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szám)  
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Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Básthy Tamásnak (KDNP) 
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Vargha Tamás (Fidesz) megérkezéséig Csampa Zsoltnak (Fidesz) 
Földi László (KDNP) távozása után Farkas Zoltánnak (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 

Megjelentek 

Dr. Bodnár Bence osztályvezető (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 8 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 
ülésén. Először a határozatképesség megállapítására kerül sor, 14 fő személyesen van jelen, 
4 fő pedig helyettesítési megbízást adott: Vargha Tamást Csampa Zsolt alelnök úr, Bíró Márk 
Simon Miklós képviselő urat helyettesíti (Közbeszólásra:) már nem helyettesíti, dr. Budai 
Gyula képviselő urat Borbély Lénárd képviselő úr helyettesíti, Iváncsik Imrét pedig Juhász 
Ferenc képviselő úr, Ágh Pétert pedig Básthy Tamás alelnök úr helyettesíti. Ekképpen 14 fő 
személyesen van jelen, és négyen helyettesítési megbízást adtak, így bizottságunk 18 fővel 
határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás, egy napirendi 
pontra tettem javaslatot, mely a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 
T/4865. számú törvényjavaslat általános vitája. Kérem, hogy aki a napirendi javaslattal 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) A bizottság a napirendet 16 igen szavazattal, 2 szavazat ellenében, tartózkodás 
nélkül elfogadta.  

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 
(T/4865. szám) (Általános vita) 

Rátérünk tehát ennek megtárgyalására, tisztelettel köszöntöm körünkben Magyariné 
dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és dr. Bodnár Bence osztályvezető urat a 
Belügyminisztériumból.  

Felkérem államtitkár asszonyt, hogy röviden ismertesse a törvényjavaslatot. 
Parancsoljon, öné a szó. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (BM) szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A közbiztonság és a közrend megteremtése és 
fenntartása az állam kizárólagos feladata, ugyanakkor a kormány elismeri és támogatja azokat 
a civil szerveződéseket, amelyek ennek a feladatnak a végrehajtásában közreműködhetnek. 
Ennek a törvénynek a célja, hogy a polgárőrség elmúlt 20 évben kialakult szervezeti 
struktúrájának megtartása mellett a polgárőrség szervezetére, alapvető tevékenységére 
vonatkozó szabályokat mégiscsak egységes szerkezetbe foglalja. Megállapítja ugyanakkor az 
állami támogatás módját, mikéntjét, a polgárőrök tevékenységének és a polgárőrszervezetek 
működésének, nyilvántartásának szabályait. Nem titkolt célja a törvényjavaslatnak, hogy 
megakadályozza azokat a polgárőr-tevékenység leple alatt szerveződő jogellenes 
tevékenységeket, amelyek az egyesülési joggal visszaélve nemkívánatos hatást gyakorolnak a 
magyar közéletre. 

Az új törvény kialakítja a polgárőrség szervezeti felépítésének kereteit, alapegységként 
a polgárőr-egyesületeket határozza meg, és önkéntes szerveződés alapján jönnek létre a 
területi polgárőrszövetségek, valamint az országos polgárőrszövetség. A polgárőrök 
szervezeti felépítését ez a hármas tagolás jellemezné. A törvény ugyanakkor meghatározza a 
polgárőr-egyesület alapvető tevékenységét, és kimondja, hogy ez a tevékenység kizárólag 
politikailag mentes és pártoktól független tevékenység lehet. Megadja az alapvető polgárőr-
tevékenység definícióját, ami elkülöníthetővé teszi ezeket a szervezeteket minden más 
egyesületi tevékenységtől. Tulajdonképpen egy speciális egyesület jön létre polgárőr-
egyesület elnevezéssel.  
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Az új szabályozás a polgárőr-egyesület működésével kapcsolatban két feltételt határoz 
meg. Egyesület továbbra is szabadon alapítható, így polgárőr-egyesület is, de speciális 
jelleggel csak akkor végezheti ezeket a polgárőri alaptevékenységeket, ha a rendőrséggel 
együttműködési megállapodást köt, illetve ha az országos polgárőrszervezet tagszervezetévé 
válik. A középszintű szervezet – mint említettem – a területi szövetség, amely koordinációs és 
képviseleti feladatokat lát el, az országos szintű szervezet az Országos Polgárőr Szövetség, 
amely az állami feladatok ellátásának koordinálásában és a közreműködésben vesz részt. 
Ezzel biztosítható a költségvetési támogatás felhasználása, hogy ez racionalizált legyen, és a 
megfelelő felhasználási célokat szolgálja, továbbá lehetőség nyílik egységes polgárőr-
igazolvány kiadására, és ezzel együttesen egységes nyilvántartásra is. 

A polgárőr-egyesület sajátossága ez a specialitás, amit említettem, és csak a polgárőr-
egyesület által végezhető tevékenység a közterületi járőrszolgálat, a figyelőszolgálat és a 
jelzőőri szolgálat, a kizárólagos tevékenységeket tehát más társadalmi szervezet nem 
végezheti. Az ezen önként vállalt feladatok mellett a katasztrófák elleni védekezésben, 
baleset-megelőzésben, állat- és növényvédelemben is vállalhatnak szerepet a polgárőr-
egyesületek, de ezeket a tevékenységeket nyilván ugyanúgy más civil szerveződések is 
végezhetik.  

A polgárőrök a törvény elfogadása esetén igazolvánnyal és országosan egységes 
formaruhával rendelkeznek. Nyilván a törvény megfelelő időt biztosít arra, hogy ezek az 
eszközök rendelkezésre álljanak. A törvény az első beszerzésnél – tehát igazolványnál, 
formaruhánál – költségvetésből biztosítja ezeket a szükséges eszközöket, a cserét már az 
országos szövetségnek kell megoldania.  

Bevezetésre kerül a polgárőri szolgálat ellátásával kapcsolatban a panasz 
jogintézménye, amely azt jelenti, hogy a szolgálati és etikai szabályzat alapján, amennyiben 
valamilyen vétséget követ el a polgárőr ezen tevékenysége során, akkor lehetőség van 
panasszal élni, ez mindenki számára nyitva áll. Ugyanakkor nyilvánvalóan megmarad az 
ügyész törvényességi felügyelete a szervezetek fölött.  

Röviden összefoglalva ennyi lenne az új törvény lényege és újdonsága. Szívesen 
válaszolok a kérdéseikre, és kérem, hogy támogassák a javaslatot.  

Kérdések, válaszadás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a lehetőséget a képviselőknek a 
kérdésekre, szeretném megkérdezni, hogy az Országos Polgárőr Szövetség látta-e a 
koncepciót vagy a javaslatot, illetve támogatja-e azt.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e kérdés. (Jelzésre.) 

Rubi Gergely, őt Juhász Ferenc képviselő úr követi majd. 
 
RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Az már 

látszik ezen a tervezeten, hogy nem gondolták ezt át teljes mértékben, hiszen itt számokról 
beszélünk most, itt több százezer, jelenleg 200 ezer körül van, aki polgárőr-szolgálatot lát el 
Magyarországon, ezek formaruháját legyártani nem lesz kevés költség. Ha erről hallhatnánk 
egy számot, hogy mennyi pénz van erre, esetlegesen mennyibe kerül, és ki fogja ezeket 
csinálni, valamint, hogy ki fogja legyártani az igazolványokat, és mikor fognak elkészülni. 
Illetve mi a garancia arra, hogy a rendőrség és a megfelelő szervek minden polgárőr-
egyesülettel szerződést fognak kötni.  

Ez érdekelne, köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Képviselő Úr! 90 ezer fő a polgárőrök jelenlegi létszáma Magyarországon, körülbelül 
egymilliárd forintba kerül annak a felszerelésnek a biztosítása, amit ön kérdezett. 
Természetesen nem jövőre, hanem 2013-as bevezetéssel kerülne erre sor, ütemesen.  

A polgárőrszervezet addig nem kezdheti meg a tevékenységét, amíg a rendőrséggel az 
együttműködési megállapodást meg nem kötötte, ez a működés törvényi feltétele. Működhet 
mint civil szervezet és mint egyesület, csak – ahogy hangsúlyoztam – azokat a speciális 
polgárőri tevékenységeket nem végezheti, tehát a figyelőszolgálat, járőrszolgálat, 
jelzőszolgálat, amelyek megadják a polgárőrszervezet polgárőrjellegét.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Először is engedjék meg, 

hogy a napirendi pontnál történt két ellenszavazatot indokoljam. Azt gondolom, egy ilyen 
fontos törvényt szombaton megkapni, hétfőn napirendre tűzni, ez nagyon-nagyon lóhalálában 
van.  

Lényegében örömmel vettem helyettes államtitkár asszony azon állítását, hogy az 
Országos Polgárőr Szövetséggel egyeztettek, de ezen túlmenően helyben bárhol másutt ebben 
érdemben beszélgetni nem nagyon lehetett, azaz én az időt hiányolom, nevezetesen a 
felkészülési időt a képviselőnek arra, hogy egy ilyen típusú törvény vitájára fölkészülhessen, 
tájékozódhasson, szakmai álláspontot kérhessen be. Éppen ezért a későbbiekre nézve is 
szeretném kérni, hogy amennyiben lehet, akkor adjanak megfelelő felkészülési időt – akár a 
minisztérium, amely nyilván megfogalmazta azt az igényt, hogy minél gyorsabban kerüljön 
be, akár a bizottság elnöke, aki akceptálta ezt a minisztériumi igényt – arra, hogy a képviselők 
fölkészülhessenek.  

Annál is inkább, tisztelt képviselőtársaim, mert a holnapi napon is valami hasonló 
készül, csak akkor más formában, hiszen a plenáris ülésen a katonai nemzetbiztonsági 
szolgálatok összevonásáról beszélgetünk elvileg – vagy vitatkozunk – 9 órától. Ha minden 
igaz, azt követően jön ez a törvény, és azzal párhuzamosan pedig a honvédelmi bizottság 
ülése van. Arra kérem elnök urat, hogy méltányolja azok kérését, akik mindkét helyen 
szeretnének ott lenni, mert hiszen az nem jó, hogyha a szakmai érdeklődési körünkbe eső 
törvények parlamenti vitáján vagy éppenséggel nagyon fontos bizottsági ülésen nem tudunk 
részt venni. Ez a napirend megállapításával kapcsolatos kérdés.  

Ami a törvényjavaslat tartalmát és érdemét illeti, mi támogatni fogjuk a 
törvényjavaslatot, annak általános vitára való alkalmasságát, illetőleg majdani elfogadását is. 
Magunk között szólva nekünk, tehát már az előző kormánynak kellett volna ezt hamarabb 
megcsinálnia, éppen ezért azt gondolom, hogy ez támogatható. Ugyanakkor azt szeretném 
kérni vagy jelezni, hogy ennek a költségvetési igényét, és értem, hogy ezt 2013-tól tervezik, 
de gondolják végig, úgy tudom – és ezt helyettes államtitkár asszonytól kérdezem –, hogy az 
ECOSTAT minden egyes ilyen törvényjavaslatot bemér, tehát készít egy hatástanulmányt, 
hogy mennyi pénzbe kerül pontosan, és mi ennek a következménye. Hogyha készült ilyen 
ezzel kapcsolatosan, akkor az mit tartalmaz, mi ennek a költséghatása, ez mennyiben 
biztosítható? Ugyanakkor a képviselőtársaimtól meg azt kérem, hogy a következő évi 
költségvetésben azt az igényt, amit a törvény végrehajtására megfogalmaznak, 
mindenféleképpen tervezzük be. Az idő sokszor szorít, az emlékezet rövid, a feladat meg ott 
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van, tehát egészen biztosan szükség lesz arra, hogy az indokolt és a törvényben előírt 
feladatok ellátásához szükséges támogatást a polgárőrszövetség megkapja.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr felvetésére két dolgot hadd mondjak: a 

holnapi bizottsági ülés időpontja úgy került meghatározásra, hogy figyelembe vettük a 
parlament plenáris ülésének kezdetét. Egyébként nincs más időpont a költségvetési módosító 
javaslatok megtárgyalására, tehát bizottsági ülést kell tartanunk. Azért is tettük 11 órára, mert 
reméljük – és ön jobban tudja mint én, hogy nehéz kiszámítani a parlamenti viták időtartamát, 
de azt reméljük –, hogy körülbelül 11 órára lezajlik az első két napirendi pont a plenáris 
ülésen, amely érinti egyébként ezt a bizottságot. Amennyiben ez nincs így, akkor is 
kényszerpályán voltunk a költségvetési módosítók miatt.  

Megkérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy kíván-e reagálni vagy válaszolni az 
elhangzottakra. (Jelzésre.) Parancsoljon! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék mondani, hogy a jövő évi költségvetésben 
700 millió forint szerepel a polgárőr-egyesületek támogatására.  

Amit képviselő úr említett, az ECOSTAT-tal nem készíttettünk felmérést, de 
nyilvánvaló, hogy ez az egymilliárd körüli összeg, amit mondtam, nagyon nagymértékben 
csökkenhet attól függően, hogy milyen egyenruha kerül kialakításra. Nyilván ez a 
legminimálisabb, legegyszerűbb, és nem olyat kell elképzelni, mint mondjuk, ami a 
katonáknak vagy a rendőröknek, tűzoltóknak van, nem olyan mennyiségű és mértékű ellátást 
kapnának, hanem mondjuk egy láthatósági mellényt, egy egyforma inget vagy nadrágot, tehát 
egészen minimális lenne, és esetleg ebbe bevonhatók lennének – ezt pillanatnyilag vizsgálják 
– a bv. által biztosított ruhák és egyéb ilyen lehetőségek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tóth Gábor képviselő úr, őt Rubi Gergely képviselő úr követi.  
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egyetlen szó, ami 

megütötte a fülemet, aminek a tartalmi részleteit szeretném megismerni, ha lehet, miszerint a 
polgárőrök figyelést nem láthatnak el. A figyelés fogalomkörébe a későbbiekben mi tartozna, 
akár a közterületeket figyelő kamerák felügyelete, avagy pedig csak az úton való nézelődés? 
Mert a kettő nem ugyanaz. Tehát a figyelés fogalomkörét szeretném tisztázni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár asszony! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Ezt valóban két részre kell bontani. Elsősorban a közterületen van figyelés, 
ugyanakkor lehetőség lesz arra, hogy a közterületen elhelyezett kamerák által közvetített 
képeket is nézze a polgárőr, de ezekkel semmi mást nem tehet, minthogy nézi. Tehát az 
adatkezelési szabályok, ennek a rögzítése és egyebek már nem az ő feladata, itt pusztán csak 
egy fizikai ránézés az, amire lehetőséget kapnak.  

 
ELNÖK: Rubi Gergely képviselő úr, parancsoljon! 
 
RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az érdekelne még, hogy ki fogja 

eldönteni azt, hogy kivel kötnek szerződést. Értem ez alatt, hogy ha például a Szebb Jövőért 
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Polgárőr Egyesület járőrözni akar, akkor vele is fog-e kötni szerződést a rendőrség, illetve egy 
településen működhet-e több polgárőrség. Azért kérdezem ezt, mert a rendőrségi törvény 2. §-
ában, ha jól emlékszem, az van, hogy a rendőrségnek minden civil szervezettel kötelessége 
együttműködni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. A rendőrségnek szerződést, illetve nem szerződést, megállapodást kell kötnie 
mindazokkal a polgárőrszervezetekkel, amelyek a törvényben meghatározott feltételeknek 
megfelelnek. Tehát ez egy kritérium. 

Azt nem tartalmazza ez a törvényjavaslat, hogy egy településen hány ilyen 
szerveződés lehetséges, viszont azt szigorúan tartalmazza, hogy mi a törvényi minimum, 
aminek meg kell felelni ahhoz, hogy polgárőr-tevékenységet folytathasson. Ugye, említettem, 
hogy létrejöhet egyesület, de az nem végezheti azt a három tevékenységet, ami meghatározza, 
hogy egy egyesület mitől polgárőr-egyesület. 

Nem tudom, kielégítő-e a válasz. (Rubi Gergely: Köszönöm.) 
 
ELNÖK: Tóth Gábor képviselő úr! 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy további pontosítást 

szeretnék, ugyanis nagyon fontos és izgalmas témakör, magát a megfigyelést – mint csomagot 
– kibontani, hiszen nagyon fontos lenne, hogy egy polgárőr e megfelelő háttérkontrollok 
mellett el tudjon látni ilyen feladatot, hiszen jelen pillanatban csak szabadnapos hivatásos 
rendőr tehetné meg mindezt. De reményeim szerint akkor jelzési lehetősége van, magyarán, 
ha a kamerák megfigyelése közben olyat észlel, akkor a jelzési lehetősége – mint ahogy 
elhangzott – azért csak megvan, és akkor az már részben belecsúszhat a kezelés témakörébe. 
Nem vagyok jogász, nem akarnék ebbe mélyebben belebonyolódni, de nagyon fontos, és 
ennek az egésznek – ez adott esetben az önkormányzatok részéről izgalmas és fontos – akkor 
financiális konzekvenciái így nem keletkeznének. Mert jelen pillanatban viszont olyan 
központilag meghatározott tarifarendszer van, amit az önkormányzatok nem tudnak fizetni.  

Tehát nagyon fontos lenne ennek az egyetlen szónak a mélységében való teljes 
kibontása, és ezt tartalmilag olyan mélységben feldolgozni, hogy egyértelmű és közérthető 
legyen, és adott esetben akár használható is.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! A törvényjavaslat 22. §-a pontosan meghatározza, 
hogy mi a kamerák által továbbított képfelvételek figyelése. Nem mennék most bele ennek a 
részletes taglalásába, bár nyilvánvaló, hogy ahogyan Juhász képviselő úr is említette, nem volt 
önöknek lehetősége arra, hogy elmélyedjenek a szövegben. Azt gondolom, hogyha ez a 
lehetőség önöknek megadatik, akkor szükségtelen nekem most részletesen felolvasni.  

Ez egy hét bekezdésből álló szakasz, amely pontosan megmondja, hogy mi a polgárőr 
kötelessége, illetve lehetősége ebben az esetben. A tervezet 19. § (2) bekezdése megmondja 
azt is – pontosan meghatározza ezt a definíciót –, hogy mi a figyelőszolgálat, a 22. § pedig 
megmondja, hogy amikor a kamera által felvett felvételeket nézi a polgárőr, akkor mit értünk 
a kamera figyelésén. Ez jól elhatárolható, hiszen egyik előnye, illetve célja ennek a 
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törvényjavaslatnak, hogy pontosan megmondja azokat a definíciókat, aminek nyomán követni 
lehet, hogy mi az a tevékenység, amit polgárőr-tevékenységnek nevezünk.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor döntenünk kell a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságáról. Kérdezem, ki az, aki a T/4865. számú törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, tehát a bizottság 16 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében tartózkodás nélkül támogatta.  

Tisztelt Bizottság! Javasolom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. Kérdezem, 
van-e javaslat. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a magam személyére tennék 
javaslatot mint a bizottság előadója, hogyha elfogadják a bizottság tagjai. Ha nincs más 
javaslat, akkor így rögzítjük.  

(Dr. Magyariné dr. Nagy Edit és munkatársai elhagyják az üléstermet.) Köszönjük 
szépen, és további jó munkát kívánunk a minisztérium munkatársainak. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A napirend tárgyalása után szeretném önöket tájékoztatni, hogy az 
Országgyűlés elnöke kijelölte bizottságunkat az egyeztetési eljárás alá vont uniós tervezet 
véleményezésére. A kijelölő levelet a képviselőtársak is megkapták a futárpostával. Javaslom, 
hogy a korábbi gyakorlat szerint jelöljünk ki egy témafelelőst a bizottság részéről, aki 
előkészíti a bizottság véleményét a jelzett időpontig. Javasolom, hogy ez a témafelelős 
Csampa Zsolt alelnök úr legyen, de természetesen, ha van más javaslat… (Nincs jelzés.) Tehát 
amennyiben nincs más javaslat Csampa Zsolt alelnök személye helyett, akkor ezt 
jóváhagyólag fogadjuk el, és fel is kérném alelnök urat, hogy készítse elő a bizottsági 
véleményt, hogy azt megtárgyalhassuk.  

Köszönöm szépen a mai napi munkájukat és további szép napot kívánok.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 32 perc) 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


