálaton van 
mellettük. És ezt az egész országban lehet látni. Tehát meghívtam, kérem, fogadja el a 
meghívásunkat, és ennek a meghívásnak a keretén belül be tudjuk mutatni minden egyes 
területét. 

UD-üggyel kapcsolatban. Nincs titkunk, egy polgári bíróság előtt kötöttük az 
egyezséget, tehát nincs titok. A belügy részéről nincs titok. Polgári bíróság előtt, nyílt bíróság 
előtt kötöttük meg az egyezséget. Abszolút nyitva van. Tehát azt gondolom, hogy ez nem 
kérdés. Tehát nyílt bírósági ítéletről van szó. Pontosabban nem ítélet, mert ítéletet nem hozott 
a bíróság, hanem az egyezséget fogadta el. 

Mirkóczki úrnak, az eredmények. Azt gondolom, nem az az eredmény, hogy van vagy 
nincs Magyarországom egyenruhás bűnözés, az eredmény az, hogy nyugalom van 
Magyarországon; az eredmény az, hogy a különféle kisebb falvakban is élhetőbb az élet, mint 
korábban volt. Több a rendőr, kevesebb a bűncselekmény, jobban foglalkoztatjuk az 
embereket. Tehát egy komplex megoldás született a kistelepülések területén is, ahol a Start-
munkaprogramban munkát adtunk azoknak, akik segélyből éltek, több pénzt adunk nekik, de 
munkát követelünk meg. És a rendbontókkal szemben pedig ott a rendőrség. A rendőrség 
most már, azt gondolom, hogy a kiemelt területeken napi szolgálatot lát el. És ezek azt 
eredményezték, hogy élhetőbb az ország, mint korábban volt.  

A gyilkosságok hónapja. Azért tisztázzuk: a bűncselekmény, a bűnözés nem rendőri 
fogalom, és nem a rendőrség az egyetlen egy ellenszere, egy része, a bűnözés társadalmi 
probléma. Soha nem ígértem, hogy megszüntetjük a bűnözést, kihangsúlyoztam az első 
meghallgatáson, hogy ezt két ember ígérte meg, az egyiket úgy hívták, hogy Duce, a másikat 
úgy hívták, hogy Sztálin. Tehát mi azt mondjuk, hogy társadalmi jelenség, mi vissza tudjuk 
szorítani különféle eszközökkel, de társadalmi együttműködés kell hozzá. Kell hozzá 
mindenekelőtt a család, kellenek a pedagógusok, kellenek a jogszabályok, kell a polgárok 
együttműködése. Ezeknek az együttműködésével lehet jobb közrendet, közbiztonságot 
megfelelő rendőri erő jelenlétével biztosítani. 

Az, hogy a gyilkosságok hónapja volt: egyet ne felejtsünk el, hogy negyvennyolc órán 
belül a rendőrség valamennyi elkövetőt elfogta. Tehát amennyi ebből a társadalmi feladatból 
jelen pillanatban a rendőrségre hárul, azt elvégezte. Tehát azt kérném, hogy akkor a 
társadalom többi területe is tegye meg a sajátját, és ha megteszi a sajátját, akkor reményeim 
szerint lényegesen még jobb lesz Magyarországon az élet. 

Valamit felírtam ide, hogy károkozás, csak nem tudom, miért. (Mile Lajos: Az 
egyenruhás bűnözés…) Hogy az egyenruhás bűnözés nem okozott kárt. Ha valakik nem a 
jogszabályoknak megfelelően tevékenykednek, akkor annak a tevékenysége nem hasznos, és 
különösen nem akkor, ha félelmetes riadalmat keltenek. Na most, lehet hogy jóindulat volt 
mögötte, de azt mondják, hogy a pokolhoz vezető út is jóindulattal van kikövezve, én azt 
mondom, hogy így nem lehet, így nem fogadjuk el. Talán megvan egy másik megoldás, ami 
ezt a szemléletet meg tudja változtatni, és más módon hasznos lehet.  

A három csapás törvénye. Igen, a három csapás törvénye kell az országnak. Az, hogy 
valaki egyszer megtéved, másodszor megtéved, ha harmadszor megtéved, már ne jöhessen ki, 
és ne ölhessen. Ezt olyan súlyos cselekményekre hoztuk, hogy sajnos előfordult, hogy valaki 
négyszer-ötször tudott súlyos testi sértést okozni, életveszélyes sérülést okozni másnak, sőt 
emberölést kétszer-háromszor el tudott követni. Mi azt gondoltuk, hogy erre nincs szüksége a 
társadalomnak, és azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. 
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A Cozma-gyilkosság és a bírói ítélet. Pályafutásom során egyetlen egyszer sem 
kritizáltam a bíróságokat, és most sem teszem meg. Úgyhogy önnek lehet erről véleménye, 
nekem az a véleményem, hogy jogerős bírói ítélet van, végre kell hajtani.  

A traffipax pénzbehajtó tevékenysége. Kérem, 1990-ben több mint 2100-an haltak 
meg a közutakon, a magyar közutakon, 2100-an; a tavalyi esztendőben 640-en. Felteszem a 
kérdést. Ha ön egy-egy emberölésnél ilyen vehemensen tudja mondani, hogy a gyilkosságok 
hónapja van, akkor amikor megőriztük mintegy 1500 ember életét azáltal, hogy 
visszaszorítottuk a gyorshajtásokat, azt nem tekintjük eredménynek? Én azt gondolom, hogy 
az jelentős eredmény. Nem tekintjük - félreértés ne essék - a balesetek elkövetőit 
gyilkosoknak, de azt mindenféleképpen el kell ismerni, hogy az elhalálozó részéről az, hogy 
gépkocsival történik vagy géppisztollyal lövik le, azt gondolom, bizonyos mértékig mindegy. 
Azt gondolom, ha 1500 embernek az életét megkíméltük, akkor jól végeztük a munkánkat, és 
ez egy folyamat, egy 1990-től kezdődő folyamat, és azt szeretnék - az Európai Uniónak is van 
egy ilyen elképzelése - 2050-re, hogy a közutakon ne halhasson meg senki. Nyilvánvalóan 
technikai fejlesztés kell, nyilván ehhez úthálózati fejlesztés kell, de kell az is, hogy megfelelő 
erővel tudjuk képviselni a törvények betartatását. 

Nem akartam az elején reagálni, de a végén egyetlenegy mondatot szeretnék 
hozzátenni; azért, mert nem akarok személyeskedni. Én mindig őszinte választ adok, ennyi az 
egész.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úrnak az 1. napirenddel kapcsolatos részletes 

tájékoztatást. Azt gondolom, hogy mind a miniszter úr, mind a bizottság tágabb értelemben 
értelmezte a nemzetbiztonsági kérdéseket, de ezzel nincsen semmilyen probléma, hiszen 
rengeteg olyan kérdés van, amiről valóban azt gondolom, hogyha nem is szorosan a 
szolgálatok tevékenységéhez és a Belügyminisztériumnak ehhez a szegmenséhez tartozott, de 
mindenképp a közélethez és a Magyar Köztársaság biztonságával összefüggésben volt - 
például ilyen közúti kérdések is -, tehát ennek mégiscsak helye volt itt.  

További jó munkát a miniszter úrnak! Úgy tudom, a kabinetvezető úr még marad. 
(Tasnádi László: Igen. - Dr. Pintér Sándor: Köszönöm szépen mindenkinek. További jó 
munkát kívánok! - Dr. Pintér Sándor és munkatársai távoznak az ülésről.) Köszönjük még 
egyszer a miniszter úrnak. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A vizsgálóbizottsági tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében a minősített adat 
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6866. szám) 

Folytatnánk az eredeti napirendek közül a 4. ponttal, ez lett az új 2. napirend. 
Köszöntöm tisztelettel Hegedűs Tamás elnökhelyettes urat és Füzesi Flóra nemzetközi jogi 
főreferens asszonyt. Az indítványozó Schiffer András képviselő úr nincs itt köztünk, akinek 
volt egy javaslata tárgysorozatba-vételre a vizsgálóbizottsági tevékenység hatékonyabbá 
tételével kapcsolatosan, illetőleg a minősített adat védelméről szóló törvény módosításával 
kapcsolatosan. 

Kérdezném tisztelettel, hogy a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek mi a rövid 
álláspontja ezzel kapcsolatosan. 

 
HEGEDŰS TAMÁS (Nemzeti Biztonsági Felügyelet): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A Nemzeti Biztonsági Felügyelet - illetve nyugodtan mondhatom, hogy 
tárcaálláspontot is képviselek - nem támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a frakciók vagy pártok képviselőit, hogy hozzá 
kívánnak-e szólni. (Jelzésre:) Mile képviselő úr, parancsoljon! 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarnám nyújtani az ülést, 

csak némi indoklásra kíváncsi lennék, hiszen mint ahogy ennek a javaslatnak az 
indokolásában is olvasható, itt a parlament ellenőrző szerepének a növeléséről lenne szó. 
Gyakorlatilag benne van a szövegben is, hogyha nincsen kockázati tényező, akkor nem kell 
megfosztani a képviselőket attól a lehetőségtől, hogy vizsgálóbizottsági tagként minél 
mélyebben megismerhessék az adott területet, és minél kompetensebb, szakmailag és 
politikailag is hitelesebb véleményt tudjanak formálni a vizsgálóbizottság előtt lévő ügyekről.  

Gyakorlatilag ez azt jelenti, ez a szándék azt célozza meg, hogy lehetőleg az 
országgyűlési képviselőt a vizsgálóbizottságban hatalmazzuk fel arra, hogy hozzáférjen olyan 
információkhoz, amelyek a munkáját hatékonyabbá tehetik, tehát gyakorlatilag a parlamenti 
bizottságoknak a tekintélyét, működőképességét kívánja javítani, és nem értem egészen, hogy 
ezzel kapcsolatban mi lehet a fenntartás vagy az aggály, hiszen egyéb garanciákat is tartalmaz 
egyébként az előterjesztés szövege arra nézve, hogy semmiféle indiszkréció ne történhessen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló. 

(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
HEGEDŰS TAMÁS (Nemzeti Biztonsági Felügyelet): Igen, akkor röviden 

reflektálnék. Igazából két részre bontanám a javaslatot, amennyiben megengedik. Ez a 
javaslat három bekezdésből áll, és logikailag elkülönülnek a (6)-(7) bekezdésben foglaltak a 
(8) bekezdésben foglalt rendelkezésektől. A (6)-(7) bekezdésben foglaltak a nemzeti 
minősített adatnak az Országgyűlés bizottságának tagja általi, általános szabályoktól eltérő 
megismerésére vonatkozik. Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szabályozás egy logikailag 
zárt, koherens egységet alkot, aminek a javaslat szerinti módosítása ezt az egységet 
megbontaná. Az egymással szoros kapcsolatban és jelentős részben tartalmi átfedésben lévő 
kérdéseket két törvény, a Mavtv. javasolt módosítása - amit ugye a törvényjavaslat tartalmaz -
, illetve a nemrégiben elfogadott Országgyűlésről szóló törvény eltérő tartalommal 
szabályozná, amennyiben ez a törvényjavaslat elfogadásra kerül, és álláspontunk szerint 
jogtechnikai szempontból csak az országgyűlési törvény 98. §-ának módosítása vagy 
kiegészítése lehetne a megfelelő megoldás. 

Hogy mire gondoltam konkrétan? A törvényjavaslat szerint a bizottság tagjai 
titoktartási nyilatkozatot írnának alá a minősített adat megismeréséhez, viszont a nemrégiben 
elfogadott Országgyűlésről szóló törvény szerint a Nemzetbiztonsági bizottság, a Honvédelmi 
bizottság, illetve az Országgyűlés által létrehozott vizsgálóbizottság, eseti bizottság tagja 
személyi biztonsági tanúsítvány, felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat nélkül 
férhetne hozzá minősített adathoz, tehát úgy gondoljuk, hogy eltérő tartalommal rendelkezne 
ugyanarról a kérdésről két különböző törvény. Tehát ez volt a (6)-(7) bekezdésre a 
reagálásom. 

A (8) bekezdésre reagálnék most, amit igazából a képviselő úr is kérdezett. A (8) 
bekezdés arról szól, ahogy a képviselő úr is említette, hogy a nemzeti minősített adattal 
összefüggésben a titoktartásra kötelezett személy a minősített adatról valóban a minősítő 
engedélye nélkül is nyilatkozhasson. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a tervezett rendelkezés nem 
szükséges módon és mértékben vonná el a minősítő jogait, úgy elképzelhető az is, hogy az 
Országgyűlés részére nem állnak rendelkezésre mindazon ismeretek, amelyekkel a minősítő a 
kérdéssel összefüggésben rendelkezett, ez az egyik.  

A másik az, hogy a minősített adat védelméről szóló törvénynek pont a kiegészíteni 
kívánt 14. §-a fő szabályként azt tekinti, hogy a nemzeti minősített adathoz való hozzáférést a 
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minősítő engedélyezteti még akkor is - az igazsághoz ez hozzátartozik -, ha a minősítőnek ez 
a jogosítványa bizonyos esetekben, pont ugyanezen paragrafus (4) bekezdése szerint az 
ügyészi törvényességi felügyeleti eljárásban, valamint az ügyész által közérdekből indítható 
polgári peres eljárásban pusztán formális, mivel a minősítő a nemzeti minősített adat 
felhasználására vonatkozó engedély kiadását nem tagadhatja meg. 

És van még egy indokom utoljára: a Mavtv. 8. § (3) bekezdése azt mondja, hogy a 
minősítés megszüntetése vagy módosítása esetén értesíteni kell mindazokat, akiknek a 
minősített adatot akár szóban, akár írásban átadták.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr következik. Kérem, hogy röviden 

tegye! 
 
MILE LAJOS (LMP): Igenis! Köszönöm, elnök úr. Egyetlen mondat lesz. Amit most 

hallottam, az engem arról győzött meg, hogy akkor éppen hogy helye lenne egy általános 
vitának ezzel kapcsolatban, mert akkor ezt a fajta összehangolását a jogszabályoknak 
tökéletesen meg lehetne tenni. Tehát ezek nem egymást kizáró feladatsorok az én 
megítélésem szerint, hanem pontosan erre lenne a legjobb felület vagy a legjobb lehetőség az 
általános vitája a törvénynek és az átfogó értelmezése a vonatkozó jogszabályoknak. 

Döntés a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a tartalmi hozzászólásokat követően a szavazási 
procedúra következik, a tárgysorozatba-vételről fogunk dönteni. Dr. Schiffer András LMP-s 
képviselő önálló indítványa esetében a bizottságnak kell abban dönteni, hogy támogatjuk-e a 
tárgysorozatba-vételt.  

Kérdezem tisztelettel, hogy ki az, aki támogatja ennek a törvénymódosításnak a 
tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 1 igen. Kérdezem, hogy ki az, aki nem támogatja. 
(Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodást. Tehát 1 igen, 3 tartózkodás és 
7 nem mellett nem támogatta a bizottság a tárgysorozatba-vételt. Nagyon szépen köszönöm a 
megjelenteknek. 

A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/54/2012.) 

Következik az eredeti 5. napirend, a Belügyminisztérium közbeszerzési mentesítési 
kérelme. Tisztelettel köszöntöm Tóth László helyettes államtitkár urat és dr. Lakfalvi Mária 
szakértőt.  

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz kötődő eljárás során a nettó érték 294 
millió 200 ezer forint. Jól mondom? 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e az írásbeli kérelemhez képest kiegészítenivaló? 

Ezt kérdezem tisztelettel. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A miniszter úr kérelmében szerintem minden benne van a darabszámoktól 
elkezdve. Az alaptörvény módosítása miatt vált szükségessé ezen különleges biztonsági 
fokozatú okmányok beszerzése. Az eddigi okmányok 2012. december 31-ig hatályosak, és a 
közbeszerzési eljárás elkezdése miatt fordultunk a bizottság elé, hogy szíveskedjenek előzetes 
döntést hozni annak érdekében, hogy a beszerzéseket eszközölni tudjuk. (Dr. Kocsis Máté 
távozik az ülésről.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megvizsgáltuk, magam is meg az alelnök úr is úgy 
találtuk, hogy mentesítésre érdemes ez a kérelem. Arra kérem tisztelettel, hogy majd az 
egyéves beszámolási kötelezettséget kísérjék figyelemmel, és minden egyes forint 
felhasználásáról kérnénk szépen tájékoztatást egy éven belül. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy észrevétel ezzel kapcsolatban. 
(Senki sem jelentkezik.)  

Akkor kérdezem tisztelettel, hogy ki az, aki támogatja a Belügyminisztérium 
közbeszerzés alóli mentesítési kérelmét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen szavazat van, 
egyhangú határozattal támogattuk. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/41/2012.) 

Soron következik az eredeti 6. napirend. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
képviselőit kérném, hogy amennyiben jelen vannak, foglaljanak helyet az asztalnál. 
Következetes gyakorlatunk, hogy személyes jelenlét nélkül nem döntünk. (A Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság képviselői bejönnek a terembe, és helyet foglalnak az asztalnál.) 

Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság képviseletében 
Madaras Bence igazgatóhelyettest, Holló Attila igazgató urat és Illényi Péter közbeszerzési 
tanácsadót. Itt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyújtott be mentesítési kérelmet, ha 
jól nézem, nettó 107 millió forint értékben. Helyes ez az összeg? (Madaras Bence: Igen.) 
Tehát nettó 107 millió forintos összegben.  

Kérdezem, hogy az írásbeli anyaghoz képest van-e valami változás vagy 
kiegészítenivaló. (Madaras Bence: Nincs.) A képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdés 
vagy észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen.  

Ez egy biztonságtechnikai fejlesztés ilyen szempontból, a kérelem tartalmazza azokat 
az információkat hiánytalanul, amelyek szükségesek az elbíráláshoz, összegszerűségét 
tekintve is. Itt arra kérném az igazgatóhelyettes urat, hogy az egyéves beszámolási 
kötelezettségre majd figyeljenek oda, mert ilyenkor a felhasználással kapcsolatosan egy éven 
belül van egy tájékoztatási kötelezettség.  

A képviselőtársaimat kérdezem, hogy kik támogatják a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság mentesítési kérelmét. (Szavazás.) 10 igen szavazattal egyhangú a döntés. Köszönöm 
szépen. További jó munkát kívánok! A bizottság megadta a mentesítést. 

Most pedig 4 perc technikai szünetet rendelek el a zárt ülés miatt. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 43 perc. 
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

 

 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 
 


