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Napirendi javaslat

1. Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró,
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló
határozati javaslat (H/3075. szám)
(Dr. Kocsis Máté és Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Az Országos Polgárőr Szövetség tevékenysége, aktuális helyzete

Meghívottak:
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
A Belügyminisztérium képviselői
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Borbély Lénárd (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Németh Zsolt (Jobbik)
Rubi Gergely (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)
Ágh Péter (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)
Bíró Márk (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)
Földi László (KDNP) megérkezéséig Borbély Lénárdnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára
Ácsné Kovács Katalin munkatárs

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Túrós András elnök (Országos Polgárőr Szövetség)
Tóth Attila Sándor elnökhelyettes (Országos Polgárőr Szövetség)
Zámbó Péter alelnök (Országos Polgárőr Szövetség)

Megjelentek

Markos György elnökhelyettes (Országos Polgárőr Szövetség)
Csóra György elnökhelyettes (Országos Polgárőr Szövetség)
Kardos Pál alelnök (Országos Polgárőr Szövetség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat és a megjelent kedves vendégeinket, az
Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülését megnyitom.

Először a határozatképesség megállapítására kerül sor. Megállapítom, hogy 10 fő
személyesen van jelen, helyettesítési megbízást adott 6 fő. Budai Gyulát Kulcsár József, Bíró
Márkot Csampa Zsolt, Tamás Barnabást jómagam, Ágh Pétert Básthy Tamás, Farkas Zoltánt
Tóth Gábor és Iváncsik Imrét Juhász Ferenc képviselő úr helyettesíti. Megállapítom, hogy a
bizottságunk a helyettesítésekkel együtt 16 fővel határozatképes.

A napirend elfogadása

Javaslatot teszek a napirendi pontok elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött
meghívóhoz képest nincs változás. Első napirendi pont az egyenruhás bűnözés folyamatát,
hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés
felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló H/3075 számú országgyűlési
határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása, a
2. napirendi javaslat az Országos Polgárőr Szövetség tevékenysége, aktuális helyzete.
Kérdezem, ki ért egyet a napirendi javaslattal. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró,
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról
szóló H/3075. számú határozati javaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

Most rátérünk az első napirendi pontunk tárgyalására. Tekintettel arra, hogy a
napirendi pont előterjesztője én volnék, ezért a Házszabály 19. § (3) bekezdése értelmében
átadnám a bizottság elnöklését Csampa Zsolt alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését Csampa Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.)

CSAMPA ZSOLT, a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm szépen,
elnök úr. Én is köszöntöm a képviselőtársaimat. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Kocsis
Máté képviselőtársamat, valamint Eiselt György urat a Belügyminisztérium helyettes
államtitkárát.

Tisztelt Bizottság! A kiosztott 2011. május 16-ai ajánlásból fogunk dolgozni. Először
az előterjesztő álláspontját fogom kérdezni, majd a kormány véleményét, ezt követően
szavazunk. Ha kérdés merül föl, kérem, azt a képviselőtársaim jelezzék.

Az 1. ajánlási pontban Tóth Gábor képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem az
előterjesztőt, egyetért-e vele.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét, államtitkár urat.
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DR.  EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e kérdés. (Jelzésre.) Dr. Harangozó
Tamás képviselő úr, öné a szó.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Természetesen
nem támogatjuk a kezdeményezést, mint ahogy a bizottság ezen típusú felállítását sem, csak
annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon reméljük, nem a tegnapi alkotmányügyi bizottsági
ülésen a KDNP-s képviselőtársainkba belefojtott szó kompenzálása ez a hirtelen kapcsolódó
módosítóként előadott javaslat, amit ma az asztalon látunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre.) Tóth Gábor képviselő úr, öné a szó.

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Abszolút nem. Megmondom férfiasan, hogy ad egy, amikor
az előterjesztést megtettem, még nem is tudtunk a KDNP-vel kapcsolatos dolgokról, ad kettő
pedig időbeliségét tekintve is néhány órával azért korábban történt, mintsem az az inkriminált
esemény.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, a kérdésére mindenki kimerítő választ
kapott. Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet a módosító javaslattal. (Szavazás.) 13 igen
szavazat. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 5 nem szavazat. 13 igen szavazattal, 5 nem
szavazat ellenében a bizottságunk támogatta.

Az ajánlásunk végére értünk. Kérdezem, tud-e valaki olyan módosító javaslatról, amit
még esetleg a bizottságunknak meg kellene tárgyalni. (Nincs jelzés.) Nem. Köszönöm szépen,
az ülés vezetését visszadom elnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Kocsis Máté, a bizottság elnöke veszi át.)

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen.

Az Országos Polgárőr Szövetség tevékenysége, aktuális helyzete

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, az Országos Polgárőr Szövetség tevékenysége,
aktuális helyzete megtárgyalására. Megvárjuk, amíg vendégeink befáradnak. (Az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke és munkatársai belépnek az ülésterembe, és helyet foglalnak az
előadói asztalnál.)

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Túrós András elnök urat, az Országos
Polgárőr Szövetség elnökét, Markos György urat, az Országos Polgárőr Szövetség
elnökhelyettesét, Csóra György urat, aki szintén az Országos Polgárőr Szövetség
elnökhelyettese, Tóth Attila Sándor urat, szintén elnökhelyettesként, továbbá Zámbó Péter
urat az Országos Polgárőr Szövetség alelnökét és Kardos Pál urat, szintén az Országos
Polgárőr Szövetség alelnökeként. Továbbá köszöntöm újólag dr. Eiselt György urat, a
Belügyminisztérium helyettes államtitkárát.

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatót hallgatunk meg az Országos Polgárőr Szövetség
tevékenységéről, helyzetéről. Legutóbb az előző parlamenti ciklusban, 2009 októberében
került erre sor. A tisztelt képviselőtársaim mindannyian megkapták az Országos Polgárőr
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Szövetség elnökének írásos tájékoztatóját, most ennek szóbeli kiegészítésére kerül sor, azt
követően képviselői kérdések, vélemények hangzanak majd el.

Megadom a szót dr. Túrós András elnök úrnak. Parancsoljon, elnök úr!

Dr. Túrós András elnök (OPSZ) hozzászólása

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Köszönöm szépen a
lehetőséget, elnök úr. Először is szeretném megköszönni, hogy az Országgyűlés Honvédelmi
és rendészeti bizottsága napirendre tűzte a polgárőrség aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót.
Rendkívül fontosnak tartjuk és nagyon nagyra értékeljük, hogy itt lehetünk. Elsősorban azért,
mert azt gondolom, soha nem volt olyan aktuális ennek a témának a megtárgyalása
Magyarországon, mint most. Valamennyiünk előtt ismeretes, hogy az utóbbi időben a
polgárőrséggel kapcsolatban számos olyan dolog történt, ami a polgárőrségen belül is kisebb-
nagyobb zavart okozott, különösen azokon a településeken, azokban a régiókban, ahol a
közbiztonsággal problémák keletkeztek és bizonyos válaszokat adtak a közbiztonsági
problémák kezelésére. A polgárőrségen belül ez a zavar, illetve ennek a kezelése nem volt
egyszerű, különösen azért sem, mert számos ellentmondásos sajtóhír jelent meg ezzel
kapcsolatban, másrészt pedig nyilvánvalóan eléggé ellentmondásos politikai állásfoglalások is
történtek. Nos, előzetesen csak azt szeretném elmondani a szóbeli kiegészítőben, hogy az
Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a jelenlévő tisztségviselők egyetértenek azzal, hogy
módosítani kellett a polgárőrségről szóló törvényt. Ezt mi rendkívül fontosnak tartjuk, sőt az
Országos Polgárőr Szövetség közgyűlése ezt kezdeményezte. Pontosan tudjuk, hogy polgárőr
egyesületek, polgárőr csoportok az országban szabadcsapatokként nem működhetnek. Azzal
értünk egyet, hogy a polgárőr egyesület felett legyen állami és önkormányzati kontroll, legyen
állami és önkormányzati felügyelet, sőt azt mondom, hogy az Országos Polgárőr Szövetségen
belül az alapszabályunkban, különböző szakmai állásfoglalásainkban kőbe vésett
követelmény, hogy olyan egyesület nem működhet, olyan egyesület nem lehet az Országos
Polgárőr Szövetség tagja, amelynek nincs rendőrségi, illetve önkormányzati együttműködése.

Ha leegyszerűsítem, akkor azt mondom, hogy az Országos Polgárőr Szövetséghez
tartozó 2154 egyesület 90 ezer tagja már most megfelel a törvényi követelményeknek,
megvan az együttműködési megállapodás, az Országos Rendőr-főkapitánysággal valamennyi
megyei szövetségnek, valamennyi megyei főkapitányságnak van együttműködési
megállapodása, és természetesen a kapitányságok és az egyesületek között is megvannak az
együttműködési megállapodások. Az más kérdés, hogy a törvény szellemében most nekünk
ezt nagyon gyorsan át kell tekinteni, aktualizálni kell és szükség szerint módosítani.

Ami még zavart okozott vagy zavart okozhat a jövőt illetően, az tulajdonképpen a
Btk.-módosításhoz, illetve a szabálysértési törvény vagy kormányrendet módosításához
kapcsolódik. Meg kell értetnünk a polgárőrökkel, hogy ez az új Btk.-tényállás vagy
szabálysértési tényállás nem ellenük irányul, és meg kell értetni velük, hogy tulajdonképpen
nem lesznek itt olyan véres intézkedések, feljelentések, hogy egy vagy két év múlva a
bűnügyi statisztikában ilyen területen megjelennek majd tömegesen a bűncselekmények vagy
szabálysértések. Éppen ezért olyan döntést hoztunk a közelmúltban, hogy az országban tíz
helyen workshopot szervezünk, az összes polgárőr vezetőt fel fogjuk készíteni, meg fogjuk
nyugtatni őket, hogy az OPSZ-hez tartozó egyesületek megfelelnek az új törvényi
követelményeknek és tulajdonképpen a Btk. módosítása, a szabálysértési törvény,
kormányrendelet módosítása is a közbiztonság védelme érdekében született. Nagyon nagy
gondunk nincs, de kétségtelen, hogy vannak ilyen apróbb, kisebb jelek ezzel kapcsolatban,
amelyekre mindenképpen szerettem volna a tisztelt képviselő hölgyek és urak figyelmét
ráirányítani.
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Most, 2011-ben a kistelepülések biztonságának éve van a polgárőrségen belül. Ezt
hirdettük meg. Nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy 2011 júniusától visszaálljon az
az aktivitás, hatékonyság, amely egyébként jellemezte a polgárőr egyesületeket, a
polgárőröket, ezért is tervezzük ezt a párbeszédet a polgárőr vezetőkkel, hogy ténylegesen
minden figyelmükkel, minden idejükkel, minden szabadidejükkel a közbiztonságra
figyeljenek és a bűnmegelőzést végezzék. Tehát folyamatos polgárőr szolgálatot szeretnénk
most már ismételten meghirdetni és bevezetni a településeken, az egyesületeknél, és kiemelt
figyelmet fogunk fordítani azokra a településekre - most nem akarom megnevezni ezeket a
településeket, de nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy mely településekről van szó -, ahol
közbiztonsági problémák keletkeztek. Ezeken a településeken meg fogjuk erősíteni a polgárőr
egyesületeket. De mégiscsak megnevezem: itt van Gyöngyöspata, ahol néhány évvel ezelőtt
120 fős polgárőr egyesület működött, és az idők folyamán ez lecsökkent 20-25 főre. Ezt újra
meg kell szerveznünk, újra kell éleszteni, újra oxigént kell adni ennek az egyesületnek, hogy
ténylegesen mindent megtegyen annak érdekében, hogy az ott élő emberek biztonságérzete
kedvezően változzon. Erre külön programunk van, külön forrásokat fogunk biztosítani, és
külön technikai eszközöket is biztosítunk ezeken a településeken működő polgárőr
egyesületeknek.

Beindítottuk azt a mozgalmunkat, hogy „Tedd le a polgárőrség névjegyét!” Ezt
fontosnak tartjuk a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében. A járőrszolgálat, a
polgárőr járőr valamilyen formában egy szórólappal értesíti a lakókat, az embereket, hogy
éjszaka itt jártunk és rendben találtuk, vagy pedig milyen tapasztalatunk volt a szolgálat
ellátása során. Ezt most már országosan próbáljuk kiterjeszteni, újabb és újabb ötletekkel
próbálunk javítani a polgárőr szolgálat tervszerűségén. Most éppenséggel bizonyos szolgálati
naplót fogunk bevezetni, ahol tervezhetik a szolgálatokat, amelyet a rendőrség láthat, a
rendőrség ellenőrizhet, a rendőrség számon kérhet, ha úgy tetszik, a szolgálati napló alapján,
másrészt pedig az eseményeket is ebben lehet rögzíteni.

Amit még zárszóként szeretnék elmondani, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, hogy
személy szerint is azt tapasztalom, valamennyi rendészeti vezető megnyilvánulásából azt a
következtetést lehet levonni, hogy polgárőrség nélkül, az Országos Polgárőr Szövetséghez
tartozó polgárőr egyesületek nélkül Magyarországon a közbiztonság, de különösen a bűnözés
megelőzése elképzelhetetlen. Ezt nagyon fontos megállapításnak tartom, amit nem én
mondok, hanem tulajdonképpen ebben csak a postás szerepét töltöm itt be, de mindenütt ezt
hallom a polgármesterektől, politikusoktól, rendészeti vezetőktől, és úgy gondolom, ez
nagyon fontos megállapítás.

Amit szeretnék kérni, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága és az
állami szervek is most morálisan is kicsit több figyelmet fordítsanak a működő polgárőrségre.
Ez fontos lehet számunkra. Rendkívül fontos lehet, hogy az a kicsi, icipici bizonytalanság
oldódjon, hogy kapjuk meg azt a politikai, kormányzati, országgyűlési hátteret, ami szükséges
a polgárőrség működéséhez, amely 20 éven keresztül tulajdonképpen megvolt.

Az utolsó zárómondatom tulajdonképpen a polgárőrségről szóló törvénnyel
kapcsolatos. Ötéves ez a törvény, kétszer módosította az Országgyűlés, a törvényben még
mindig nagyon sok ellentmondást lehet tapasztalni. Tisztelettel javasoljuk és kérjük, hogy egy
vadonatúj polgárőrségről szóló törvény készüljön el, amelyben világosan legyen minden
lehetőség, hatáskör, feladat szabályozva, hogy ne legyenek ilyen anomáliák, amelyeket a
közelmúltban is tapasztalhattunk.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztők részéről elnökhelyettes urakat,
alelnök urakat, hogy kívánja-e még valaki valamivel kiegészíteni az elhangzottakat. (Nincs
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jelzés.) Eiselt György helyettes államtitkár úr kíván-e szólni? (Jelzésre.) Parancsoljon, öné a
szó.

Dr.  Eiselt György helyettes államtitkár (BM) hozzászólása

DR.  EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Egyetértve az Országos Polgárőr Szövetség elnökének véleményével,
ténylegesen a települések közbiztonságának fenntartását nem lehet elképzelni a helyi önkéntes
alapon szervezet polgárőrök nélkül.

A polgárőrség mintegy 20 éve alakult meg, töretlen volt a fejlődése önszervezés
folyamán, majd 2006-ban került megalkotásra az a törvény, ami tényleg kétszer került
módosításra, és a két módosítás alapján elvesztette azt a hátteret, amit korábban maga a
törvény biztosított. Nevezetesen az, hogy közfeladatot ellátó személy lett, a közfeladatok
ellátásához viszont garanciális szabályként írta annak idején elő maga a törvény, hogy a
rendőrséggel együttműködési megállapodást kell kötni, és gyakorlatilag ez volt az alapja az
egész szerveződésnek, hogy mint közfeladatot ellátó személy, részt tudjon venni a helyi
közbiztonság fenntartásában. Ez valami oknál fogva kikerült a polgárőrtörvényből, a
rendőrségi törvényből, illetve a Btk.-ból, és maradt közfeladatot ellátó személy a polgárőr. Ez
vezetett ahhoz az eseménysorozathoz, ami gyakorlatilag indukálta a polgárőrségről szóló
törvény módosítását, mely gyakorlatilag visszahozta azt a törvényi hátteret, hogy törvényes
keretek között tudják ellátni a feladatukat. Amikor a módosítás készült, illetve beterjesztésre
került, a minisztérium, illetve a kormány ígéretet tett arra, hogy a sarkalatos törvényekkel egy
időben a polgárőrségre vonatkozó törvényt is ismételten át fogja tekinteni, és be fogja
terjeszteni azt, ami már egységessé és átláthatóvá teszi a tevékenységét.

Még egy megjegyzésem lenne, hogy mennyire elismeri a társadalom, illetve a
kormány a polgárőrség munkáját. Nemrégen lett aláírva a Belügyminisztérium és az országos
szövetség között az a megállapodás, ami a polgárőrség tevékenységének támogatására
vonatkozik. Köszönöm a figyelmet.

Kérdések, vélemények, válaszadás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A kérdéseket, véleményeket
hadd kezdjem magam röviden. Az elnök úrnak volt egy mondata, valamelyik utolsó
mondatában azt mondta, hogy nagyon fontos manapság a polgárőrség morális megerősítése.
Ez talán még fontosabb is jelen pillanatban, mint a pénzügyi megerősítése, és ezzel
maximálisan egyetértek, hiszen nem engedhetjük meg azt – sem az Országos Polgárőr
Szövetség, sem mi mint Honvédelmi és rendészeti bizottság –, hogy a magyar állampolgárok
fejében összekeveredjen a 20 éve közel 100 ezer emberrel működő, mindig kiszámítható és
megbízható polgárőrség, azokkal a szervezetekkel, amelyek manapság politikai viharokat
okoztak. Nem megengedhető az sem, hogy a polgárőrségbe, az együttműködő, törvényesen
működő polgárőrszervezetekbe vetett bizalom egy pillanatig is meginogjon. Azt hiszem, hogy
ezért mindannyiunknak mindent meg kell tenni.

Ahogyan fogalmazott, elnök úr, a vadonatúj polgárőrtörvény megalkotása, azt hiszem,
rajtunk nem fog múlni, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága érdekelt abban,
és kiemelt feladatának tekinti, hogy a polgárőrség számára is megteremtse a megfelelő, az új
élethelyzetekhez is igazodó, és azokra megfelelő választ adni tudó feltételeket, és – azt hiszem
– ebbéli támogatásunkról itt szóban biztosíthatom elnök urat.

Megadom a szót a kérdésre, hozzászólásra jelentkező képviselőtársaimnak. (Jelzésre.)
Elsőként dr. Harangozó Tamás képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék
elnök úrhoz, az imént elmondottakkal 100 százalékosan, maximálisan egyetértünk. Szeretném
az MSZP-frakció nevében is megköszönni annak a közel 90 ezer polgárőrnek az áldozatos
tevékenységét, akik szabadidejükben, saját anyagi és egyéb erőforrásaikat nem sajnálva őrzik
a településeik biztonságát minden nap.

Néhány kérdést azért szeretnék mindenképpen feltenni elnök úrhoz a beszámolóval és
az elmúlt időszakkal kapcsolatban, és azért nem mellesleg a tegnap megszavazott, a
polgárőrségről szóló törvénnyel kapcsolatban is. Szeretném kérdezni, hogy figyelembe vette-e
a kormány, a Belügyminisztérium az Országos Polgárőr Szövetség jogi és szakmai
véleményét, amikor ezt az előterjesztést támogatta, illetve amikor az emberi jogi bizottság ezt
az előterjesztést benyújtotta.

Az elnök úr említette, hogy együttműködési megállapodások vannak megyei és
országos szinten a megyei főkapitányságok és a megyei szövetségek, illetve az országos
szövetség és az Országos Rendőr-főkapitányság között. Tudják-e önök azt, hogy a mostani
törvénymódosítás értelmében ennek semmilyen jelentősége nincs, hiszen kizárólag a helyi
polgárőrszervezet és a rendőrség közötti megállapodás az, ami releváns ebben a törvényben,
és amelyet egyébként feltételül szab egyáltalán a működés megkezdéséhez. Tehát semmilyen
szövetségi szintű együttműködésnek ebben a törvényben jogi relevanciája nincs.

Tudják-e önök azt, hogy ebben az elfogadott törvényben semmilyen garancia nincs
arra, hogy a rendőrségnek meg kell kötnie a helyi polgárőr szövetséggel a szerződést, csak
önöknek, illetve a polgárőr-egyesületeknek írja elő a szerződéskötés kötelezettségét, de a
másik oldalon semmilyen garancia nincs a törvényben arra, hogy a törvényi feltételek
fennállása esetén a rendőrség köteles megkötni. Magyarul egy elképesztő jogi, akár politikai
visszaélésre okot adó diszkrecionális döntési jog van helyi szinten a rendőrkapitányok
kezében, hogy megkötik-e a szerződést vagy nem.

Ez azért is érdekes, ha nézzük ezt a törvényt, mert el kell dönteni – és ezt kérdezném is
az elnök úrtól és az itt lévő vezetőktől –, hogy egyesületként értékelik-e a polgárőr
szövetséget és a polgárőr-egyesületeket, vagy kvázi rendészeti szervként. Mert azt gondolom,
hogy ez a törvény már az utóbbit próbálja kezelni. Tehát ha egyesület, akkor szeretném
kérdezni, hogy önök szerint elfogadható-e, hogy egyáltalán az egyesület működési feltételévé
teszi, tehát nem a közbiztonságban való aktív részvételt, hanem az egyesület működése
megkezdésének feltételévé tesz a törvény egy olyan rendőrségi megállapodást, amire – még
egyszer mondom – nincs kötelezve az állam és a rendőrség, hogy egyébként a törvényi
tényállások feltétele szerint megkössék.

Úgy tudom, a polgárőr-egyesületek nemcsak járőröznek, nemcsak körözött személyek
elfogásában vagy egyéb ilyen rendészeti tevékenységben vesznek részt, hanem rengeteg
karitatív tevékenységet végeznek, de a helyi bűnmegelőzési bizottságokban szakmai munkát
végeznek, sőt nem egyszer – nyilvánvalóan tiszteletük jeléül – különböző koszorúzó vagy
ilyen megemlékező rendezvényeken is részt vesznek, mint egyesületi tevékenység. Egyébként
ez is korlátozás alá kerül, a jelenlegi törvény szerint ilyet sem tehetnek, ha nincs rendőrségi
megállapodásuk, hiszen maga az egyesület nem működhet.

Egy-két konkrét kérdésem lenne még, amire szeretnék választ kapni. A polgárőrség a
jelenlegi helyzetben, az elmúlt hónapokban, amilyen közbiztonsági helyzet volt az országban,
megkapott-e egyetlen fillért is idén már az idei költségvetési támogatásból. Abból a
700 millió forintból, amit egyébként 2009. évtől kezdve kap az Országos Polgárőr Szövetség,
ilyen megemelt, szinte megduplázott összegként, és amelyet, bár egymilliárd forintra ígért a
kormány, azt gondolom, a jelenlegi körülmények között ez a 700 millió forint is teljesen
elfogadható és korrekt összeg a kormány részéről. Az én információim szerint - amikor lent
voltam például Szikszón a bekövetkezett tragédia után - a megyei elnök egyértelműen
elmondta nyilvánosan is, hogy egyetlenegy fillért nem kaptak. Csak mondom, hogy a
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Szikszói Polgárőr Egyesület is arról panaszkodott, hogy az autóját sem tudja megjavítani,
ezért nem tud járőrözési tevékenységet végezni, anyagi forrásra utalva kért segítséget, mire a
megyei elnökük azt mondta, hogy egy fillért nem kaptak még meg idén, ezért nem tudják a
belső pályázati rendszerükön ezeket a pénzösszegeket eljuttatni a helyi polgárőr
szervezetekhez.

Kérdezném, hogy azóta ez rendeződött-e, vagy egyáltalán igaz volt-e ez az állítás,
hiszen a szavak szépek, de valamiből, valamilyen módon dolgozniuk is kell önöknek.
Szeretném kérdezni, hogy mikor kaptak utoljára technikai eszközöket a kormány segítségével,
autókat, CB-rádiókat stb. Kaptak-e ilyen típusú megerősítést az utóbbi egy évben, vagy csak
előtte? Még egy konkrét kérdésem van.

Olvasom a beszámolójukban a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítését - ha
erről hallhatnánk néhány szót. Én ezt tényleg csak azért teszem az asztalra, mert felhívtuk a
figyelmet a Btk.-módosítás során, és az a tényállás megfogalmazás, amely arról szól, hogy a
közbiztonság látszatára irányuló tevékenységet végez valaki, például megítélésem szerint a
Szomszédok Egymásért Mozgalomnak egy tényállásszerű cselekedete tud lenni. Ezt csak
azért mondom, hogy erre felhívnám a figyelmet, hogy ezt érdemes megnézni.

Végezetül ami a legfontosabb: szeretném kérdezni, hogy milyen jogszabályi vagy
anyagi támogatásra lenne szükségük ahhoz, hogy a tevékenységüket a lehető legnagyobb
hatékonysággal végezzék azon túl, hogy még egyszer szeretném hangsúlyozni, abban teljesen
egyetértünk a kormánypárti képviselőtársaimmal, személyesen az elnök úrral is, hogy az önök
tevékenysége, erkölcsi megítélése és morális megerősítése minden demokratikus parlamenti
pártnak kötelessége és elsőrendű feladata. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Túrós András elnök úrnak. Parancsoljon!

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Köszönöm szépen.
Megpróbálok válaszolni a képviselő úr kérdéseire. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, és
ezt nagyon komolyan mondom, és nem udvariasságból, hogy a polgárőrség, az Országos
Polgárőr Szövetség vezetői, tisztségviselői a törvény, a polgárőrségről szóló törvény
módosításával egyetértenek. Egyetértünk azért, mert szabályozott körülmények között
akarjuk, hogy működjenek az egyesületeink úgy, ahogy eddig is tették.

Hogy helyi működést ír elő a törvény, elsősorban helyi működést ír elő a törvény. Azt
gondolom, hogy ez is elfogadható, hiszen a polgárőrök döntő többsége lokálpatrióta, a helyi
közbiztonságért, a települések közbiztonságáért akar dolgozni és szolgálatot ellátni. Az más
kérdés, hogy az utóbbi időben - különösen katasztrófahelyzetekben - kénytelenek voltunk
éppen a karitatív oldalát megközelítve ennek a témának bizonyos polgárőr egyesületeket,
létszámokat átcsoportosítani, sőt több ezer, több tízezer polgárőr vett részt az árvízi
védekezésben, a dunántúliak, a közép-magyarországiak éppenséggel Kelet-Magyarországon.
Sőt, most készül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal az együttműködési
megállapodás, amelyben szeretnénk világosan kimondani és szeretnénk felvállalni, hogy a
magyar polgárőrség a katasztrófaelhárítás tartalékereje legyen ebben az országban. Nincs
sorállomány, nincsenek sorkatonák, megvan a lehetőség arra, hogy több ezer, tízezer, akár
húszezer polgárőrt is mozgósítson a katasztrófavédelem, ha szükség van rájuk. Tehát azt
gondolom, hogy ez különösebb gondot, különösebb problémát nem fog okozni. Az más
kérdés, hogy a rendőrségnek milyen lesz a hozzáállása. Én a rendőrségi vezetőkben nagyon
komoly garanciát látok. Garanciát látok, mert valamennyi érett rendőri vezető pontosan tudja
- és akkor szerintem még egy kicsit lejjebb is szállok, biztos vagyok benne, hogy még a
körzeti megbízottak is tudják -, hogy polgárőr egyesületek nélkül nem tudnak folyamatos,
elfogadható közbiztonságot produkálni. Ebből tehát az következik, hogy majdnem 99
százalékos lesz az együttműködés, de lehet, hogy száz, és minden rendőri vezető arra fog
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törekedni egyébként, hogy az egyesülettel, a helyi egyesülettel újra megkösse az
együttműködési megállapodását. Nem tudják kikerülni. Amelyik rendőr, rendőri vezető a
polgárőrséget megkerüli, egészen biztos - túlzás, amit mondok - közbiztonságellenes lépésnek
lehetne értékelni. Nem tudom ezt elképzelni, ahogy én ismerem a rendőrség jelenlegi
helyzetét, ismerem a rendőri vezetőket, ismerem a rendőri vezetők polgárőrséghez való
viszonyát.

A jogszabály-előkészítéssel kapcsolatban folyamatosan kaptunk lehetőséget
konzultációra. Nyilvánvalóan mi is letettük a javaslatunkat ezzel kapcsolatban. Nekünk volt
egy olyan elképzelésünk, javaslatunk, hogy az Országos Polgárőr Szövetség valamilyen
formában törvényben nevesítésre kerüljön, de a többivel - még egyszer mondom -
egyetértünk, és konzultáció volt ebben. Az kimaradt, sőt még kaptunk egy ajándékot is, hogy
Szent Lászlót megkaptuk az Országos Polgárőr Szövetség védőszentjének. Azt gondolom,
hogy ez is egy fontos kezdeményezés, és tovább élhet a határőrség korábbi nimbusza ezzel
kapcsolatban.

Anyagi támogatás: igen, megkaptunk 350 millió forintot a költségvetéstől a
Belügyminisztériumon keresztül. Ennek a pénznek a kiutalása a napokban megtörtént a
megyei szövetségekhez. Általában egy-egy megye 18-20 millió forintot kapott, és ez megy
tovább az egyesületekhez. A mi számításaink szerint május végére minden egyesületnél ott
lesz az első félévi támogatás, és azt gondolom, hogy az a célkitűzés, amit megfogalmaztunk,
hogy júniustól aktívabb, hatékonyabb legyen a polgárőrség az országban, meglesznek hozzá -
ha szűkösen is - az anyagi feltételek.

Az elmúlt év őszén kaptunk 30 darab gépkocsit a Belügyminisztériumtól, illetve a
rendőrségtől. Természetesen sokkal többre lenne szükség. Ha már lehetőségem van, akkor
természetesen szóba hozom, hogy a polgárőrséget is sújtja az a törvény, amely a cégautó
adózásával kapcsolatos. Közel ezer darab autóval rendelkeznek az Országos Polgárőr
Szövetséghez tartozó egyesületek és igen jelentős, évente közel 100-120 millió forint
cégautóadót fizet be a polgárőrség. Az Országos Polgárőr Szövetség természetesen ezt
felvállalja. Tehát ami állami költségvetési támogatást kapunk, abból 100-120 millió forintot
adó címén vissza kell fizetni. Ezért itt is tisztelettel kezdeményezem, hogy a rendőrségi
járőrkocsikhoz hasonlóan a polgárőrségi járőrkocsikat szerintem célszerű kivenni vagy
legalábbis mentesíteni az adózási kötelezettség alól.

Sok pénzre lenne szükségünk. Kétmilliárd forintból tudna folyamatosan, hatékonyan,
szervezetten működni ez a 2100-2150 egyesület és azt gondolom, hogy ha ez bekövetkezik,
egészen biztos, hogy igen komoly kiegészítője lesz a rendőrségnek ez a polgárőrség és
tervszerűen, folyamatosan működhet szinte valamennyi településen, már ahol ez létrejött,
mert még van ezer település, ahol nincs polgárőr egyesület. Ez nagyon fontos lenne, és fontos
lenne nekünk az új törvény, amely kodifikációjához szeretnénk segítséget nyújtani.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: A dr. Harangozó képviselő úr által feltett kérdésekre kíván-e még bárki
reagálni? (Jelzésre:) Dr. Eiselt György helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Megszólíttatott a
Belügyminisztérium, hogy mennyire vette figyelembe az Országos Polgárőr Szövetség
kezdeményezését. Mint az elnök úr jelezte, a kapcsolatot tartottuk, azonban kötve voltunk
ahhoz a mandátumhoz, amelyet a bizottság tett. A másik oldalról figyelembe kellett venni a
jelenleg hatályos törvényeket, így az egyesületekről szóló törvényt mint egy kétharmados
törvényt. Maguk az egyesületek annak idején az alapján jöttek létre, maguk a szövetségek is
önkéntességi alapon alakultak. A polgárőrségről szóló törvény soha nem is említette, hogy
valamilyen formában központosítani szeretné a szervezést, hiszen akkor köztestületi rangot
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kellett volna neki adni már 2005-ben, illetve 2006-ban. Jelen pillanatban nem volt lehetőség
arra, sem így, sem úgy, erre mondtuk, hogy a második félévben elkészítjük azt a törvényt, ami
minden olyan kérdést megold, amit jelen pillanatban sem a polgárőrtörvény, sem a többi
jogszabály igazán egyértelműen nem tud rendezni. Higgye el, képviselő úr, amikor a
módosításra javaslat volt, akkor próbáltuk pontosan levezetni, hogy milyen jogszabályi
környezet tette azt lehetővé, hogy csak ilyen szűk körben végezzük el a módosítást, és állítsuk
helyre a törvényes rendet. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Rubi Gergely képviselő úrnak.

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen, én kicsit rövidebb és tényszerűbb
leszek. Érdekelne, hogy készült-e esetleg kimutatás országos szinten a polgárőrség elmúlt
egyéves munkájáról, például tettenérések, elfogások tekintetében. Ugyan Hajdú-Bihar
megyéről készült, és köszönöm szépen, meg is kaptam ezt a kimutatást, itt írják, hogy
493 ezer órát tudnak 82 településen maguk mögött egész évben, illetve itt 41 elfogást és
39 tettenérést írtak le önök. Ez éves szinten, 82 településre kivetítve, mondom még egyszer,
csak többek között Hajdúhadházon például a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület ezt az
elfogást, tettenérést mondjuk két hónap alatt teljesíti. Mi az oka annak, hogy ilyen gyengék
ezek az eredmények? Ez érdekelné a választókat, hiszen önök több száz millió forint állami
támogatást kaptak az adófizetők pénzéből.

Az is érdekelne még, hogy ezek között az állami pénzek között az elszámolás rendben
volt-e minden téren, hiszen kaptam visszajelzést több polgárőrtől, hogy visszaélések vannak,
főleg üzemanyagköltségekben.

Köszönöm.

ELNÖK: Dr. Túrós András elnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Köszönöm szépen a
kérdéseket. Előre szeretném bocsátani, hogy a polgárőrség civil szerveződés, nincs semmiféle
munkaviszony, mindenki ingyen, ellenszolgáltatás nélkül végzi a munkáját. Semmiféle
statisztikai manipulációra, adatgyűjtésre nem akarjuk rákényszeríteni az egyesületeket, nem
szeretnénk, hogyha statisztikai versenyfutás lenne az egyesületek, szövetségek között. De
természetesen, együttműködve a rendőrséggel, bizonyos statisztikai adatokkal rendelkezünk.
Tehát ha itt különböző intézkedésekbe, kvázi intézkedésekbe, különböző jelzésadásokba
belezavarnánk a polgárőrséget, abból nagyon rossz dolgok sülhetnének ki.

De tulajdonképpen vannak ilyen laza adataink, amelyek – még egyszer mondom –
nem abszolút statisztikai adatgyűjtésen keresztül állnak a rendelkezésünkre. Körülbelül
300 ezer intézkedést, jelzésadást lehet országosan évente összesíteni. Ebből 10-12 ezer a
tettenérés, amikor a bűncselekmény elkövetőjét a polgárőrök tetten érik. Van egy érdekes
szám is, amit karitatív szempontból rendkívül fontosnak tartok, hogy most legutoljára, 2010-
ben 650-en vettek részt a polgárőreink eltűnt személyek felkutatásában. Ez óriási dolog, közel
15-16 ezer polgárőr vett részt különböző terepkutatásokban, amikor eltűnt személyeket kellett
megkeresni.

De van más adatunk is, például, hogy mennyi szolgálati órát teljesítenek a polgárőrök.
2010-ben 9 millió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök, hogy ez sok vagy kevés, ez
nyilvánvalóan megítélés kérdése, de évről évre emelkedik a szolgálati órák száma, és amit mi
a rendőrség vezetőivel rendkívül nagyra értékelünk, hogy a rendőrséggel közös szolgálati
órák száma gyakorlatilag megduplázódott 2010-ben: 1,8 millió szolgálati órát teljesítettek a
polgárőrök rendőrökkel közösen. Tehát hogyha most leegyszerűsítem, a 9 millió szolgálati
órát veszem alapul és ezt beszorzom 2 ezer forinttal, akkor azt mondom, hogy a polgárőrök
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olyan 18 milliárd forint értéket adtak az országnak, és ezzel szemben 2010-ben és 2011-ben
kaptunk olyan 7-800 millió támogatást. Ebből a következtetésem, hogy a polgárőrség a
magyar állam és az önkormányzatok részéről a legjobb befektetés a közbiztonság védelmére.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az Országos Polgárőr Szövetség tagjait, helyettes
államtitkár urat, hogy kíván-e még valaki reagálni? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem,
megadom a szót Tóth Gábor képviselő úrnak. Parancsoljon!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az első szavam nekem is
mindenféleképpen a köszöneté. Köszönet azoknak a polgárőröknek, azoknak az
állampolgároknak, akik a szabadidejüket, pénzüket és sok minden mást áldoznak a
köznyugalom, a közbiztonság szinten tartása, megtartása érdekében.

Lehet, hogy a kérdéseim kicsit talán kemények lesznek. Mégpedig a
politikamentességet hogyan tudják garantálni, ugyanis az elmúlt időszakban több esetben volt
rá precedens, hogy alkalmasint dominánsan szélsőjobbról szivárogtak be ezekbe a
csoportokba, a polgárőr társaságokba emberkék, akik ezt a későbbiekben politikai célokra
próbálták felhasználni – tényszerűen konkrét dolgokról is tudok beszámolni, ha éppen
szükséges –, komoly disszonanciát okozva ezzel bizonyos kistérségen belül az emberek
között.

A másik, amit nagyon fontosnak tartanék, és azt hiszem, nem lehet megkerülni, hogy a
cigányembereket, a roma populációt miért nem próbálják valamilyen szinten ebben a
dologban partnerként és társként elfogadni, hiszen róluk is van szó, és nélkülük ez a dolog
nem kezelhető. Sajnálatos módon olyan településnek vagyok polgármestere is egyben, ahol a
halmozottan hátrányos helyzetű emberkék a lakosság mintegy 15-20 százalékát teszik ki, akik
közül a hathatós, dominánsan a rendőrségnek köszönhető munkaként most 42-en az
igazságszolgáltatás vendégszeretetét élvezik. Mellesleg közel 80-an dolgoznak, a többiek
pedig most izgulnak, hogy hogyan tovább, mert most már odabent, ha bemennek esetleg
„gyúrni” – ahogy mondaná az egyszeri komikus –, már a „gyúrás” elmúlófélben van, inkább a
varrás meg sok egyéb munka várja őket, és onnan nem lehet este hazaballagni. Tehát nagyon
jó irányban mennek a dolgok, csak azt hiszem, hogy ezeket a roma embereket
mindenféleképpen partnernek kellene tekinteni.

A roma kisebbségi vezetőnk egyike – aki, hát izgalmas egyéniség – próbálkozott több
esetben a helyi polgárőrökkel egyfajta közös járőrözést, egyéb dolgokat, de nem igazán
partnerek. Tehát próbálni kellene valahol az önök részéről, akik ezt a szervezetet képviselik,
egyfajta kommunikációt indítani ebben az irányban, hogy próbálják valahogy ezeket az
emberkéket beemelni maguk közé. A cigány emberek között is akadnak tisztességes,
normális, rendes emberek, aki hajlandók ebben a munkában részt venni. Miután a
bűncselekmények egy domináns része sajnálatosan ehhez a populációhoz kötődik, és sok
komoly társadalmi és helyi, lokális feszültséget okoz a dolog, nélkülük ez a dolog nem
megoldható. Tehát tisztelettel kérném ebben az önök aktívabb részvételét és segítségét.

Úgy gondolom, a szolgálati napló részben ad majd választ bizonyos dolgokra, hiszen a
szolgálati napló keretében sok olyan dolog regisztrálásra kerül, ami eddig nem. Például mit
csináltak, hol voltak, éppen milyen eseményben vettek részt, és ez a későbbiekben
mindenféleképpen beemelhető, és egy nagyon-nagyon fontos dolgot érzek a mostani új
szabályozásnál, miszerint a polgárőrségnek a helyi önkormányzatokkal való kapcsolata
létfontosságú. Ugyanis az úgy nem működik, hogy a helyi polgárőrséget az egyik politikai
vonulat embere a hóna alá gyűri, és innentől kezdve akkor belső feszültségek generálódnak,
és a jövő héten majd lesz jobbikos, aztán meg fideszes, meg MSZP-s polgárőrség. No, azért a
politikamentességet meg kellene próbálni valamiféleképpen garantálni ebben a dologban.
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További sok sikert és jó egészséget a munkájukhoz! Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Túrós András elnök úré a szó.

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Ketten válaszolnánk
erre, Tóth Attila úr is majd válaszol ezekre a kérdésekre, én csak két rövid mondatot szeretnék
mondani.

A pártsemlegesség és a politikamentesség szintén kőbevésett, alapszabály. Nagyon-
nagyon komolyan vesszük, azt gondolom, hogy a polgárőrségnek ez adta meg a 20 évét. Mert
hogyha a polgárőrség bármelyik irányba elkalandozott volna, egészen biztos, hogy nem lenne
20 éves, és nem lenne partnere a különböző önkormányzatoknak, és egyetlen kormányzati
szervnek sem. Ha ilyet tapasztalunk, akkor az kizárással, etikai eljárással folytatódik, és erre
is van számos példa, amikor ténylegesen föl kellett lépni. Mi nem tapasztaljuk azt, hogy
mihozzánk beszivárognának. Nem tapasztalunk ilyet. Ugyanakkor az Országos Polgárőr
Szövetség nyitott szervezet, nyitott szövetség, tehát akik az alapszabályunkat, akik a
polgárőrségről szóló törvényben megfogalmazott követelményeket elfogadják, és azokkal a
szakmai, módszertani követelményekkel azonosulnak, amelyet az Országos Polgárőr
Szövetség az egyesületei részére meghirdetett, azok kérhetik a felvételüket. De nálunk nem
lehet politizálni. Azt gondolom, hogy a polgárőrség vezetői erre nagyon-nagyon büszkék,
hogy ezt a zártságot meg tudták tartani húsz éven keresztül.

Még csak egy mondat a roma polgárőrökkel kapcsolatban. Kelet-Magyarországon
nagyon sok roma polgárőr van. Ha elmegyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe és részt
veszek egy rendezvényen, bocsánatot kérek, de szemmel láthatóan nagyon sok a roma
polgárőr vezető egyébként. Amit a roma önkormányzatok akarnak, hogy tiszta roma polgárőr
egyesületek jöjjenek létre, azt az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége nem támogatja.
Tehát csak vegyes polgárőr egyesületek lehetnek. Vannak ilyen törekvések most is, naponta
kezdeményeznek nálam ilyet és hasonlót Heves megyében, Heves megye környékén, amihez
nem vagyunk partnerek és nem adjuk a nevünket.

Tóth Attila is szólna.

ELNÖK: Tóth Attila elnökhelyettes úré a szó. Parancsoljon!

TÓTH ATTILA SÁNDOR elnökhelyettes (Országos Polgárőr Szövetség): Köszönöm
a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az elnök úr gyakorlatilag elmondta, amit szerettem volna
kiegészíteni. Tényleg vannak roma polgárőreink, nem kevés. Nevezzük nevén, cigány
polgárőrök, ugyanis amíg van Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, addig vannak
cigányok is. Ebből az okból kifolyólag nagyon nagy létszámban vannak, Hajdú-Bihar
megyében több olyan település van, ahol cigány polgárőrök járőröznek nap mint nap és
tartanak rendet. Nem jelent problémát.

Ahogy az elnök úr elmondta, nem értünk egyet azzal semmilyen szinten, hogy
önállóan induljanak el, mert az feszültséget gerjeszt, inkább próbáljuk integrálni. Hajdú-Bihar
megyei példát tudok mondani, ahol több olyan középiskolai oktatási intézmény van, ahol
próbáljuk ezeket a diákokat valamilyen szinten segíteni a helyi önkormányzatokkal együtt,
hogy bejussanak ebbe az intézménybe. Szeretnénk - és támogatjuk is - ha a polgárőrségnél
tennék le a gyakorlatot, esetleg a nyári gyakorlatot ezek a fiatalok. Reményeim szerint ez egy
kitörési pont lehet. A kereteink eléggé szűkek. Ahogy látom, a rendőrségnél sem igazából
működik ez a történet, bár nagyon-nagyon nagy szükség lenne rá. Én ezt vallom, gondolom és
mert nap mint nap köztük élek, látom.

Felvetődött még egy olyan kérdés is, visszatérnék az előző képviselő urak
hozzászólására, Rubi Gergely is szólt arról, hogy az üzemanyaggal kapcsolatban van-e
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visszaélés. Én nem tudok róla. Ha ilyen van, szóljon, és mi lépünk ebben. Ezt szigorú retorzió
alá akarjuk vonni, ha valaki vissza akar élni az állami támogatásokkal, mert nálunk ez nem
dívik.

A másik pedig, hogy a Szomszédok Egymásért Mozgalom is felvetődött
kérdésképpen. Ez gyakorlatilag arról szólna, hogy valamilyen szinten, főleg nagyobb
városokban, lásd Budapesten szeretnénk, ha a szomszédok nemcsak akkor találkoznának,
amikor elmennek egymás mellett, hanem beszélnének, valamilyen szinten kommunikálnának.
Ebben szeretnénk főleg idősebb korúakat megszólítani, hogy ha esetleg elmegy otthonról,
akkor szóljon, tehát álljon vissza az a valamilyen szintű kommunikáció, ami régebben volt a
társadalomban, hogy egymást ne ellenségnek, hanem barátként próbáljuk kezelni. Ez
kisfalvakban nagyon jól működik és kisebb városokban is. Reményeink szerint a nagyobb
városokban is tudnánk majd előrelépni ebben és ezeket az embereket úgy megszólítani, hogy
tényleg tegyünk meg egymásért mindent, hogy ne legyen semmiféle probléma, és a
közbiztonságot tudjuk egyre jobban javítani.

Még egy dolgot szerettem volna mondani, és ez már felvetődött, csak részletezném. A
polgárőr három dolognak kell, hogy megfeleljen: büntetlen előélet - és igazából itt már van
egy rosta -, aztán le kell, hogy vizsgázzon a rendőrség által elkészített és elfogadott
állampolgári alapismeretekből, és ezek után pedig végezzen járőrszolgálatot az illető polgárőr.
Ha e három kritériumnak megfelel bárki, akkor várjuk szeretettel a sorainkban. Köszönöm
szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönjük a választ. Megadom a szót Simon Miklós képviselő úrnak.
Parancsoljon!

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csak a köszönet
hangján tudok szólni a polgárőrök munkájáról. Fontos dolognak tartom azt, hogy a polgárőr
egyesületek az adott önkormányzatokkal szoros kapcsolatot ápoljanak, mert az a
tapasztalatom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy ott működnek jól a polgárőr
egyesületek, ahol az önkormányzatokkal szoros kapcsolatban vannak. Ez indukálja a
kérdésemet is, tisztelt elnök úr, hogy van-e kimutatás adott esetben arról, hogy hány
önkormányzat esetén nincs polgárőr szervezet. Ez nem egy egyszerű kivonás, hogy a 3200-
ból elvesszük a 2154-et, mert szerintem van olyan település, ahol több polgárőr egyesület is
létezhet. Budapesten biztos, hogy ez a helyzet.

A másik pedig olyan kimutatásra vonatkozik, hogy az önkormányzatok mennyivel
támogatják az egyesületeket. Az a támogatás nagyon, de nagyon fontos, amit az állam ad, de
szerintem hasonló nagyságrendű lehet az önkormányzatoktól jövő támogatás is. Erről nincs
képem különben, nincs fogalmunk arról, hogy milyen nagyságrendű lehet ez a támogatás.
Erőt és egészséget kívánok önöknek ehhez az áldozatos munkához. Amikor nálunk baj van,
először a polgárőrökhöz szaladnak és kérdezik, hogy hol voltak a polgárőrök. Hát
istenigazában én azt szoktam mondani a honpolgároknak, hogy először talán azt kellene
megkérdezni, hogy hol volt a rendőrség, merthogy az alkotmány szerint a közbiztonság
szavatolását a rendőrség végzi. Azoknak az embereknek, akik pedig a szabadidejüket adott
esetben a családjuktól elveszik és éjszaka járőröznek, csak a köszönet jár véleményem szerint.
Tehát a magyar vidéken a fejekben is kicsit rendet kellene tenni ilyen tekintetben, merthogy a
polgárőrség egy szolgálat, a szó szoros értelemben vett szolgálat, és ezért is nagy tisztelettel
köszönöm a segítségüket. Zárásként szeretném a bizottság figyelmét felhívni, hogy
véleményem szerint ebben az évben a cégautóadó ügyét rendbe kellene tennünk. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Dr. Túrós András elnök úré a szó.
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DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Köszönöm szépen,
elnök úr. Az önkormányzatok a legfontosabb partnerei a polgárőr egyesületeknek. Azt
szoktuk mondani, hogy két stratégiai együttműködő partnere van a polgárőrségnek, a
rendőrség és az önkormányzatok. Ezer szállal kell kötődni az önkormányzatoknak a polgárőr
egyesületekhez. Ez meglátszik abban is, hogy több, mint 300 polgármester egyben polgárőr
is. Ez egy nagyon jó arány. Az elmúlt évi választások kapcsán is azt tapasztaltuk, hogy
nagyon sok polgármester tagja a polgárőrségnek. Humorosan meg is szoktuk jegyezni, hogy
amelyik polgármester vagy polgármesterjelölt belép a polgárőrségbe, annak nagy esélye van
arra, hogy a településen újraválasztják vagy polgármesterré választják. Kétségtelen, hogy
közéleti emberekről van szó, polgárőrökről.

Magyarországon körülbelül 1200 település van Magyarországon, ahol nem működik
polgárőr egyesület. Ezt nagyon soknak tartjuk. Sok olyan kistelepülés van az országban, ahol
ezt nem tudták megszervezni. De azért hadd dicsekedjek azzal, hogy Szolnok megyében
majdnem 100 százalékos egyébként, valamennyi településen működik polgárőr egyesület.
Hajdú-Bihar megye is nemsokára ugyanezzel dicsekedhet, hiszen csak néhány, egy-két-három
település van, ahol még nem hozták létre az egyesületet.

Az önkormányzatok 2009-ben egy ilyen felmérés alapján körülbelül 400-450 millió
forinttal támogatták a polgárőr egyesületeket, de rendkívül nagy a szóródás. Tehát van olyan
önkormányzat, amely 50 ezer forinttal támogatta, és természetesen van olyan megyei, városi
önkormányzat, amelyik 10 millió forinttal is támogatta a polgárőr egyesületeket. De 2011-ben
látható a jelzések alapján, hogy az önkormányzatok is szegényebbek, és nagy valószínűséggel
kevesebb támogatást tudnak adni a polgárőr egyesületeknek. Ezért van rendkívül nagy igény
és szükség arra, hogy a költségvetési támogatásból a belügyminiszter úr által beígért 1
milliárd forint megérkezzen, hogy az egyesületek 2011-ben is folyamatosan tudjanak
működni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Dr. Harangozó Tamás képviselő úré a szó. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Már csak a
véleményemet szeretném elmondani a válaszok tükrében. Tehát akkor rögzíthetjük, hogy az
év első öt hónapjában májusig az Országos Polgárőr Szövetség és ezen keresztül a 900 ezer
polgárőr a kormánytól egyetlenegy fillért sem kapott, miközben egyébként
Gyöngyöspatáztunk és egyéb más problémák voltak.

ELNÖK: Nem mondta, hogy nem kaptak pénzt. Nem tudom, én úgy értettem, hogy a
napokban kapták meg a pénzt, és a napokban fogják megkapni.

Elnök úr, parancsoljon, ezt a részt egészítse ki.

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Tulajdonképpen ez a
pénz kint van, de az Országos Polgárőr Szövetség már januárban a tartalékból finanszírozta a
szövetségeket és az egyesületeket. Tehát az átmenetre is megvolt a finanszírozás. Nem
bőséggel, de megvolt a minimálisan szükséges forrás.

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ezt továbbra sem értem, de jó, köszönöm
szépen.

A második, hogy annyi ambivalenciát látok, merthogy Pálffy István a KDNP-s
kormánypárti képviselő az általános vitában elmondta – a jegyzőkönyvben van –, hogy az
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OPSZ javaslatát nem vette figyelembe a Belügyminisztérium, mert ő is polgárőrként
hozzászólt. Ettől függetlenül a KDNP mint kormánypárt – bár egyre renitensebb kormánypárt
– természetesen meg fogja szavazni az előterjesztést, de ezt szerettem volna szóvá tenni.
Ebben is érzek némi ellentmondást az itt elhangzottak tekintetében.

A következő, amit szeretnék mondani, hogy nagyon örülnék neki, hogyha a
Belügyminisztérium valóban – mert erre láttunk már jó példát a Belügyminisztériumtól – az
új törvény kidolgozásánál megfelelő szakmai körültekintéssel, a polgárőrök és az ellenzék
bevonásával is, ha ilyen egyáltalán szóba kerülhet, egy olyan törvényt fogadna el, ami
alkotmányosan is megfelelően rendezi ezt a kérdést, és akkor jó szívvel támogathatná
mindenki a parlamentben majd azt az új törvényt. Ezt várjuk nagyon nagy tisztelettel.

Szeretném jelezni elnök úrnak, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjaként
nagyon örülnék neki és igényt tartanék rá, hogy az Országos Polgárőr Szövetség
rendezvényeire, az éves beszámolóra és a polgárőrnapra országgyűlési képviselőként, a
bizottság tagjaként vagy az ellenőrző bizottság elnökeként – teljesen mindegy – meghívást
kapnánk. Mert az utóbbi évben ez egyszer sem történt meg, és a jövőbeni együttműködés
jegyében ezt nagyon fontosnak tartanám, hogy személyesen is ott tudjunk lenni, és kifejezni
elismerésünket.

Végül, pedig hogy kicsit oldjam a hangulatot, nagyon örülök neki, hogy a Szent
László nap bekerült a törvénybe, hiszen ez nemcsak a volt határőrség napja, hanem az én
születésnapom is (Derültség, közbeszólások.), úgyhogy majd biztosan együtt fogunk bulizni
polgárőr kollégákkal.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót válaszadásra az
előterjesztőknek, tekintettel a nyilvánosságra és a vendégeink jelenlétére, jelezném képviselő
úrnak, hogy a Fidesz és a KDNP két külön párt. Egy év alatt talán, ha két alkalommal
keveredtek konfliktusba, viszont önök egy pártként naponta húsz konfliktusba keverednek.
Úgyhogy a renitens kifejezést először maguk között, ha elrendeznék, azzal megtisztelnének
végtelenül minket, és utána majd rátérünk a kormánypártok viszonyrendszerére és az
esetleges zördüléseinkre. Tekintettel arra, hogy a polgárőrség politikamentesen végzi a
tevékenységét, kérem a bizottság tagjait, hogy ebbéli kijelentéseiket mellőzzék.

Megadom a szót, nem mondom, hogy személyes érintettség, de pártérintettség miatt
Básthy Tamás alelnök úrnak.

BÁSTHY TAMÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. A
képviselőtársam gondolata okot ad arra, hogy szót kérjek, hiszen nem kértem volna szót.

Az elhangzottak figyelembevételével, mert egybehangzóan azt mondták el
képviselőtársaim, amivel tökéletesen egyetértek, nagy tiszteletet és elismerést fogalmaztak
meg valamennyien a polgárőrszervezetek és a polgárőrök munkája iránt. Én is, mint 12 évig
polgármester, közéleti tevékenységem azon időszakában hihetetlen sok támogatást és
segítséget kaptam a lakosságunkkal együtt a polgárőrszervezetektől és a polgárőröktől, és
nemcsak a végzett munka minőségét, hanem hogyanját is meg kell köszönnünk, azt, hogy
mindig számítani lehetett rájuk. És ha van két szervezet, amit ilyen szempontból ki szeretnék
emelni - és ezt most meg is teszem -, az önkéntes tűzoltószervezetek és a polgárőrszervezetek
azok, amelyek magukévá tették Kennedy elnöknek a híressé vált mondását, hogy ne azt
kérdezd, mit ad neked a hazád, hanem azt nézd, hogy mit adhatsz a hazádnak. Országosan is –
a mai napig is, az elmúlt 20 esztendőben is – példaértékű munkát végeztek, és nagy köszönet
és tisztelet jár nekik ezért.

Azt pedig, amit a képviselőtársam megemlített, elnök úr tulajdonképpen nagyon
röviden és frappánsan a helyére tette. Nagyon sok kérdés van, amelyben a koalíciós pártok
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egyetértenek, és vannak olyan kérdések, amelyekben nem értünk egyet. Ezeknek a
kérdéseknek az egyeztetése általában konszenzushoz szokott vezetni. Ez magától értetődő,
mert egy bizottságban is, de főként egy koalíciós kormányzásban a közös megoldások
keresése kell hogy vezessen bennünket felelős politikusokként, és soha nem az, hogy hol lehet
az esetleges kis hasadékokat, kis szakadásokat, hajszálrepedéseket tovább bővíteni. Ez nem a
mi, és nem az ország érdeke. Mi ennek megfelelően akarunk politizálni a továbbiakban is, és
ezt az egységet, ha úgy tetszik, akár a polgárőrszervezetektől is tanulhatjuk és követhetjük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Dr. Túrós András elnök úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon
az elmúlt néhány percben elhangzottakra.

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Tulajdonképpen a
pártsemlegesség, politikamentesség egyértelmű, és én is szeretném még egyszer
kihangsúlyozni: egészen biztos vagyok benne, hogy nincs olyan képviselő úr vagy asszony a
teremben – sőt a parlamentben sem –, aki azt mondaná, hogy igenis ezek politizálnak. Ezek a
polgárőrök, polgárőrvezetők nem politizálnak, nincsenek politikai ambícióink, nincsenek
céljaink. Kizárólag a szakmával, a közbiztonsággal, a bűnmegelőzéssel foglalkoznak a
polgárőrök.

Ténylegesen április végén kaptuk meg a költségvetéstől azt a 350 millió forintot,
amelynek a kiosztása megtörtént, de az Országos Polgárőr Szövetségnek volt 2010-ről igen
jelentős maradványa, amelyet szándékosan tartalékoltunk, mert minden évben – minden
évben, nemcsak 2011-ben, a korábbi években is – általában a negyedév végén vagy a második
negyedév elején kaptuk meg a költségvetési támogatást. Tehát 2010-ben is valamikor
áprilisban érkezett meg a költségvetési támogatás, és az OPSZ megyei szövetségei
kénytelenek ilyen áthúzódó pénztartalékot képezni, hogy finanszírozni lehessen. Ez a pénz
kiment.

A jogalkotással kapcsolatban. Nekünk volt egy olyan javaslatunk – több javaslatunk
volt, de ez egy olyan, ami nem került be –, hogy az Országos Polgárőr Szövetség nevesítve
legyen ebben a törvényben. Azt gondoltuk, azt szerettük volna – az államtitkár úr itt ül
mellettem –, hogy az Országos Polgárőr Szövetség úgy kerüljön be, hogy ellátja a
polgárőröket igazolvánnyal. Nyilvánvalóan jogalkotási, kodifikációs kérdés, hogy ez
bekerülhetett-e vagy nem; nem került be. Ennyi nem került be, az összes többi – még egyszer
mondom – részünkről elfogadható és egyet is értünk, és ilyen véleményt is adtunk.

Gondolom, még nem zárszóról van szó, de mégis azt mondom, hogy az Országos
Polgárőr Szövetség támogatást kér a Honvédelmi és rendészeti bizottságtól, elsősorban
morális és társadalmi támogatást. Nagyon fontos, rendkívül fontos, hogy az az egység, amely
jellemzi az Országos Polgárőr Szövetséget, ez fennmaradjon, semmiféle hajszálrepedés ne
keletkezzen a mi egységünkön. Ez azért fontos, mert ez nemcsak emberi, nemcsak humán,
hanem ez szakmai egység is, de ehhez nagyon komoly kormányzati, politikai, társadalmi
támogatás kell, és ha megérdemeljük, akkor elismerés is. Nem nekünk, hanem a
polgárőröknek, és nem materiális elismerésekre gondolunk, hanem jó szavakra, elismerő
szavakra, mert az nagyon fontos. Kell hozzá rendőrségi együttműködés, kell a rendőrségi
háttér. Ez a rendőrségi háttér, ami éveken keresztül megvan, megvolt, nem változhat meg,
mert ha megváltozik, akkor probléma keletkezhet. De meggyőződésem, hogy ez nem változik.
És kell az új törvény, kell a cégautó-adózás alóli mentesség, és azt mondom, hogy a többi a
90 ezer polgárőr dolga.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, az elnök úr által elmondottakra szeretnék egy fél
mondattal reagálni, mielőtt megadom a szót Juhász Ferenc képviselőtársamnak. A
Honvédelmi és rendészeti bizottság következő ülésére egy bizottsági állásfoglalást
terjesztenék elő, bízva abban, hogy valamennyi bizottsági tag támogatni fogja – azért nem a
mostani ülésre, mert ennek a megfogalmazásához és megfelelő kereteinek megteremtéséhez
idő kell –, melyben elismervén a polgárőrség 20 éves munkáját, köszöntve a
20. születésnapján egyébként, bizottsági nyilatkozat vagy állásfoglalás formájában, mindazt
közzétéve szeretnénk majd rögzíteni a saját véleményünket és önökről alkotott képünket.

A morális megerősítésnek ezt a formáját a következő ülésre meg tudom ígérni
önöknek, a többi ígérvény pedig azt hiszem, az idei év fontos és elvégzendő feladatai közé
tartozik, úgyhogy bízom abban, hogy még fogunk találkozni önökkel ezekben a kérdésekben.
Államtitkár úr jelezte, hogy szeretne hozzászólni? (Jelzésre:) Eiselt György helyettes
államtitkár úré a szó. Parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A képviselő úr
javaslatára reagálnék, hogy a Belügyminisztérium mindig is kényes volt arra, hogy a
jogalkotási folyamatban a hatályos jogszabályokat betartsa. Amennyiben a minisztériumon
belül keletkezik egy normatervezet, azt időben közzéteszi, valamennyi érintett társadalmi
szervezettel egyeztetni szokta, és úgy kerül a kormány, illetve a parlament elé. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak, elnézést kérve
tőle, mert jó ideje jelentkezik. Parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Igazán nagy a csábítás,
hogy itt ilyen pártpolitikai egységnyilatkozatokat és azzal feleselő álláspontot fogalmazzak
meg, de megkímélném önöket, hiszen oly sokat mondják, hogy politika- és pártsemleges a
polgárőrség, hogy valószínűleg nem ez az ülés az, amelyen erről nekünk szót kell váltanunk.

Ellenben azt gondolom, ez az ülés az, amelyen érdemes néhány elemet az elmúlt
időszak tapasztalataiból feleleveníteni. Szeretnék keretet adni a hozzászólásomnak, és ez a
keret az, hogy illő tisztelet mindazon polgárőr egyesületnek, amely adott településen nagy
munkát kifejtve dolgozik a közbiztonság megteremtéséért, és egyébként illő tisztelet azoknak
a szövetségi vezetőknek, akik ebben a nagy rendszerben, mert ez mégiscsak egy nagy
rendszer, képesek megfelelő összhangot teremteni. Ezzel együtt is szeretném elmondani és
nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a közbiztonság nem az a kérdés, amely két pofonnal
megoldható, nem az a kérdés, amely két hét alatt rendbe tehető, hanem jóval bonyolultabb,
jóval komplexebb, és nem egyszerűen etnikai probléma, hanem egy alapvetően
társadalompolitikai kérdés. Ebben a mindenkori polgárőrségnek és polgárőr szövetségnek,
függően attól, hogy országosan vagy helyben működik, kiemelt feladata van, már a
közbiztonság fenntartásában, megteremtésében. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy a polgárőr
szervezetek politikamentesek, de nem függetlenek a kormánytól, a mindenkori kormánytól.
Teljesen természetesen nem lehetnek függetlenek a mindenkori önkormányzattól sem, hiszen
nagyon sok tekintetben aki rendel, az bizonyos értelemben feltételeket is szab meg a
munkával kapcsolatban és mindaddig, amíg a közbiztonság fenntartása olyan társadalmi célt
szolgál, maga a rendelés - már elnézést kérek, hogy a költségvetési támogatásfinanszírozást
ekként aposztrofálom -, ami a társadalom megelégedését szolgálja, az nagyon rendben van, és
nagyon jó.

Ugyanakkor nyilvánvalóvá válik, hogy a társadalom önszerveződési csoportjai közé
hasonló jelleggel hasonló módon olyan szervezetek is próbálnak bekéredzkedni vagy
megjelenni, amelyek politikai konfliktust okoznak. Magunk között szólva most a polgárőr
szövetség annak az áldozata, hogy más területen nem voltunk képesek - „nem voltunk”-on
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alapvetően a parlamentet és a politikai pártokat értem - olyan szabályrendszert, olyan közös
viselkedési rendszert kialakítani, amelynek eredményeképpen ezek visszaszoríthatóak lettek
volna. Ezért született most egy törvény, amelynek - tetszik, nem tetszik - bizonyos értelemben
önök is kárvallottjai, hiszen jelent olyanfajta korlátot az új törvényi szabályozás, vagy jelent
olyan korlátot, amely korábban nem jelent meg. Az a fajta magatartás, amit Túrós úr kifejtett,
abszolút korrekt, hiszen egy olyan szervezet érdekeit kell képviselni ez esetben, és
nyilvánvalóan - hogy is mondjam csak - óvakodni kell attól, hogy kritikát fogalmazhasson
meg, nekünk meg az a dolgunk, hogy adott esetben az önök lehetőségeit szélesítendő,
megfogalmazzuk azokat a kritikákat, amelyeket a kormánypártok tehetnek, és amelyeket a
parlament bizonyos értelemben feloldhat. Summa summarum, öröm az, hogy van elszánás,
van akarat és van politikai esély abban, hogy az önök szerveződését támogassa.

Mi teljes mellszélességgel kiállunk amellett, hogy még nagyobb támogatást
biztosítsunk. Most ha nagyon inkorrekt akarnék lenni, akkor tudnám ajánlani dr. Simon
Miklós képviselőtársamnak, hogy én aláírom holnap azt az egyéni képviselői indítványt,
amely a kocsi adózásmentesítését szolgálná - aláírná-e velem? De nem akarom ilyen
helyzetbe hozni, azzal együtt is, hogy nagyon méltánytalannak tartom, hogy alkotmányt
képviselői egyéni módosító indítványban módosítunk, ellenben ezer polgárőrautó
adómentességét pedig nem vagyunk képesek normálisan elrendezni - de ilyen a mai
parlamenti működés. Azt mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy abban az
állásfoglalásban, amelyet a bizottság akkor ezek szerint a következő ülésén ennek kapcsán
kifejez, minimum egy olyan elkötelezettséget kell nekünk szakbizottságként megfogalmazni,
hogy ezzel a kezdeményezéssel egyetértünk, támogatjuk, magunk között szólva az anyagi
támogatás bővítését is célszerűnek, okszerűnek tartjuk, nyilvánvalóan az ország teherbíró
képessége persze ebben szab korlátokat.

A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ez nem megy anélkül, hogy ne
beszélnénk világosan és tisztán arról a kérdésről, hogy kikkel szemben kell megvédeni a
közbiztonságot. Tabutéma ez. Nagyon sokszor félelmek vezetnek bennünket. Tóth Gábor
képviselő úr néhány megfogalmazásán talán mosolyogtak is a képviselőtársaim, de azért
lássuk be, hogy ebben is érdemes nemcsak polgárőr szinten, hanem egyébként bizottsági
szinten vagy éppen képviselőcsoporti szinten is beszélni. Én nagyon javasolnám Tóth
képviselő úrnak, nagyon sajnálom, hogy elment, és éppen ezért nem is fogok vele többet
foglalkozni, hogy mondjuk üljön le Farkas Flóriánnal beszélgetni arról, hogy hogyan látja az
Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője, aki egy frakcióban ül vele, ezt a
problémát, amit ő felvetett. Magunknak egyébként és adott esetben ha ezzel tényleg akarunk
foglalkozni, akkor egy ilyen ügy kapcsán (Tóth Gábor visszaérkezik a tanácsterembe.) -
köszönöm szépen, hogy Tóth képviselő úr visszajött - szintén meg lehetne kérdezni a cigány
kisebbségi önkormányzatot, hogy mi a véleményük erről, hogyan látják ezt, mit tudnak ők
tenni, hiszen maga a közrend, a közbiztonság fenntartása teljesen természetesen nemcsak a
polgárőr szövetség dolga, a rendőrségnek alapvetően feladata, de nem kizárólagosan tud
ebben tenni. Nekem személyesen állampolgárként is egészen biztosan van
magánfelelősségem abban, személyes felelősségem abban, hogy hogyan és miként járulok
hozzá, és minden olyan szervezetnek van ebben felelőssége, aki olyan testület formájában
jelenik meg, mint akár a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Meg kell őket hívni ide, meg kell
kérdezni őket, hogy mit tudnak tenni, mit tesznek, milyen kezdeményezéseik vannak, hogyan
tudnak együttműködni példának okáért a helyi polgárőr szervezetekkel azért, hogy ez a
munka egyébként hatékonyabb és célravezetőbb legyen.

Rendészeti vezetőktől hallottam azt, hogy állománygyűlésen elhangzott a következő
mondat, amely egyébként még bűbájosnak is tekinthető, amikor is az elöljáró azt mondta,
hogy tanuljanak az okos fa és a buta fa tapasztalatából, mert az okos fa a mindenkori uralkodó
széljárást figyelembe véve hajol. A buta fa pedig kemény törzzsel próbál dacolni a széllel, de
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előbb-utóbb kitörik. Éppen ezért nem jó az, hogyha a rendészeti vezetők buta faként
viselkednek, sokkal jobb az, hogyha okos faként viselik a dolgot.

Azt gondolom, hogy a polgárőrszövetség működése, feltételei javítása érdekében néha
azért a kettő között egyensúlyt kell teremteni. Néha el kell tudni azt is mondani, hogy mi az,
amiben adott esetben a rendvédelemmel, honvédelem, biztonságpolitikával foglalkozó
képviselők és a kormányzat neki segíteni tudna. Mi ebben szeretnénk partnerek lenni,
mindenféle más szándék nélkül, kizárólagosan azért, hogy a következő alkalommal, amikor
idejönnek, azt mondhassuk, hogy továbbra is nagyra értékeljük azt a tevékenységet, amit
végeztek. Merthogy ezzel zárom, hogy egyébként meg nagyra értékeljük azt a tevékenységet,
ami végeznek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hát ne legyenek olyanok, mint a buta fa. Túros elnök úr, kíván reagálni?

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Remélem, hogy nem
nekünk vagy nem nekem szólt Juhász képviselő úr hozzászólása. De nagyon szeretném
nagyon világosan megmondani, hogy az Országos Polgárőr Szövetség és az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke, elnöksége ennek a törvénymódosításnak nem kárvallottja.
Nyertese. Lehet, hogy nagyon nehéz ezt elhinni, én rendőrtábornokként gondolkozom.
Rendőrtábornokként vagyok egy civil szervezet vezetője. Az én fejemben rend van, rendezett
viszonyok vannak. Azt akarom, azt szeretném, hogy a polgárőr-egyesületek is normálisan,
rendezett, ellenőrzött körülmények között és feltételekkel működjenek, és a rendőrséget, és
azt mondom, az önkormányzatokat nem lehet kikerülni. Kell a kontroll. Szükség van a
kontrollra. Most nem tudom, akkor miért változtassam meg én a saját álláspontomat, amikor
egyébként is ezt sugalltuk végig, amióta működik ez a polgárőrség, vagy amióta én vagyok
ennek az elnöke.

Tehát tulajdonképpen de facto a polgárőrség így működött, és de jure most
megteremtették ennek a feltételeit is. Ezt nem tudom másképpen ragozni egyébként,
legfeljebb kiterítem a tudatomat, hogy tényleg, ez nagyon komoly szakmai, emberi elvárás
vagy elképzelés – vagy követelmény – részemről, de a kollégáim részéről is ugyanezt tudom
megerősíteni. Nem működhetnek polgárőr-egyesületek rendőrségi és önkormányzati
felügyelet és ellenőrzés nélkül. A polgárőrség, a polgárőr-egyesületek – ahogy az már több
képviselő úr részéről elhangozott – állami és önkormányzati feladatok egy pici részét látják el,
nem beszélve arról, hogy állami, költségvetési és önkormányzati finanszírozást kapnak ezek
az egyesületek. Következésképpen itt olyan szoros kapcsolatnak, együttműködésnek –
ellenőrzött együttműködésnek – kell lenni, ahol ebben az együttműködésben abszolút
meghatározó a rendőrség és abszolút meghatározó az önkormányzat is.

A másik pedig, hogy helyi. Persze, hogy helyi. Ezerszer elmondtuk, hogy helyileg kell
működni az egyesületeknek, és nem szeretnénk ilyen kommandós bevetéseket meg ilyen
mozgó polgárőr-egyesületeket, amelyek hol itt, hol ott kerülnek bevetésre, hanem helyileg, a
lakókörnyezetükben, a településeken lássák el a feladatukat.

Nem is szeretnék mást mondani, mert én csak szakmai választ akarok erre adni,
köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Németh Zsolt képviselő úré a szó.

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót. Juhász Ferenc képviselőtársam és Tóth
Gábor képviselőtársam már azért körülírták itt a probléma gyökerét, Juhász Ferenc
képviselőtársam el is ismerte, hogy az elmúlt 20 év felelőssége a kialakult helyzet. Valóban,
én nem vagyok sem polgármester, soha nem is voltam közéleti szereplő, egyszerű
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állampolgárként kerültem be a parlamentbe, első ciklusomat töltvén itt és azt látom ebben a
szép bizottsági teremben is, hogy kicsit elefántcsonttoronyban üldögélünk itt, és
elbeszélgetünk egymás mellet.

Uraim, hát a probléma hatalmas. Én rendszeresen kikérem a rendőrségi statisztikákat,
és hatalmas. Még a bevallott statisztikai adatok is botrányos adatokat, képet tárnak elénk,
vagy a bizottság elé is tárhatnának. Tehát azt mondom, hogy szép, jó, hogy van egy ilyen
beszámoló, szeretnénk egyébként, jó lenne, ha rendszeres lenne minden évben az Országos
Polgárőr Szövetség beszámolója. Nagyon szép, hogy mindenki megköszöni, mi is
megköszönjük a munkát, de én azért megköszönöm a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület által
végzett munkát is, és kicsit sajnálkozom, hogy ők kimaradnak ebből a köszönetből. Illetve
nemhogy köszönetet, hanem esetleg már szankciókat kell hogy elviseljenek, és továbblépvén
a gondolati körömben, elnök úr is azt mondta – ha jól emlékszem – a szóbeli beszámolójában,
hogy őrstopot rendeltek el.

Akkor végül is minimálisan elmondhatjuk, hogy a kormány törvénykezése vagy Btk.-
módosítása visszaveti a jelenlegi Országos Polgárőr Szövetségbe tartozó polgárőröket is, ők
most láthatnak el járőrszolgálatot az őrstop miatt, illetve már egyik képviselőtársam meg is
jegyezte, hogy az új polgárőrtörvény szellemében helyi szinteken kell már együttműködési
szerződéseket kötni. Ugye, ezeket most újra kell kötnie minden… (Túrós András: Nem.) Nem
kell újrakötnie? Jelzi a belügyminisztériumi államtitkár úr, hogy nem kell, akkor jó. De azért
megkérdezném, hogy tudja-e elnök úr az objektív szempontokat, hogy mik azok az objektív
szempontok, amikor a helyi rendőri vezetők bírálhatják el, hogy most megkötik-e ezt az
együttműködési szerződést vagy nem kötik meg. Vagy ez most teljesen rá van hagyva a
rendőri vezetőre, hogy most neki épp milyen kedve van, vagy épp milyen politikai nyomás
helyezkedik rá? Ez finoman fogalmazva is kétes, és nem tudom, az elnök úr esetleg ezzel
tisztában van-e, vagy tud-e számomra felvilágosítást adni, vagy bárki az itt ülők körében.

Arra is szeretnék kicsit rávilágítani – vagy lehet, hogy ez csak az én elkalandozó
gondolataim egyike –, hogy kicsit azt érzem, hogy most itt a folyamatos rendőri, rendvédelmi
demonstrációk közepette próbálja a kormány valamennyire kicsit kiemelni az Országos
Polgárőr Szövetséget. Ami persze jó is lehet, tehát jó dolog is születhet belőle, de azért óvom
a polgárőrszövetséget, nehogy a mindenkori politikai gondolatok eszközévé vagy fegyverévé
váljanak esetleg itt a politikai harcokban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Én is megköszönöm a képviselő úr lényeglátását, és megadom a
szót Túrós András elnök úrnak.

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Köszönöm szépen. A
rendőrség, a rendőri vezetők helyett nagyon nehéz nyilatkozni, megpróbáltam már a szóbeli
kiegészítőmben erre kitérni. De ha rendőri vezető lennék, és nekem kellene együttműködési
megállapodást kötni valamelyik polgárőr-egyesülettel, akkor megnézném, hogy a hatályos
polgárőrségről szóló törvény követelményeinek az egyesület megfelel-e, a tevékenysége nem
ütközik-e valamelyik más törvénybe – mondjuk a Btk.-ba vagy a szabálysértési törvénybe –,
természetesen megnézném, hogy rendelkeznek-e olyan feltételekkel, szakmai ismeretekkel,
felkészítéssel, külsőségekkel, amelyek a jogszabály követelményeinek megfelelnek. Akkor
természetesen bizonyára megkötném az együttműködési megállapodást az egyesülettel. Tehát
ezek alapvető követelmények, hogy jogszabályba ütközően ne működjön sem külsőségekben,
sem tartalmában az az egyesület, mert akkor nyilván elutasítanám az együttműködési
megállapodás megkötését, ha ezt tapasztalnám.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e még hozzászólás.
(Jelzésre.) Van, elsőként Tóth Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak azért, mert az általam
tisztelt ifjú kollégám valamilyen szinten nevesített a kis mondókájában. Én a másik példa
vagyok, ez a frizurámon is látszik, én már 14. esztendeje élek a Galga menti polgárok
bizalmából azzal a lehetőséggel, hogy szolgálhatok. Igyekszem, több-kevesebb sikerrel –
gyakorló polgármesterként is a második ciklusomban. Tehát én – mint ahogy már a
parlamenti vita kapcsán volt is köztünk némi kis polémia – benne élek azokban a dolgokban,
amikről beszélünk. Tehát ezzel kelek, ezzel fekszek, hogy éppen hol melyik tyúk tűnt el, hol
milyen betörés és egyéb más dolog történt. Hála istennek, és itt azt merem mondani, hogy
ebben a polgárőrök munkája is benne van, meg az aktív polgármesteri munka – magamat nem
kívánva itt különösképpen tömjénnel hinteni –, hiszen a polgármesternek igen komoly
felelőssége, hogy hogyan és mi módon jelzi azokat a gondokat, amik a településén történnek,
és milyen segítséget kér abban az ügyben.

Férfiasan be merem vallani, hogy az elmúlt 3-4 esztendő igen-igen izgalmas volt, és
ennek volt egy ciklusa, pont a választások környékén, amikor az egész dolog felfokozódott, és
a betöréshullám akkora volt, már voltak, akik feltételezték, hogy talán nem is véletlen
sorozatok és folyamatok zajlanak.

Ezt a részét nem szeretném jobban kinyitni és a politika felé elvinni, hiszen most nem
ezen a fórumon vagyunk, viszont egy biztos. Én éltem azzal a lehetőséggel - mint
polgármester, illetve mint országgyűlési képviselő -, hogy kérjem a segítséget. Na, most ezt
egy egyszerű falusi polgármester is megteheti. Ha nem kapja meg, akkor megy az
országgyűlési képviselőjéhez, és ha ő sem lép semmit, akkor még mindig ott a nyilvánosság.
Ezen önvédelmi törvényünk - amely alkalmasint majd lesz és amely szerint az állampolgárnak
is jogában áll saját maga testi épségén túl a vagyonát is valamilyen szinten védeni - még kicsit
kinyitja ezt a lehetőséget, de azt hiszem, az elsődleges és legfontosabb feladata az
erőszakszervezeteknek, hogy a rendet fenntartsák. Hogy szabadcsapatokat és kuruc-labanc
világot alakítunk ki, momentán nem hiszem, hogy pont a magyar társadalom rettenetesen
igényelné. Egy biztos: én megkaptam azokat a segítségeket, lehet, hogy különös privilégium,
de azt hiszem, mindenkinek fennáll az a lehetősége, hogy kérjen, és volt rá precedens, hogy
bizony-bizony nálunk 100-110 rendőr bácsi - kiegészítve a helybéli polgárőrökkel - tartott egy
kis razziát, ahol összeszedtük azokat a rosszfiúkat, akiket már bizony régen körözgettek, mert
kábítószerrel és sok mindennel bűvészkednek ott. A polgármesterek felelőssége nem kicsi,
szent meggyőződésem, ebben az ügyben, hiszen a polgárőreik felé, illetve az illetékes
hatóságok felé is nekik kell jelezniük és kérniük a segítséget, és ha nem kapják meg, akkor
kell adott esetben a nyilvánosság felé fordulni, de akkor sem úgy, hogy most megszervezzük a
csúzlis brigádot vagy éppen a nem tudom, milyen brigádot, és akkor azzal elkezdünk ott
menetgyakorlatokat tartani. Én merem mondani - kommandósként nem vagyok egy ijedős
gyerek -, de azért nem feltétlenül ebben szeretném eltölteni az életem hátralévő részét, hogy
alkalmasint szabadcsapatokat szervezgetünk magunknak.

Zárásként mondom, hogy még egyszer köszönöm, hogy itt lehettünk, és tisztelettel
várjuk önöket a következő esztendőben is, és ha van olyan dolog, amely kapcsán úgy
gondolják, hogy a bizottságnak joga és lehetősége, sőt kötelessége az önök munkáját segíteni,
tegyék meg a javaslataikat. Köszönjük szépen.

ELNÖK: Kérdezem Túrós elnök urat, hogy kíván-e reagálni. (Dr. Túrós András nemet
int.) Ha nem, akkor a kormány részéről Eiselt György helyettes államtitkár urat illeti a szó.
Parancsoljon!
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Csak a pontosítás kedvéért: a cégautóadó 2008-ban lett bevezetve, de
legrosszabb esetben lett bevezetve, tekintettel arra, hogy akkor került át a személyi
jövedelemadó-törvényből a gépjárműadó hatálya alá, és akkor nem lettek biztosítva azok a
kivételek, amelyek egyébként a gépjárműadóban mindenhol biztosítva vannak. Tehát bízom
benne, hogy a költségvetési törvény tervezés során ezek rendezésre kerülhetnek.

A másik kérdésében - amit a képviselő úr felvetett - mondja, hogy mi az
együttműködési megállapodás megkötésének a feltétele. Ezt valakinek mindig kezdeményezni
kell, és gondolom, nem a rendőrkapitányság fogja kezdeményezni a megalakult egyesülettel
az együttműködési megállapodás megkötését. A másik félnek, mindig a kérő félnek kell
kezdeményezni, hogy a feltételeknek megfelel. Ezt valamilyen formában igazolni kell, majd
ezt követően jöhet az a feltétel, hogy miért nem kötnek, vagy milyen feltételekkel fogja
befogadni az adott kapitányság. Az alkotmányban is rögzítve van, hogy mindenkinek
jogosultsága van az ügyében, ha nem fogadják el, vagy nem úgy rendezi a közigazgatási
szerv, felettes hatósághoz fordulni; a kapitányság felett ott van a megyei főkapitányság,
afölött ott van az országos főkapitányság és a végén a belügyminiszter. Tehát az alkotmányos
rend alapján a rendőrségi törvény alapján biztosítva van mindenkinek, hogy ha valamivel nem
ért egyet, akkor ezt az utat betartva a végén el fogja tudni érni, vagy megkapja azt, hogy miért
nem lehet velük, vagy miért nem fognak velük együttműködni vélelmek alapján, miért nem
kötnek valamilyen oknál fogva, valamilyen törvényi feltétel hiánya miatt. Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy van-e még, aki hozzá kíván szólni.
(Jelzésre:) Megadom a szót ismételten Németh Zsolt képviselő úrnak.

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először Tóth Gábor szavaira
reagálnék. Köszönöm a válaszait. Valóban a rendvédelmi szervek feladata a rend biztosítása,
a köznyugalom biztosítása. Én Pécsett élek egyébként egy nagyvárosban, édesanyám pedig
kertvárosban, ami 64 480 ember lakóhelye, a közbiztonság már nagyon rossz. Én is személyes
tapasztalatokat mondok: édesanyám már nem meri levinni a kiskutyáit sétáltatni, mert az ön
által említett kisebbség, cigány bűnözők, amit már körülírt mindenki, csak nem meri nevén
nevezni a szót, terrorizálják édesanyámat és hozzám mint országgyűlési képviselőhöz is
fordult édesanyám, de egyébként az ott lakók is, hogy tegyek valamit. Itt is szeretném
eloszlatni azt a kételyt, hogy mi, országgyűlési képviselők nem lemegyünk - vagy valamelyik
párt vezetője - és szervezünk az önök szavajárása szerint úgynevezett szabadcsapatokat,
hanem ezek az ott élő emberek önvédelmi reflexei, hasonlóképpen mondjuk mint a polgárőr
szövetségek. Jelen esetben is polgárőrségről beszélhetünk. Rubi Gergely képviselőtársam már
többször szót emelt ezért itt, a bizottságban. Ezeket tehát nem valaki szervezi, hanem ők
szerveződnek saját maguk védelme érdekében. Pozitívan csengett a fülemben, amikor ön is
mondta, hogy az új önvédelmi törvény esetleg majd lehet, hogy nagyobb teret is ad az
önvédelem lehetőségére. Itt valóban a polémiát inkább le is zárjuk, mert ez nem annak a
fóruma, ahogy ön is mondta.

A másik kérdés: leszögezhetjük, hogy objektív szempontok nincsenek, és nem is tudja
a polgárőr szövetség elnöke, hogy mik ezek az objektív szempontok, legalábbis a szavaiból ez
csengett. A belügyminiszter, az államtitkár pedig visszahelyezte önre a labdát vagy a terhet,
hiszen majd a polgárőrségnek kell ezt kezdeményeznie, ahogy mondta az államtitkár úr,
viszont nem tudják, hogy milyen szempontok alapján. Ködös képet kaptunk, hogy
törvényességi szempontok alapján, illetve a fellebbezési lehetőség, tehát a jogorvoslati
lehetőség sem biztos, hogy helytálló. Itt most a helyi rendőrkapitányságokra, a megyei
rendőrkapitányságra passzolódik a dolog, majd utána, ha jól értettem, az Országos Rendőr-
főkapitányságra, ott pedig nem biztos, hogy kellő jogorvoslat születhet adott esetekben. Itt én
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egy kicsit kétségesnek látom, de ez már csak egy vélemény, nem pedig kérdés. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Nem akartam megszakítani a képviselő úr hozzászólását. Köszönöm, hogy
befejezte a napirendi pont tárgyalásától eltérő hozzászólását. A tényfeltáró bizottságban lesz
módjuk megmagyarázni a történteket. Parancsoljon, alelnök úr!

ZÁMBÓ PÉTER alelnök (Országos Polgárőr Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselő Hölgyek és Urak! Nagy örömmel jöttünk ide, és nagyon köszönjük azokat az
elismerő szavakat, amelyeket a 20 éves polgárőrök kaptak. Az elnök úr egyik felkészítőjén
volt egy nagyon jó mondása: azt kívánta, hogy minden polgárőr érezze magát 20 évesnek,
mert a 20 éves kor erőt, reményt, lendületet ad. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a 20 éves
polgárőr mozgalom 15 évig úgy működött, hogy nem volt speciális törvényi szabályozása, és
folyamatosan növekedett a létszámában és elismerést, bizalmat szerzett az állampolgárok
körében, majd ez a törvény egy jutalomként, elismerésként született 2006-ban, és inkább
azokat a szabályokat tartalmazta, amelyek a működés megerősítését szolgálták, majd pedig a
módosításoknak egy élethelyzet kikényszerítése okán az idő felgyorsulva teret adott,

Szeretném elmondani, hogy az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó egyesületek
működését a ’98. évi II. törvény, az egyesülésről szóló törvény, a rendőrségi törvény és még
más jogszabályok előírásai keretei között kell értékelni. Szeretném az együttműködés kapcsán
kiemelni, hogy a rendőrségi törvény a rendőrségre nézve szabályozza az együttműködési
elveket, irányokat, az önkormányzattal való kapcsolatot és a polgárőrséggel való kapcsolatra
is iránymutatást ad a rendőrségi törvény és a polgárőrségről szóló törvény is. Tehát bízzunk a
rendőri vezetők szakmai felkészültségében, akik politikamentesek, hiszen a rendőrség is
politikamentes szervezet kell, hogy legyen, meghozzák az állampolgárok érdekében
szükséges együttműködési megállapodásokat. Itt az érdeket nem véletlenül hangsúlyoztam,
hisz az iránymutatást a közös érdekek fejezik ki. Tehát mind a rendőrségnek, mind az
állampolgároknak a köznyugalom, a szilárd közrend, közbiztonság alapvető érdeke. Ha ebben
bárki segíteni tud, és közösen tud segíteni, nem véletlen, hogy a nemzetközi bűnmegelőzési
programok a legjobb gyakorlatok, ezek a hálózatszerű fejlesztést hangsúlyozzák.

Itt utalnék Harangozó képviselő úr felvetésére: a SZEM-mozgalom valamikor
1960 körül Amerikából indult, az egyik legjobb nemzetközi gyakorlatként került átemelésre,
és az uniós bűnmegelőzési stratégiát a 2003-as bűnmegelőzési stratégia átemelte, amelybe a
polgárőrök is, de a SZEM-mozgalom is külön támogatandó tevékenységnek van feltüntetve.

A polgárőrség a SZEM-mozgalmat a rendőrséggel közösen, vele egyeztetve hajtja
végre, hisz rendőrségi program is ugyanúgy, mint egy olyan program, amire nagyon büszkék
vagyunk – és a törvény kicsit itt szigorított –, hogy a polgárőrség jelentős tevékenységet
folytat az ifjúság körében. Az óvodások, általános iskolások, középiskolások között a
közlekedésre, az állampolgári fegyelemre való felkészítés kidolgozott programok alapján
folyik, és ifjú polgárőreink vannak, hisz a szabályzatunk szerint a nagykorúság meghatározó
volt, de ezek az ifjú polgárőrök belenevelődnek a fegyelmezett állampolgári magatartás
megtanulásába. Példát adnak a polgárőrök a jogkövető, felelősségteljes állampolgári
magatartásból, és ehhez kérjük az önök segítségét, hogy a már többször szóba került új
törvény mindazokat a gyakorlatokat, amelyek a jövőt szolgálják, belekerüljenek, és a
szabályozás ne gátolja, hanem segítse ezt a tevékenységet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy több hozzászólásra nem
jelentkeztek a képviselők, a tájékoztatót a bizottságunk jóváhagyólag tudomásul veszi.
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Nagyon köszönjük a vendégeinknek, az Országos Polgárőr Szövetség vezetőségének a
jelenlétet, további jó munkát, jó egészséget kívánunk mindannyiuknak.

A bizottsági képviselőtársaimnak pedig jelzem, hogy a következő ülésünkre várhatóan
jövő kedden kerül sor. További szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Vicai Erika és Szoltsányi V. Katalin


