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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr.
Pintér Sándor belügyminiszterhez, mint a rendészetért felel ős kormánytaghoz

„A Kormány képes megteremteni egy világeseménynek számító sportrendezvény biztonság i
feltételeit? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Bemard Cazeneuve francia belügyminiszter a napokban adott tájékoztatást a sajtónak a
Franciaországban megrendezésre kerülő Labdarúgó Európa-bajnokság biztosítása érdekébe n
tervezett intézkedésekr ő l . Eszerint a terrorveszély miatt több mint 90 ezer embert : 42 ezer
rendőrt, 30 ezer csendőrt, valamint 10 ezer katonát és 13 ezer biztonsági őrt mozgósítanak a
francia hatóságok .

A francia hatóságok által a biztonság szavatolása érdekében megmozgatott erők puszta
létszáma is jól érzékelteti, hogy mekkora erőfeszítést jelent egy világeseménynek számító ,
tömegeket vonzó nemzetközi sportrendezvény biztonságos lebonyolításához szüksége s
feltételek megteremtése . Miközben a francia hatóságok a rendezvények biztosítására 42 eze r
rendőrt tudnak mozgósítani, addig a magyar rendőrség összlétszáma 48 ezer. A franciák mé g
e tekintélyes rendőri létszámon felül mozgósítanak több ezer csend őrt és katonát .

Mivel 2017-ben Magyarország rendezi meg az úszó-világbajnokságot, és Budapest pályázik a
2024-es olimpia megrendezésére, felvet ődik a kérdés, hogy a Kormány készen áll-e ilye n
nagyszabású intézkedések foganatosítására a sportesemények biztosítása érdekében ?

Ezzel összefüggésben kérdezem Miniszter Urat, megkezdődött-e már a felkészülés a 2017-e s
úszó-világbajnokság biztosítására? El őreláthatóan mekkora létszámú rend őri erőt fog
igényelni a világbajnokság helyszíneinek biztosítása? Számításaik szerint mekkor a
többletköltséget fog jelenteni a rend őrségnek a világbajnokság helyszíneinek biztosítása? A



2017-es költségvetési javaslat XIV . Belügyminisztérium fejezetében nem látható, hogy e
biztosítási feladatokra betervezték volna a szükséges többletforrásokat . A rendőrségnek az
éves költségvetéséből kell kigazdálkodnia a többletköltségeket, vagy a költségvetés más
kiadási elő irányzatain gondoskodtak e feladatok finanszírozásáról ?

Továbbá kérdezem Miniszter Urat, hogy készültek-e tanulmányok arra vonatkozóan, hogy a
2024-es olimpia budapesti megrendezése milyen feladatokat ró majd a rendészeti ,
nemzetbiztonsági szervekre? Vannak-e becsléseik arra vonatkozóan, hogy mekkor a
többletlétszámot fog igényelni, és mekkora költségvetési kiadást fog jelenteni az olimpi a
biztonságos lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése ?

Budapest, 2016 . május M

dr. Harangozó Tamás

országgyű lési képviselő
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