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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása; a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdenénk a mai ülést. Tisztelettel üdvözöljük a sajtó 
megjelent képviselőit is. 

Rendelkezésünkre áll a helyettesítések rendje, elnézést kérünk, ezzel voltunk 
elfoglalva. Németh Szilárd alelnök urat Tóth képviselő úr, Kocsis képviselő urat Csampa 
képviselő úr, Meggyes képviselő urat Csenger képviselő úr és Móring képviselő urat Lezsák 
képviselő úr helyettesíti. A bizottság határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirend szerint az 1. napirendi pont - és egyben tisztelettel 
üdvözlöm belügyminiszter urat, valamint a Belügyminisztérium többi megjelent képviselőjét, 
szakértőt, főosztályvezető urat - a belügyminiszter úr meghallgatása, 2. napirendi pont 
tájékoztató a trafikpályázatokkal összefüggő kérdésekről és a 3. az egyebek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e a napirenddel kapcsolatos kérdésük, észrevételük vagy más 
javaslatuk. (Nem érkezik jelzés.) Ha ilyen nincsen, akkor kérem tisztelettel, hogy szavazzunk a 
mai napirendről a helyettesítésekre is figyelemmel. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nemmel 
szavazott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) 
Egyhangú szavazással elfogadtuk a mai napirendet. 

Köszönöm szépen miniszter úrnak, hogy megjelent, és át is adnám a szót az éves 
meghallgatással kapcsolatosan. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása  

Dr. Pintér Sándor tájékoztatója  

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr, és egyben 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait is. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom a 
Belügyminisztérium elmúlt évi tevékenységét, amely a Nemzetbiztonsági bizottságot érinti.  

Mint ahogy a Honvédelmi és rendészeti bizottságnál is kezdtem, a legfontosabb az én 
megítélésem szerint az a tevékenység, amit az oktatási, képzési és az előmeneteli rendszerben 
végeztünk el. Az oktatási, képzési rendszert átalakítottuk, moduláris képzést hoztunk létre, és 
ez biztosítja azt a későbbiekben, hogy átjárható lesz a különféle szakterületeken a 
tiszthelyettesi és a tiszti tevékenység.  

Az egyes modulok elvégzését követően a saját szakterületükön már 
tevékenykedhetnek a kollégák, majd ezt követően, a generális képzés után egy speciális 
képzésben vesznek részt. A generális képzés azt biztosítja, hogy a Belügyminisztérium 
irányítása alá tartozó hivatásos állomány egységes utasításadási, utasításvételi rendet gyakorol 
be és tanul meg, ennek megfelelően az irányítása és reményeim szerint szervezettsége és 
eredményessége lényegesen jobb lesz a későbbi időkben. 

Nemcsak az alapképzésnél, hanem az egyetemi képzésnél is jelentős változás van, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem belépésével egy egységes alapot tudunk képezni, egy 
egységes almamáter kialakításával a köztisztviselők, illetve a hivatásos állomány képzése, azt 
gondolom, hogy az ország javát fogja szolgálni. 

Külön ki szeretném emelni a jelenleg már szolgálatban állók továbbképzési rendszerét. 
A továbbképzési rendszer a tavalyi év július 30-án kiadott belügyminiszteri utasításon alapul, 
amely a vezetők képzését, a kor követelményeinek megfelelő képzését, továbbképzését 
jelenti, és a későbbiekben ez befolyásolja a teljes személyi állomány folyamatos képzését, 
továbbképzését, egyben a kiválasztási rendszernek a 2013. január 30-án kiadott 
belügyminiszteri utasítás szerinti átalakítását. Ez egy rendészeti tehetséggondozást is jelent, 
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amelynek a lényege az, hogy ne véletlenszerűen, egyes szubjektív elemekkel tűzdelve 
történjen meg a későbbi vezetői, parancsnoki kiválasztás, hanem legyen egy tehetségkutatás, 
legyen egy teljesítményfelmérés, és ennek a tehetségkutatásnak és teljesítményfelmérésnek az 
alapján alakítsuk ki a karrierrendszert. Ezek alapján a tavalyi esztendőben már 80 felsővezető 
képzése történt meg, és mintegy 1500 középvezető továbbképzése, különös tekintettel az 
informatika fejlődésére, az informatikai képzése alakult ki. 

A Belügyminisztérium másik legfontosabb feladatának az elvégzettek között azt 
találtam, hogy a szervezeti átalakítások megtörténtek, és ez a szervezeti átalakítás 
gyakorlatilag érintett több szervezetet. Mindenekelőtt kiemelném a Köztársasági Őrezred 
átalakítását: gyakorlatilag a Köztársasági Őrezred önálló szervezetként megszűnt, és a 
Nemzeti Nyomozó Irodához, illetve a Készenléti Rendőrséghez történt beszervezésre. 
Ugyanúgy átalakult a Nemzeti Nyomozó Iroda is: a Nemzeti Nyomozó Iroda az ORFK 
közvetlen irányítása alól kikerült, és szintén a Készenléti Rendőrséghez került.  

Ez a két lépés azt tette lehetővé, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság a 
későbbiekben csak stratégiai feladatokat és ellenőrzési feladatokat, irányítási feladatokat 
ellátó szervezetté vált. Az operatív tevékenység így teljes egészében kikerült a közvetlen 
irányítása alól; operatív tevékenységet csak a Repülőtéri Igazgatóság, a Készenléti Rendőrség 
és a megyei rendőr-főkapitányságok, illetve ezek alárendeltségében működő szervezetek 
végeznek. Ez létszám-átalakítással is járt, és ez lehetővé tette azt, hogy az operatív gyakorlati 
munkával foglalkozók létszáma megemelkedjen. Ez a létszámemelkedés - miután 
többlépcsőssé vált - azt is lehetővé tette, hogy több rendőr került az utcára, több olyan 
gyakorlati munkát végző személy került ki az elvi irányításból, aki az elvi irányításból már 
felkészült, és ezt jól tudja kamatoztatni a hétköznapok gyakorlati tevékenysége során. A 
szervezeti átalakítás ezekkel gyakorlatilag a jelenlegi kormányzás alatt elviekben befejeződik, 
és most már a gyakorlati munkára tudjuk fordítani teljes egészében a figyelmünket.  

A tavalyi tevékenységet figyelembe véve, azt gondolom, a Belügyminisztérium 
szervezetei az elvi változtatásokon túl az azonnalos kihívásokra is megfelelően tudtak 
reagálni. Felgyorsult a reagáló képesség az irányítása alatt lévő szerveknek, és ezzel a 
felgyorsult reagáló képességgel mind a katasztrófavédelem, mint pedig a titkosszolgálatok is 
gyorsabban tudtak működni.  

Itt külön szeretném megköszönni a segítséget a bizottságnak azokban az ügyekben, 
amelyekben részt vett. Itt gondolok azoknak a korábbi ügyeknek a feltárására, amelyek erősen 
kétségesek, hogy a titkosszolgálatok szabályzatai szerint történtek meg. Ezt az 
együttműködést köszönöm, és kérem a következő időszakban is. 

Miután a jelenlegi ügyek kezelése jelentősen lekötötte az erőinket, azért azt szeretném, 
ha az elmúlt időszak ügyeinek feltárása tovább folytatódna. Ennek érdekében informatikai 
fejlesztést hajtottunk végre, ami a korábbi ügyek digitalizálásával kutathatóvá és gyors-
kutathatóvá válik. Ezeket majd szeretnénk a bizottságnak bemutatni, és a korábbi ügyek 
feltárása során ezeket szeptembertől már igénybe lehet venni. 

Külön köszönöm azt a jogszabályi segítséget, ami a C típusú ellenőrzés átalakításával 
történt meg - jelenleg is még ugye folyamatban van -, hisz ez biztosítja majd a későbbiekben 
azt, hogy ne csak előzetesen mondjuk egy emberre, hogy meg fog felelni egy feladat 
ellátására, hanem a feladata ellátása során is ellenőrizhető legyen, hogy valóban, amikor már 
kísértések is érték személyét, akkor ellen tudott-e állni, és megfelelő módon tudja-e 
Magyarországot szolgálni. A jogszabályi segítség, azt gondolom, ezeken a területeken a 
hatékonyságot fogja növelni és a felelősségtudatot is ezekben az emberekben 
mindenféleképpen, akik ezen a vizsgálaton át fognak esni.  

Ami kívülről nem látszik, az az, hogy összehangolt tevékenységsorozat kezdődött meg 
a minisztériumon belül, és ennek az összehangolt elvi tevékenység sorozatnak a gyakorlati 
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életben is visszaköszöntek az eredményei. Itt jól látható a rendőrségen belül a Készenléti 
Rendőrségen történt változások eredménye, hiszen ha megtekintjük, hogy 2012-ben a 
Készenléti Rendőrség 203 ezer rendőri intézkedési foganatosított, akkor ez 14 százalékkal 
több, mint a 2011. évben. Nem is ez a lényege, hanem az, hogy milyen eredményességgel 
hajtott ezt végre: az előállítások száma 40 százalékkal nőtt; az elfogások száma 54 százalékkal 
nőtt; a büntetőfeljelentések száma 90 százalékkal emelkedett; az elfogások körében a 
szándékos bűncselekmény elkövetésen tetten ért személyek száma a Készenléti Rendőrség 
által 107 százalékkal nőtt - nem 107 százalékra, 107 százalékkal -, tehát megduplázódott; 39 
százalékkal növekedett az elfogatóparancs alapján kőrözés alatt álló személyek száma. 

Ezek azt bizonyítják, hogy az a gördülő akció, amit a Készenléti Rendőrség 
vezetésével bevezettünk - megyéről megyére haladva meghatározatlan időpontokban jelennek 
meg egy-egy területen -, meglepetésszerűen érte a bűnözőket, hisz ha azt vesszük, hogy az 
elfogások száma, amely szándékos bűncselekmények területén történt, megduplázódott, azt 
bizonyítják, hogy ez az átszervezés, ez az új elmélet a gyakorlatban beváltotta a reményeket. 

Külön szeretném itt még kiemelni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
együttműködését a rendőri szervekkel; különösen az illegális migráció területén e nélkül már 
nem is tudna megfelelően működni, mert az illegális migránsok száma a tavalyi évben szintén 
jelentősen emelkedett, az idei évben meg, úgy tűnik, meg fog duplázódni. 

A Terrorelhárítási Központ tevékenysége beilleszkedett teljes egészében a 
Belügyminisztérium szervezetei közé. Itt a rendőrséggel való együttműködésénél, a kiemelt 
bűncselekményt elkövetők elfogadásánál jelent ez rendkívüli eredményt, a másik meg a 
Terrorelhárítási Központnak a Nemzetbiztonsági Hivataltól átvett feladatai, amelyek a 
terrorszervezetek felderítését és terrorcselekmények megelőzését szolgálják. Mind hazánkban, 
mind pedig nemzetközileg beilleszkedett a rendszerbe. 

A szakszolgálat is némiképp át lett szervezve, ennek az együttműködése is jól látszik. 
Teljes egészében valamennyi, a szakszolgálat tevékenységéhez kötődő szervezet, amely a 
szakszolgálaton kívül jött létre, bevezénylésre került a szakszolgálathoz, ezzel a 
hatékonyságát megnöveltük ezeknek a területeknek. 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat tevékenységét bizonyítja, hogy 653 titkos nyomozást 
végzett, és 664 megbízhatósági ellenőrzést. Ennek a megbízhatósági ellenőrzésnek sajnálatos 
módon nyolc fő nem felelt meg, el kellett a testülettől bocsátani, és 116 fő kapott olyan 
fegyelmi fenyítést, amely figyelmeztette, hogy a későbbiekben a feladatát más módon kell 
végrehajtani. 

Itt azt gondolom, az állomány sérülékenységének vizsgálata beváltotta a reményeket, 
hisz a megfelelő módon előkészített vizsgálatok meg is akadályozzák sok esetben, hogy olyan 
személyek kerüljenek a szolgálathoz, akik a későbbiekben nagy valószínűséggel nem felelnek 
meg az elvárásoknak. 

A kiberbűnözésre történő átalakításról kell még szót ejteni. Az egyik legfontosabb 
európai uniós elvárás, hogy megfelelő választ tudjunk adni - közösen az Unióval - a 
számítógépes bűnözés kihívásaira egy számítógépes bűnüldöző szervezet összehangolt 
működésével. Több szervezetnél is létrehoztunk kifejezetten magas felkészültségű, 
informatikai végzettséggel rendelkező szakemberekből álló csoportot, amelynek 
eredményeképpen, mondhatom, Magyarország azon kevés országok közé tartozik, amely az 
Anonymus szervezet által elkövetett támadások elfogását is végre tudta hajtani. 

Az egységesítéshez hozzátartozott az egyenruházati egységesítés, amely a bevont 
szervezeteknél a kitűzött időintervallumban halad. 

Külön szeretnék még szót ejteni a 112-es hívószám integrálásáról. Ez, 
meggyőződésem szerint, a hosszú előkészítő munka eredményeképpen, az alapos és hosszú 
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előkészítő munka eredményeképpen ez évben kísérleti üzemben megindul, és a kísérleti 
üzemet fel fogja váltani jövő esztendőben egy általános üzemmód.  

Négy főkapitányságon jelen pillanatban is próbáljuk már az elképzeléseket 
megvalósítani; ezek nagyon érdekes tapasztalatokat hoztak számunkra. Az egyik ilyen 
tapasztalatot meg is osztanám. A 112-es segélyhívó számra legtöbbet érkezett hívás az egy 
ellenségesnek nevezett hívás, amely nem bejelentést, hanem valamilyen kísérletet tartalmaz, 
hogy hogyan reagál a rendőrség, vagy egyáltalán működik-e az a telefonkészülék, amelyről a 
hívás történik, hangsúlyozom, amelyikről a hívás történik. Ez az összes 112-esre érkező hívás 
több mint 60 százalékát adja ki, tehát az állampolgárainkban nem tudatosul az, hogy ez egy 
segélykérő szám, és sok esetben mástól veszik el a lehetőséget, egy gyorsabb rendőri 
intézkedés elől. 

3500 személygépkocsit vásároltunk. A korábbi időszakban bérelt 
személygépkocsiknak lejárt a bérleti ideje, és a jelenlegi gazdasági számítások azt indokolták, 
hogy most nem szabad a bérleti konstrukciót használni, hanem vásárolni kell a gépkocsit, 
ezeknek a vásárlása megtörtént. 

EDR-rádiórendszer továbbfejlesztése történik meg. Jelen pillanatban már a 
személygépkocsikba szerelt és a tehergépkocsikba, tűzoltójárművekbe szerelt EDR rádiók 
alkalmasak arra, hogy a helyét meghatározzák a gépjármű tartózkodásának. A későbbiekben 
szeretnénk ezt úgy kiterjeszteni, hogy ne csak a gépkocsik helyét, hanem a járőrök helyét is 
tudja az ügyelet minden pillanatban. 

Ha össze szeretném foglalni az elmondottakat, akkor azt szeretném a 
Nemzetbiztonsági bizottságnak elmondani, hogy olyan politikai csoportosulás vagy olyan 
ellenséges támadás, amely Magyarországnak a nemzetbiztonságát hosszú távon veszélyeztette 
vagy nagymértékben veszélyeztette, teljes mértékig soha nem tudott kialakulni, megfelelő 
időben megfelelő reagálással ezt sikerült megakadályozni. 

Nagyon röviden összefoglalva ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Képviselőtársaimé a kérdezés 

lehetősége. Harangozó Tamás képviselőtársam jelezte, de most már Mile Lajost is látom, 
hogy szintén jelentkezett. Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! 

Kérdések, válaszok  

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Miniszter Úr! Ugyan a héten már volt szerencsénk egy meghallgatáson találkozni, 
hiszen a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén a rendőrség és a BM egyéb rendészeti 
szerveinek tekintetében a meghallgatás már megtörtént, ez most már a Nemzetbiztonsági 
bizottság, ezért alapvetően a kérdéseim nekem a nemzetbiztonsági kérdéseket érintő ügyekben 
lesznek, de azért egy mondatot az előbb elhangzottakra reagálva. A Készenléti Rendőrség 
hatékonyságának a növekedése, még egyszer mondom, alapvetően azt gondolom, nem ennek 
a bizottságnak a hatásköre, de ha már elhangzott az, hogy mondjuk 107 százalékkal sikerült 
növelni a hatékonyságot, azt szeretném megjegyezni, hogy ezt azért az emberek nem így 
érzik, és azt gondolom, szakmailag is megkérdőjelezhető az a módszer, amit a miniszter úr 
pozitív példaként említett. Én nem látom annak semmi értelmét, hogy készenléti rendőrök 
úgymond - ahogy miniszter úr fogalmazott - meglepetésszerűen egy-egy települést 
megszállnak, gyakorlatilag - megint képletesen mondom - egyik táblától a másikig végigverik 
a falut vagy a várost, az ott lévő összes biciklist, autóst és esetleg tilos helyen dohányzót 
végigbüntetik. Ez nyilvánvalóan a statisztikában nagyon jól mutat, de két probléma van: ez 
továbbra is csak az ott élő emberek életének megkeserítésére alkalmas, nem a bűnözők 
felkutatására, és a legnagyobb problémám nekem ezzel a megoldással az, hogy és mi fog 



- 9 - 

történni, miniszter úr, azon a településen, ha a Készenléti Rendőrség meglepetésszerű, pár 
perces vagy néhány órás ellenőrzésének vége szakad? A következő hetekben, hónapokban, 
években, mikor fog sorra kerülni újra ez a település? Azt gondolom, lehet hogy ez a módszer 
pillanatnyilag eredményeket hoz, lehet hogy meg lehet ijeszteni az ott élő embereket, az 
biztos, hogy az életüket meg lehet vele keseríteni, én azt gondolom, hogy a szolgálatot 
teljesítő rendőrök sem különösebben élvezhetik ezt a típusú munkát, de a pénzbehajtáson 
kívül ennek túl sok hosszú távú értelmét, azt gondolom, nem nagyon lehet látni, azonkívül, 
hogy erőforrásokat pazarlunk ilyen tekintetben. 

Ami a nemzetbiztonsági témakört illeti. Szeretném kérdezni a miniszter úrtól a 
parlament előtt lévő nemzetbiztonsági törvény tekintetében, amiben az A, B és C típusú 
ellenőrzés jelenlegi formája megszűnik, és csak a legátfogóbb, C típusúnak megfelelő szint 
lesz a jövőben. Szeretném kérdezni a miniszter urat, van-e arra pontos száma, ha nincs, akkor 
becslése, hogy ez hány embert fog érinteni. Hogy mindenki értse, itt most nem elsősorban 
azokról a politikusokról beszélünk, akiknek a parlamenti munkája miatt kötelező ez az 
ellenőrzés, hanem itt számos, akár ezres nagyságrendben is mérhető olyan köztisztviselőkről, 
szolgálati jogviszonyban álló emberekről beszélünk, akiknek a mindennapi munkakörük 
alapján - mondjuk egy miniszteri titkárságon ülő titkárnőtől kezdve természetesen a 
titkosszolgálatoknál vagy a rendvédelemnél dolgozó kollégák - ez szükséges. Hány embert 
érint ez a dolog? Ugyanis az új törvény rendszere szerint - és ezt már kérdezem -, jól értjük-e, 
hogy az a sok száz, akár több ezer ember mindenféle célhoz kötöttség, gyanú és indok nélkül 
évente kétszer, 30 napon keresztül minden titkosszolgálati eszközt beleértve ellenőrizhető a 
tudta nélkül. Ami ennél erősebb, hogy a törvény értelmében ő és családtagjai is lehallgatás, 
megfigyelés, környezettanulmány végzése alá vonhatók évente kétszer 30 napra, még egyszer 
mondom, a törvény jelenlegi szövege szerint, megítélésünk szerint mindenféle indoklás és 
gyanú nélkül is folyamatosan, amíg a C típusú ellenőrzés, illetve elvileg a C típusú védelem 
alatt állnak. Azért kérdezem, mert ez egy elég komoly ijedelmet és megmondom őszintén, 
kétséget ébresztett nagyon sok emberben Magyarországon, hogy amennyiben neki közvetlen 
hozzátartozója vagy rokona ilyen munkakörben dolgozik, akkor őt is ezek szerint mindenféle 
indok, célhoz kötöttség, még egyszer mondom, nélkül évente kétszer 30 napra - akár a 
magánéletét is tekintve - ellenőrzés alá lehet vonni. Szeretnénk kérdezni, hogy ez így rendben 
van-e, rendben lesz-e, vagy mit tud ezeknek az embereknek mondani. 

A másik, hogy miniszter úr is említette a megbízhatósági vizsgálatot, amit elsősorban - 
mint ahogy sok minden mást ebben az országban az elmúlt három évben - a rendészeti 
dolgozókon kísérleteztek ki, és aztán szépen haladunk tovább a civil polgárok felé. Ebben az 
ügyben is a rendészeti dolgozók tekintetében vezették be a megbízhatósági vizsgálatot, de 
tavaly nyáron már egy törvénnyel lehetővé tették, hogy a teljes köztisztviselői karra is - ami 
közel 80-90 ezer ember, és azok családjait is nyilván valamilyen szempontból érinti – 
kiterjesztik. És a Nemzeti Védelmi Szolgálat minden egyes köztisztviselőt, közalkalmazottat, 
kormánytisztviselőt megbízhatósági vizsgálat alá vonhat. Hogy mindenki értse, ez arról szól, 
hogy bűncselekménnyel provokálhatják a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai azokat az 
embereket, akik ilyen ellenőrzés alatt vannak. Ugye most egy törvény bekerült a parlament 
elé, hogy ezeknek csak egy bizonyos köre fog hatályba lépni július 1-től, ha jól értem, de még 
nem fogadták el első körben. Ezt szeretnénk kérdezni, hogy erre egyébként az NVSZ-nél fel 
vannak-e készülve a kollégák, hiszen én sem a költségvetési törvényben, sem a BM fejezetei 
között sehol ennek a hatáskör-kiterjesztésnek az anyagi fedezetét, személyi állományt érintő 
fedezetét nem láttam. Ez az egy kérdés nyilván.  

A másik pedig az, hogy nem tartja-e a miniszter úr álságosnak, hogy amikor ma olyan 
világban élünk Magyarországon, hogy hangfelvétel bizonyítja, hogy fideszes országgyűlési 
képviselő és politikustársai azok, akik egyébként állami trafikjogosultsággal, koncesszióval 
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csencselnek, és az egész ország attól zajos, hogy politikusok mutyiznak és döntenek az 
emberek feje fölött korrupciógyanús ügyekben, akkor a magyar kormánynak az a reakciója 
erre, hogy a kormánytisztviselői kart meg majd a minisztériumok portásait, ügykezelőt meg 
titkárnőit fogják bűncselekménnyel provokálni, hogy hátha lebuknak. Ebben a törvényben 
természetesen politikai döntéshozók, felelős kormányzati tisztviselők ki vannak zárva a 
vizsgálat alól. Azt gondolom, ez egyszerűen elképesztő.  

Tehát ha valóban Magyarországon a korrupció ellen akarnak harcolni, akkor ezt a 
törvényt visszavonják, és beterjesztenek egy olyat, amelyik azoknak az embereknek a 
vizsgálatát teszi lehetővé - ha már valakit vizsgálni akarnak -, akik ezeket a döntéseket 
valóban meghozzák, miniszter úr, és nem azoknak az embereknek, akiket meg egyébként is 
kellően félelemben és elnyomás alatt tartottak az elmúlt időszakban is; azokat az 
ügyintézőket, köztisztviselőket, közszolgákat, akik egyébként a feladatokat végrehajtják ma 
Magyarországon. 

A harmadik kérdésem pedig az, hogy tettek-e a szolgálatok, a Belügyminisztérium és 
az alárendelt hivatott szolgálatok preventív intézkedéseket a trafikügy koncessziójának 
kihirdetése, a törvény megszületése, a pályázat kiírása és elbírálása során, folyamatában. 
Azért kérdezem, mert ugye a szerencsejátékügyre mindenki emlékszik, ott egy 
belügyminisztériumi jelentés volt az, ami miatt a miniszterelnök, a kormány és utána az egész 
Fidesz-frakció elég radikális döntést hozott - egyébként abból a szempontból, hogy egy sok 
száz milliárdos piacot állami és parlamenti eszközökkel szűkítenek és újraosztanak, egy az 
egyben megfelel egymásnak a két ügy. Itt egy 500 milliárdos piac újrafelosztásának lehetünk 
nap mint nap szemtanúi most már egyre mélyebbre süllyedve a részletekben egyébként, és azt 
gondolom - még a politikai szálat leszámítva is -, hogy ahogy a szerencsejátéknál, itt is 
természetesen alkotmányos kötelessége lenne a nemzetbiztonsági szolgálatoknak ezt a 
folyamatot figyelnie.  

Kötelessége lenne figyelnie arra, hogy vannak-e szervezett bűnözői körök, akár 
külföldi érintettség vagy bármilyen más olyan folyamat Magyarországon, akik egy pályázati 
rendszerrel visszaélve, arra rászervezve, az alapvető pályázati célokat megkerülve vagy azt 
kijátszva tisztességtelen vagy akár törvénytelen szintű előnyhöz kívánnak szervezetten jutni. 
Amikor már nyilvánvaló nyilvános cikkek vannak arról, hogy például Baján egy 81 
négyzetméteres lakásban 25 olyan céget jegyeznek be, amelyiknek több mint 90 
trafikjogosultsága van az ország számos részén - akik egyébként a cikk hosszú leirata és 
különböző hivatkozásai alapján, nagyjából néhány lépésen belül igazolhatóan azzal a Tabán 
Trafik Zrt.-hez, illetve Continental céghez kötődő személyekkel vannak összefüggésben vagy 
konkrétan fedésben, akik ugye Lázár János, a törvény beterjesztőjének ismerősei, barátai, 
hogy üzlettársai-e, azt nem tudom, de azt tudjuk ugye, hogy maga a törvény beterjesztését is 
ennek a cégnek az aláírásával sikerült Brüsszelbe annak idején kiküldeni -, akkor innentől 
kezdve felmerül akár a politikai összefonódás is ebben az ügyben.  

Szeretném kérdezni a miniszter úrtól - első körben csak kérdezni -, hogy egyáltalán a 
szolgálatok ebben a tekintetben végeztek-e preventív vizsgálatot, és folyamatában is 
figyelemmel kísérték-e ezt az ügyet.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mile képviselő úré a szó. 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Úr! Köszönöm szépen a beszámolót, és külön örültem annak a megjegyzésének, 
amelyben elismerte a bizottság munkáját az elmúlt időszak bizonyos zűrös ügyeinek 
feltárásában, sőt arra biztatott bennünket, hogy ezt igyekezzünk folytatni. Emiatt is 



- 11 - 

felbuzdulva, ezen az elismerésen, szeretnék egy kicsit visszábbnyúlni az időben, amikor a 
kérdésemet felteszem. 

Itt a sajtóban, főleg kormány közeli orgánumokban többször is napvilágot láttak olyan 
feltételezések, állítások, miszerint a szolgálatok és a szervezett alvilág között - egészen a ’90-
es évek elejétől kezdve - létező, működő kapcsolat volt. Ha ez igaz, akkor joggal vetődik fel a 
kérdés, hogy a mindenkori belügyi vezetés miért nem ment alaposabban ezeknek a dolgoknak 
utána. Hogyan történhetett az meg - megkerülhetetlen Portik Tamás neve -, hogyan 
fordulhatott az elő, hogy az ezredforduló táján ezt a fiatalembert nem sikerült elfogni, sőt elég 
tekintélyes időt töltött szökésében? Egyáltalán hogyan lehetséges az, hogy nem fektettek erre 
nagyobb hangsúlyt és nem figyeltek erre oda? Hogyan létezik, hogy őt nem tudták elfogni? 

A következő kérdésem kapcsolódik a szerencsejátékhoz, csak más kontextusban, mint 
ahogy Harangozó képviselő úr felvetette. Emlékszünk az eseménytörténetre, maga Lázár 
János mostani államtitkár úr volt az, aki bejelentette, hogy komoly nemzetbiztonsági 
kockázatok rejlenek az ügy mögött, és ezért rajtaütésszerű gyorsasággal kell megváltoztatni a 
szerencsejáték-felügyeleti törvényt, mert ez így egyébként a továbbiakban nem tartható.  

Jó lenne azért tényleg tudni, hogy valósak és konkrétak voltak-e ezek az információk. 
Ha igen, akkor joggal kíváncsi rá a bizottság is meg azt gondolom, a közvélemény is, hogy 
milyen nyomozati tevékenységet vont ez maga után. Milyen tevékenységet folytattak a 
hatóságok, hogy utánajárjanak ezen állításoknak? Kik voltak azok, akik befolyásolni 
próbálták a politikusokat, és milyen politikusokat próbáltak befolyásolni? Kiket akartak 
befolyásolni? Tehát jó lenne látni, hogy egy ilyen elég erős bejelentés után - aminek meg is 
voltak a következményei egészen a jogalkotási elmenve - a nyomozati területen milyen 
következményei voltak, hiszen ott is kellett lenniük. 

Én most itt a trafikügybe nem gabalyodnék bele, ahogy említette a képviselőtársam, 
valóban hangos tőle a közélet. Kicsikét tágítanám. Abban az esetben van-e az 
Alkotmányvédelmi Hivatalnak feladata, ha esetlegesen tudomására jut egy olyan információ, 
hogy politikusok, kormánytisztviselők valamilyen jogellenes eljárásban tevékenykednek vagy 
korrupciós ügyekben érintettek? Ha esetleg van ilyen, akkor az információt átadták-e a 
társszerveknek? Egyáltalán volt-e ilyen? És ha igen, akkor a társszerveknek átadták-e a 
vonatkozó információkat? Egyáltalán ilyen esetekben mi a pontos eljárásrend? Még egyszer, 
ami a legfontosabb, hogy történt-e ilyen az elmúlt időszakban vagy sem.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki képviselő úr jelentkezett még. 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Belügyminiszter Úr! 

Nagyon sok olyan észrevételt, kérdést feltettek már, amit magam is kívántam, így azokat nem 
ismétlem meg.  

Valóban, ahogy Harangozó képviselőtársam fogalmazott, a rendőrséggel kapcsolatban 
- tekintettel arra, hogy nem pártpolitikai vagy nem kellene, hogy pártpolitikai kérdés legyen a 
közrend és közbiztonság - én is árnyalnám egy picit a képet kritikai éllel. Tudjuk nagyon jól, 
hogy azért a statisztikákat fenntartásokkal kell kezelni, de ha hihetünk a www.police.hu 
weboldal adatainak, akkor azt láthatjuk, hogy 2012. január és április között 1,3 milliárdos 
bírságbevétel történt a rendőrség részéről, míg idén, 2013. január és április között 2,6 milliárd, 
tehát több, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor 101 százalékos emelkedés tapasztalható.  

Azt gondolom, ez nem pusztán a büntetési tételek emelkedésének köszönhető, hanem 
itt teljesen egyértelmű, hogy ez részben statisztikajavító és főleg költségvetés-javító, részben 
pedig hangsúlyeltolódás látható a rendőrség munkájában. Ezzel kapcsolatban csak az a 
kérdésem, hogy felül akarják-e ezt bírálni, vagy a miniszter úr gondol-e arra, hogy itt egy picit 
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újra kellene gondolni az irányokat és a hangsúlyokat, tekintettel arra, hogy túl azon, hogy a 
bűncselekmények és főleg a társadalomban leginkább irritációt kiváltó személy és vagyon 
elleni bűncselekménytől - noha nem derül ki mindegyik, így is hangos a sajtó nap mint nap, 
legutóbb Egerszalók esetében láthattunk, hallhattunk ilyen híreket - nem kellene a 
rendőrségnek picit másfelé tolni a munkavégzését, mint kizárólag a közlekedés. Nyilván az is 
fontos, de itt azért a legvédtelenebb társadalmi csoportokkal szemben egyre irritálóbb és egyre 
több bűncselekmény történik. 

Ennyit a rendőrségről, és hogy én már ne ismételjek olyanokat, ami elhangzott, én a 
terrorizmussal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy nyilván mindenkinek megvan a saját 
szubjektív vagy részben objektív tapasztalata és véleménye arról, hogy Magyarország 
mennyire terrorfenyegetett vagy van-e terrorizmus, a közelmúltban megjelentek különböző 
nemzetközi tanulmányok, ahol Magyarországot még részben, említés szintjén sem sorolják 
föl, tehát nem is tesznek rólunk említést terroristafenyegetettséggel kapcsolatban vagy 
bármilyen terrorcselekménnyel kapcsolatban, így én azt szeretném kérdezni a belügyminiszter 
úrtól, hogy indokoltnak tartja-e továbbra is a Terrorelhárítási Központ ilyen arányú jelenlétét, 
tekintettel arra, hogy 2013-ban 13 milliárdos költségvetéssel dolgozik. Én azt gondolom, hogy 
annak a pénznek vagy legalább egy részének helye lenne máshol, ami valóban akut és égető 
probléma, nem pedig nem létező fantomok ellen küzdeni, vagy különböző feneketlen kútba 
önteni ilyen értelemben, mert Magyarországon nem igazán tapasztalunk olyan jellegű 
terrorcselekményeket, amely indokolná ezt az összeget. (Csenger-Zalán Zsolt: Pont azért!)  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e első körben 

még kérdés. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Igazán Harangozó 

képviselőtársunk kérdései indítottak arra, hogy jómagam is az első körben kérdéseket 
fogalmazzak meg, hiszen rögtön az első kérdése a Készenléti Rendőrség akciói kapcsán - én 
azt megdöbbentőnek tartom, képviselőtársam, hogy az az MSZP, amelyik 2006-ban azonosító 
nélkül kivezényelte békés tüntetők ellen a Rebiszt, ahol szemeket lőttek ki, ahol földön fekvő 
embereket rugdostak, most ez a kérdés egyáltalán felmerül, hogy ez a rendőrség, a Készenléti 
Rendőrség településeken razziákat, akciókat tart. Az én tudomásom szerint tökéletesen a 
szabályzatuknak megfelelő módon történik minden. Ez lenne a kérdésem belügyminiszter 
úrhoz, hogy van-e a Készenléti Rendőrség tagjain azonosító szám, történt-e fegyverhasználat 
ezek alatt az akciók alatt, és kilőtték-e emberek szemét. 

A második ilyen kérdés a megbízhatósági vizsgálatok kérdésköre. Értem én, hogy egy 
korrupcióellenes fellépés bizonyos körökben problémát jelent. Én nem gondolnám ezt, én azt 
gondolom, ha itt a 664 vizsgálaton 8 fő fennakadt, illetve százegynéhányan fegyelmiben 
részesültek, az mindenképpen azt jelzi, hogy ennek van létjogosultsága, és szükség is van rá. 
A kérdésem az lenne, hogy a 8 fővel mi történt, történt-e további intézkedés, illetve esetleges 
feljelentés. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Csampa képviselőtársamnak megadnám a szót, 

tisztelettel annyit jegyeznék meg, hogy üdvözlöm a kampányt és a kampány betüremkedését a 
Nemzetbiztonsági bizottságba, Csenger képviselőtársamnak sikerült a Nemzetbiztonsági 
bizottság elé ide nem illő kampánymondatokat mondania. Legalább belügyminiszter úr látja, 
hogy nem mindig sikerül teljesen a szakmaiságát fenntartani a bizottságnak.  
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Nem értem, Csenger képviselő úr, hogy az MSZP kit vezényelt ki, ezt nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. A Szocialista Párt senkit nem vezényelt ki 2006-ban, semmilyen 
rendőröket. A közhatalmat nem a pártok gyakorolják, szeretném jelezni Csenger képviselő 
úrnak, ha az alkotmányjog óráról vagy másról hiányzott volna ilyen téren. Azt gondolom, ez 
nem ideillő. 

Parancsoljon, Csampa képviselő úr! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én igazából elnök úrtól egy 

kicsi mértékletességet szeretnék kérni, már csak a tekintetben, mert Csenger-Zalán képviselő 
úr szerintem nem az effektív Szocialista Pártra, hanem a szocialista kormányzatra utalt, mert 
önök voltak azok, akik 2006-ban kormányoztak. Azt gondolom, hogy ezt vetítette elő 
képviselőtársam, hozzáteszem, szerintem joggal, hiszen ha a rendészeti kérdéseket vesszük 
alapul, akkor az összehasonlítási alapot valamihez mindig kell mérni, és adott esetben lehetett 
ez is képviselőtársamnál. 

Ezen túlmenően én mindenféleképpen szeretném visszautasítani Harangozó 
képviselőtársamnak olyan szavait, mondatait (Dr. Harangozó Tamás: Mit?), ami adott 
esetben mondjuk a média előtt, mert persze természetesen ismerjük már a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság üléséről is képviselőtársamat, aki meglátja a kamerákat, és kicsit 
elragadtatja magát. Mert azt, hogy a rendőrök végigverik vagy megijesztik az embereket, azt 
gondolom, vissza kell hogy utasítsam, mert azok a belügyminiszter úr által is 
megfogalmazott, hogy mind törvényesen, mind a jogszabályoknak megfelelően, mint 
valamilyen szinten tervezett vagy akciót hajtanak végre, vagy adott esetben besegítenek a 
megyei rendőr-főkapitányságra vagy egy területre, az nem azt jelenti, hogy végigverik az 
embereket. Lehet hogy az elmúlt időszakban használt szóhasználata vagy gyakorolta ez 
indokolt vagy éppen ön így gondolja, én azért azt gondolom, hogy ezt visszautasítom mind a 
kormánypártok nevében, mind a magam nevében, és azt gondolom, hogy nem biztos, hogy 
szükséges a rendőrséget megint csak egy morális válságba taszítani. Én úgy gondolom, 
ellenzéki képviselőtársamnak is inkább a konstruktívabb irányba kellene a megszólalását e 
tekintetben megtennie. 

A Szerencsejáték Rt.-vel kapcsolatban, Mile képviselő úr is felvetette. Bár akkor még 
nem voltam a bizottság tagja, de volt szerencsém tájékozódni, és ha jól tudom, akkor korábbi 
bizottsági ülésen is volt már ez téma, zárt ülésen természetesen, ahol konkrétan, gyakorlatilag 
tényszerűen tájékoztatták a bizottságot. Azt gondolom, hogy ne keverjük össze a gyümölcsöt 
és a zöldséget, e tekintetben a bizottság kapott konkrét tájékoztatást, és ha arról szól a dolog, 
hogy szükségeltetik e tárgykörben, akkor mind az Alkotmányvédelmi Hivatal, mind pedig 
adott esetben a miniszter úr is szerintem meg fogja ezt tenni. 

Én a miniszter úrnak először is szeretném megköszönni azt a tájékoztatót, amit a 
szervezeti átalakítással kapcsolatban tett, hiszen úgy gondolom, hogy ehhez képviselőtársaim 
egyike se szólt hozzá, már csak azért sem, 2010-ben létrehoztuk vagy mondhatom azt, hogy 
újjáépítettük a Belügyminisztériumot, mert a korábbi kormányzati ciklusokban olyan, hogy 
Belügyminisztérium, nem létezett. Egy nagy kihívás volt a belügyminiszter úr számára, hogy 
ezt az ágazatot újra egybetartsa, illetve szervezetépítés kapcsán gyakorlatilag felépítse. Az, 
hogy a gyakorlati részeknél tartunk, és a gyakorlati elemek most már visszaköszönnek akár a 
hétköznapokban is, én azért ajánlom ellenzéki képviselőtársaimnak, hogy végig kellene 
sétálni adott esetben aluljárókban vagy nem csak aluljárókban, de adott esetben a Körúton is, 
és láthatunk most már olyan rendőröket is, akik nem a kocsiban elszáguldoznak, hanem kint a 
közterületeken járőröznek, én azt gondolom, hogy ez növelheti a közbiztonságot 
mindenféleképpen. 
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Nekem egy kérdésem lenne, ami a Honvédelmi és rendészeti bizottságban felmerült, 
és úgy gondolom, ebben a kérdésben talán kérhetjük majd az ellenzék támogatását is, és a 
miniszter úr is megfogalmazta, ez pedig a migrációs kérdés. Úgy gondolom, hogy a migrációs 
kérdés akár területi közbiztonsági kérdés is, azokra a területekre értendő, ahol különböző 
befogadóállomások vannak, és itt valamilyen törvényi hátteret, illetve törvényi szabályozást is 
szeretne majd a Belügyminisztérium foganatosítani vagy éppen módosítani, maradjunk a 
szakszavaknál. Ha ezzel kapcsolatban esetleg belügyminiszter úr adna egy rövid tájékoztatót, 
hogy mi lenne az irány, miben kérné a kormány-, illetve az ellenzéki pártok segítségét, 
támogatását, hogy adott esetben ezek a kérdések is valahol nyugvópontra kerüljenek, azt én 
megköszönném. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr jelentkezett még. 
 
MILE LAJOS (független): Elnézést, csak reflektálnom kell a pontosság kedvéért. 

Természetesen itt voltam azon a bizottsági ülésen, ahol ezt a beszámolót meghallgattuk. Az én 
kérdésem nem ezt akarta cáfolni vagy nem ezt akarta figyelmen kívül hagyni. Arra 
vonatkozott, hogy az ezt követő időszakot illetően történtek-e nyomozati cselekmények ebben 
az ügyben, és ezek a nyomozati eljárások, jártak-e eredménnyel. Most a szerencsejátékügyről 
beszélünk, hiszen ott a Nemzetbiztonsági bizottságot alapvetően érintő bejelentés történt 
magas politikai szintről, és valóban volt egy bizottsági ülés, ahol meghallgattuk zárt ülés 
keretében az AH szakembereit, vezetőit. Az én kérdésem főleg arra vonatkozott, hogy ezután 
történtek-e nyomozati lépések, és azok jártak-e eredménnyel - ez egészen más. 

Végig igyekeztem egyébként olyan tematikai elemekre szorítkozni, amelyek a 
Nemzetbiztonság bizottságot érintik és nem más területeket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselőtársam valóban fegyelmezetten se nem 

kampánytémákról beszélt, se nem rendészeti kérdésekről alapvetően. Megszívlelve Csampa 
képviselő úr javaslatát igen türelmesen annyit javasolnék, hogy érdemes tanulmányozni a 
2002 és 2010 közötti szocialista kormányzás minisztériumi felsorolását, és akkor hátha 
érdekességet is talál majd Csampa képviselőtársam a Belügyminisztériumot illetően. 

Miután több kérdező nincsen, a miniszter úrhoz nekem is lenne néhány rövid 
kérdésem. Az egyik a határon túli magyarok szavazatának leadása módjával kapcsolatos. A 
Belügyminisztériumnál, amelyik az általános választások felügyeleti szerve, milyen 
együttműködés alakult ki az IH-val, és lát-e a belügyminiszter úr nemzetbiztonsági kockázatot 
a határon túli szavazatok leadása, beérkezése és az ezzel kapcsolatos kérdésben. Nyilván 
elsősorban a feldolgozás területén, és nem akarok a Külügyminisztérium vagy az IH területére 
most áttévedni. 

A másik. Várható-e a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok területén adott esetben 
valamiféle átszervezés a közeljövőben? Vannak-e ilyen törekvések? Itt nyilván analógia 
alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot tudnám említeném.  

Egy mondatban röviden. A Magyar Köztársaság terrorfenyegetettségének elemzése 
hogyan alakult a 2012-es esztendőben? Van-e bármi olyan jel, ami azt mutathatná, hogy a 
veszélyeztetett országok közé tartozunk? És nemcsak általánosságban, hanem konkrét 
területen az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy az ORFK tudomása alapján. 

Szeretném kérdezni a miniszter urat, hogy a költségvetési források, amelyek a 
Belügyminisztérium rendelkezésére állnak - különösen nemzetbiztonsági területen -, 
elegendőek-e arra, hogy lépést tartsunk a kor kihívásaival, más országok tevékenységével, 
más fejlesztésekkel, technológiai fejlődéssel. Ezek a rövid kérdéseim. Köszönöm szépen.  
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Belügyminiszter úr, öné a szó. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Azzal szeretném 

kezdeni, hogy én mindenféleképpen a szakmaiság szintjén szeretnék maradni, viszont azt kell 
mondjam, hogy Harangozó képviselő úrnak nem tudom, hogy honnét vannak az információi, 
de homlokegyenest másak, mint az enyémek. Azt szokták mondani, hogy én elég informált 
ember vagyok, és nem a sajtóból informálódom, ezért a felvetések sorrendiségében szeretnék 
maradni, és ezekre egyenként választ adni. 

Nem így érzik az emberek, mondja a képviselő úr. Nem tudom, hogy honnét van az ő 
számára az információ, de mi megkérdeztük az embereket is, megkérdeztük az 
önkormányzatokat. Valamennyi önkormányzatot megkérdeztük, hogy mi a rendőrség 
tevékenységéről a véleménye, megkérdeztünk valamennyi iskolát, megkérdeztük a szülői 
munkaközösségeket. Ezek a válaszok a rendelkezésünkre állnak, és nagyon szívesen a 
képviselő úr rendelkezésére bocsátom, már csak azért is, mert mást tartalmaznak, mint ami ő 
felvetett. 

A másik kérdésre. Készülve erre a beszámolósorozatra, amit minden évben meg kell 
tennünk, egy közvélemény-kutatást is végeztettünk, hogy a korábbi időszakhoz képest 
átlagemberek milyen véleménnyel vannak a rendőrség munkájáról. Ezt is nagyon szívesen 
meg fogom küldeni, mert az elmúlt időszakhoz képest rendkívüli módon elfogadták a 
rendőrségi tevékenységet: közel 50 százalékuk kiválónak, jónak tartja, és körülbelül 
mindössze 6 százaléka a megkérdezett állampolgároknak a közvélemény-kutatások alapján 
elfogadhatatlannak tartja a rendőrség munkáját. Biztos van olyan, akit vagy akinek a családját 
a bűncselekmény közvetlenül éri, az nem tudja elfogadni, hisz ő ennek a tevékenységnek a 
vesztese. Tehát ezeket meg fogom küldeni a képviselő úrnak, hogy azonos anyagból is 
tudjunk beszélni. 

Az, hogy a Készenléti Rendőrség munkatársai végigverik a falut és a várost, biztosan 
csak költői túlzás volt a képviselő úrtól vagy egy kép, de ettől függetlenül azt gondolom, a 
Készenléti Rendőrség munkatársai, akik kiemelkedő színvonalon végzik a feladatukat, ezt 
nem érdemlik meg. Kérem, gondolja át még egyszer, és itt még majd lesz lehetőség, hogy ezt 
a képet - gondolom - más színben fesse föl. 

Amit elmondtam a 107 százalékra - amit idézett -, azt szeretném pontosítani még 
egyszer: elfogások körében a szándékos bűncselekmény miatt tetten ért. Tehát arról van szó, 
hogy olyat, aki a szándékos bűncselekmény miatt tetten értek, kétszer annyit fogtak el a 
készenléti rendőrök, és azt gondolom, abban valamennyien egyetértünk, hogy a szándékos 
bűncselekmény elkövetésében nem lehet toleráns a rendőr.  

A pénzbehajtásról. Azzal kezdtem a miniszterségemet, hogy azt kértem a kormánytól, 
hogy ne a rendőrség költségvetésébe kerüljön a bírságolás összege, mert azt a képzetet kelti az 
állampolgárokban - sajnos még most ezek szerint a képviselőtársaimban is -, hogy erre a 
pénzre azért van szükség, mert a rendőrségnek valamilyen előnyt biztosít. Tehát miután 
elfogadta ezt a miniszterelnök úr és a kormány, szeretném egyértelműsíteni, hogy a 
büntetésből befolyó pénznek semmi köze nincs a rendőrség költségvetéséhez, teljesen 
különáll tőle: ez a Kincstárba folyik be, és a Kincstárba kötődik.  

Itt felmerül a kérdés, hogy ezt a rendőrök miért csinálják. Kérem szépen, azért, mert 
törvény van. A demokrácia egyik alapszabálya az én értékítéletem szerint az, hogy törvényt 
hoz a tisztelt Ház, az állampolgárok ezt betartják, vagy ha nem, akkor azok, akiket feljogosít 
szintén a tisztelt Ház, fogják magukat és ezért szankciókat alkalmaz. Na most, rendkívül 
egyszerű a megoldás. Ha ön azt találja, hogy valamelyik ilyen elkövetett cselekményt nem 
kell szankcionálni vagy csak figyelmeztetéssel kell szankcionálni, itt a lehetőség: 
törvénytervezetet kell benyújtani, és a rendőrök úgy fogják végrehajtani ezt, ahogy a 
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törvényben szól. Azt gondolom, egyetlenegy rendőr sem a köztársaság elnöke, és nem adhat 
felmentést egy szabálysértés elkövetőjének, ha elő van írva, hogy azt a szabálysértést a 
parlament által jóváhagyottan hogyan kell szankcionálni. Tehát egyértelmű számomra, hogy 
ezt így kell végrehajtani. 

Azért szeretnék egy dolgot elmondani. A korábbi időszakhoz képest, a korábbi 
kormány eltökéltségéhez képest van egy pici módosítás a mi javaslatunkban, amit elfogadott a 
parlament, és amit már alkalmazunk: korábban a rendőrnek nem volt lehetősége 
figyelmeztetést alkalmazni, csak a szankciót kellett neki kiszabni. Mi bevezettük azt a 
lehetőséget, hogy a rendőr meghatározott körökben - nem minden szabálysértésnél -, 
meghatározott körében a szabálysértéseknek figyelmeztetést is alkalmazhat szankcióként. 
Tehát azt a feladatot, amit a parlamentnek kell elvégezni, nem szabad a rendőrre az utcán 
rábízni.  

A nemzetbiztonsági törvény a legfontosabb. Legelőször is szeretnék egy dolgot 
előrevetítetni. Különféle színvonalú volt, A, B és C színvonalú ellenőrzés volt az egyes 
személyeknél. Erre az ellenőrzéstípusra azt mondtuk, hogy ez egy előre, feltételezés alapján 
történt ellenőrzés: valaki fog egy hivatalba kerülni, és meg kell jósolni az eddigi életútja 
alapján az ezt végző hatóságnak, hogy ő ott fog-e huncutkodni, esetleg korrumpálható lesz-e 
vagy sem. Azt mondtam, hogy kérem, amíg a kísértés nem éri el az embert, addig könnyű 
neki ellenállni. Tehát azt szeretnénk, hogy amikor már a beosztásban van, és a korrupciós 
kísértés megérinti, akkor tud-e ellenállni. Ezért azt mondtuk, hogy az elsődleges vizsgálatot 
csak a nyilvántartások szerint végezzük el, hogy annak az embernek volt-e valamilyen gondja 
már törvénnyel, volt-e valamilyen problémája vagy olyan eljárás folyt ellene, amely 
kétségessé teszi a beosztásra való alkalmasságát. Ha ilyen nem volt, akkor hagyjuk békén ezt 
az embert, és amikor beosztásba került, amikor rákerül a sor, vagy valamilyen jel mutatkozik 
a tevékenységében, hogy ő előírt, számára kötelező jellegű törvényt, szabályt megsérti, akkor 
nézzük meg, hogy azt miért tette, hogy tette, és mit csinált.  

Semmivel több ellenőrzés nem lesz, csak nem előre lesz ellenőrzés, hanem közben. 
Semmivel több ember nem végzi ezt az ellenőrzést, ugyanannyian végzik, csak nem előre, 
hanem közben. És akire ez a gyanú árnyéka erősen rávetül, azt, igen, le kell ellenőrizni. Lesz, 
akit egész pályafutása során egyszer sem fognak leellenőrizni, mert nem csak becsületes volt, 
de becsületesnek is látszott, és van, akit többször is le fognak ellenőrizni, maximum egy 
évben kétszer. Én azt kérem, hogy ezt önök is támogassák, mert ez vissza fogja szorítani, 
meggyőződésem, a korrupciót.  

Azt, hogy gyanú nélkül lehessen hosszabb távon valakit górcső alá venni, én kizártnak 
tartom. Tehát ilyen lehetőség nem lesz ebben az időszakban. 

A megbízhatósági vizsgálat, a megbízhatósági vizsgálat kiterjesztése. Nézzük meg, 
hogy mire szól a Nemzeti Védelmi Szolgálat tevékenysége. Szeretném elmondani, hogy 
mindössze 45 fővel bővült a létszámuk; és ha megnézzük a tevékenységi kört, azt a 
köztisztviselői területet, akik döntéshozatalra jogosultak, azok, akik ennek a bizonyos 
kísértésnek ki lesznek téve, akkor igenis ezt megfelelő módon ellenőrizni kell. Ez ugyanúgy 
szolgálja az ő védelmüket, mint az ország erkölcsösségét és védelmét. Tehát úgy gondolom, 
hogy ezekre szükség van. 

A trafikügy. A trafikügy különféle részleteiben, amelyek előadásra kerültek, úgy 
gondolom, hogy van benne feljelentés. Miután trafikügyben feljelentés van, megvan az eljáró 
hatóság is, Legfőbb Ügyészség megfelelő szervezete, erről, azt gondolom, most nem kellene 
véleményt nyilvánítani, különben is az elmúlt év munkájáról kell beszámolnom, mint ahogy 
Harangozó képviselő úr a Honvédelmi és rendészeti bizottságnál erre felhívta a figyelmemet, 
akkor én ezt így megfogadom. (Dr. Harangozó Tamás: Nem én, Csampa úr.) Köszönöm 
szépen. 
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A törvény visszavonását vagy a parlamenti képviselők. Azt gondolom, hogy a 
kormány javaslatot tett, a parlamenten múlik, hogy hogyan és milyen módon fogalmazza meg 
a későbbiekben, hiszen önöknek lehetőség van ehhez módosító javaslatokat adni, sőt egyéni 
képviselői módon is lehetséges egész törvényt beadni. Tehát a kormány elfogadta a 
Belügyminisztérium javaslatát, ezt a javaslatot mi fenntartjuk, kérem, ha valamilyen hibát 
észlelnek benne, vagy jobbat tudnak ennél írni, tegyék meg, és úgy gondolom, hogy a 
parlament el fogja végezni ezzel a megfelelő munkát. 

A szerencsejáték területe. Úgy gondolom, hogy a nagy nyilvánosság előtt erről még 
nem kell beszélnünk. Lehetősége van a bizottságnak valamennyi anyag megismerésére, ami 
ebben keletkezett. Ezt mondanám Mile képviselő úrnak is. Tehát ha a bizottság ilyen döntést 
hoz, szeretettel látjuk az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, jöjjenek el, nézzék meg az ott 
felhalmozódott anyagokat ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy önök is 
meggyőződhetnek arról, hogy gyorsan, de időben lépett ebben a kormány és a parlament is, 
amit én külön köszönök. 

Ehhez kötődik ismételten a trafikügy kérdése. Itt, amennyiben büntetőeljárás van 
folyamatban, és nem a kormányt akarják kifüstölni ezzel a kérdéssel, akkor én azt gondolom, 
hogy a büntetőeljárás keretén belül megfelelő válaszokat lehet erre kapni. 

Mile képviselő úrnak külön köszönöm azt az állhatatos munkáját, amellyel segítette a 
Portik-ügyben még felderítetlen területek feldolgozását. Azt gondolom, ha a digitalizálása 
megtörténik a korábbi információszerző anyagnak, további részletek kerülhetnek még elő a 
korábbi tevékenységből.  

A szerencsejáték területén megadtam a választ, tehát szeretettel várjuk önöket bent, az 
Alkotmányvédelmi Hivatalnál. 

Jó volt-e ez a döntés? Hangsúlyozom, hogy jó, és időben jött, és ehhez köszönöm a 
parlament munkáját. 

Mi az eljárás? A társszerveknek átadtak-e információt az Alkotmányvédelmi 
Hivataltól? Igen, átadtak információkat különféle szinten, ennek a vizsgálata még jelen 
pillanatban is tart. Azonkívül egyértelmű, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal több ügyet 
adott át a Legfőbb Ügyészségnek, ezeknek az ügyeknek jelen pillanatban folyik a tárgyalása, 
hol nyílt, hol titkos tárgyalás keretén belül. Tehát itt az együttműködés mind a 
Belügyminisztériumon belül, mind a Legfőbb Ügyészséggel, mind a Legfőbb Ügyészség 
nyomozócsoportjával, mind pedig az elvi irányító részeivel felhőtlen.  

A bírságok növekedése. Én egy mondattal szeretnék csak visszatérni a bírságok 
növekedésére: ha egyetlenegy olyan esetet találnak, amikor jogtalanul szabják ki a bírságot, 
tehát nem történik törvénysértés, azt, kérem, azonnal jelezzék, mert kivizsgáljuk, és fegyelmi 
eljárás keretében ezt meg fogjuk torolni. De amíg valódi törvénysértés történik, amíg valódi 
szabálysértés történik, soha nem felejtsék el, hogy ezeket a szabályokat önök hozták, mi csak 
végrehajtjuk. 

A bűncselekmények felé kell tolni az állományt. Azért nézzük meg, hogy a 
bűncselekmények felderítése, úgy gondolom, hogy javul. Kihangsúlyoztam, hogy ebben az 
évben, most van ugyan két ügy, amelyik még két héten belül van, de felderítésre kerültek ezek 
az ügyek. Ehhez nyilvánvalóan rendkívüli felkészültség, erőfeszítések mellett szerencse is 
kell, és én bízom benne, hogy a szerencse a későbbiekben is a jól felkészült rendőri állomány 
mellé szegődik. 

A terrorizmusra vonatkozó kérdés. Ezt nagyon nehéz megmondani, tehát ez egy olyan 
kérdés, hogy Magyarországon pillanatnyilag van-e jelentős terrorfenyegetettség. Mindig van 
terrorfenyegetettség a mai világban, ezt valamennyien tudjuk. Ez milyen színvonalú? Sok 
függ attól, hogy milyen védekezési mechanizmusunk van. A terroristák a leggyengébb 
láncszemet követik. Ha megnézzük azt, hogy a terrorcselekményeket bár más államok 
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sérelmére, de melyik országokban követték el: sok esetben afrikai országban követtek el az 
Egyesült Államok sérelmére terrorcselekményt, különféle helyeken. Miért ott? Azért, mert az 
volt a leggyengébb láncszem, ott kellett legkevésbé tartani az ő megítélésük szerint attól, hogy 
a cselekményük elkövetői felderítésre kerüljenek. Mi nem szeretnénk a leggyengébb láncszem 
lenni semmi szín alatt, mert akkor lesz terrorcselekmény. Egyébként, azt gondolom, jelen 
pillanatban is folyik olyan megelőző munka a TEK-nél, amely azt bizonyítja, hogy vannak 
olyan személyek, vannak olyan emberek, akik Magyarországon is terrorcselekmény 
elkövetésében gondolkodnak. 

Egyértelmű a válasz, hogy történt-e szemkilövés 2010 óta vagy fegyverhasználat. 
Fegyverhasználat történt, több esetben is, de olyan fegyverhasználat, amely jogtalannak 
minősült volna, ilyen nem történt. (Dr. Harangozó Tamás: Csak Izsákon.) 

A migrációs kérdés. Nagyon lényeges a migrációs kérdés, Európa nagy problémája ez, 
nem csak a miénk. Óriási nyomás nehezedik az Európai Unióra Észak-Afrikában az arab 
tavasz révén, jelenleg a szír események miatt, illetve a selyemútvonal mellől és Afrika más 
országaiból. A különféle területeken, éppen most Svédországban történtek olyan események, 
hogy az illegális migránsok, a befogadott emberek életszínvonalának különbségei miatt 
jelentős megmozdulások történnek. Azon kívül történtek ilyen megmozdulások már 
Franciaországban, Londonban - amire nem is gondoltak korábban London vezetői -, és ez azt 
mutatja, hogy nem veszélytelen dologról van szó.  

Nagyon fontos, hogy megduplázódott, megtriplázódott az a nyomás, amit az illegális 
migránsok Magyarországra nehezítenek. Délkelet irányából, a selyemút mellől, Szerbia 
irányából érkeznek a migránsok, és kérem, megteltek azok a szállások, amelyeket a részükre 
fenntartunk. Az őrzött szállások is megteltek és a kijárást biztosító szállások is, több mint 
hatezer ember van jelen pillanatban ezeken a szállásokon. Újszállást kell nyitnunk, nem 
tudunk mást tenni, és nagyon elgondolkodtató, hogy hogyan tudjuk ezt megelőzni. Jelen 
pillanatban a határunkon gyakorlatilag nagyon sok embert, az illegális migránsok mintegy 90 
százalékát elfogjuk, kevesen jutnak át az Európai Unióba. Azt gondolom, ez az ország 
hírnevét növeli, mint valamikor a végvári harcok. 

A másik dolog meg az, hogy a mélységi ellenőrzésekkel - az osztrákokkal közösen - 
már további buszjáratokhoz és szervezett bűnözői körökhöz kötődő illegális migráns 
csoportokat és szervezett bűnözői köröket is sikerül elfogni. Jelen pillanatban a román 
kollegákkal dolgozunk együtt közös nyomozócsoport felállításán, amelyik ezt lehetővé teszi.  

Azt, hogy hogyan lehet megoldani, hogy ezt a határt ne lépjék át - mert ha már a fél 
lábát betette a határon és menedékjogot kér, akkor nekünk be kell engedni, és a menedékjogi 
vizsgálatokat végig kell végezni. Itt szintén jogszabályi módosítások vannak a parlament előtt, 
amelyekben kérem, hogy a menedékkérők őrizetét is tegyük lehetővé, mert különben Európa 
előtt elveszítjük az arcunkat, ha itt valamit nem próbálunk tenni.  

Legegyszerűbb lenne a problémát kitolni a magyar határról. Ebben az osztrákokkal, az 
Európai Unióval, a Frontex-szel közösen tevékenykedünk, más határoknak megerősíteni a 
védelmét, de bennünk még az is felmerült - de ezt csak halkan mondom, és kérem a sajtót, ezt 
egyelőre ne tegye közzé -, hogy valamilyen természetes gáttal megakadályozni azt; kerítésre 
gondolok, hogy ne tudjanak átjönni, mert ha már átjöttek, be kell fogadnunk őket. Van rá 
példa, van európai uniós példa is rá, óriási anyagi terhet jelent, de végig kell gondolni, hogy 
mi a nagyobb teher: ezeket az embereket eltartani és utána hazautaztatni, vagy pedig 
megakadályozni azt, hogy belépjenek az Unió területére. Ne felejtsük el, hogy schengeni 
ország vagyunk: aki ide belépett, az utána gyakorlatilag szabadon tud Európa bármely 
országába eljutni, ha a mélységi ellenőrzés színvonala nem emelkedik. 

Köszönöm szépen, úgy gondolom, valamennyi feltett kérdésre igyekeztem válaszolni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelentkezett még Harangozó képviselő úr és Mile 
képviselő úr. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Még előtte Csenger-Zalán képviselőtársamnak mondanám akkor, ezt tegyük már tisztába. A 
2006-os rendőri fellépéshez országgyűlési képviselőként - pláne nekem - körülbelül annyi 
közöm van, mint önnek, képviselő úr, ahhoz, hogy Izsákon két rendőr intézkedése során 
meghalt, meghalt egy ember. A kettő között az a különbség, hogy ebből a jelenlegi ellenzék - 
személy szerint az MSZP is - amíg a vizsgálatok le nem zárulnak, nem csinál politikai 
hisztériát és politikai ügyet. Most már viszont nagyon szeretnénk látni több mint egy hónappal 
az események után, hogy mire jutott a Belügyminisztérium, és még egyszer mondom, 
kifejezetten szeretnénk hallani a belügyminiszter úrnak a politikai nyilatkozatát ennek az 
ügynek a megítéléséről, semmi mást. 

Valóban, miniszter úr, önök megkérdezték a polgármestereket - teszem hozzá, hogy 
Magyarországon ez nem olyan nehéz egy fideszes kormánynak, hiszen a polgármesterek 
döntő többsége fideszes. Ezzel szemben amire alapozok, az nem tud más lenni, miniszter úr, 
mint az a heti kettő, valamikor három vidéki lakossági fórum, ahol az emberekkel találkozom 
személyesen. Bizonyára ők vannak félretájékoztatva vagy nekik nem elfogadható a 
véleményük, de ők ezt mondják, ezt ők így élik meg, így érzik, és még ha az állomány 
tagjaival vagy nyugállományú rendvédelmisekkel beszélünk, akkor is az ország minden 
pontjáról ezt lehet visszahallani. 

Itt kapcsolódnék a másik kritikához. Próbáltam a nemzetközi jelzésnek megfelelő 
idézőjelet is hozzátenni, de ha ettől függetlenül ennyire félreérthető, akkor természetesen 
vissza is vonom, de az állampolgárok - őket idéztem - ezt így érzik, már ami a falu 
végigveréséről szól; ez természetesen nem az állománynak szól.  

Azt is hozzátettem ehhez a mondathoz, hogy meggyőződésem, hogy maguk az érintett 
rendőrök is szenvednek ettől a típusú munkától: nem pénzbehajtónak szerződtek ők, akik 
rendőrnek tanultak, és rendőrként kívánnak szolgálni Magyarországon. Arról pedig pontosan 
ugyanilyen módon van tudomásunk, hogy igenis a rendőrségen belül elvárják, elvárják a 
kollégáktól, hogy pénzbehajtóként viselkedjenek a közterületen lévő rendőrök, és akár 
konkrét személyes problémájuk is lehet az állományon belül, ha ezt nem teljesítik. Ennek 
számtalan szóbeli elhangzott kérdése is van, ha jól emlékszem, még egy e-mail is 
közforgalomban volt, amiről természetesen azonnal kiderült, hogy az nem a 
Belügyminisztérium és nem a kormány akarata, hanem csak egy túlbuzgó megyei főkapitány 
küldte ki ezt az utasítást vagy kérést a kollégái felé, ha jól emlékszem - ennyit erről. Ezt nem 
vitaként mondom, meg nem a miniszter úrnak mondom, csak szerettem volna ezt pontosítani, 
és ha ez egyébként bántó volt vagy úgy értették, akkor nyilvánvalóan ezt akár tekintsék 
visszavontnak is, de attól még tartalmilag azt, amit mondtam, továbbra is tartom. 

A miniszter úr nem válaszolt néhány objektív kérdésre sem, ezeket akkor még egyszer 
szeretném feltenni. Tudja-e, hogy a C típusú ellenőrzés alatt állók létszáma akkor legalább 
nagyjából mennyi? Tehát hány embert és azoknak hány családtagját érinti ez?  

Szeretném tájékoztatni a miniszter urat, hogy ebben a törvényben nem az van, amit ő 
mond. Ebben a törvényben nem az van, hogy gyanú alapján lehet majd bárkit vizsgálni. 
Ebben a törvényben az van, hogy aki C típusú vizsgálat alatt áll, az mindenféle különösebb 
gyanú, értesítés nélkül úgymond az ellenőrzés részeként évente kétszer 30 napra bármikor, 
mindenféle gyanú nélkül is ellenőrizhető. Pont abból adódik, hogy nem az elején vizsgálják, 
hanem úgymond folyamatosan, és ehhez semmiféle gyanú nem kell. Szeretném elmondani, 
hogy ha gyanú volt, eddig is eljárhatott természetesen mindenféle hatóság, akár az 
Alkotmányvédelmi Hivatal, akár utána nyílt nyomozással bárki más, ha valaki ilyen 
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munkakörben gyanús tevékenységet tett, és erről információ keletkezett. Ez most arról szól, 
hogy bármikor bárkit indoklás, értesítés és gyanú nélkül is lehet majd vizsgálni, és ami 
sokakat aggaszt, az az, hogy az ő családtagjaikat is, akiknek ehhez nyilván elvileg semmi 
közük nincs. 

Itt egyetlenegy kérdés van. A törvényt nem fogjuk támogatni azért, mert a kérésünk 
ellenére kormánytól független jogorvoslati eljárást nem biztosít a törvény ebben az ügyben, 
másrészt pedig azért, mert azt szeretnénk, ha ebben a törvényben, ebben az esetben is - 
legalább ahogy a miniszter úr elmondta -, valamilyen gyanú, valamilyen célhoz kötöttség 
kelljen ahhoz, hogy ez a vizsgálat történhessen, vagy legalább valami kiszámíthatóság, amit 
előre tudhat, nem a vizsgálat során, a törvény szerint az, akit érint. 

A trafikügyes feljelentéses válaszára: nem ez volt a kérdésem, miniszter úr. Az volt a 
kérdésem, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak alkotmányos feladata-e ilyen esetben 
preventív vizsgálatot végezni, és a folyamatot figyelemmel kísérnie. Megítélésünk szerint 
igen, és ha igen, akkor ezt tette-e, és ha tette, akkor mire jutott. Ez volt a kérdés, és nem 
feltétlenül az, hogy ma az ügyészségen van-e eljárás. Tudom, hogy van, mert én tettem a 
feljelentést Mesterházy Attilával közösen a Legfőbb Ügyészségen, de ennek az 
Alkotmányvédelmi Hivatal munkájához és főleg preventív, megelőző munkájához 
nyilvánvalóan semmi köze nincsen. 

Végezetül, és akkor itt egy javaslatom is van, illetve konkrétan egy kezdeményezésem 
is van. Továbbra is azt látom - Csampa Zsolt képviselőtársammal ellentétben én ott voltam 
ezen a bizottsági ülésen, amikor tájékoztattak minket arról, hogy a szerencsejátékügyben 
melyek a bonyolult és komoly összefüggések. Megmondom őszintén - államtitkot nem 
kívánok sérteni -, a szóbeli előadás azért nem volt különösebben mély, ellentétben azzal a 
jelentéssel, ami a bizottság számára elérhető, és amit kezdeményeztünk, hogy nézzük is meg. 
Én abból és azzal kapcsolatban is szeretnék konkrétan kérdést is feltenni a miniszter úrnak. 
Azt gondolom, hogy ez képviselői jogaim között van, és nem megtagadható. Ehhez viszont az 
szükséges, hogy most zárt ülést rendeljünk el, és azt szeretném kérni a bizottság tagjaitól, 
miután múlt héten Kocsis Máté úr azt mondta, hogy nincs a Fidesznek kifogása, hogy 
biztosítsák a zárt ülés elrendelését, és azt, hogy a miniszter úrhoz azzal a jelentéssel 
kapcsolatban konkrét kérdéseket tegyek fel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Támogatom Harangozó képviselő úr javaslatát, hiszen 

nyilván egy miniszteri meghallgatásnál lehet olyan téma, amire a miniszter úr csak zárt ülésen 
tud válaszolni. 

De előtte megkérdezem Mile képviselő urat, hogy van-e olyan természetesen, ami 
nyílt ülésre tartozik. 

 
MILE LAJOS (független): Köszönöm, elnök úr, igen. Pár megjegyzésem van csak. Az 

első kérdésem arra vonatkozott volna, ha már megjelentek ilyen hírek, állítások, hogy a 
kilencvenes elejétől kezdve feltételezhető, valószínűsíthető a szolgálatok és a szervezett 
alvilág között valamiféle kapcsolatrendszer, akkor ott - a Horn-kormány és az első Orbán-
kormány időszakáról beszélek – a belügyi vezetés miért nem figyelt erre jobban, vagy miért 
nem volt hatékonyabb ebben az ügyben, hogy lehet, hogy ez az úriember, a Portik Tamás 
nevezetű úriember ilyen vidáman meg tudott lépni a felelősségre vonás elől. Erre nem kaptam 
választ, kíváncsi vagyok rá, azt gondolom, nem csak én. 

A másik. Úgy látom, itt egy kicsikét előrébb szaladtunk, én a szerencsejátéküggyel 
kapcsolatban azt akartam megerősíteni, hogy szeretnénk élni azzal a lehetőséggel, hogy az 
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AH-ban betekintést nyerhessünk az iratokba. Tehát akartam jelezni előre, hogy ezt 
mindenképpen kezdeményezni fogom. 

A harmadik, erről a bizonyos nemzetbiztonsági ellenőrzési törvényről. Úgy 
fogalmazott a belügyminiszter úr, hogy ok nélkül, gyanú nélkül senkit nem fognak górcső alá 
venni, „én ezt kizártnak tartom”, így fogalmazott ön, ha jól emlékszem. Ez rendben is van, 
csak maga a jogszabály nem zárja ki. (Dr. Pintér Sándor: Nincs ilyen.) Jó, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter urat kérdezném, jól értelmezzük-e, hogy 

Harangozó képviselő úr kérdésére zárt ülésen tud válaszolni a miniszter úr. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Én most válaszolnék minden kérdésre, 

kivéve, amit majd zárt ülésen akar feltenni a képviselő úr. 
 
ELNÖK: Értem, csak azt kérdezném, ügyrendi értelemben miniszter úrnak nincsen a 

zárt ülés elrendelésével és a kérdés feltevésével kapcsolatban kifogása… 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Miután nem ismerem a kérdést, semmi 

kifogásom nincs ellene. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Értem, köszönöm. Akkor most essünk túl először, ami nyílt ülésen 

tisztázható. Köszönöm szépen.  
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Világos. A létszámot én nem számoltam 

össze, megmondom őszintén, de a kollégáimnak ki fogom adni az utasítást, hogy számolják 
össze, és írásban meg fogjuk darabszámra mondani, hogy hány helyen és esetleg azt, hogy 
hány betöltött helyen van jelen pillanatban, hány embert érint közvetlenül. (Dr. Harangozó 
Tamás: Köszönöm szépen.) 

A másik dolog. Lehet hogy félreérthetően fogalmaztam, a törvény a lehetőséget 
kinyitja arra, hogy nem bárkit, aki meghatározott beosztásban van. (Dr. Harangozó Tamás: 
Akit a törvény érint, persze.) Azért azt, hogy bárkit bármikor, szeretném pontosítani. Tehát a 
meghatározott beosztásban szereplő embereket lehessen ellenőrizni. És én ezt teljesen 
normálisnak tartom, azt is, hogy engem is leellenőrizzenek így. Akinek nincs semmi vaj a 
fején, mi a problémája, hogy egy megfelelő beosztásban leellenőrizzék? És ez, hozzáteszem, 
nem magyar kérdés, ez azokon a területeken, azokban az országokban, ahol ilyen emberek, 
ilyen beosztások léteznek - demokratikus országokról beszélek -, ez egy természetes, normális 
folyamat, hogy itt időszakonként, nem megmondva, hogy mikor, ellenőrzik ezeket az 
embereket. A lehetőség nyitva áll. És azt mondtam, ha valakire még a gyanú árnyéka sem 
vetődik, nem valószínű, hogy ez alá az ellenőrzés alá fog esni. De nincs kizárva. Ez az 
úgynevezett Damoklész kardja a feje fölött, hogy tudja mindig, ha helytelenül cselekszik, ha 
törvényt sért, az az egy szál elszakadhat, ami a kardot tartja. 

A trafikügyben semmilyen alkotmányellenes dolgot, összeesküvést nem tapasztaltam. 
Erre utaltam, hogy semmilyen olyan füstölés nem volt, amely a kormány kifüstölésére vagy a 
parlament kifüstölésére szolgált volna. Tehát olyan tevékenységről, amely az 
alkotmányvédelemhez kötődhetne, az alkotmányvédelem működési körében tevékenykedne, 
semmi ilyenről nem tudunk. Ha történt bűncselekmény - mint ahogy ön feltételezi ezt a 
feljelentése alapján -, akkor ezt ki kell vizsgálni. De se a kormányt nem akarják megdönteni a 
trafikosok, se a parlamentet nem akarják felosztani a trafikosok, se terrorcselekményre nem 
készülnek. Tehát olyan tevékenységről, ami miatt az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a 
törvényben meghatározott keretek között vizsgálata indokolt lenne, ilyenről nem tudok.  
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A szóbeli kérdésre, ha a zárt ülésen felteszik, ha megismerem, akkor meg tudom 
mondani, hogy tudok-e válaszolni. 

Mile képviselő úrnak a kapcsolatrendszer a kilencvenes években, és ennek a feltárása. 
Azt tudni kell, hogy Portik Tamás nemzetközi körözés hatálya alatt állt, és ennek a 
nemzetközi körözésnek nem sikerült eredményre jutnia, nem tudták elfogni. Mi se tudtuk 
elfogni. Tehát akkor, amikor az a bűncselekmény, ami miatt körözték, elévült, akkor került 
elő Portik Tamás, akkor sikerült olyan tevékenységet kifejteniük a bűnüldöző hatóságoknak, 
aminek az alapján felderítették ezeket a dolgokat. És nem a Belügyminisztériumhoz tartozott 
akkor, és nem az én irányításom alá tartozott még az akkori Nemzetbiztonsági Hivatal sem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kéréssel kell kezdenem, az ügyrendi viharban 

Csenger képviselő úr jelentkezését nem sikerült felfognom, ezért megadom most a szót neki. 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A korábbiakban 

jelezte, hogy nem kampánytémákról van szó. Én nem gondolom, hogy kampánytéma lenne, 
amit idehozott Harangozó képviselőtársunk, viszont nem a bizottság elé tartozik, hanem a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság elé, a Készenléti Rendőrség kérdésköre. 

Viszont azért kértem megint szót őszintén szólva, mert itt az izsáki rendőri intézkedés 
is szóba került. Ha már itt a párhuzamoknál tartunk, akkor azért egy dolgot nyomatékosan 
tisztázzunk: ilyenek, akármilyen szomorú, előfordulhatnak. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi 
rendőri vezetés a helyzet magaslatán áll, és a megfelelő lépéseket megteszi. A gyanúsítottak 
előzetes letartóztatásban vannak. Orbán Viktor miniszterelnök úr az áldozat sírjához elment, 
és lerótta a kegyeletét. 2006-ban az akkori miniszterelnök ilyet nem tett egyetlenegy 
áldozattal sem. 2006-ban egyetlenegy rendőri vezető ellen eljárás nem indult, sőt kitüntették. 
Tehát azért ezeket tegyük tisztába. 

Én értem azt, hogy ön, képviselő úr, azt mondja, hogy nem volt képviselő 2006-ban. 
Ez egy szokásos MSZP-s hozzáállás, hogy lerázzák a problémákat magukról, mint kutya a 
vizet, ahogy az MSZP lerázza magáról az egész állampárti múltat, de ezzel együtt kell tudni 
élni, tehát ezt be kell vállalni, MSZP-s kormány volt abban az időben, tehát nem lehet úgy 
csinálni, hogy most egy teljesen más irányból, egy teljesen más módon, teljesen más, ha úgy 
tetszik, kettős mércével elkezdünk kritizálni. (Dr. Harangozó Tamás: Nézzen már körül, 
képviselő úr!)  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Belügyminiszter úr jelentkezett. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Igen, az izsáki kérdésre nem adtam választ. 

(Dr. Harangozó Tamás: Azt hittem, az állampárti múltról akar beszélni.) Izsáki ügyben az 
országos rendőrfőkapitány elrendelt egy vizsgálatot. A vizsgálat lezárult, a tegnapi nap 
megkaptam a vizsgálat eredményét, még nem volt időm áttekinteni. Ez körülbelül - 
mellékletekkel együtt - meghaladja a háromszáz oldalt. Tehát a képviselő úrnak lehetőséget 
tudok biztosítani arra, hogy ennek a vizsgálatnak a teljes szövegét megtekintse, elolvassa, és 
áttanulmányozza, vagy időt kérek, hogy én ezt megtegyem, és úgy tegyek kötelezettségemnek 
eleget a képviselői kérdés válaszolásával.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Belügyminiszter úr, egy apró megjegyzés, ami 

kikívánkozik belőlem. Teljesen igaza van a belügyminiszter úrnak, hogy valószínűleg a 
trafikosok nem kívánták elfoglalni a Parlament épületét, és valószínűleg a magyar állam 
működését sem kívánták jogállami keretek közül - már amennyire megmaradtak a jogállami 
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keretek - felszámolni. De ugyanez igaz, vélelmezem, legalábbis bízom benne, a 
szerencsejátékosokra is, tehát valószínűleg ők sem akarták elfoglalni a Parlamentet, és a 
magyar alkotmányos rendet megdönteni ilyen szempontból.  

Belügyminiszter úr, rögtön visszaadom a szót, de annyit hadd kérdezzek még, hogy a 
költségvetési források tekintetében mennyire voltak elegendőek ezek az elmúlt évben, 
valamint a határon túli szavazatok leadásának nemzetbiztonsági kockázatára esetleg ha még 
kitérne a miniszter úr. Köszönöm szépen.  

Öné a szó. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Igen, mind a két kérdésre. Azt szeretném 

mondani, hogy 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben, mind a három esztendőben a 
Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó szervek december 31-ével nulla 
adósságállománnyal zártak, tehát teljesen tisztán fordultak. Ez azt mutatta, hogy ez 
lényegesen jobb anyagi támogatottságot jelenthet, mint a korábbi időszakban. Jelen 
pillanatban is úgy gondolom, hogy 2013-ban képesek leszünk arra, hogy adósságállomány 
nélkül zárjunk.  

Hozzá kell tegyem, hogy minden évben szükség volt arra, hogy a tartalékalapból a 
Belügyminisztérium kapjon további támogatást, jelen pillanatban is erre igényt tartunk. Az, 
hogy ez mekkora és milyen mértékű lesz, nagyon befolyásolja néhány dolog. Befolyásolja az, 
hogy ilyen eredményes lesz a továbbiakban a bűnügyi felderítés, hisz míg korábban 15 ezer fő 
volt a büntetés-végrehajtási intézetekben, jelen pillanatban a 18 ezret meghaladta, és a 18 
ezres létszám költségigényei nyilvánvalóan mások. 

A másik része, hogy milyen rendkívüli lesz a későbbiekben az illegális migráció, hisz 
más, ha ezer embert kell eltartani és más, ha ez a létszám meg fogja haladni a tízezret, tehát ez 
is kiszámíthatatlan jelen pillanatban. Nagy kérdés még a számunkra, hogy milyen egyéb 
események történnek. Ha semmi mást nem veszünk, csak a most legutoljára hazánkban tartott 
zsidó világkonferencia rendezését, az olyan óriási rendőri erőket kötött le, amelyek csak 
túlórával voltak biztosíthatóak. Viszont itt is szeretném elmondani és gratulálni a rendőri 
vezetésnek, hogy rendkívüli színvonalon, olyan színvonalon dolgoztak, hogy köszönőlevelet 
kaptunk a biztonsági vezetőktől, amelyet szintén a képviselő úrnak át tudok adni (Dr. 
Harangozó Tamás: Bármit.), persze, mint a legaktívabb képviselőnek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Egyetlenegy maradt ki, a határon túli szavazás, ugyanis a Magyar Szocialista 

Párt nagyon elkötelezett ebben az ügyben. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: A határon túli szavazás kérdése. 

Nemzetközileg ismert ez a forma, tehát nem arról van szó, hogy nemzetközileg új dolgot 
vezetnénk be, több európai uniós ország ezt végzi. Nyilvánvalóan a kollégáim 
tapasztalatszerzésre ezekbe az EU-s országokba elmentek, és meggyőződésünk az eddigi 
tapasztalatok szerint, hogy jelentős biztonsági kockázatot nem jelent. Biztosan lesznek 
kísérletek, de amik megtörténtek Európában, annak ismeretében felkészültünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, belügyminiszter úr. Mielőtt még az ügyrendi kérdésben 

döntenénk, csak egyetlenegy dolgot tennék hozzá. Tényleg nagyon fontos számunkra a 
választások tisztasága, valamint a határon túliak szavazata leadásának módja, átláthatósága, 
valamint a határon túli magyarság sorsa, biztonsága - így együtt, egy csomagban fontos. Itt 
csak arra hívnám fel a belügyminiszter úr figyelmét - nyilván ezt önöknél mások is megtették, 
de engedje meg, lelkiismereti kötelezettségem -, hogy az Európai Unióban tipikusan olyan 
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országok vannak, ahol ezeket a többi ország támogatja, nemcsak verbálisan jogszabályokkal, 
hanem de facto is.  

Itt azért a Kárpát-medencében - nyilvánvalóan új információt nem fogok megosztani 
önökkel, még is el kell mondjam - olyan országok vannak, amelyek jogilag sem támogatják, 
sőt üldözik a kettős állampolgárságot, ebből fakadóan a voksok leadását is. Olyan országok is 
vannak, amelyek ezeket hallgatólagosan elfogadják, még is sokszor ellenségesen irányulnak, 
ezért azt mondom, hogy az európai példa nem mindig szerencsés, hiszen más a német-francia, 
a portugál-brazil viszony ilyen szempontból. Nem tudom, hogy feltétlenül csak európai uniós 
példával érdemes-e összehasonlítani, mert ott ugye ezek tényleg valós együttműködések és 
támogatások. Itt most nem megbántva más nemzeteket, de vannak, akik különböző történelmi 
vagy jelenlegi stratégiai okokból kevéssé elkötelezettek a határon túli magyarság sorsa iránt 
mint fogadóállam, mint ottani állam. Ezért csak azt mondom, hogy talán még az európai uniós 
gyakorlatnál és az ottani tapasztalatoknál is körültekintőbben kell eljárni.  

Nem tudom, a miniszter úr esetleg akar-e még reagálni erre. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Egyetlenegy mondatot. Én bízom a 

szomszédos országok belügyi vezetésében, és úgy gondolom, hogy ők is az ilyen jellegű 
támadást kellő időben - ha elkészül - a tudomásomra hozzák. Ettől függetlenül azért szárazon 
tartjuk az ellenőrzési rendszerünket. 

Döntés zárt ülés elrendeléséről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor ügyrendi javaslat lenne. Lenne egy olyan téma, 
amelyben a képviselőtársam kérdést kívánna feltenni; nagyon bízom benne, hogy a bizottság 
ezt a lehetőséget meg fogja adni Harangozó képviselő úr részére. Ezért most azt az ügyrendi 
javaslatot teszem fel, hogy a továbbiakban - miután a napirendnek minden részét kimerítően 
megismerhettük, a miniszter úr választ adott, a képviselőtársaim más kérdést nem kívánnak 
feltenni -, innentől fogva áttérnénk zárt ülésre, a második napirend egyébként is ezt indokolja. 

Kérdezem ügyrendileg, hogy a bizottság hozzájárul-e ahhoz, hogy innentől fogva a 
miniszter úr zárt ülésen adjon választ Harangozó képviselő úr kérdésére. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ha jól számolom, akkor ez egyhangú 
szavazás volt. 

Köszönöm szépen az érdeklődőknek és a média képviselőinek. A miniszter urat arra 
kérem, hogy még röviden maradjon velünk. Kettő perc technikai szünet után zárt üléssel 
folytatjuk.  

 
(A bizottság 10 óra 40 perctől zárt ülésen folytatta a tárgyalást,  

amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 
 


