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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
2011. május 23-án, hétfőn, 15 óra 30 perckor

az Országház földszint 93. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/2950. szám)

(Dr. Harangozó Tamás, MSZP, képviselő önálló indítványa)

2. Döntés a polgárőr egyesületek tevékenységének elismeréséről szóló bizottsági

határozatról
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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
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Ágh Péter (Fidesz)
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Németh Zsolt (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

A bizottság titkársága részéről
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 30 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása; a napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
ülésén.

Mielőtt megkezdenénk ülésünket, megkérném a tisztelt jelenlévőket, hogy Dálnoki
András posztumusz hadnagy és Róth Orsolya posztumusz hadnagy emléke előtt egyperces
néma felállással tisztelegjünk. (A jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegnek az
elhunytak emléke előtt.)

Kérem, engedjék meg, hogy a bizottság nevében mielőbbi gyógyulást és gyors
felépülést kívánjak a többi, Afganisztánban megsérült katonának.

Most a határozatképesség megállapítására kerül sor. Megállapítom, hogy eddig
példátlan módon a bizottság hiánytalan létszámban jelen van. Ekképpen helyettesítési
megbízást nem adhatott senki, 21 fővel határozatképesek vagyunk.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz
képest nincs változás: 1.-ként a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény módosításáról
szóló T/2950. számú törvényjavaslat, dr. Harangozó Tamás képviselőtársunk önálló
indítványa; 2. döntés a polgárőr egyesületek tevékenységének elismeréséről szóló bizottsági
határozatról.

Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.

A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény módosításáról szóló T/2950. számú
törvényjavaslat. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

Rátérünk 1. napirendi pontunk megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben az
előterjesztő dr. Harangozó Tamás képviselő urat, valamint dr. Eiselt György urat, a
Belügyminisztérium helyettes államtitkárát.

Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk, és attól függően az
általános vitára is sort kerítenünk.

Elsőként megadom a szót az előterjesztőnek, ezt követően a tárca állásfoglalását
fogom kérni helyettes államtitkár úrtól, végül a képviselői kérdések, hozzászólások
következnek.

Dr. Harangozó Tamás képviselő úré a szó. Parancsoljon!

Dr. Harangozó Tamás előterjesztő indokolása

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Mondhatnám viccesen, hogy óriási megtiszteltetés,
hogy ekkora érdeklődésre tart számot a törvényjavaslat, hogy minden kormánypárti képviselő
személyesen itt van a bizottság ülésén, de persze erre nem ragadtatom magamat.

Ez a törvényjavaslat több nappal megelőzte a végül az emberi jogi bizottság nevében -
 ha jól sejtjük és ha jól tudjuk - a kormány által megírt törvényjavaslatot, amit a parlament
megtárgyalt és elfogadott, ezért sajnálatos módon a legkisebb reményét se látom annak, hogy
érdemben a bizottság kormánypárti képviselői ennek tárgysorozatba-vételét támogassák, de
azért néhány szót az indoklásról.

Miután a kormány közel egy évig semmilyen konkrét jogalkotási tevékenységet nem
végzett azzal kapcsolatban, hogy az országban kialakult, ezen a területen a polgárőrségről
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szóló törvénnyel való visszaélés lehetőségét szűkítse, ezért április 26-ai dátummal ez a
törvényjavaslat beadásra került részemről, a frakciónk támogatásával, aminek céljai valóban
megegyeznek azzal, amit az emberi jogi bizottság végül beadott, azonban meggyőződésem,
hogy technikai, jogtechnikai megoldásában az egyetlen jogszerű és alkotmányos
megoldást… -  nem az egyetlen, de hogy ez azt tartalmazza, az meggyőződésünk továbbra is.

A polgárőrség továbbra is egyesületi formában működik az országban, ezért az
alapvető jog környezete az egyesülési törvényből adódik. Azt gondoljuk, hogy ez a megoldás,
ami itt az asztalon fekszik, megfelelően differenciáltan szabályozná azt a kérdést, hogy nem
az egyesület működésének feltételéül szabná a rendőrséggel való együttműködési
megállapodást, hanem konkrétan a közbiztonsági tevékenységben való részvétel esetében
korlátozná ezt.

Az előző vitában többször elmondtuk az ezzel kapcsolatos mindenféle részletes
érveinket, nem untatnám ezzel képviselőtársaimat, az indoklásban is látható.

Mondom, miután nincsenek illúzióim, ezért azt szeretném kérni az államtitkár úrtól, ha
valóban a kormány egy három hónapos munka folyamán egy komplett új polgárőrségről szóló
törvény kidolgozását végre is fogja hajtani, akkor, ha tudja, vegye figyelembe ezeket a jogi
megoldásokat, és természetesen szívesen részt veszünk abban a munkában.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak.
Parancsoljon!

A Belügyminisztérium álláspontjának ismertetése (dr. Eiselt György)

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Mint ahogy a polgárőrség beszámolója során jeleztem, a tárca két héten
belül a szövetség rendelkezésére fogja bocsátani azt a koncepciót, amely alapján elképzeli a
jövőben a polgárőrséggel való együttműködést a közrend, közbiztonság fenntartásában. Illetve
várjuk azoknak a sarkalatos törvényeknek a vázát, ami alapján az egyesülési jog
újraszabályozásra kerül, és azt is megpróbáljuk figyelembe venni.

Az itt lévő törvénytervezetet a tárca nem támogatja az alábbi indokok alapján - nagyon
vázlatosan fogom csak elmondani. Az 1. § részben a jelenlegi hatályos norma
szövegösszetételén változtat, illetve a helyi közbiztonságot kiterjeszti az országos
feladatokkal, illetve beemeli a szövetséget mint új tevékenységet ebbe a körbe. Valójában
megismétli utána, hogy a büntetőjog szerint közfeladatot ellátó személy a polgárőr. Valamikor
tényleg volt ilyen a törvényben, de azóta az változott, hiszen az alapja a közfeladatot ellátó
személyként történő elismerésnek a rendőrségi törvény 2/A. §-nak történő megfelelés.
Időközben ezeket hatályon kívül helyezték, és maradt a közfeladatot ellátó személy. Ami
okozta a problémákat, hogy gyakorlatilag mint közfeladatot ellátó személy, mikor kezdődik a
tevékenység, meddig járhat el, és miben nyilvánul meg.

A 2. §-a egy olyan kötelezettséget róna a rendőrhatóságra, hogy a saját hatásköri,
illetékességi területén megjelenő valamennyi társadalmi szervezet, amelyik vagy polgárőrnek
mondja magát vagy a polgárőrtörvényben három feladat vállalásával ezt kinyilvánítja, akkor
szerződéskötési kötelezettség állna meg. Ahogy jeleztem a továbbiakban, ezt megint nem
tudjuk így kezelni, tekintettel arra, hogy jelen pillanatban a rendőrségnek kizárólagos
jogosítványai vannak közrend, közbiztonság fenntartásában, de ez az indítvány indokolásában
szintén megfogalmazásra kerül.

A 2. § utolsó részében egy olyan korlátozást vezetne be, ami megint egy
adminisztrációs terhet róna, és gyakorlatilag a jelenlegi jogszabályi környezetben én nehezen
tudnám elképzelni, hogy bármilyen korlátozást vezetnénk be vagy adnánk a rendőrhatóság
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jogkörébe, ha ő ott fokozott rendőri akciót hajt végre, akkor más egyesület tevékenységét
felfüggessze.

Köszönöm a figyelmet.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Képviselői kérdések,
hozzászólások következnek. (Senki sem jelzi szólási szándékát.) Amennyiben ilyen nincs, a
szavazás következik. Kérdezem, hogy ki az, aki a T/2950. számú határozati javaslat
tárgysorozatba-vételét támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.)

A bizottság 4 igen szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést
nem vette tárgysorozatba.

Döntés a polgárőr egyesületek tevékenységének elismeréséről szóló bizottsági
határozatról

Most rátérünk 2. napirendi pontunk megtárgyalására. Helyettes államtitkár úrnak
köszönjük, hogy itt volt. Maradhat nyugodtan, csak ha mennie kell, akkor… (Dr. Eiselt
György: Nem, köszönöm. - Távozik az ülésről.)

Az előző ülésünkön az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének tájékoztatóját
hallgattuk meg az általuk elvégzett, ellátott tevékenységről, illetve az aktuális helyzetükről, és
ennek során Túrós elnök úr említette, hogy tulajdonképpen az Országos Polgárőr
Szövetségnek, ha egyelőre másban nem is, de erkölcsi értelemben egy elismerés
mindenképpen kijárna, hogy rondán fogalmazzunk. Magam akkor a bizottság nevében arra
ígéretet tettem, hogy a következő bizottsági ülésen hozunk egy bizottsági határozattervezetet,
amely erről szól, illetve ezt rögzítené.

Ezt a határozattervezetet futárpostában megküldtük. Ez egy négy bekezdésből álló
szöveg, amelynek az első bekezdése tulajdonképpen csak annak a tényét állapítja meg, hogy a
beszámolót meghallgattuk, és jóváhagyólag tudomásul vettük. A második, harmadik,
negyedik bekezdése szólna arról, illetve elégítené ki azt az igényt, amit Túrós András elnök úr
is megfogalmazott. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam, annyira nem hosszú. "Az
Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága ezúton is kifejezi elismerését és
nagyrabecsülését a polgárőr egyesületek valamennyi tagja felé, akik önfeláldozó önkéntes
szolgálatukkal lakókörnyezetük közbiztonságát a rendőrséggel együttműködve védik.

A bizottság elismeri a már két évtizedes múltra visszatekintő legnagyobb létszámú
hazai társadalmi szervezet sikereit, eredményeit és összekötő szerepüket az állampolgárok és
a rendvédelem között.

A polgárőr egyesületek tagjai méltán lehetnek büszkék arra, hogy Európában
egyedüliként működnek mint civil, pártsemleges, bűnmegelőző társadalmi szervezet.

Köszönet a felelősségteljes, odaadó szolgálatukért!"
Így szólna tehát a rendészeti bizottság határozata. Kérdezem tisztelt

képviselőtársaimat, hogy van-e ehhez kérdés, hozzászólás, javaslat. (Jelzésre:) Rubi Gergely
képviselő úré a szó. Parancsoljon!

Hozzászólások

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani, hogy
elismerjük természetesen minden polgárőr munkáját, viszont a vezetőséggel szemben vannak
fenntartásaink, ezért tartózkodni fogunk a szavazásnál.

Köszönöm.

ELNÖK: Szívük joga.
(Jelzésre:) Tóth Gábor képviselő úr. Parancsoljon!
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TÓTH GÁBOR (Fidesz): Tisztelettel én magam is csak egyetlen rövid mondattal
szeretnék kiegészítést tenni az elhangzottakhoz. Mint ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam,
maximálisan egyetértve az itteni szöveggel, de én pedig arra szeretném felhívni a polgárőrség
vezetésének figyelmét, hogy továbbra is őrizze meg politikasemlegességét a polgárőrség, és
azokra a politikai elemekre, amelyek az elmúlt években megjelentek a polgárőrség keretein
belül, kényesen figyeljenek oda. Nem szeretnénk, ha jobbos, balos meg mindenféle fajta
színezetű polgárőrök és polgárőrcsoportok állnának fel. Erre pedig a törvény erejénél fogva is
jó lenne valamiféleképpen módot és lehetőséget teremteni, mert az, hogy deklarálják, hogy
pártsemlegesek, attól még nem biztos, hogy azok. És ha ez valahol tetten érhető, mint ahogy
az én esetemben, mint ahogy itt a bizottsági ülésen is tettem rá megjegyzést: a polgárőrséget
használta fel az egyik úgymond polgármesterjelölt, aki addig felfüggesztette a párttagságát az
egyik szervezetben, és a polgárőrökkel futtatta végig a kampányát. Tehát erre a magam
részéről szeretném, ha a későbbiekben - és mondom, ha kell, akár a törvény erejénél fogva is -
 oda tudnánk figyelni, mert ez akkor viszont teljes egészében szét fogja feszíteni a polgárőrség
kereteit.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatásul mondom a képviselő úrnak, hogy
nemcsak a bizottság határozata, hanem a határozat kapcsán elhangzott, jegyzőkönyvben
rögzített képviselői kérdések és észrevételek is megküldésre kerülnek az Országos Polgárőr
Szövetségnek, tehát ebből az elnök úr ki fogja tudni olvasni azt, amit most ön mondott.

Határozathozatal

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. (Nem
érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a 19. sorszám alatti
határozatunk elfogadását támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki
ellene volt? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

A határozat fel fog kerülni a honlapunkra, valamint megküldjük az Országos Polgárőr
Szövetségnek is, annak érdekében, hogy az állománnyal ismertessék.

Végezetül tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a Honvédelmi Minisztérium még
az előző parlamenti ciklusban bizottságunk 22/2006-2010. számú határozatában mentesítést
kapott a közbeszerzési törvény hatálya alól egy új híradó és informatikai központ
kialakítására. A határozatunk elrendelte, hogy a beruházás végrehajtásáról írásos tájékoztatót
kérünk. A tájékoztató megérkezett, javaslom, hogy a futárpostában megküldött HM-
tájékoztatót jóváhagyólag vegyük tudomásul, hiszen szavaznunk nem kell róla.

Tisztelt Bizottság! A napirendek tárgyalásának végére értünk. Az ülést bezárom.
További szép napot kívánok mindannyiuknak!

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 45 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó


