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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Honvédelmi és rendészeti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 2. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    2
Alapítványok és társadalmi önszerveződések 
támogatása

      2 Társadalmi önszerveződések támogatása

        3 Országos Polgárőr Szövetség [1 050,0] 2     100,0
/+1 050,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 163     950,0 /-1 050,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az idén 27 éves Országos Polgárőr Szövetség honlapján olvasható köszöntő gondolatai teljes
mértékben alátámasztják a szervezet működési költségeinek fokozott támogatási igényét.

„1991  fordulópont  Magyarország  bűnmegelőzési  rendszerében.  Lakossági,  népi
kezdeményezésre  egymás  után  alakultak  meg  az  úgynevezett  „önvédelmi  csoportok”,
amelyek  1991.  április  24-én  szövetségbe  tömörültek  és  létrehozták  az  érdekképviseleti,
érdekérvényesítő szervezetüket az Országos Polgárőr Szövetséget. Az önvédelmi csoportok is
nevet  és  profilt  változtattak,  polgárőr  egyesületként  működtek  tovább.  A  Polgárőrség
létrejötte, kialakulása a mai értékelés alapján törvényszerűnek, szükségszerűnek tekinthető.
Az  országban  mennyiségi  és  minőségi  „robbanás”  történt  a  bűnözésben,  a  lakosság
közbiztonságérzete  látványosan  romlott,  új  típusú  bűncselekmények  jelentek  meg,
kábítószerekkel való visszaélés, prostitúció, védelmi zsarolás, fegyveres rablások. A vagyon
elleni  bűncselekmények  duplájára  nőttek.  Mindezek  a  változások  eredményezték  a
Polgárőrség létrejöttét.

A Polgárőrség  a  rendszerváltozás  egyik  siker  ágazata.  Az  önkéntes,  ingyenes  közösségi
munka,  az  egyéni  társadalmi  felelősség  vállalása  az  emberek,  a  lakosság,  a  települések
közbiztonságáért, amely a legnemesebb emberi cselekedetek közé tartozik, leegyszerűsítve a
modern  hazafiság  egyik  megjelenési  formája.
A Polgárőrség szakmai, morális fejlődését, felkészültségét, mi sem bizonyítja jobban, mint a
visszatérően megfogalmazott elismerés, amely szerint „Magyarországon a Polgárőrség nélkül
nincs  közbiztonság,  nincs  bűnmegelőzés”.
A Polgárőrség eredményeit, sikereit elismerik az ország vezetői, Magyarország Kormánya,
Belügyminisztere,  a  Rendőrség  vezetői,  akik  mindezek  mellett  stratégiai  partnerként  is
kezelik  a  Polgárőrséget.
A Polgárőrség fejlődése, minőségi átalakulása, technikai fejlesztése valamennyi egyesületnél,
szövetségnél érzékelhető, a Polgárőrségről szóló törvény az egységes formaruha, az egységes
polgárőr igazolvány, egységes gépjármű, jármű megjelenés mind ezt igazolja. A Polgárőrök
képzési rendszerének kialakítása, a Polgárőr Akadémia létrehozása, a nagy sikerű szakmai
programok, mind-mind azt a bizonyítják, hogy a Polgárőrség az elmúlt jó negyed évszázad
alatt  amatőr  bűnmegelőzési  szervezetből,  fél  profi,  profi  bűnmegelőző  szervezetté  vált.A
Polgárőrség  egysége,  szervezettsége  megkérdőjelezhetetlen.  Az  egyesületek,  a  Megyei
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Szövetségek, a polgárőr törvénynek megfelelően az Országos Polgárőr Szövetség zászlaja
alatt  lettek  a  rendészet  nagy  családjának  a  tagjai.
A Polgárőrség sikerei pedig az 55.000 polgárőrnek köszönhetőek, akik napról napra önkéntes
munkájukkal járulnak hozzá Magyarország köznyugalmához."

Az  átcsoportosítás  a  rendkívüli  kormányzati  intézkedések  hatalmas  forrásöszegéből
biztosítható.
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