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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
STUMMER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Üdvözlök mindenkit nagy tisztelettel. 2020. szeptember 29-én, 9 óra
32 perckor elkezdjük akkor a Nemzetbiztonsági bizottság soron következő rendes
ülését.
Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsek mindenkit, megkülönböztetett
figyelemmel és tisztelettel Pintér Sándor belügyminiszter urat, államtitkár urakat,
főigazgató urat, kapitány urat és minden megjelentet.
Tájékoztatom önöket, hogy a jelenlegi pandémiás, járványügyi viszonyok között
vagyunk kénytelenek ebben a teremben tartani a Nemzetbiztonsági bizottság ülését, a
sajtó nyilvánosságát csak ebben a parlamenti teremben tudjuk biztosítani.
A jelenléti ív tanúsága szerint jelenleg 5 képviselő van jelen, és Halász János,
illetve Hubay György helyettesítését Lezsák Sándor és Móring József Attila biztosítja a
képviselő urak megérkezéséig. Úgyhogy megállapítom, hogy a mai nemzetbiztonsági
bizottsági ülés határozatképes. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést.
Először a napirendről kell hogy határozzunk. Három napirendi pontot tartalmaz
a kiküldött napirendi javaslat, az egyik, ahogy már említettem, a belügyminiszter úr
éves meghallgatása az országgyűlési törvény alapján, a 2. napirendi pont az
Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-jelöltjének meghallgatása a nemzetbiztonsági
törvény alapján, a 3. napirendi pont pedig egy közbeszerzési mentesítési kérelem lesz.
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a kiküldött napirenddel egyetért. Aki igen,
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Hét igen. Egyhangúlag megszavazta a napirendet a
Nemzetbiztonsági bizottság. Köszönöm szépen.
Kezdjük nyílt üléssel ezt a mai bizottsági ülést. Amennyiben ezt bárki
szükségesnek érzi akár a meghívottak, akár a bizottság tagjai közül, természetesen zárt
ülésen tudjuk folytatni egy másik teremben ezt a bizonyos ülést. A 2., és a 3. napirendi
pontot majd zárt ülésen fogjuk tárgyalni. Tehát ebben a teremben csak nyílt ülésre
kerülhet sor.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása
Az 1. napirendi pont tárgyalását meg is nyitom. Az országgyűlési törvény 41. §-a
alapján most Pintér Sándor belügyminiszter úr meghallgatására fog sor kerülni. Én át
is adom a szót akkor miniszter úrnak. Parancsoljon!
Dr. Pintér Sándor beszámolója
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy
a pandémiás helyzetre való tekintettel a maszkot levegyem, és mindenkit megkérjek
arra, hogy vegye fel, mert így tudjuk a védelmet biztosítani. Ennek megfelelően én ezt
végre is hajtom. (Leveszi a maszkját.)
Tisztelt Bizottság! Magyarországon a közrend, a közbiztonság szilárd,
kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes, nincs kritikus körzet, település vagy
városrész, nincs no-go zóna Magyarországon. Nemzetközi összehasonlításban is azt
tudjuk mondani, hogy Magyarország ezen a területen kiemelkedő teljesítményt nyújt.
Ez köszönhető a rendőrség, köszönhető a nemzetbiztonsági szervezetek munkájának
és valamennyi szervezetnek, amelyek a Belügyminisztérium keretén belül végzik
feladatukat, és köszönhető az állampolgároknak, akik törvénytisztelő módon járulnak
hozzá ehhez a közrendhez és közbiztonsághoz.
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Mindenekelőtt szeretném megköszönni a bizottságnak azt, hogy május
hónapban, a szokásos időpontban elhalasztásra került az éves meghallgatás, hiszen
akkor erős terhelés alatt dolgozott a Belügyminisztérium, percről percre követtük a
pandémiás eseményeket, így segítséget nyújtottak abban, hogy a feladatunkat ebben a
kiemelkedő helyzetben is megfelelő szinten el tudjuk végezni.
A korábbi évektől eltérően szeretném az éves beszámolómat tartani, hiszen
akkor mindig azzal kezdtem, hogy milyen ígéreteket tett előzetesen a
Belügyminisztérium, és ezeket az ígéreteket hogyan és milyen módon teljesítette. Most
át szeretnénk tekinteni először a Belügyminisztérium munkáját egészen a jogalkotástól
valamennyi szervezetéig, és a végére hagynám azt, hogy milyen ígéretek és milyen
teljesítések voltak. Ennek rendkívül egyszerű oka van, hiszen valamennyi ígéretünket
teljesítettük.
A jogalkotás területén 2019-ben 9 törvényjavaslatot nyújtottunk be, és az
Országgyűlés valamennyit elfogadta. (Halász János megérkezik az ülésre.) A
törvényjavaslatok előkészítésénél, a jelentős törvényeknél az Országgyűlés parlamenti
pártjainak - valamennyi - véleményét kikértük és a törvény megalkotásánál figyelembe
vettük.
A 2018-ban előkészített törvényeink közül 19-ből hármat fogadott el a
parlament. Tehát gyakorlatilag jelentősebb változás nélkül, és ez köszönhető a
parlamenti pártokkal folytatott közös munkának - eredményesen zártuk a jogalkotást.
Ezen túl megjelent még 33 kormányrendeletünk, 52 miniszteri rendelet. Tehát
figyelembe véve a 2019-es jogalkotási tevékenységet, azt tudjuk mondani, hogy
eredményes, és sok jogalkotással próbáltuk meg a közbiztonságot biztosítani. Itt
köszönöm a parlamenti pártoknak az együttműködését azért, hogy jó jogszabályokat
hozzunk, amelyek megfelelő módon befolyásolták a mindennapjainkat. (Hubay
György megérkezik az ülésre.)
A gazdálkodás területén, azt tudom mondani, hogy nulla hiánnyal zárta a 2019es évet a Belügyminisztérium, megkaptuk azokat az anyagi erőforrásokat, amelyek a
mindennapos munkához kellettek, és a felhasználásukról megfelelő módon
gondoskodtunk; nem volt pazarló a gazdálkodásunk és valamennyi célt, amit magunk
elé tűztünk, elértük.
Itt ki szeretném emelni a dolgozóink anyagi elismertségét. A járandóságaikat
hiánytalanul megkapták, és 2019 decemberében bruttó 500 ezer forint különleges
szolgálati juttatásban részesültek valamennyien. Úgy gondolom, ez az
életszínvonalukat egy kissé az adott időszakban megemelte.
A tervszerű ellátás is megfelelő volt, hisz többen kétségbe vonták akkor, hogy
január 1-jével megtörténik a 10 százalékos béremelés. 2020. január 1-jétől a
10 százalékos béremelés megtörtént, és a 2019. évi teljesítményjuttatásoknál az első
féléves juttatásokat már megkapták a munkatársaink, és a kétségbe vont októberi
fizetéssel együtti juttatást meg fogják kapni. Ez mintegy 2,2 milliárdos kifizetést jelent
majd számukra.
A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a tevékenységét
hosszas parlamenti viták után tudta megkezdeni, és 2019-ben is bizonyította azt, hogy
jó döntést hozott a parlament akkor, amikor a felállítását megengedte. Nemzetközi
viszonylatban olyan teljesítményeket ért el, amelyek az Európai Unió területén szinte
egyedülállók.
Itt külön kiemelném a PNR-tevékenységét, amely PNR-tevékenység azt
biztosítja, hogy az országok közötti utazásnál megfelelő biztonsággal történjen ez az
utazás. 2019-ben 16 millió adatot ellenőriztek és gyűjtöttek, ez egyedi teljesítmény, de
hozzá kell tegyem, hogy nem ez az elismerésre méltó, hanem az, hogy egész Európát
gyakorlatilag a kreativitásukkal, a hozzáállásukkal elismerésre kényszerítették, és az a

7
döntés született, hogy a nemzetközi oktatási központunkba az európai uniós
tagállamok idejárnak a módszereinket tanulmányozni, és oktatásban részesülnek
ezeken a területeken.
Szeretnénk létrehozni az ENSZ közreműködésével egy PNR-akadémiát,
amelyben nemcsak az Európai Unió tagállamai, hanem az Európai Unión kívüli többi
ország is képes lesz részt venni egy oktatás keretén belül, és elsajátítani azokat a
módszereket, amelyeket a magyar szakértők dolgoztak ki.
Ezenkívül még új informatikai protokollt terveztek meg, automatikus
adatfeldolgozást hoztak létre, tehát nem egysíkú a tevékenységük, és természetesen a
mindennapos munkában, az adatok elemzésében is részt vesznek.
Még nemzetközileg is kiemelt a központi csomagátvizsgálási protokoll, amit a
Magyar Postával közösen dolgoztak ki, és így azt is nemzetközileg is elismerik.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik legjelentősebb tevékenysége kívül esik
magán a nemzetbiztonsági tevékenységen. Ez pedig az, hogy új épületet hozott létre, új
épületet kapott, és ezt az új épületet, a felépítését saját erőből szervezte és irányította.
Ennek megfelelően a munka végzése során ez is jelentős erőt vett ki a
munkatársainkból, és mindezt úgy tették, hogy nem esett vissza a nemzetbiztonsághoz
kötődő tevékenysége. Tehát az Alkotmányvédelmi Hivatal jól teljesített.
Kiemelkedő a kibertérben jelentkező kockázatok felderítésében végzett szerepe,
amit egy összevont tevékenység keretében végez más szakszolgálatokkal összevonva,
szakszolgálati egységekkel, illetve a rendőrség kiemelt egységeivel.
A biztonságtudatosság propagandája és tevékenysége is kiemelkedő. Itt
valamennyiünkről szó van, valamennyi hivatalnokról, parlamenti pártok utazó
embereiről, mert nem mindegy, hogy milyen eszközökkel utazunk, nem mindegy, hogy
milyen nyilatkozatokat teszünk külföldön, és milyen kérdésekre válaszolunk egy-egy
nemzetközi konferencián. Ez 261 előadást jelentett az Alkotmányvédelmi Hivatal
munkatársainak, és bízom benne, hogy ez segítséget nyújtott az utazásokon részt
vevőknek.
Kiemelkedő tevékenység van még: 14 százalékos emelkedést mutat a
nemzetbiztonsági ellenőrzések száma; ez annyit jelent, hogy több mint 12 ezer főt
ellenőriztünk le. Egyre nagyobb az igény az ilyen irányú ellenőrzésekre, mi készek
vagyunk ezt végrehajtani, azonban tudni kell, hogy az erőink behatároltak.
Amennyiben tovább nő azoknak a területeknek a száma, ahol ellenőrzés alá kell vonni
a kinevezett személyeket, akkor létszámbővítésre lesz majd a későbbiekben szükség.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egy szolgálólány a nemzetbiztonság
területén, mert nemcsak az Alkotmányvédelmi Hivatalt, hanem az IH-t, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatot, az Ügyészséget, a NAV-ot, a Védelmi Szolgálatot, a TEKet és a rendőrséget is kiszolgálja az igényeiknek megfelelően. Szintén a
teljesítményének a határaihoz közelít, viszont ez idáig valamennyi megrendelést,
amelyik nyilván a titkos információ- és a leplezett adatgyűjtéshez kötődik, tudott
teljesíteni.
Ami még jelentős ezen a területen, az elsősorban a digitalizációhoz kötődik, hisz
ezen a területen óriási előrelépés van az ország minden egyes területén, minden egyes
szolgálatnál. Ennek a nyomon követése, a mesterséges intelligenciának a felhasználása,
úgy gondolom, rendkívüli erőfeszítéseket igényel a szolgálattól.
A Kiberbiztonsági Központ és Kutatóintézet a parlament jóváhagyásával
3,4 milliárd forint többlettel tudott gazdálkodni. Ennek keretén belül 19 új kolléga
került felvételre, speciálisan IT biztonsági képzettséggel rendelkeznek ezek a kollégák,
és további munkatársak vannak, akik riaszos munkavállalóként teljesítenek
szolgálatot.

8
A belső biztonsági alapból 700 millió forintot tudtunk erre fordítani, és új
fejlesztésként beintegrálásra került tíz közigazgatási intézménybe a hackercsapat. Ez a
hackercsapat 2020-ban további tíz intézménybe kerül majd bevezetésre. Ez a
hackercsapat a hackercsapdát jelenti a mi részünkről, azt a csapdát, amellyel a
hackertámadásokat ki tudjuk majd védeni. Ez 1324 monitorizálást jelentett a
területeken.
Itt jelentős még a kiberfenyegetettséget elemző rendszer elindítása, amely az
Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség által szervezett kiberhónap területén
tevékenykedett.
Szeretném elmondani, hogy különleges eszközökkel és módszerekkel keressük
az új munkatársakat: versenyt hirdettünk a fiatal kollégáinknak. A tavalyi versenyre
több mint 500-an jelentkeztek, és sikerült a verseny nyertesei közül megnyerni
olyanokat, akik már azóta a munkatársaink, és a hackertámadások elhárításában
vesznek részt.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat a testületbe történő beszivárgásokat, a
korrupcióellenes üldözést, a szervezett bűnözés behatolási megelőzéseit szeretné
végrehajtani, és nemcsak szeretné, hanem tudja is. A védelmi hatáskörbe tartozó
állomány egyre inkább növekszik. Korábban ez csak a Belügyminisztérium
állományához kötődött, de ma már a kormányzati szervekhez is kötődik, és ennek
megfelelően a védett szervek feladatai közé tartozó szervezetek már a
kormányhivatalok munkatársaira is kiterjednek. Munkásságuk eredményeképpen
csökkent a korrupció, és egyre elismertebb a tevékenységük. Azonkívül létrehozták a
nemzeti korrupcióellenes stratégiát, és az ehhez kapcsolódó intézkedési terv
elfogadásra került.
A társadalmi érzékenység fokozására, a korrupció felismerésére, az ellene való
fellépésre több szinten folytatnak harcot. Van a belső útmutatás, van a tisztviselőknek,
a hivatásos állománynak egy „Hogyan mondjunk nemet?” című, korrupciós helyzeteket
imitáló oktatás, ez egy háromnapos tréning, és készítettek olyan tematikus
videóspotokat, amelyek nemcsak a védett állománynak, hanem valamennyi magyar
állampolgárnak tanulságul szolgálhat. Ezeket újsághirdetésekkel, fővárosi, megyei
települések televíziós társaságaival, információs újsághirdetéseken is megjelentették.
Van egy HivaTaláló mobilapplikáció is, amely segíti ezt a korrupcióellenes
tevékenységet.
Érdemes megjegyezni, hogy ennek hatására, az állampolgári fegyelem
növekedése hatására Magyarország lekerült a korrupciógyanús országok általános
listájáról.
Természetesen
vannak
korrupcióellenes
támadások.
Ezeknek
a
korrupcióellenes támadásoknak a jelentős része politikai jellegű.
A Terrorelhárítási Központ tevékenysége. 2019. évben 184 műveletet hajtottak
végre, 232 főt fogtak el. Egyetlenegy esetben sem használtak fegyvert, minden
alkalommal meg tudták oldani fegyverhasználat nélkül az elfogásokat.
Kiemelném a kísérési feladataikat, a kísérési feladatoknál a műkincs- és
kábítószer-szállítási feladatokat és a kiemelt szervezett bűnözők vezetőjének a kísérési
feladatait. Egyetlenegy esetben sem történt itt releváns döntés, műkincset nem
próbáltak meg elvinni, kábítószer-szállításnál kábítószer nem tűnt el a szállítások
során.
Tűzeseteknél is közreműködnek, főleg a gázpalackoknak vagy az épületből való
kihozásában vagy pedig a gázpalack kilövésében, hogy a robbanást megelőzzék.
Kiemelném még az Iszlám Államhoz köthető tevékenységet. Ez az Iszlám
Államhoz kapcsolódó résztvevők vagy támogató személyek, csoportok felismerését és
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tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérését jelenti. Itt az irreguláris migrációs
tendenciának a figyelembe vételét is elvégzik.
A schengeni külső határszakasz védelmében is részt vesznek. Itt az illegális
migrációra szerveződő bűnözői csoportok felderítésében, ellenőrzésében jelentős
segítséget nyújtanak a rendőrségnek, a honvédségnek, amelyek szintén mind
titkosszolgálati eszközökkel, mind pedig a nyílt eszközökkel ezt a feladatot ellátják.
Az embercsempészés az, ahol még segítséget nyújtanak különféle területen.
2019-ben 12 személy terrorkockázatát és 42 személy terrorcselekményekben
való érintettségét állapították meg.
Kiemelkedő a nemzetközi együttműködés. Itt a nemzetközi együttműködésben
sikerült Magyarországon megakadályozni bármilyen robbantásos tevékenységet,
robbanóanyag-előállítást vagy robbanószerkezet üzembe helyezését.
A nemzetközi együttműködés során több olyan csoportot derítettek fel, amelyek
lőfegyverekkel, azok illegális beszerzésével vagy annak elősegítésére szervezkedtek.
Úgy gondoljuk, hogy ez mind olyan tevékenység volt, amely megelőzött tragédiákat.
Ne felejtsük el, hogy 2019-ben Magyarországon volt a Maccabi Európa Játékok,
ez kiemelkedő terrorveszélyt jelentett az országra. A titkosszolgálataink, a rendőrség, a
TEK együttműködésével és nemzetközi együttműködéssel sikerült azt elérni, hogy meg
se kísérelte senki ezeknek a játékoknak a megzavarását. Nem jutott abba a fázisba.
2019. május 29-ére sokan emlékezünk, akkor volt a Viking Sigyn kabinos
hajónak az elsüllyedése… Pontosabban a szállodahajó és a Hableány ütközése, ahol a
Hableány süllyedt el. Elnézést ezért! A Hableány felkutatásában, felderítésében és a
kiemelésében jelentős szerepet játszottak.
A Belügyminisztérium nemzetbiztonsági feladatainak ismertetésekor nem csak
a nemzetbiztonsági szolgálatokra tértünk ki, azért, mert a Belügyminisztérium egy
egységet képez. Ezért az eredményeink bár egy-egy egységhez kötődnek, de a munkánk
közös, és ennek a felsorolása az egész testületnek, a hivatásos állománynak, a Kit.eseknek, a munkavállalóknak a közös eredményét jelenti.
Az eredményeket természetesen az államtitkári, parancsnoki állomány
összehangolt munkája az, amely elősegítette.
A korábbi évek igényeihez képest jelentősebb eredményeket értünk el.
Köszönöm szépen.
Kérdések, hozzászólások
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek
kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:) Alelnök úr,
parancsoljon!
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: (A hangosítási rendszer nem
működik.) Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük szépen a tájékoztatóját.
A tájékoztatóban volt két olyan elem, amellyel kapcsolatban szeretném kérdezni, nem
azért, mert nem lett volna alapos a tájékoztatás, hanem egy kicsit részletesebben, a
bizottságunk profiljához illeszkedően.
KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): János, vedd le a
maszkot, légy szíves!
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon fegyelmezett voltam,
elnézést! Igen, így egyszerűbb lesz. (Leveszi a maszkját.) Köszönöm szépen,
államtitkár úr.
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A TIBEK-et említette miniszter úr, és nagyon pontosan emlékszünk rá, hogy
milyen viták zajlottak a létrehozásakor; nagyon fontos volt, hogy ezt a szervezetet föl
tudtuk állítani, kétharmados szavazás kellett a parlamentben, de támogatták sokan
szerencsére. A vita során miniszter úrék jelezték és mondták, hogy ez miért lesz fontos,
és az elmúlt évek - most már mondhatjuk akár többes számban - gyakorlata bemutatta,
hogy valóban jó döntés volt ennek a szervezetnek a felállítása, nagyszerűen működnek
együtt a társszervekkel. Miniszter úrtól hallottuk most, hogy több mint 16 millió adatot
kezelnek egy évben. Többfajta szervezeti egység is működik az ő kebelükben, én a
Találatkezelő Központtal kapcsolatban szeretném kérdezni miniszter urat, hogy
milyenek a működési tapasztalatok a TIBEK Találatkezelő Központtal kapcsolatosan.
Említette miniszter úr a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot is, mint egy
szolgálólányt, a többi szerv kiszolgálóját, és azt a fontos új elemet, hogy olyan új
kihívásokkal kell szembenézni, évről évre gyorsuló kihívásokkal, amelyekre,
kérdezném, hogy hogyan készülnek fel. Itt a kiberbűnözésre - ahogy miniszter úr is
említette -, a mesterséges intelligencia használatára gondolok. Mennyire sikerült
megerősíteni korábbi önmagukhoz képest e tekintetben a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatot? És ha lehet, egyfajta nemzetközi összehasonlításban is hogy tudjuk
tartani a lépést? Miniszter úr beszélt a személyi kiválasztásról is, megnyugtatóan az új
technikákról, de itt most általánosan a megerősítésről kérdezném, a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat megerősítésének akár nemzetközi összehasonlításáról is. Köszönöm
szépen a figyelmüket.
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Ungár képviselő úr, parancsoljon!
UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm a szót…
ELNÖK: Most intézzük a technikai eszköz rendelkezésre állását, úgyhogy
türelmét kérem, képviselő úr. De ha a belügyminiszter úr hallja, akkor szerintem
folytathatjuk az ülést. (Dr. Pintér Sándor bólint.)
UNGÁR PÉTER (LMP): Megpróbálok hangosabban beszélni. Köszönöm szépen
a tájékoztatót. Nekem egyetlenegy kérdésem lenne csupán, hogy június 24-én a
Független Rendőr Szakszervezet írt egy felhívást, amit miniszter úrnak címzett,
amelyben azt kérdezik, hogy miért késik az illetményalap és a kafetéria emelése. Itt azt
mondta a beszámolóban, hogy ennek egy része legalább megtörtént. Hogyha ezt
részletesebben kifejtené és elmondaná, hogy a kafetéria 400 ezer forintra emelése hogy
áll a Belügyminisztériumban, azt megköszönném. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nekem
lenne, egészen pontosan négy, belügyminiszter úr. Kezdem akkor sorban.
Az első kérdésem az lenne önhöz, illetve munkatársaihoz, ami az utóbbi
hetekben többeket váratlanul ért az Alkotmányvédelmi Hivatal működésével
kapcsolatban. Én írtam ezzel kapcsolatban… (A hangosítás ismét működik.) Helyreállt
a technika. Írtam is önnek egy levelet ezzel kapcsolatban. Az akkori válaszán túlmenően
szeretném kérdezni nagy tisztelettel, hogy miért került sor az Alkotmányvédelmi
Hivatal előző főigazgatójának menesztésére, illetve leváltására.
A kettes számú kérdésem a koronavírus-járvánnyal, illetve a kiberbiztonsággal,
kibervédelemmel kapcsolatos. A legutóbbi személyes találkozásunk belügyminiszter
úrral még idén február végére datálódik, amikor az operatív törzs akkori találkozóján
én említettem, illetve felhívtam a figyelmét az operatív törzs vezetésének arra, hogy
egyszerre két járványhelyzettel kell majd megküzdenünk: a koronavírus-járvánnyal,
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illetve a koronavírus-járványhoz kapcsolódó fake news-járvánnyal is, és mind a kettő
ügyben komoly lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy sikeresen tudjon védekezni
Magyarország a kialakult válsághelyzetben.
Nekem az lenne a kérdésem a belügyminiszter úrhoz, hogy az utóbbi néhány
hónapban mit tett a Belügyminisztérium, illetve az operatív törzs annak érdekében,
hogy az a járványszkepticizmus, vírusszkepticizmus mérséklődjön Magyarországon,
ami tapasztalható az utóbbi hetekben.
Illetve szintén a kibervédelem és a koronavírus-járvány kapcsolatában az elmúlt
napokban érkezett hír arról, hogy a nyíregyházi kórházat, illetve más egészségügyi
intézményeket is informatikai támadás ért, valamint ma virradóra arról számolt be az
NBC amerikai hírcsatorna, hogy 400 amerikai, egyesült államokbeli egészségügyi
intézményt ért terheléses támadás rosszindulatú hackerek beavatkozása miatt. Az
lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy felkészültnek érzi-e belügyminiszter úr a
kibervédelmet ellátó szerveket arra, hogy egy-egy ilyen támadással meg tudjanak
birkózni.
A harmadik kérdésem a határvédelmi eszközállományhoz, a déli határ
védelméhez kapcsolódik. Olvassuk rendszeresen azokat a jelentéseket, amelyeket a
különböző szolgálatok részünkre rendelkezésre bocsátanak ezzel kapcsolatban, hogy a
balkáni útvonalon milyen mozgásokat lehet tapasztalni. Megoszlanak a vélemények
azzal kapcsolatban, hogy milyen migrációs nyomásra kell számítani a következő
hetekben, hónapokban. Ehhez kapcsolódóan kérdezem belügyminiszter urat, hogy
mennyire látja elavultnak vagy sem a határvédelmi eszközállományt; ugye, többéves
beszerzésekről van szó legnagyobb részben. Ha ez a migrációs nyomás esetleg
fokozódik, akkor meg tud-e majd birkózni ez az eszközállomány a feladatokkal?
A négyes számú kérdésem pedig a nemzetbiztonsági átvilágítások kérdéséhez
kapcsolódik. Ön is említette az expozéjában, belügyminiszter úr, mármint azt, hogy
12 ezer nemzetbiztonsági átvilágítás zajlott le az utóbbi időszakban, és ez nagyon
komoly terhet jelentett a korlátos erőforrások miatt a nemzetbiztonsági átvilágításokat
bonyolító Alkotmányvédelmi Hivatalnak. Láttuk azt is az utóbbi néhány hétben, az
utóbbi néhány hónapban, hogy vannak olyan ügyek, voltak olyan ügyek, amelyek ezen
rendszer hiányosságait mutatták. Példának okáért hadd hozzam ide Kaleta Gábor
ügyét, aki valamiért nem akadt fenn az Alkotmányvédelmi Hivatal szűrőjén. Sem az
Alkotmányvédelmi Hivatal, sem a hírszerzés nem szúrta ki azt, hogy Kaleta Gábor mit
tárol a saját számítógépén, illetve milyen online forgalmat bonyolít le, és ha az
amerikaiak nem kapcsolják le Kaleta Gábort, akkor valószínűleg Limában még a mai
napig folytatná ezt a tevékenységét.
Szóval, ehhez kapcsolódik az a kérdésem, hogy a belügyminiszter úr tudná-e
támogatni egy olyan párbeszéd elindulását, amely a Nemzetbiztonsági bizottság és a
hivatott szervek között zajlik, és amely párbeszéd azt a célt szolgálja, hogy a
nemzetbiztonsági átvilágítások rendszerét megreformáljuk, átalakítsuk, a mai kor
igényeihez igazítsuk, méghozzá úgy, hogy a korlátos erőforrásokat figyelembe vesszük.
Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen.
Van-e még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor átadom a szót
belügyminiszter úrnak. Parancsoljon!
Válaszok, reagálások
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Az első a
kibervédelmi rendszer és a Találatkezelő Központ. Valóban, nagyon sok erőfeszítésbe
tellett, amíg át tudtuk vinni közös megegyezéssel a TIBEK létrejöttét és a TIBEK
tevékenységi köreit, hogy mire terjedjenek ki. Egyértelmű az, hogy ezt megfelelő
szakmai vita és szakmaiság előzte meg, és ezt az ötletet nem csak Magyarországon
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alakítottuk ki. Ez egy nemzetközi tendencia volt, amikor felismertük, hogy különféle
országok egy hasonló szervezetet hoztak létre; természetesen a magyar kreativitást
hozzátéve, mi ezt egy kicsit kibővítettük és átalakítottuk.
Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a TIBEK többféle tevékenységet
végez, az egyik ez a találatkezelő központi tevékenység, ami 16 millió utasadattal
rendelkezik, és a 16 millió utasadat közül jelentős mértékben mesterséges
intelligenciákkal keresik ki azokat, akik veszélyeztetik az utasbiztonságot. 2019-ben
6 utas beutazása veszélyeztette volna Magyarországon a biztonságot, ugyanakkor
3 ezret meghaladó volt azoknak a száma, akikre figyelni kellett, hogy milyen
tevékenységet kezdenek magyar területen. Nagyon fontos az, hogy ez be van kapcsolva
egy nemzetközi hálózatba, és nemcsak a magyarországi eseményeket látjuk, hanem azt
is, hogy ez az utasáradat hogyan és milyen módon jelent egy-egy országnak a
biztonságára veszélyt.
722 esetben küldött jelzést kockázatosnak vélt utasok ellenőrzéséről a TIBEK.
219 fővel szemben sikerült a társszerveknek a TIBEK jelzése alapján eredményes
felderítő munkát végezni. Európai szintű, kiemelkedő a magyar PNR, mint említettem,
tehát ez azt jelenti, hogy ha sikerül megalkotni az ENSZ-szel közösen ezt a PNRakadémiát, akkor Magyarország lesz a világon az első, aki ilyen akadémiát működtet.
Nagy erőfeszítéseket tesznek ebben a munkatársaink, mi anyagi forrást igyekszünk
hozzá biztosítani, és az ENSZ támogatását, az ENSZ alelnökének támogatását ebben
magunk mögött tudjuk. Kérdés majd az, hogy ez hogyan és milyen módon történik
meg. A közvetlen környezetünkben ezt az oktatást már végezzük az Európai Unión
kívül is. Itt a nyugat-balkáni országok képzését vállaltuk fel, és így a magyar
repülésbiztonságot szeretnénk még jobbá tenni. De nem csak ezt végzi a TIBEK.
Van egy OSINT-tevékenysége. Ez azt jelenti, hogy a nyílt adatokból,
újságcikkekből meg megjelent folyóirati tanulmányokból mesterséges intelligencia
bevonásával keres olyan adatokat, amelyek Magyarország közrendjét, közbiztonságát,
gazdasági biztonságát veszélyeztetnék vagy figyelmet érdemelnek. Ez egy kiemelkedő
új szint, ezt más országok is most vezetik be. Mi megfelelő szinten tudjuk ezt jelen
pillanatban végezni.
Tehát összefoglalva azt mondom, hogy a TIBEK szintén a nyomozói munkák
segítéseképpen például az összes szervezett bűnözés elleni ügynek az anyagát
megkapja, és a vallomásoknak, tanúkihallgatásoknak, a gyanúsítottkihallgatásoknak
az elemzésével tud segítséget nyújtani a nyomozó hatóságnak, hogy mire figyeljen oda.
Ez a tevékenysége segítette azt, hogy a közismerten az 1990-es évek szervezett bűnözői
köreinek a felderítése talán most fejeződik be bírósági ítélettel, mert mindig újabb és
újabb részeket sikerült a nyomozókkal közösen felderíteni és ezeket megfelelő módon
kezelni. Mint egy modus operandiként, annak ellenőrzéseként is odafigyeltünk rá.
A másik kérdés a kafetéria 400 ezer forintja volt. A kafetéria 400 ezer forintját
kérték ugyan a kollégák, de ennek a kifizetését az anyagi erőforrásaink nem teszik
lehetővé. Nekünk a jogszabályok jelen pillanatban 200 ezer forintos
kafetériarendszerhez kötődő gazdasági hátteret biztosítanak, tehát ezt a 200 ezer
forintos kafetériarendszert tudjuk biztosítani.
A Független Rendőr Szakszervezet június 24-ei anyagát ismerjük, elemeztük, és
azt gondolom, hogy a fizetésekhez kötődő, anyagi juttatásokhoz kötődő részeket
beépítjük most is a rendszerbe, és mint említettem már, az októberi hónapban a
teljesítményjuttatások kifizetésre kerülnek. Ez a 2019. évi második részlete a
teljesítményjuttatásnak.
Természetesen szeretnénk, ha a következő évben a kafetéria emelése
megtörténne, de ehhez várjuk az anyagi hátteret, amit a pandémiás időszak azért
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erősen megkérdőjelez, és várjuk természetesen és készítjük elő, hogyha ez lehetséges,
a jogszabályi hátteret.
Az elnök úr kérdéseire. Szeretnék egy dolgot tisztázni: az előző
alkotmányvédelmi hivatali első ember nem lett menesztve, más beosztásba került, és a
két feladat ellátását nem tudta egyeztetni. Tehát a más beosztását el fogja végezni, ez
közvetlenül a miniszterelnökhöz kötődő feladat és beosztás, és ezért kellett mást
keresnünk a hivatal vezetésére. De szeretném kihangsúlyozni, hogy az
Alkotmányvédelmi Hivatal teljesítményével a Belügyminisztérium vezetése és a
kormány elégedett. Ezt bizonyítja az is, hogy a későbbiekben a javaslat, amelyet
megteszünk, nem kívülről érkező személyhez kötődik, hanem a ranglistán történő
előrelépést biztosítja az Alkotmányvédelmi Hivatalon belül, és ez a megkezdett munka
folytatását jelenti számunkra.
A két járvány. Nagyon helytálló volt ez a felhívás, mert valóban volt a
koronavírus-járvány, amely önmagában is többlépcsős, többhullámos, és most nyögjük
a második hullámnak a gondjait, problémáit. És van ez a fake news-féle támadás,
amelyet jelentős mértékben sikerült megakadályozni, több elkövetőt sikerült elfogni,
akiknek a bíróság elé állítása megtörtént vagy megtörténik. De vannak nehézségeink,
például a rémhírterjesztést csak veszélyhelyzetben lehetett korábban elkövetni, tehát
ennek megfelelően meg volt kötve a kezünk sok esetben a cselekmények felderítésében.
Itt várható volt, hogy egyesek figyelmen kívül hagyják azokat az erőfeszítéseket,
amelyeket a járvány megfékezésére teszünk. Nem is ismerik el a járványt, jól látjuk ezt
most néhány demonstráció szervezésében is. Mi erről nem kívánunk vitát nyitni,
miután a demonstráció- és a véleményszabadság továbbra is él, hagyjuk ezeket a
demonstrációkat. De erősen figyelemmel kísérjük, ha az ország működését kívánják
megbénítani vagy a járvány terjedését elősegíteni, akkor a megfelelő törvényi eszközök
felhasználásával fogunk reagálni erre.
A nyíregyházi kórházi, illetve az egyesült államokbeli 400 támadás. Vannak
elvetemült személyek, akik az erejüket próbálgatják, és bízom benne, hogy egyik sem
lesz olyan erős, hogy a magyar védőfalakat áttörje. Jelentős támadás, olyan, amelyik
Magyarország működését megakadályozza, reményeink szerint és a biztonsági
rendszereinkbe fektetett bizalom szerint nem lesz.
Szeretném elmondani, hogy jelentős adatvesztés sem várható. Ne felejtsük el,
hogy létrehoztuk az adattrezorokat. Az adattrezorok azt jelentik, hogy meghatározott
időközönként ki kell menteni valamennyi számítógépes adatot fizikai rendszerre, ez
akár speciális CD vagy pendrive lehet, és ezeket elmentjük egy biztonságos helyre. Zárt
ülésen meg tudjuk mondani, hogy hol van ez a biztonságos hely, hogy történik a
szállítás, hogy történik ott a biztonságos tárolása. Tehát ha mégis valakinek sikerülne
jelentős adatvesztésig juttatni egy-egy államigazgatási szervet vagy testületet, így
ezeket az adatokat jelen pillanatban mi képesek vagyunk visszaállítani. Lesz pár napos
adatvesztés vagy pár órás adatvesztés természetesen, de az összes adatainkat ma már
képtelen bárki elvinni. Ilyen rendszer nagyon kevés van a világon, és mi ezt a
biztonságot viszont igényeljük és végrehajtjuk.
Határvédelem. A határvédelemre azt tudjuk mondani, hogy a kor
követelményeinek megfelelő. Amikor felépítettük, akkor vadonatúj elvek alapján
építettük fel, vadonatúj technikai eszközök felhasználásával és új gondolatok jegyében.
Tehát mindezt figyelembe véve még nem avult el ez a rendszer, és folyamatosan karban
tartjuk.
Ha feltesszük a kérdést, hogy van-e a rendszeren olyan lehetőség, hogy átjusson
egy-két ember, azt kell mondjam, hogy van, de felderítjük őket.
Van-e a rendszernek olyan hibája, hogy nemzetközileg nem tudja kísérni
esetleg? Biztos, hogy van egy-két olyan szervezet, amelyik a külföldi szervezett
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bűnözőkkel együttműködve képes átjuttatni embereket. Ne felejtsük el például a
hűtőkamionban történő átjuttatást, megfelelő kockázattal ezt végrehajtják. De ehhez
külföldi segítség kell. Még az idén ki van írva egy röntgengép beszerzése a NAV
oldaláról. Nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, de amennyiben ezt a NAV
végrehajtja, akkor a különféle kamionokban történő megbúvásokat is lényegesen jobb
körülmények között tudjuk felderíteni, mint jelenleg.
Összefoglalva azt tudom mondani, hogy a jelenlegi általános határvédelmi
rendszerünk jó, a kor követelményeinek megfelelő, felismerjük azokat a réseket,
amelyeket esetleg már az illegális migránsok vagy a szervezőik ismernek és
megakadályozzuk ezeket. Azonkívül a rendőrség bevezetett egy úgynevezett mélységi
ellenőrzést, amit szintén mesterséges intelligenciával egészítettünk ki, és így a
csempészautók felderítésével sikerült jelentős eredményeket elérni.
Nemzetbiztonsági átvilágítás. Köszönöm a támogatását a bizottságnak.
Továbbra is úgy érezzük, hogy a nemzetbiztonsági átvilágítás és a Védelmi Szolgálat
együttes munkája megelőzi azt, hogy bejuthassanak emberek, nemkívánatos bűnöző
hajlamú személyek vagy más ország által javasolt személyek a rendszerbe. Amennyiben
vannak javaslatok, mi ezt köszönettel vesszük. Természetesen a százszázalékos
elhárításban nagyon kevesen hittek, ilyen Sztálin, Hitler és Duce volt, mi ebben nem
hiszünk. Mi a megfelelő arányosság figyelembevételével szeretnénk ezt a rendszert
fejleszteni, a javaslatokat kérjük.
És van a Kaleta Gáborra való útmutatás. Természetesen vannak személyek, akik
rejtik mind a hozzátartozóik, mind a környezetük előtt azt, hogy milyen
tevékenységben lelik örömüket. Ha ezek bűnöző tevékenységek, akkor még nagyobb,
ha meg erkölcsileg is támadhatók, akkor ennél is nagyobb titoktartás mellett próbálják
meg végezni. Nincs bizonyítva az, hogy Kaleta Gábor Magyarországon ilyen
tevékenységet folytatott mielőtt a küldetését külföldön megkezdte. Az, hogy külföldön,
nem Magyarország, nem Európa irányába, hanem az amerikai kontinens irányába
milyen tevékenységet folytatott, innét nehéz felderíteni, hisz nekünk ehhez megfelelő
erőnk nincs, informatikai hátterünk nincs. De van nemzetközi kapcsolatunk, és ez a
nemzetközi kapcsolat volt az, amely szerződéses alapon, tájékoztatás alapján megadta
az útmutatást.
Azt szeretném hangsúlyozni, hogy az információ megkapása és a százszázalékos
ellenőrzés lefolytatása között 48 óránál hosszabb idő nem telt el, és ebbe beleszámítjuk
az információ elemzését, értékelését, a repülőjegyek beszerzését és a külső ellenőrzés
végrehajtását. Tehát a reagálóképességünkkel semmilyen ilyen jellegű probléma nem
volt. Ettől függetlenül természetes az, hogy gondolunk arra, hogy a kolóniaellenőrzést
meghatározott területeken visszavezessük. Ez öt területen, öt országban megtörtént,
reményeink szerint ez a későbbiekben tovább fog fejlődni.
Főigazgató úr kiegészíti a válaszomat Halász képviselő úr kérdésére.
Parancsoljon, főigazgató úr!
PAPP KÁROLY főigazgató (Közbiztonsági Főigazgatóság, Belügyminisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatnál az elmúlt években komoly fejlesztést hajtottunk végre a
kiberbiztonság javítása vonatkozásában. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
alárendeltségében működik a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, amely nemcsak a
rendvédelmi szervek, hanem az állami szektor, a banki szektor, a pénzügyi szektor
vonatkozásában is végez ellenőrzéseket.
Ahogy a belügyminiszter úr a beszámolójában elmondta, létrehozásra került a
Kiberbiztonsági Központ és Kutatóintézet, amely ebben az évben megkezdte a
működését, és nagyon komoly, 3,4 milliárd forintos támogatást kapott a kormánytól a
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feladatainak az ellátására. Ennek a feladatnak a végzése több rendvédelmi szervnél is
megjelenik, ezért egy nagyon hatékony együttműködés van a rendvédelmi szervek
között, aminek a zászlóshajója a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, hisz mint említettem,
ott van a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos
Rendőr-főkapitányság, a Terrorelhárítási Központ, a TIBEK, a Nemzeti Védelmi
Szolgálat mind részt vesz ebben a munkacsoportban, amit a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat irányít.
És szeretnék utalni az elmúlt napoknak egy másik hackertámadására, ami pedig
a pénzügyi szektort érte Magyarországon: több bank ellen is hackertámadás történt,
amit sikerült a meglévő biztonsági rendszerekkel lokalizálni. Belügyminiszter úr
döntése alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat irányításával külön munkacsoport
vizsgálja, az Országos Rendőr-főkapitányság és az AH bevonásával, ennek a
kibertámadásnak a hátterét, nemzetközi összefüggéseit, megpróbáljuk teljesen
visszavezetni, hogy honnan indult ez, és a nemzetközi együttműködés is megkezdődött
ennek a tevékenységnek a visszavezetésében.
Tehát azt tudom mondani tájékoztatásul a bizottságnak, hogy az elmúlt évben
jelentős fejlesztések és fejlődés indult el a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, és
nemzetközi szinten is mértékadóvá vált a szolgálat tevékenysége. Köszönöm szépen.
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Végezetül még egy adatsor. Nem
tértem ki az előbb arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetését követően a védekezéssel
összefüggésben a rémhírterjesztés milyen büntetőeljárási számban jelent meg.
140 büntetőeljárás indítására került sor: a Btk. 337. § (1) bekezdésébe ütköző
rémhírterjesztés miatt 73 esetben, a (2) bekezdés miatt 67 esetben, és ennek
megfelelően jelen pillanatban is 5 eljárás van még folyamatban. A vírustagadás miatt
nem indult eljárás, és említettem, hogy az emiatti demonstrációkat hogyan kezeljük, az
elhangzott.
Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ezek az eljárások bizonyítják azt, hogy
odafigyelünk erre a rémhírterjesztésre is. Végig kell majd gondolni, hogy a
későbbiekben a rémhírterjesztést veszélyhelyzeten kívüli időszakra is ki kell-e
terjeszteni. Jelen pillanatban mi nem tartjuk indokoltnak. Köszönöm a figyelmüket.
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Van-e valakinek még kérdése,
észrevétele, hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Ha és amennyiben nincsen, akkor
nagyon szépen megköszönöm a bizottság nevében a szíves megjelenését a miniszter
úrnak, illetve munkatársainak is. További jó munkát kívánunk önöknek, és
vigyázzanak magukra! Az 1. napirendi pontot ezzel pedig le is zárjuk.
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönjük szépen. Köszönjük a jó
együttműködést, és továbbra is számítunk a bizottság együttműködésére.
Viszontlátásra!
ELNÖK: Viszontlátásra! (Dr. Pintér Sándor és munkatársai távoznak az
ülésről.)
Most pedig elnöki jogkörömnél fogva arra teszek javaslatot, hogy a bizottság
ülését zárt ülésen folytassuk. A 2. napirendi pont kapcsán Pintér Sándor miniszter úr
levélben azzal fordult a Nemzetbiztonsági bizottsághoz, hogy Bárdos Szabolcs
dandártábornok urat, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-jelöltjét hallgassuk
meg, erre a bemutatkozásra kell hogy sort kerítsünk.
Az lenne a kérdésem, hogy dandártábornok úr kíván-e az ülés nyílt részén még
néhány szót mondani, vagy folytassuk zárt ülésen.
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DR. BÁRDOS SZABOLCS főigazgató-jelölt (Alkotmányvédelmi Hivatal):
Szerintem elegendő, ha zárt ülésen folytatjuk.
ELNÖK: Rendben van. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy ki az, aki támogatni
tudja, hogy a minősített adatok miatt zárt ülésen folytassuk a munkánkat. (Szavazás.)
7 igen, egyhangúlag megszavazva.
Arra kérek mindenkit, akinek jogosultsága van, hogy a földszint 93. számú
teremben folytassa a munkát. Köszönöm szépen a megjelenést.
(Az 1. napirendi pont tárgyalása befejezésének időpontja: 10 óra 29 perc.
Szünet: 10.29 - 10.34)
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, melyről külön jegyzőkönyv
készült.)

Stummer János
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra

