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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

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

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Bizottság! Miniszter Úr! Államtitkár Urak! 
Megkezdenénk a mai bizottsági ülést, amely jelen szakaszában a javaslat szerint nyílt 
ülés.  

A jelenléti ív szerint a bizottság határozatképes. Szél Bernadett képviselő 
asszony várhatóan késni fog. A bizottság többi tagja személyesen jelen van, 
helyettesítés nincsen. 

Az előzetesen kiküldött napirend szerint öt pontot tárgyalnánk, kezdve 
belügyminiszter úr meghallgatásával, amely nyílt ülésen kezdődne, aztán áttérünk zárt 
ülésre, a minősített előterjesztésekre figyelemmel. De felhívnám valamennyi jelenlévő 
figyelmét, hogy ha miniszter úr vagy miniszter úr környezetének valamely tagja jelzi, 
hogy csak zárt ülésen válaszolhat, akkor a bizottság a napirend végén természetesen 
zárt ülésen fogja meghallgatni ezeket a válaszokat, amelyek értelemszerűen nyílt ülésen 
nem megválaszolhatók. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a kiküldött napirenddel 
ezzel a pontosítással egyetértenek-e. Aki igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendet. 

Egy háttéranyag került kiosztásra korábban, amit miniszter úr készített a 
Nemzetbiztonsági bizottság meghallgatására.  

Át is adom akkor miniszter úrnak a szót, parancsoljon! 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter beszámolója 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Köszöntök mindenkit a Belügyminisztérium vezetése nevében. 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően szeretném a beszámolót megtartani, 
úgy, hogy azokra a változásokra szeretnék először rátérni, amelyet korábban a 
Belügyminisztérium vezetése megígért, és hogy ennek az ígéretnek megfelelően hogyan 
tartottuk be az adott szavunkat, hogyan lett végrehajtva az ígéretünk. 

Mindenekelőtt legtöbben azt vonták kétségbe, hogy a rendészeti 
életpályamodell kialakítása megtörténik-e, az életpályamodellhez kapcsolódó anyagi 
támogatások a Belügyminisztérium hivatásos állományához megérkeznek-e. Örömmel 
mondhatom, hogy július 1-jével a terveknek megfelelően megtörtént a 30 százalékos 
béremelés a hivatásos állománynál, sőt mi több, 2016. január 1-jével a terveknek 
megfelelően megtörtént az 5 százalékos további béremelés, ’16-ra megérkezett az a 
mintegy 8,5 milliárd forint, amely arra elegendő, hogy a teljesítményjuttatási rendszert 
bevezessük, és a teljesítményjuttatási rendszernek megfelelően honoráljuk azokat a 
munkatársainkat, akik az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtanak. Ugyanakkor az is 
egyértelmű már - hogyha önök megszavazzák -, hogy a 2017-es költségvetési 
előterjesztésben a Belügyminisztérium sorai között megtalálható a további 
5 százalékos béremelés. Tehát egyértelmű, hogy az, amit a rendészeti hivatásos 
állománynak ígértünk, az életpályamodell, az anyagi fedezettel rendelkezik, és ez az 
anyagi fedezet rendelkezésére áll a vezetőknek.  

Ugyanakkor el kell mondani, hogy nemcsak arról volt szó itt, hogy a hivatásos 
állomány megfelelő anyagi támogatást kap, hanem az egész rendszert át kellett 
dolgozni. A rendszernek megfelelően egyértelmű az, hogy meghatározott időközönként 
vizsgát kell tenni a munkatársainknak, van horizontális előrehaladási lehetőség és van 
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vertikális előrehaladási lehetőség. Aki a szakma szeretetével nem parancsnoki 
babérokra tör, annak lehetősége van az életpálya során végig a legmagasabb szintre 
eljutni, és ott bizonyítani, hogy ő a legjobb alkotmányvédő vagy a legjobb rendőr 
nyomozó vagy szakértő. Tehát ez egyértelmű számomra, hogy az ígéretnek megfelelően 
megtörtént, és egyértelmű az is, hogy ha önök megszavazzák, akkor ez 2017-ben 
folytatódni fog. 

Az életpályamodellnek az oktatási, előrejutási rendszerén és a fizetési 
rendszerén túl két másik eleme is volt. Az egyik a lakástámogatási rendszer 
kidolgozása. A lakástámogatási rendszer gyakorlatilag anyagi támogatást fog kapni, 
azonfelüli lehetőségek lesznek, ami mindenki számára a CSOK- meg a NOK-
rendszerben rendelkezésre áll. Ezt többlettámogatással próbálja megvalósítani a 
Belügyminisztérium a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. Az 
előterjesztésben talán még egymilliárd forint van, ami ennek a növelését jelenti. 
Összesen tehát körülbelül mintegy közel 3 milliárd forint lesz az, ami rendelkezésére ál 
a munkatársainknak a lakhatási rendszer keretén belül.   

Ki kell még külön emelni, hogy egy életbiztosítási rendszer is kidolgozásra és 
bevezetésre került. A kormány úgy döntött, hogy ezt a rendszert nem viszi ki a civil 
szférára, hanem bent tartja kormányzati körön belül, és a különféle szolgálati 
tevékenységek során megsérült munkatársaink számíthatnak arra, hogy életük végéig 
megfelelő juttatásban részesíti őket a Belügyminisztérium, számíthatnak arra, hogy 
ezen sérülések nem fogják azt okozni, hogy a későbbiekben nemcsak a hivatás 
viselésében, hanem az anyagaikban is hátrányt fognak szerezni.  

Úgy gondolom, a legnagyobb figyelmet ezt követően a migráció és a migrációs 
válság okozza, tehát erre szeretnék a második lépésben kitérni. Egyértelmű, hogy az 
ország folyamatos migrációs nyomásnak és egyre súlyosabb migrációs nyomásnak van 
kitéve 2013 óta. 2013-ig úgy kezeltük a határt illegálisan átlépőket, hogy a 
menekültstátusz megadásáig őrizetben tartottunk valamennyi határátlépőt, aki 
illegálisan érkezett az országba, és úgy bíráltuk el, hogy jogosult-e menekültstátuszra 
vagy oltalmazott státuszra. Az Európai Unió kifogásolta ezt a megoldást, és 
szabadlábon hagyás mellett kell ezt az eljárást most már lefolytatnunk. Ennek 
megfelelően 2014-ben már 44 ezren, 2015-től kezdődően meg 417 ezren érkeztek az 
országba illegálisan, a zöldhatár átlépésével.  

Az első időszakban mindenkit regisztráltunk, így 177 ezer fő az, aki regisztrálásra 
került, és bekerült az európai uniós úgynevezett TAC-rendszerbe, amely alapján 
nyomon követhetők mind az ujjnyomat, mind pedig a rendelkezésre álló útlevelük vagy 
valamilyen más igazolványuk alapján. Azonban egyértelmű volt, hogy ezt a nyomást az 
ország nem bírja elviselni, ennek megfelelően egy olyan döntés született, hogy ezt a 
későbbiekben a schengeni egyezménynek megfelelően kell elvégezni, tehát a 
zöldhatárokat meg kell védeni, kijelölt helyen kell a menedékkérelmet beadni, és a 
rendes határforgalmat biztosítani kell, fenn kell tartani. 

Ennek érdekében a schengeni acquis 9. §-ának felhasználásával mi a zöldhatár 
mentén egy védvonalat építettünk ki, aminek keretében nyílásokat hagytunk a 
menedékkérelem beadására. Ez a feladat többszörös terhet jelentett a 
Belügyminisztérium szerveire, hisz itt a Büntetés-végrehajtási Intézet volt az, amely 
építette ezt a védművet, a tervezésben részt vett a Magyar Honvédség, az építésben 
közösen tevékenykedtünk a Magyar Honvédséggel, és természetesen azokban a 
feladatokban, amelyek az egyes helyek megerősítését jelentették, a külső 
információszerzésben, a határ menti információszerzésben, a határrendészet felderítő 
egységei, az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai vettek részt, és így sikerült ezt a 
tevékenységet kialakítani.  
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Egyértelmű az, hogy ennek eredményeképpen lényegesen lecsökkent az illegális 
migránsok Magyarországra történő belépése. Így első lépésben Horvátország irányába 
tevődött át az átlépés fő súlypontja, de ezt követően a kerítést kibővítettük egészen a 
szlovén határig, és a szlovén határig történő kibővítés után Horvátországból megszűnt 
az illegális átlépés. Jelen pillanatban mintegy 13-14 ezer fő az, aki ebben az évben 
átlépte a határt, a határrendészek elfogták és az előállítási területre szállították őket. 

Ennek a tömeges bevándorlásnak a kezelésére jelentős anyagiakat fordítottunk: 
első lépésben 35 milliárd forintot, második lépésben 30 milliárd forintot, és a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kapott 10 milliárd forintot azért, hogy a 
megfelelő ellátást tudjuk biztosítani az illegális migránsoknak. Végig tudtuk biztosítani 
az élelmezési ellátást, végig tudtuk biztosítani az egészségügyi ellátást, és 
természetesen további tolmácsolási, további iskolázási lehetőséget is biztosítottunk 
azoknak, akik rászorultak. 

Itt külön kiemelném, hogy külön foglalkozunk a gyermekkorúakkal, külön 
foglalkozunk az egyedülálló nőkkel és az egyedülálló nők társaságában érkező 
gyermekekkel. Ezen személyek minden esetben megkapták a menekülti vagy az 
oltalmazotti védelmet és a 100 százalékos ellátást. Mindezt figyelembe véve jelen 
pillanatban az őrzött befogadóközpontokban megfelelő létszámban jelen vagyunk, és 
mintegy 180-200 fő további elhelyezését tudjuk biztosítani, ugyanakkor a nyílt 
állomásokon is van szabad kapacitásunk. A szabad kapacitás biztosítása megtörtént, 
megtörtént konténerházakban, megtörtént megfelelő téglaépítményekben, továbbra is 
bővítjük, és megpróbáljuk a határok közelében elhelyezni a szállítási könnyebbség 
miatt ezeket a táborokat.  

Egyértelmű az is, hogy azokat a befogadó helyeket, akár őrzött, akár nyílt 
befogadó állomásokat, csökkenteni szeretnénk, amelyek az ország központjában 
vannak, így ennek megfelelően bezárjuk Debrecenben, ahol rendkívül nagy terhet 
jelentettek a szállítási költségek, és megpróbáljuk a büntetés-végrehajtási intézetek 
területén kívül tartani ezeket az embereket. Ennek megfelelően Nagyfát is ki fogjuk 
üríteni. Körmenden egy sátortábort építettünk fel, és a továbbiakban is hasonló 
elhelyezést szeretnénk végezni. 

Tehát összefoglalva: ebben a migrációs tevékenységben részt vett az Országos 
Rendőr-főkapitányság határrendészeti egységeivel, Készenléti Rendőrséggel, szerepet 
vállalt benne jelentős mértékben a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és 
valamennyi más belügyi szervezet, így a büntetés-végrehajtás az építésben, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal az információszerzésben, és természetesen a 
Terrorelhárítási Központ a kiemelkedően súlyos helyzetek megoldásában. 

A következő szervezet, amiről szeretnék szót váltani, ez a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat. A Nemzeti Védelmi Szolgálat egy új eljárásrend szerint kezdte el a feladatát, 
ahol elsősorban a korrupció megelőzése a fő célkitűzés. A korrupció megelőzése 
érdekében tanfolyamokat, oktatásokat szerveztünk. Ezek az oktatások nemcsak 
Magyarország területén történtek meg, hanem Ausztriában a korrupcióellenes 
akadémián, amelynek egyik alapítója vagyunk, ott is képzéseket tartottunk. 
Eredményes ez a tevékenység, és különösen azokat az eredményeket szeretném 
kiemelni, ahol egyszerűen kizártuk a korrupció lehetőségét. Így például az önök által is 
ismert közlekedési területeken, ahol automatizáltuk a szabálysértés felismerését, 
automatizáltuk a felismert szabálysértésben részt vevő gépkocsi tulajdonosának 
visszakeresését, és egészen automatizáltuk azt, hogy a büntetést kiszabja a 
számítógépes rendszer, meghozza a határozatot, csomagolja és kézbesíti. Aki már 
kapott Szombathelyről vagy Vásárosnaményból ilyen borítékot - látom a mosolyok 
alapján, hogy többen részesültek ebben a lehetőségben -, azok már tudják, hogy ez egy 
teljesen korrupciómentes felépítése ennek a területnek.  
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Több ilyen rendszert szeretnénk a későbbiekben felépíteni, ennek megfelelően 
egy informatikai technikai fejlesztést dolgoztunk ki. Remélem, hogy ez eredményes 
lesz. Ennek első számú harcosa nyilvánvalóan a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amely 
meghatározza azt, hogy mely területeken van a legnagyobb korrupciós veszély. Ennek 
megfelelően építjük fel ezt követően a különféle kamerarendszereinket, különféle 
eszközrendszereinket, amely a későbbiekben bizonyítja az esetlegesen bekövetkezett 
korrupciót, vagy egyértelműsíti azt, hogy becsületesen járnak el a munkatársaink, és a 
szolgálati esküjükhöz híven szolgálják Magyarországot. 

Talán még annyit hozzátennék a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz, hogy ezt 
nemcsak szervezéssel, nemcsak oktatással, hanem megfelelő költségvetési pénz 
rendelkezésre bocsátásával is támogatjuk. Így 9 milliárd forint értékben növeljük 
ezeket a projekteket: 5 milliárd forint kifejezetten a technikai rendszer fejlesztése, 
amelyik a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál van; ebből a technikai fejlesztésből az 
Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat további mintegy 
4 milliárd forintos fejlesztésben részesül. 

A Terrorelhárítási Központ tevékenysége reflektorfénybe került, két esetben is. 
Az egyik eset az volt, amikor a határaink mentén olyan szervezetszerű törvénytelen 
áttöréseket kíséreltek meg, amelyek jelentős részében veszélyeztették a Készenléti 
Rendőrség munkatársait, veszélyeztették az ott szolgálatot teljesítőket, és ennek a 
keretén belül a Terrorelhárítási Központ volt az, amelyik a kiemeléseket elvégezte, és 
biztosította azt, hogy a bűncselekmény elkövetőit megfelelő büntetőeljárás alá tudjuk 
vonni.  

A másik jelentős esemény Párizshoz és Brüsszelhez kötődik. Párizs és Brüsszel 
intő jel arra, hogy sajnálatos módon elvakult terroristák bűncselekményeket, emberek 
életére törő cselekményeket terveznek meg és hajtanak végre az Európai Unió területén 
belül. Ennek megfelelően készítettük fel a Terrorelhárítási Központot, ennek 
megfelelően végezte a feladatát, mert nem lehetünk a leggyengébb láncszem a 
terrorelhárítás területén, mert akkor, ha nem is vagyunk célzott országa kifejezetten a 
terroristáknak, de mint leggyengébb láncszem, könnyen támadás érhet bennünket. 
Ugyanakkor egyértelmű az is, hogy egyes terrorcsoportok Magyarországot is 
célországként jelölték meg, először csak a magyar zászló feltüntetésével, a 
későbbiekben azonban egyértelműsítve, Magyarországot mint az Európai Unió 
tagországát is célba vették. Ennek megfelelően történt a fejlesztése a Terrorelhárítási 
Központnak, amely a különféle intézkedéseket jelen pillanatban is végzi, közösen az 
Alkotmányvédelmi Hivatallal, az Információs Hivatallal és természetesen nemzetközi 
területen a társszolgálatokkal.  

A nemzetközi tapasztalatok összegzése azt mutatja, a terroristák jelenleg 
elfogott anyagai, hogy a nagy létszámú rendezvényeket kívánják megtámadni. A 
számítógépről letöltött adatok azt mutatják, hogy nem válogatnak az eszközökben, az 
öngyilkos merénylőtől a dróntámadásokig mindenféle rendszer szerepel az 
elképzeléseikben. Reméljük, hogy mindezeket meg tudjuk akadályozni. 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat területén 
már említettem, hogy résztvevői voltak annak az állományt erősítő szervezésnek, 
amelynek keretén belül oktatásban vesznek részt, és kinyílik előttük is a pálya két 
irányban. Ezen túl a feladatok ellátásához egy átszervezést hajtottunk létre, amely 
elsősorban az Alkotmányvédelmi Hivatal átszervezése volt, amely lényegesen eltér ma 
már a korábbi szervezettől. A szervezet, úgy gondolom, ennek az átszervezésnek is a 
hatására, az új gondolatok meggyökerezésének hatására nagyobb és jobb teljesítményt 
nyújt, nagyobb biztonságot tudunk nyújtani az állampolgárainknak.  

A terrorizmusellenes intézménycsomagban 2 milliárd 258 millió forint 
többlettámogatást kaptak, és ennek keretében a Szakszolgálat 110 fővel bővítette a 
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létszámát. Ez a 110 fő lehetőséget biztosít arra, hogy a megfigyelői létszámot, a figyelői 
létszámot megerősítsük, illetve a különféle technikai munkatársaknak a létszámát 
bővítsük, amelyik eddig akadálya volt annak, hogy sok esetben az azonnalos 
feladatokat is el tudják látni. 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal átszervezése a műveleti kapacitás 
korszerűsítésével együtt járt, és úgy gondolom, hogy ma már - a bizottság is többször 
meggyőződhetett arról - pontosabb, precízebb és célratörőbb válaszokat tudnak adni 
az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai a felmerülő problémákra. A felmerülő 
kérdéseket megválaszoljuk, és egyre pontosabban, tehát a kétségeket kizáróan 
próbálunk meg a későbbiekben fogalmazni. Ez is egy státuszbővítéssel járt együtt, 71 fő 
került a műveleti területekre.  

Külön kell szólni az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a nemzetbiztonsági 
kockázati tényezőt tartalmazó szakvélemények kiadásáról. Ez egy új rendszerbe lett 
bevonva, valamennyi korábbi és jelenlegi ilyen jellegű információt digitalizáltuk, és így 
nem vesznek el a korábbi információk, nem az emberi emlékezetre vagyunk 
hagyatkozva, hanem a digitalizálás folytán bármely korábbi eseményt vissza tudunk 
keresni, és a korábbi események megítélését tudjuk prezentálni, nem kell dupla 
munkát sem elvégezni.  

Az utolsó beszámolómnál felmerült Andy Vajna átvilágítása is, ennek az 
átvilágításnak az eredményét megígértem. Bár megküldtem akkor írásban, most is el 
tudom mondani, hogy biztonsági kockázatot Andy Vajna Magyarországra, a jelenlegi 
információink alapján, nem jelent. 

Kiemelném azt az informatikai fejlesztést, amit a Belügyminisztérium 
végrehajtott. Az informatikai fejlesztések sorában az első helyen az elektronikus kártya, 
az e-kártya kibocsátása áll. Január 1-jével kezdtük meg a kibocsátását a KEKKH 
segítségével, és rendkívül népszerű lett ezen rövid idő alatt is. (A sajtó egyik 
munkatársa az elnöki asztal mögé lép, hogy felvételt készítsen. A bizottság 
munkatársa hozzá lép, és megkéri, hogy a sajtó számára fenntartott helyről készítsen 
felvételt.) Ki is lehet innen menni, úgyhogy… 

 
ELNÖK: Nagyon nagy tisztelettel megkérném a sajtó jelen lévő képviselőit, hogy 

tartsák be azt a normát, amit hosszú évek óta alkalmazunk. Nagyon szépen köszönöm. 
Parancsoljon, miniszter úr! 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát 

ennek megfelelően elektronikus tárolóelemet, úgynevezett csipet építettünk be a 
személyazonosító igazolványba, amely a későbbiekben egy kulcsként fog szolgálni. Ez 
a kulcs lehetőséget biztosít majd arra, hogy a megfelelő személy, az arra jogosult egy-
egy tárhelyre benézhessen. Így például amikor a rendőrség ellenőrzi, akkor ellenőrizni 
tudja azt, hogy valaki büntetett előéletű-e vagy nem büntetett előéletű, szabálysértést 
korábban követett-e el, egyáltalán valós magyar állampolgár-e.  

Természetesen kinyitjuk ezt a lehetőséget a későbbiekben az egészségügyi 
területre is, itt lesz nyilvántartva a TAJ-szám is. A TAJ-szám alapján egyértelműsítjük, 
hogy az orvos belenézhet az igazolvánnyal rendelkező személy korábbi kórtörténetébe. 
Ez az információ lehetőséget ad a háziorvosoknak a későbbiekben arra, hogy ha egy új 
területre megy a beteg, akkor is a teljes kórtörténetet láthassa, és ennek megfelelően 
hozza meg a diagnózist. Tehát egyértelmű számunkra, hogy az egyik legnagyobb 
fejlesztés, legnagyobb célkitűzés előtt állunk. 

Az is egyértelmű, hogy közel 500 ezren már az új személyazonosító igazolvány 
birtokosai, és reméljük, hogy ez a szám egyre inkább fejlődni fog. A későbbiekben az 
adóigazolványt is helyettesíteni fogja, és ez az adóigazolványos helyettesítés is 
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biztosítja azt, hogy az adóhivatal a későbbiekben a kártya megtekintését követően 
ennek a személynek az adóelőéletére rálát, és ennek az adóelőéletnek megfelelően tudja 
meghozni a döntését. További terveink vannak még az e-kártya tekintetében, de 
egyelőre ez a két terület az, amelyikre koncentrálunk, és reményeink szerint ebben az 
évben, szeptemberig ezt megvalósítjuk.  

Mit sem érnek az ígéretek és az ígéretek megvalósítása, ha megfeledkezünk a 
célkitűzésről, hogy milyen célkitűzés érdekében tettük mi ezeket az ígéreteket, milyen 
célkitűzések érdekében próbáltuk meg fejleszteni az informatikai rendszerünket, a 
szervezetünket és a munkatársaink elkötelezettségét. Ez mind azért van, hogy az 
országban nagyobb legyen a közbiztonság, az állampolgárok jobban érezzék magukat. 
Úgy érzem, ezt a célkitűzést elértük. Ha figyelembe vesszük, hogy mintegy 430 ezer 
bűncselekmény történt 2010-ben, amikor átvettük a kormányzást, és a tavalyi évben 
278 ezer körül volt - nem tudom most a pontos számot - a bűncselekmények száma, és 
ez azt jelenti, hogy közel 60 százalékára csökkent az országban a bűncselekmények 
száma, akkor úgy gondolom, a célkitűzések helyesek voltak, és valamennyi 
állampolgárunk biztonságát, jobb életkörülményét szolgálták. 

Itt kiemelném azt is, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 
még lényegesen jobban csökkent, tehát egyre biztonságosabb Magyarország, és ezt 
nemcsak a magyar belügyminiszter és a magyar rendőrség mondja. Felhívnám a 
figyelmüket arra, hogy amikor Magyarországon most átadásra került az egyik legújabb 
hotelünk, a Ritz Hotel, akkor a Ritz hotellánc európai elnöke azt mondta, hogy sok szép 
város van Európában, ezek közül az egyik Budapest, és sok olyan látnivaló van más 
városokban is, mint Budapesten, de Európában egyetlenegy más olyan főváros sincs, 
ahol a szállodából kilépve bármelyik irányba elindulhat a turista, 100 százalékos 
biztonságban érzi magát. Azt gondolom, ez a célkitűzés is a későbbiekben 
figyelemreméltó. 

Köszönöm szépen, és ha bármilyen kérdés felmerül, kész vagyok rá válaszolni.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Azt javasolnám, hogy először a 
bizottság tagjai következzenek, majd adjunk lehetőséget a képviselő asszony számára 
is, aki nem tagja a bizottságnak, amennyiben majd ehhez a bizottság hozzájárul. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés a bizottság tagjai részéről. (Jelzésre:) Mirkóczki 
képviselő úr!  

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Kettő rövid kérdésem lenne és egynél igazából a véleményére lennék kíváncsi. 
Kezdeném az utóbbival. 

Engem elsősorban az érdekelne, hogy hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet a 
tekintetben, hogy hosszú heteken át sokkörös ötpárti egyeztetés után megszületett a 
BM által jegyzet terrorellenes csomag, és ez furcsamód lekerült a Törvényalkotási 
bizottság napirendjéről, és mindenfajta sajtóhírek terjengtek, hogy milyen vita áll a 
háttérben. Nyilván én nem ez utóbbival szeretnék foglalkozni, sokkal inkább azzal, 
hogy ha ilyen kiemelt kockázatot jelent ma akár Magyarországon a terrorizmus, ha nem 
is közvetlenül, de közvetve, akkor mi az oka ennek a jogalkotási tétlenségnek, ha úgy 
tetszik. A legutóbb Gulyás Gergely képviselő úr cáfolta azokat a híreket, amelyek 
miniszterek közti rivalizálást jelentenek, és pusztán technikai módosításokkal 
indokolta azt, hogy miért került le bizottságának napirendjéről ez a javaslat.  

Én itt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az összes technikai módosítást 
gyakorlatilag az ötpárti egyeztetések, majd szakértői egyeztetések során elvégeztük, 
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tehát számomra továbbra sem világos, hogy ebben a helyzetben ez a csomag miért 
késlekedik az Országgyűlés asztalára kerülni. Ez lenne az egyik. 

A másik. Több éven keresztül, minden évben egyfajta jelzésértékkel a 
költségvetéshez nyújtottam be különböző módosító indítványokat, most is megtettem. 
Kíváncsi lennék a miniszter úr véleményére vagy álláspontjára, hogy a rendőrségnél 
rendszeresített PA-63-as lőfegyvert vajon mikor tervezi a Belügyminisztérium cserélni, 
hiszen számos panasz érkezik, már csak koránál fogva is ez a fegyver jelenleg nem 
alkalmas a biztonságos és hatékony szolgálatteljesítéshez. Mindenképpen érdekelne, 
hogy tervezi-e a Belügyminisztérium ezeknek a fegyvereknek a modernizálását és 
cseréjét.  

Végül pedig az utolsó. Szintén a rendőröktől érkező gyakori panasz, mintha egy 
ki nem mondott tendencia lenne, akár nyomozó az illető, akár más beosztású rendőrről 
van szó, hogy az önvédelmi lőfegyverek tartási engedélyét számukra sok esetben 
korlátozzák, nem kapják meg azzal az indokkal, hogy az, hogy valaki rendőr, nem 
jelenti azt, hogy veszélyben lenne és jogosult lenne. Viszont van tapasztalat, volt egy 
pozitív példa a napokban, konkrétan Gyömrőn, amikor két társaság fegyvert használva 
esett egymásnak, és egy szolgálaton kívüli rendőr - pontosan azáltal, hogy volt tartási 
engedélye és volt nála lőfegyver - szolgálatba helyezte magát, és példaértékűen járt el a 
bűnözőkkel szemben. Ezt a gyakorlatot meg kívánják-e változtatni? Nem tudom, hogy 
ez mennyire hivatalos vagy nem hivatalos, de azt gondolom, ha valaki a munkáját 
kiválóan végző rendőr, akkor igenis legyen nála akár szolgálaton kívül is lőfegyver 
pontosan az ilyen esetekre. A nemzetközi példák alapján is rengeteg olyan esetet 
lehetne felsorolni, akár a terrorizmus esetében vagy annak a határán álló esetekben, 
hogy ha ott lett volna egy szolgálaton kívüli rendőr és szolgálatba helyezi magát, akkor 
lehet, hogy sok bűncselekmény megelőzhető lett volna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdés? (Nem érkezik jelzés.) 

Nincs. Akkor én is élnék azzal, hogy néhány kérdést a miniszter úrnak feltennék, és 
utána majd ügyrendi javaslatom lesz, hogy képviselő asszony is megtehesse. 

Miniszter úr, az elmúlt bő egy hét slágertémája a civil szervezetek, alapítványok, 
esetlegesen ellenzéki pártok megfigyelésével kapcsolatos kormányzati állítás volt. Azt 
hiszem burkoltan körbeírtam, hogy pontosan miről van szó. Tudom, hogy nem 
miniszter úr állította ezt, de kérdezném, hogy mit lehet erről tudni, hiszen alapvetően 
ezt a magyar jogállamiság elleni komoly támadásként is lehetne értelmezni, 
amennyiben ez így, ebben a formában igaz. Kérdezem, hogy erről mit lehet tudni. 

Idegen titkosszolgálatok magyarországi jelenléte. Tudom, hogy nyílt ülésen 
vagyunk, de lehetőség van, hogy majd zárt ülésen válaszoljon miniszter úr. Ez is igen 
fontos kérdés. 

A különböző Magyarországon tevékenykedő nemzetbiztonsági szolgálatok vagy 
a nemzetbiztonsági szolgálatokkal együttműködő szervezetek együttműködéséről 
kérdezném miniszter urat, hogy milyen a tapasztalat. És itt természetesen a várhatóan, 
Mirkóczki képviselő úr kérdése után várhatóan létrejövő TIBEK-kel kapcsolatos 
elképzelésekről, elvárásokról kérdezném miniszter urat, hogy erről mit gondol. 

A költségvetéssel kapcsolatosan. Jelentős többletforráshoz jutnak jelen 
pillanatban a nemzetbiztonsági szolgálatok, azonban a biztonsági fenyegetettsége 
Európának, közte Magyarországnak jelentősen nőtt, én kérdezem miniszter urat, hogy 
arányban van-e ez a költségvetési növekedés.  

Paks nemzetbiztonsági kockázatáról kérdezném miniszter urat, ami most nem 
elsősorban szakmai kérdésként merül fel, hanem legesleginkább biztonságpolitikai 
szempontból, hogyan lehet megítélni Paks védelmi, rendészeti és nemzetbiztonsági 
helyzetét.  
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Előttünk áll a következő időszak egyik legjelentősebb nemzetközi eseménye, a 
labdarúgó-Eb, ahová több tízezer magyar állampolgár készül menni. Tudomásom 
szerint a francia belügyminisztériummal és rendőrséggel van együttműködés, mit lehet 
erről tudni? 

A miniszterelnök úr a Belügyminisztérium által egy átfogó vizsgálatot 
kezdeményezett az offshore-ral mint társadalmi intézménnyel kapcsolatosan, és - 
hangsúlyozom - esetlegesen szervezett bűnözéssel vagy bármi mással való, 
terrorizmussal való kapcsolatrendszeréről magának az offshore intézménynek. Erről 
mit lehet tudni, hol áll most ez? 

Többször szóba került, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági 
kockázatot állapít meg, majd ennek ellenére sor kerül kinevezésekre. Kérdezem 
miniszter urat, hogy egyetért-e azzal az esetleges elképzeléssel, hogy a 
nemzetbiztonsági kockázat megállapítása esetén ilyen kinevezésre a jövőben ne 
kerülhessen sor. Van-e ezzel kapcsolatosan kezdeményezés? Hogy ha ilyen lenne, 
akkor mi az álláspont? Mert én többször tapasztaltam, hogy nagyon helyesen és nagyon 
jó munkát végez az Alkotmányvédelmi Hivatal, elvégez egy ellenőrzést, majd - 
fogalmazzunk udvariasan - ezt felülmérlegelik ehhez a területhez kevéssé értő vezetők.  

A török vízummentesség mint előttünk fekvő probléma, ami egész Európa 
számára egy komoly kihívást jelent. Nyilván az is, hogyha Törökországgal nincsen az 
Európai Uniónak szoros együttműködése. De amennyiben van, és Törökország 
vízummentességet kaphat, akkor ennek a kockázatát hogy látja, miniszter úr? 

És legutolsóként egy egyre aktuálisabb szabályozási területre hívnám fel a 
figyelmet, és kérdezném, hogy a minisztérium mit tervez, ez a drónkérdés, amely 
magánfelhasználóként is rohamosan terjed. Ezzel kapcsolatosan tervez-e a 
Belügyminisztérium valami ésszerű szabályozást, ami nyilván nem a teljes korlátozást 
jelentené, de valami ésszerű szabályozást, mert a nemzetközi példákból kiindulva ezek 
a drónok nemcsak kedvtelésnek, szabadidőre és nemcsak a legális titkosszolgálatok 
tevékenységének a segítésére, hanem ennél rosszabb célokra is felhasználhatók, vagy 
csak egyszerűen balesetveszélyesek lehetnek bizonyos területeken. Ezzel kapcsolatosan 
mi az elképzelés? 

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

Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük szépen a beszámolót. Itt Mirkóczki Ádám jobbikos 
képviselőtársam két kérdése megütötte a fülemet eleve, hogy mit keres egy politikai 
testületnél, a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén, hogy milyen fegyvert alkalmaz a 
magyar rendőrség, illetve hogy a fegyvertartással kapcsolatosan a belügyminiszter vagy 
a Belügyminisztérium vagy a magyar rendőrség milyen belső szabályzatot épít ki. 
Szerintem ennek semmi keresnivalója egy politikai testületnél.  

És az is megütötte a fülemet, hogy jönnek a rendőrök, és elmondják ezeket a 
panaszokat. De ezt hogy? Tehát milyen alapon járnak a rendőrök a Nemzetbiztonsági 
bizottság tagjaihoz panaszkodni? És kik ezek a rendőrök, akik járnak panaszkodni? 
Milyen beosztásuk van? A saját szolgálati útjukon nem tudják megtenni? Ez egy 
különösen szabályozott terület, nemcsak törvényben, hanem nagyon erős belső 
szabályokon alapul, és különös szabályok vonatkoznak a fegyveres testületekre, így a 
rendőrökre is, és én azt nagyon veszélyesnek tartom, ha a politika egyes pártjai vagy 
egyes tagjai között meg a rendőrök között nem szabályozott a kapcsolattartás, és akkor 
be lehet egy ilyen politikai testületi ülésen bármit mondani? Szerintem semmi köze a 
Nemzetbiztonsági bizottságnak ahhoz, hogy Parabellum pisztolyok vannak a 
rendőröknél vagy Magnum pisztolyok, és ahhoz sincs semmi köze, hogy a rendőrség 
kinek támogatja a civil életben a fegyverviselését vagy kinek nem.  
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A belügyminiszter úr véleménye érdekelne ebben a kérdésben. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon, öné a szó. Illetve, bocsánat, előtte, ha még 

megengedi, szeretném azt az ügyrendi indítványt megtenni, hogy amennyiben a 
bizottság hozzájárul, ami nyílt ülésen feltehető, illetve válasz kapható rá, hiszen 
föltenni mindent föl lehet, képviselő asszonynak adjunk szót. Kérném, hogy legyünk 
ebben méltányosak, amennyiben erre lehetőség van! Megtisztelt minket képviselő 
asszony, eljött a bizottság ülésére. Aki ezzel egyetért, az szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangúlag megadtuk a lehetőséget.  

Képviselő asszony, amennyiben élni kíván a szólás lehetőségével, lehetősége van 
rá.  

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen a szót. Alapvetően 

nemzetközi ügyekkel foglalkozom, de természetesen Magyarország külpolitikája 
biztonsági kérdéseket is értelemszerűen érint, és ez az oka annak, hogy most itt vagyok 
ezen az ülésen, és önhöz kérdéseket szeretnék feltenni.  

Mint tudja, én a menekültügy kérdésével régóta foglalkozom, tavaly április óta, 
mióta egyébként a Közel-Keletről érkező, a Közel-Kelet felől érkező menekültek 
Magyarországon áthaladnak, azóta én folyamatosan foglalkozom ezzel a kérdéssel. 
Nyolc alkalommal voltam különböző menekülttáborokban és határzónákban, 
Magyarországon mindenekelőtt, de többek között Leszbosz szigetén is tájékozódtam az 
egész folyamatról, tehát tisztában vagyok ennek a jelenségnek a geopolitikai 
olvasatával, a humanitárius problémákkal és a biztonsági kérdésekkel is 
természetesen. 

Magyarországon nyilvánvalóan - csakúgy, mint egyébként egész Európában - 
alapvetően az az elsődleges megfontolás tárgya, hogy hogyan lehet egy nagy 
emberfolyamot, amelyiknek az elindulása egy konfliktuszónából történik, és ebből 
kifolyólag indokolt, kontroll alatt tartani. Ugye a kontroll, az ellenőrizhetőség a 
legfontosabb biztonsági kérdés, amikor sok ember mozog, és azt gondolom, hogy ez a 
nagyon jellemző kérdés is, amiben ismert a magyar kormány álláspontja, aminek az a 
lényege, hogy ha kizárjuk őket, akkor kontroll alatt tartjuk a folyamatot. Európa egészét 
tekintve ez csak töredékesen sikerült, illetve lényegében a 2016. év során megkötött 
Unió és Törökország közötti egyezménnyel lehetett elérni azt, hogy a balkáni úton - 
amely Magyarországot is érinti - érkező emberek száma nagyjából az egytizedére esett 
vissza, tehát lényegi korlátozása, csökkentése a menekültáramlásnak alapvetően a 
nemzetközi szerződésnek köszönhető.  

Én azóta is, mióta ez az egyezmény megszületett, voltam magyarországi 
menekülttáborban, illetve a határ menti zónában, és tájékozódtam azzal kapcsolatban, 
hogy a regisztráció folyamán milyen kockázati tényezőket rögzítettek az önök 
munkatársai, és a tapasztalataim szerint egyetlenegy olyan eset sem fordult elő 
Magyarországon az elmúlt hónapok során, amikor azt lehet mondani, hogy bármiféle 
bűncselekmény gyanújára okot adó személy érkezett volna Magyarországra. Az 
egyetlen rendellenesség, amit tapasztaltak a határrendészet munkatársai, az az volt, 
hogy valaki esetleg kétszer próbált meg Magyarország területére bejönni, és ebből 
kifolyólag már a rendszerben rögzítve volt. Tehát első kérdésem az, hogy milyen 
megfontolás áll amögött, hogy a magyar kormány, illetve kormánypárt politikusai 
rendszeresen a menekülteket terroristaként aposztrofálják? Milyen magyarországi 
tapasztalat indokolja azt az elképesztő általánosítást, ami alapján egy ilyen, a 
valóságnak nem megfelelő képet lehet Magyarországon felfesteni? Meggyőződésem 
ugyanis az, hogy ez a probléma egészének megoldásához semmiféle módon nem járul 
hozzá.  
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A második kérdésem a civilek titkosszolgálati megfigyelésével kapcsolatos, 
amire már korábban a bizottság elnöke reflektált. Olyan állítás hangzott el Lázár János 
szájából a magyar kormány tagjaként, hogy titkosszolgálati adatgyűjtés folyik civilek és 
ellenzéki politikusokkal kapcsolatban, különösképpen akik menekültügyekkel, a 
migránskérdéssel foglalkoznak. Én magamat is ilyennek tekintem, és együtt dolgozom 
olyan civil szervezetekkel a tájékozódásom során, akik szintén részesei ennek a 
folyamatnak, nagyon alapos, részletes tudásuk és információik vannak az egész 
problémahalmazról.  

Szeretném tudni egészen pontosan, hogy folyik-e ilyen típusú ellenőrzés, 
titkosszolgálati ellenőrzés, ki rendelte el, milyen súlyos indok van, ami miatt magyar 
állampolgárok ellen titkosszolgálati megfigyelést ebben a tekintetben önök folytatnak, 
ki olvassa ezeket a jelentéseket, pontosan hogyan zajlik ez a megfigyelés. Ha pedig 
esetleg a válasz az lenne, hogy nem folyik ilyen, akkor pedig szeretném tudni, hogy 
mégis azok az információk, amelyekről Lázár János beszélt, a nyilvános 
információgyűjtés eredményei-e, tehát nyilvánosságra hozhatók-e, és akkor 
mindannyiunk tudását gazdagítaná, ha ezekhez hozzá lehetne férni. 

A harmadik kérdésem pedig megint csak a nemzetközi tapasztalatból adódik. 
Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában, de különösen a kelet-európai 
országokban zajlik közismert módon egy olyan típusú orosz befolyásszerzés, aminek az 
a lényege, hogy az internetes felületeken olyan információk terjednek, amelyeknek a 
lényege alapvetően az Európai Unió egységének aláásása, a NATO egységének a 
meggyengítése, az európai, nyugati kultúra végének a felvázolása, és ehhez nagyon sok 
rémhír generálása és téves információ megosztása zajlik. Talán önmagában nem is 
lenne ez probléma, ha ezek az információk, tévinformációk nem terjednének tovább, 
mondjuk, a magyar közmédiában mint egyfajta referenciák. Ezek olyan források, 
amelyeknek az identitását, eredetét egyáltalán nem lehet megállapítani, ilyen 
értelemben ez egy nemzetbiztonsági kérdés.  

Szeretném tudni egészen pontosan, hogy ezzel kapcsolatosan milyen 
tevékenységet folytatnak önök, és mennyire látja ezt a jelenséget Magyarországon 
veszélyesnek, tekintettel arra, hogy ez nemcsak Magyarországon zajlik, és más 
országokban egyértelmű következményei vannak már az ilyen típusú tevékenységnek. 
Köszönöm szépen, és várom a válaszát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, most már tényleg öné a szó. 

Válaszok 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Legelőször is Mirkóczi képviselő úr (Mirkóczki Ádám: Mirkóczki!) kérdéseire 
szeretnék válaszolni. Egyértelmű, hogy én a közös munka eredményének tekintem azt, 
hogy a TIBEK-törvényt, ezt a nemzetbiztonsági törvényt sikerült összehoznunk, ennek 
kapcsán a kormány is ezt elfogadta és beterjesztette a parlament elé. Úgy gondolom, 
hogy ez már túl van a Belügyminisztérium és a kormány területén, ma már a parlament, 
az Országgyűlés előtt van, tehát ezt fordítva kellene, nekem kellene megkérdeznem 
Mirkóczi urat, hogy miért nincs ez már megszavazva. (Mirkóczki Ádám: Mert a Fidesz 
levette a napirendről!) Tessék? Én nem vetettem le egyszer sem a napirendről, 
szeretném mondani. (Mirkóczki Ádám: Nem a Jobbik!) Tehát én bízom benne, hogy a 
képviselő úr és a jelen lévő bizottság a későbbiekben, hamarosan pozitív döntést hoz.  

Itt felmerült az a kérdés, hogy miniszteri rivalizálás van. Mindenki tudja, hogy 
én nem rivalizálok senkivel, mi közösen alkottuk meg ezt a törvényt, ennek a 
törvénynek a keretén belül továbbra is a szakmai tudásommal szeretnék hozzájárulni 
ahhoz, hogy ez mihamarabb a parlamentben megszavazásra kerüljön. 
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Egy dolog: azt gondolom, ha van esetleg olyan része a közös munkánknak, 
amelyik más megvilágításban javítható, én kész vagyok erre a javításra is, de csak úgy, 
ahogy eddig előkészítettük a törvényt: mindenki egyetértésével, hiszen azt szeretném, 
hogy egy olyan törvény szülessen, amelyik minden magyar politikai, parlamenti párt 
egyetértésével születik meg, mindenki azt tudja, hogy tett egy lépést azért, hogy 
Magyarországon a terrorvédelem jobb lett, és azért lett jobb, mert hozzájárult ezzel a 
szavazatával ennek a törvénynek a megalkotásához.  

A fegyverzet. Nem mondható a legmodernebb fegyvernek a PA-63-as önvédelmi 
pisztoly, azonban hozzá kell tegyem azt, hogy olyan túl sok lövés nem történt vele. Ha 
tehát a PA-63-okat megnézzük, szerencsére a magyar rendőrök nincsenek abban a 
helyzetben, hogy naponta fegyvert kellene használni, ugyanakkor egyértelmű, hogy egy 
erkölcsi elavultság létrejött ebből a fegyverviselésből, és úgy gondolom, hogy ezt az 
erkölcsi elvaulást egy cserével valóban meg kell oldani. 

Milyen fegyver legyen a cserélt fegyver? Ez egy szakmai kérdés, ennek a szakmai 
kérdésnek az eldöntéséhez, úgy gondoltuk, az egyes szervezetek lövészeit kérdezzük 
meg, hogy melyik az a fegyver, amelyik megfelel az ő elképzeléseiknek. Nyilvánvalóan 
egy kicsit más fegyver kell a honvédségnek, és egy kicsit más fegyver kell a különféle 
rendvédelmi szerveknek, hisz az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai vagy a 
Szakszolgálat munkatársai rejtett fegyverként viselik, és a lehető legkisebb feltűnést 
kellene hogy végezzen, a rendőrök pedig egy külső fegyvertáskában hordják, és annak 
valami más funkciója is van azonkívül, hogy egy oldalfegyver.  

Tehát mindezek figyelembevételével olyan fegyvert szeretnénk, amelyik 
valamennyi szolgálati ágnak megfelel, és összhangot tud kialakítani. Ugyanakkor azt is 
szeretnénk, hogy Magyarországon gyártsuk ezt a fegyvert. Magyarországon kell 
gyártani, mert ha valamilyen torzsalkodásba keveredünk a különféle szervezetekben, 
nem biztos, hogy nekünk ugyanaz az ország fegyvert fog szállítani, aki ez idáig 
békeidőben szállította ezt a fegyvert, és ha nincs fegyver, nincs utánpótlás, nincs hozzá 
lőszer, akkor az inkább szobadísz, mint fegyver. Tehát szeretnénk azt elérni, hogy 
Magyarországon történjen meg a fegyvergyártás, és az olyan gyártmány legyen, 
amelyik kielégíti az előbb felsorolt igényeket. Tehát egyértelmű a számomra, hogy ezt 
szeretnénk célul tűzni, és úgy tervezzük, hogy ez 2017-ben döntésre kerüljön - nem 
biztos, hogy kivitelezésre, de döntésre -, megállapítjuk, hogy milyen fegyver, és azt 
hogyan és milyen módon lehet Magyarországon gyártani. Ez lehet licencvásárlás, lehet 
magyarországi üzeme valamelyik gyárnak, és természetesen úgy, hogy ez bármikor 
gyártható legyen.  

Önvédelmi fegyver vagy nem önvédelmi fegyver, és itt Németh Szilárd alelnök 
úrnak is szeretnék egyben a kérdéseire válaszolni. A rendőr, a fegyvert viselő, aki 
szolgálatban fegyverrel jár, jogosult a parancsnok engedélyével a szolgálati fegyverét 
magánál tartani, hazavinni. Itt a lényeg a parancsnok engedélyén van. Nem mindig 
egyforma állapotban van egy ember, nem mindig egyforma pszichikai terhelés alatt áll, 
és vannak itt sajnálatos módon rossz példák is, sajnálom, hogy ezt pont nekem kell 
felhozni: volt egy hölgy a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, aki a szolgálati fegyverét 
rossz idegállapotban hazavitte, és ebből tragédia lett, tragédia a családjában, a gyermek 
részére és az ő részére. Itt vizsgáljuk a parancsnoki felelősséget is mindig.  

Na most, épp ez az, hogy miután a fegyverhez hozzájuthat, miután parancsnoki 
engedéllyel bármikor hazaviheti, akkor ez a parancsnoki engedélyhez kötött ellátás azt 
biztosítja, hogy megfelelő személyek megfelelő körülmények között vihetik a fegyvert. 
Ne felejtsük el, hogy vannak kiemelt helyzetek, és kiemelt helyzetben a parancsnok 
kötelezheti is a beosztottját, hogy a szolgálati fegyvert magánidejében is magánál 
tartsa! Természetesen ehhez kötöttség is jár, és a kötöttség az, hogy akinél fegyver van, 
az alkoholt nem fogyaszthat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a kötöttségek és 
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ezeknek az engedélyei biztosítják azt, hogy Magyarországon a fegyverrel rendelkező 
hivatásos állomány bármikor bevethető legyen, bármikor akcióképes legyen, 
ugyanakkor azt a veszélyhelyzetet, ami egy önvédelmi fegyverhez tartozik, nem mindig 
tartja fenn. 

Itt az önvédelmi fegyverek státuszszimbólumára is szeretnék kitérni. Nem 
vonatkozik ez a rendőrökre meg a hivatásos állományra, de vannak egyes személyek, 
akik státuszszimbólumnak tartják ezt a fegyvertartási engedélyt. De szerencsére a 
fegyvert nem tartják maguknál, hanem otthon a megfelelő körülmények között: nagy 
páncélszekrény, kis páncélszekrény, kis fegyverdoboz, fegyverdobozban külön tárolva 
a lőszerek. Csak hogy ha támadás éri, mire kinyitja ezt a sok páncélszekrényt, nagy 
valószínűséggel nem fogja tudni önvédelemre használni a fegyverét.  

Tehát a státuszszimbólumot szeretnénk lehántolni erről az önvédelmi 
fegyverről, és a rendőröknek, hivatásos állománynak meg biztosítani azt, hogy 
megfelelő esetben a szolgálati fegyver rendelkezésükre álljon, hogy intézkedni tudjon 
egy ilyen helyzetben, egy ilyen esetben. Itt a legkritikusabb időpont a szolgálatba menés 
és a szolgálatból történő eljövetel időpontja. 

Molnár Zsolt elnök úr kérdéseire. Civil szervezetek megfigyelése. Szeretném 
elmondani, itt fölmerült a korábbiakban a sajtóban meg más helyütt is, hogy az 
Alkotmányvédelmi Hivatal még újságírót is megfigyelt, meg esetleg lehallgatta. Nem 
tudom, hogy az az eset bekövetkezett-e vagy sem, vagy ha tudom, akkor most nem 
mondhatom el, de a lényege a következő: Magyarországon rendkívül egyértelműek a 
törvények, Magyarországon demokrácia van, egyetlenegy olyan ember sincs az 
országban, akit törvényes körülmények között ne lehetne megfigyelni, ne lehetne 
lehallgatni, ne lehetne felderíteni azt a tevékenységét, amelyet ő elkövetett. Nincs ilyen 
ember. Törvényeink nagyon alaposak, nagyon demokratikusak, és azt gondolom, hogy 
ez az Európai Unió bármely országában megállja a helyét. Tehát ezt szeretném 
elmondani, hogy törvényes keretek között dolgozunk, egyetlenegy panasz sem érkezett 
arra, hogy a magyar titkosszolgálatok, a magyar rendőrség vagy akiknek lehetőségük 
van ezeket az eszközöket alkalmazni, törvényt sértettek volna. Ezt szeretném legelőször 
is elmondani, és ennek a fényében szeretném a többi dolgot kifejteni. 

Idegen titkosszolgálatok jelenléte. Egyértelmű, hogy Magyarországon - 
ugyanúgy, mint az Európai Unió más országaiban - titkosszolgálatok egymás 
országában jelen vannak sok esetben. Ez megfelelő módon be is van jelentve, hogy 
melyik az a titkosszolgálat, amely képviseli az adott ország titkosszolgálatát. Kisebb-
nagyobb létszámok vannak itt a különféle követségeken, és egyértelmű, hogy a fő 
célkitűzése ennek, hogy kapcsolatot tartsanak a magyar titkosszolgálattal, és 
megpróbálják felderíteni azokat az eseményeket, amelyek közös veszélyt jelentenek a 
két ország vagy az Európai Unió és az adott országok között. Mi ebben élen járunk, és 
nagyon gazdag nemzetközi tapasztalatunk van. 

A kérdés itt nem az együttműködés, a kérdés itt az, hogyha valamelyik 
titkosszolgálat ezt a tevékenységet, ezt a nyílt titkosszolgálati, másik szolgálat által 
felfedett tevékenységet megszegi, és olyan tevékenységet végez, amelyiket leplez vagy 
titkolja az adott ország szolgálatai előtt. Ezt igyekszünk felderíteni. És van rá példa, 
jelen pillanatban is vannak előzetes letartóztatásban olyanok, akik meggyőződésünk 
szerint alaposan gyanúsíthatók kémkedéssel, és sajnálatos módon vannak olyan 
személyek is, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az ország valamely területén, 
esetleg képviselők Európában vagy máshol, és szintén alaposan gyanúsíthatók ilyen 
tevékenységgel. (Derültség a kormánypárti képviselők között.) 

A TIBEK-re vonatkozó kérdés. Gyakorlatilag megválaszoltam Mirkóczi úrnak, 
ez már a Belügyminisztérium hatáskörén kívül és a parlament hatáskörében lévő 
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javaslat, törvénytervezet, hiszen Kontrát államtitkár úr ennek az általános vitája 
megkezdésekor az expozéjában ezt kifejtette, és elég pontosan meg is fogalmazta.  

Költségvetés. A fenyegetettség és a költségvetés aránya. Azt gondolom, hogy egy 
optimális szintet sikerült elérnünk, egy ár-érték arányt, mondaná egy kereskedő. Tehát 
szükség volt rendkívüli fejlesztésekre. Ezekre a rendkívüli és egyértelműen szükséges 
fejlesztésekre megkaptuk a megfelelő költségvetési támogatást. De természetesen 
mind a titkosszolgálatok, mind a rendőrség egy olyan szervezet, amely tudja, hogy az ő 
felszereltségénél, az ő képességénél vannak még jobb eszközök, vannak még jobb 
lehetőségek. Kérem szépen, azért ne felejtsük el, a rendőrök ma már Audival és 
Mercédesszel is járnak, és amíg én leszek a belügyminiszter, Rolls-Royce-szal soha nem 
fognak járni vagy Porsche-val legfeljebb, ha valamelyik Arab-öböl menti ország az 
összes rendőrautóját, amelyik ilyen volt, át akarja adni. Természetesen üzemeltetéssel 
együtt, mert üzemeltetni se tudnánk. Tehát azt gondolom az ár-érték arányt figyelembe 
véve a kihívásokra megfelelő választ tudunk adni a jelenlegi költségvetési szinten.  

Paks nemzetbiztonsági helyzete. Két részre bontanám a kérdést. Az egyik a már 
üzemelő blokkok, a másik pedig a tervbe vett blokkok kérdése. Az üzemelő blokkoknál, 
valamennyien jól látjuk - és jó időben, jó órában mondjam -, hogy nincs olyan jellegű 
veszélyhelyzet, amelyeket mind a Terrorelhárítási Központ, mind pedig az ott 
szolgálatot teljesítő rendőrök, biztonsági szolgálatok ez idáig meg nem oldották volna. 
Tehát megfelelően van előkészítve, megfelelő a jogszabályi háttere, megfelelő a 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság odafigyelése, hiszen mi itt nem halljuk, de 
rendszeresen a szirénákat beindítják, ellenőrzik, megfelelő módon fel van készítve az 
adott körzeten belül a lakosság, bizonyos ellátmányban is részesül annak érdekében, 
hogy ha ott történik valamilyen nemkívánatos esemény, akkor erre fel legyenek 
készülve. Tehát úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedek ezt bizonyították. 

A másik az új építése. Az új építésénél kétféle dolgot kell figyelembe venni: 
megfelelő tervek legyenek, ez nem a mi dolgunk, ezt szakemberek, szakértők, 
akadémikusok vizsgálják; és hogy az építés során ne történjen olyan cselekmény, amely 
egy: akadályozza az építkezést, kettő: veszélyezteti a biztonságát a megépítendő 
erőműnek. Tehát erre fel vagyunk készülve.  

Fel vagyunk készülve arra is, hogy támogassuk ezt az építkezést. A támogatás 
abban nyilvánul meg, hogy az ideérkező szakemberek megfelelő igazolványokkal, 
megfelelő tartózkodási engedélyekkel legyenek ellátva, és egyértelmű legyen az, hogy 
megfelelő figyelmet fordítsunk rájuk, hogy a cselekményeket, amelyekre hivatottak, 
azokat a szakma szabályai szerint végezzék el. 

A labdarúgó-Európa-bajnokság. Az Országos Rendőr-főkapitányság 
folyamatosan kapcsolatban van a francia szolgálattal, a titkosszolgálatok is 
kapcsolatban vannak. Nincs pillanatnyilag olyan jelzés, amelyik azt vetítené előre, hogy 
van egy készülő terrortámadás. De egyértelmű mindegyikük számára, hogy ha 
figyelembe vesszük a párizsi és a brüsszeli eseményeket, hogy fel kell rá készülni és 
mindent el kell követni, hogy ezt eredményesen ne lehessen végrehajtani.  

Különösen sokat segít ebben a legutóbbi házkutatásnál lefoglalt számítógépes 
nyilvántartás vagy tartalom, amelyik megmutatta, hogy hogyan képzelték el egy-egy 
ilyen terrortámadás végrehajtását. Úgy gondolom, hogy ennek a megelőzésében a 
francia kollégákkal egyértelműen tudunk tenni.  

Offshore terület, átfogó vizsgálat. Ugye van Magyarországon egy elképzelés, 
hogy az offshore-okkal szerződést nem kötünk. Ezt az elképzelést sok esetben akkor, 
amikor egy offshore cég vásárol valamelyik állami szervtől, azért nehéz betartani. 
Gondolok itt arra, hogy ha egy offshore cég a fővárosban, mondjuk, egy filmforgatási, 
területfoglalási engedélyt kér, nem fogjuk tudni megakadályozni, hogy ha az a 
területfoglalás egyéb jogszabályi lehetőségnek megfelel, akkor ne következzék be ez a 



18 

szerződés. Arról nem beszélve, hogyha valaki csak egy vasúti jegyet, különféle 
repülőjegyet vásárol, nem tudjuk leellenőrizni, a MÁV-ot nem tudjuk rákényszeríteni, 
hogy ellenőrizzen le minden jegyvásárlást. Tehát ez egy nagyon jelentős kérdés. 
Természetesen a másik oldala ennek az offshore kérdésnek az, hogy ha az állam egy 
jelentős szerződést kap, és annak az előnyeit egy offshore cég szedi. Tehát ezeket majd 
természetesen át kell nézni.  

És van az offshore cégek között egy másik fontos szempont: átlátható-e, látható-
e, hogy ki áll az offshore cég végén, ki a tulajdonos, ki a valódi tulajdonos. Ha ilyen 
nincs, akkor azzal semmi szín alatt nem szabad szerződést kötni. Ha ez egy nyílt eljárás, 
akkor meg kell nézni, hogy a magyar államot ebből a szerződésből éri-e hátrány; 
hátrány nem érheti a magyar államot belőle. Tehát úgy gondolom, hogy ezeknek a 
felmérése után kell majd megfelelő döntést hozni. 

Itt van-e nemzetbiztonsági kockázat? Ha nem ismerjük a valódi tulajdonost, 
akkor úgy gondolom, hogy van nemzetbiztonsági kockázat ebben. Ezt fel kell 
mindenféleképpen fedni, hisz akár terrorcselekményekre felkészült csoport is lehet egy 
ilyen offshore cég hátterében. 

Török vízummentesítés. Jelen pillanatban az illegális bevándorlók között 
nagyon kevés olyat találunk, aki Törökországból jött és vízummentesen akar bejutni az 
országba. Ebből a 2015-től számított 414 ezer főből a százat sem éri el a létszámuk, de 
természetesen nyilvánvalóan meg fog növekedni a létszám, ha vízummentesen fognak 
érkezni. De úgy hiszem, ha vízummentesen is jön egy turista, és a magyar törvényeket 
betartja, akkor nincs vele probléma. A gond az, ha olyanok jönnek, akik a vízumot nem 
kapták volna meg. Ez a rendőrség és a titkosszolgálatok megerősítésébe jelen 
pillanatban bele van számítva. 

Drón. Készítettünk erre különféle javaslatokat. Nem mi vagyunk a szabályozók, 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság a fő szabályozója ennek a területnek, a repülésügyhöz 
kötődik, de az ellenőrzési jogosítványaink természetesen megvannak mind az általános 
rendőri feladatok keretében, mind pedig egyéb területen. Itt a személyiségi jogok 
sérelmétől, amelyik a legenyhébb fokozata ennek a kérdésnek, egészen elmehetünk egy 
terrortámadásig, ami egy drónnal végrehajtható. Úgy hiszem, hisz önök is olvasták 
azokat a sajtóinformációkat, amelyeket közzétesznek a harcban álló felek, hogy egyes 
személyeket drónokkal semmisítettek meg a háború során, tehát ezt sem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Azt hiszem, hogy erre egy nagyon strikt, nagyon pontos 
szabályozást kell a későbbiekben megfogalmazni.  

Németh Szilárd úr kérdésére az előbbiek szerint válaszoltam. 
A képviselő asszony a menekültügyről kérdezett, ez nem is kérdés, hanem egy 

kérdéscsomag. Legelőször is örülök, hogy nemcsak Magyarországon nézte meg a 
táborokat vagy a gyűjtőpontokat, hanem Leszboszon is, így láthatta, hogy mi a 
különbség a Magyarországon ellátott személyek és a Leszbosz szigetén ellátott 
személyek között. Azt hiszem, mi az emberi jogokat maximálisan figyelembe véve 
látjuk el a személyeket, hisz az orvosi ellátástól kezdve az élelmezési ellátásig mindenkit 
ellátunk, sőt aki menedékkérelmet adott be tavaly, és befogadtuk a menedékkérelmét, 
annak zsebpénzt is adtunk a magyarországi tartózkodáshoz. Nem biztos, hogy 
Leszboszon ugyanezt tapasztalta.  

Indokolt az elindulás, mondja ön. Én ezt bizonyos esetekben megkérdőjelezem. 
Nyilvánvalóan vannak olyan területek, ahol indokolt, és abban 100 százalékig 
egyetértünk, hogy például Szíriából indokolt az elindulás, azokról a területekről, ahol a 
harcok folynak. Azonban 104 országból érkeztek Magyarországra a zöldhatár 
megsértésével emberek. Nincs Magyarországon olyan ismeret, hogy világháború lenne, 
és 104 országban harci cselekmények folynának. Egyértelmű, az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága által is megállapítottan, az Európai Unió biztosai által is megállapítottan 
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olyan országokból is jönnek, amelyek biztonságos országnak számítanak. A 104 
országból érkezett zöldhatár menti forgalom nem indokolt, tehát az indokolt elindulás 
kérdése is számomra bizonyos területeken erősen kétséges.   

A kontroll és az ellenőrzés. Amikor az Európai Unióba beléptünk és a 
Schengenbe befogadtak bennünket, akkor a schengeni acquis-t kötelezővé tettük 
magunkra nézve. Jelen pillanatban Magyarország a déli európai uniós, schengeni 
országok közül az egyetlen, aki ezt a schengeni acquis-t betartja. A schengeni acquis-
ban meg van fogalmazva, hogy a zöldhatáron nem lehet átlépni ellenőrzés nélkül, 
határátkelőhelyen kell átkelni, csak olyan ember jöhet be Európába, aki megfelelő 
igazolvánnyal rendelkezik: ha az igazolványa megvan és a személyazonossága 
megállapítható a személynek, vagy ha a személyazonossága alapján olyan személyről 
van szó, aki vízumkötelezett, akkor vízummal kell rendelkeznie.  

Ha mindezt figyelembe vesszük, és azt nézzük, hogy valaki olyan országból akar 
bejutni az Európai Unióba, ahol vízumkötelezettség van, annak egyszer el kell menni a 
követségre, fényképet kell vinni, igazolnia kell magát, meg kell szereznie a vízumot, 
olyan életkörülmények között kell élnie, hogy ez megfelelő legyen, leellenőrzik a 
repülőtéren, a repülőgépen kiszálláskor, leszálláskor és belépéskor - ez az, aki 
törvényesen akar bejönni. Aki fogja magát, és átjön tíz zöldhatáron, az ezeket a 
törvényeket mind felrúgja, és nem tudjuk, hogy kicsoda, nem tudjuk, hogy üldözik-e az 
országában, és azt sem tudjuk, hogy miért üldözik. Azért, mert gyilkos? Vagy azért 
üldözik, mert hosszú börtönbüntetése van, erőszakot követett el? Tehát mindezek 
figyelembevételével mi vagyunk a déli határszakaszon az egyetlen ország, aki az acquis 
törvényeit 100 százalékosan betartja.  

Terroristák-e azok, akik bejönnek? Egyértelmű számomra is, hogy nem 
terroristák, de nem tudjuk, hogy kicsodák. Nem tudjuk, hogy kicsodák, mert sokan 
eldobják a személyazonossági igazolványukat, egyértelműen szírnek mondják 
magukat, mert tudják, hogy a szíreket beengedjük. Kérem, megállapításaink szerint a 
nevüket változtatják, állampolgárságukat változtatják a kihallgatásuk során. Végig kell 
nézni egy-egy embernek a történetét, hogy honnét jött, mint jött, hogyan alakítja a 
nevét, a szövegét ahhoz képest, hogy ő menedékjogot kapjon. Tehát mi szeretnénk azt, 
hogy pontosan tudjuk, kivel van dolgunk. 

Olyan eset is volt, amikor a nagykövetségnek át akartuk adni a személyt, és a 
nagykövetség hozta a papírt, hogy hány emberölés miatt körözik az adott országban, és 
hogy milyen büntetés vár rá. Sajnálatos módon ezt se tudtuk kiadni, mert halálbüntetés 
van abban az országban, és hiába többszörös emberöléssel gyanúsított személy, nem 
adhatjuk ki, mert halálbüntetés várna rá az országában. 

Civilek megfigyelése. Az előbbiekben mondtam: célzottan senki civilt nem 
figyelünk meg. Az előbb elmondtam, hogy Magyarországon ma demokrácia van, és a 
demokrácia törvényei szerint nincs ma Magyarországon olyan magyar állampolgár, 
olyan külföldi állampolgár, akit a törvények betartásával ne lehetne akár 
bűncselekmények, akár más titkosszolgálati okok miatt lehallgatni, megfigyelni vagy 
bármilyen más titkosszolgálati eszközt vele szemben alkalmazni.  

Az orosz befolyásszerzés, különösen a médiában. Ön azt mondja, hogy 
megjelenik ez az orosz hír, információ valamilyen módon az interneten vagy valamilyen 
más területen, sajnálatos módon a magyar média átveszi ezt, befolyásol ez bennünket, 
és mi nem teszünk semmit. Kérem, ígérem, hogy a sajtónak a tevékenységében a 
későbbiekben sem fogunk semmit tenni. Tehát mindaddig, amíg Magyarországon a 
sajtó szabad, és amíg én vagyok, addig itt belügyi részről biztos szabad, amíg ez a 
kormány van, még szabadabb. Tehát az egyértelmű, hogy a sajtószabadságot nem 
kívánjuk semmilyen módon befolyásolni. Ha a sajtó úgy érzi, hogy át kell venni azt a 
hírt, úgy érzi, hogy ezt kommentelni kell, úgy érzi, hogy ezt valamilyen módon 
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egyértelműsíteni kell a magyarok részére, hogy mit gondolnak, mit mondanak vagy 
hogy akarnak, akkor, úgy gondolom, hogy tegye meg. 

És még egy dolog. Én úgy hiszem, hogy a magyar lakosság sokkal kvalifikáltabb, 
sokkal okosabb, mint sokan képzelik, ők gyakran átlátnak a szitán, és tudják, hogy 
melyik az a hír, amelyik a valósághoz közeli és melyek azok, amelyiket csak az ő 
befolyásolásukra gyártanak. Legalábbis én ebben bízom.  

Elnök úr, valamennyi kérdésre a választ megadtam.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

van-e még kérdés vagy észrevétel vagy bármi. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. 
Akkor csak jelezném, hogy folytatjuk majd természetesen, hiszen vannak olyan aktuális 
kérdések, amelyekre zárt ülésen, immár miniszter úr nélkül, államtitkár úr és a 
szolgálatvezetők jelenlétében fog sor kerülni. Miniszter úrnak nagyon szépen 
köszönjük a tájékoztatót, további jó munkát kívánunk! 

 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 

Köszönöm a kérdéseket. További jó munkát kívánok én is! 
 
ELNÖK: Kettő perc technikai szünetet tartanánk, és folytatjuk majd zárt ülésen. 

Képviselő asszonynak is további jó munkát kívánunk! (Dr. Pintér Sándor, Kontrát 
Károly, valamint Pogácsás Tibor távoznak a teremből. - A sajtó munkatársai 
elhagyják az üléstermet.)  

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc. 

A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 


