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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elnök úr lebetegedett, és megkért, hogy a mai 
bizottsági ülést vezessem le. Így köszöntöm képviselőtársaimat a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság ülésén, és egyben megnyitom az ülést. 

A határozatképesség megállapítására kerül sor: 11 fő személyesen jelen van, 7 fő adott 
helyettesítési megbízást: Kocsis Mátét Csampa Zsolt, Farkas Zoltánt Földi László, Kulcsár 
Józsefet Borbély Lénárd, dr. Simon Miklóst Budai Gyula, Tamás Barnabást Bíró Márk, 
Vargha Tamást Tóth Gábor és Iváncsik Imrét pedig Juhász Ferenc képviselőtársunk fogja a 
mai bizottsági ülésen helyettesíteni, így határozatképes a bizottsági ülésünk. 

Javaslatot teszek a napirendi pontok elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest 
annyi változás van, hogy a T/4816. számú törvényjavaslathoz nem érkezett kapcsolódó 
módosító javaslat, így azt nem kell tárgyalnunk. Viszont tegnap lezárult a gyöngyöspatai eseti 
bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat általános vitája, javaslom, hogy a beérkezett 
módosító javaslatokról döntsünk. 

Így a napirend a következőképpen alakulna az előterjesztésemben: az 1. napirendi pont 
a polgárőrségről és a polgárőr tevékenység szabályairól szóló T/4865. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása; a 2. napirendi 
pont az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 
34/2011-es országgyűlési határozat módosításáról szóló H/4915. számú országgyűlési 
határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslat megtárgyalása. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért a napirendi pontokkal. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk. 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 
(T/4865. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása) 

Tisztelt Bizottság! Rátérnénk az 1. napirendi pontunkra, a polgárőrségről és a 
polgárőri tevékenység szabályairól szóló T/4865. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalására. Köszöntöm körünkben dr. Tóth László 
helyettes államtitkár urat a Belügyminisztérium részéről, az úr pedig majd bemutatkozik. 

Tisztelt Bizottság! A kiosztott 2011. november 15-ei kiegészítő ajánlásból fogunk 
dolgozni. Elsőként a kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt követően szavazunk. Ha 
kérdés merül fel, azt kérem, jelezzék képviselőtársaim. Felhívom a tisztelt bizottság 
figyelmét, hogy az összefüggő ajánlási pontokról együttesen fogunk majd szavazni. 

Elsőként Básthy Tamás képviselőtársunk módosítójáról kérdezem, hogy mi a kormány 
álláspontja. Felhívom a figyelmet arra, hogy az 1. ajánlási pont összefügg a 3., 6., 11., 12., 
13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27. és 28. pontokkal. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja a módosító 

indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor 

kérdezem… (Jelzésre:) Dr. Harangozó Tamás jelentkezik. 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Hogy többet ne kelljen szólnunk, szeretném 
jelezni, hogy miután a Polgárőr Szövetség a támogatásáról biztosította az előterjesztést, már a 
változásokat, nyilvánvalóan innentől kezdve támogatni fogjuk mi is, meg is fogjuk szavazni.  

Egy picit azért vagyunk vagy voltunk értetlenek az utóbbi napokban, mert akkor nem 
értjük, hogy a polgárőrség az elmúlt fél évben mit egyeztetett a minisztériummal, és azt sem 
értjük, hogy az elmúlt vagy a négy évvel ezelőtti módosításnál ugyanezek a személyek ezt 
miért nem javasolták. Mi magunk is ezt a működési formát javasoltuk évekkel ezelőtt.  

Természetesen hogyha hivatalosan a Polgárőr Szövetség támogatja, akkor az MSZP is 
támogatni fogja ezeket a javaslatokat.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottság álláspontját: Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  
A 2. ajánlási pontban dr. Gyüre Csaba és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk… Bocsánat, a 2-est 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Akkor a 2. ajánlási pontot a kormány támogatja. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  
A 3-asról szavaztunk. 
A 4. ajánlási pontban dr. Gyüre Csaba képviselő úr és társai javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk: Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással nem támogattuk, az egyharmad sincs 
meg. 

Az 5. ajánlási pontban dr. Harangozó Tamás képviselő úr módosítója. A kormány 
álláspontja?  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem. Az egyharmadot sem kapta meg. 
A 6-osról szavaztunk. 
A 7. pont dr. Gyüre Csaba és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
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DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Nem 
támogatja a bizottság és az egyharmadot sem kapta meg. 

A 8. ajánlási pontban Básthy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tizenhét igen szavazattal, egy 
tartózkodással a bizottságunk támogatta. 

A 9. ajánlási pontról nem kell szavaznunk, mert tévesen szerepel az ajánlásunkban.  
A 17. ajánlási pontban Gyüre Csaba és képviselőtársai javaslata… (Földi László: A 

10-es kimaradt, alelnök úr!) Bocsánat!  
A 10. pontban, ismételten akkor, Gyüre Csaba és képviselőtársai javaslata. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a 8/A.-ban ezen módosítások átvezetésre kerültek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy igen szavazattal, egy 
tartózkodással és tizenhat nemmel gyakorlatilag nem támogattuk és az egyharmadot sem 
kapta meg. 

A 17. ajánlási pontban Gyüre Csaba képviselő úr és társai javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem. Az egyharmadot sem kapta meg, bizottságunk 
nem támogatta.  

A 24. ajánlási pontban Gyüre Csaba és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Köszönöm szépen.  
A 29. ajánlási pontban Básthy Tamás képviselő úr módosító javaslata. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú, 

köszönöm szépen. 
A 30. ajánlási pontban ismét Básthy Tamás alelnök úr tett módosító javaslatot. A 

kormány álláspontja?  
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DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja, köszönöm szépen. A bizottságunkból ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottságunk. 
Van még egy 43. sorszámú módosító javaslat, ami kiosztásra került. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki… (Dr. Harangozó Tamás: Kérdésem van!) 

Harangozó képviselő úrnak kérdése van. Tessék! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni - 

ha jól látom, akkor a b) pont kikerül a javaslatból és ez az új b) pont fog bekerülni -, hogy „az 
ügyintéző és képviseleti szerv, valamint a felügyelő szerv megválasztása és visszahívása” az 
indoklásban szerepeltekkel hogy függ össze. Nekem egyelőre úgy tűnik, hogy az elnök 
személye megválasztásának lehetősége innentől kezdve kikerül a közgyűlés hatásköréből. 
Akkor őt ki fogja megválasztani? Vagy elnök helyett ügyintézőnek fogjuk hívni innentől 
kezdve a vezetőt? És hogy ebben a megoldásban az etikai bizottság hol jelenik meg az új b) 
pontban? Mert azt sem tudom. Így nem értem. Tehát az indoklást meg a szöveget nem látom 
koherensnek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérem, hogy válaszoljon, és kérem, hogy mutatkozzon be! 
 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Dr. Bodnár Bence vagyok, a 

Belügyminisztériumból.  
Maga a normaszöveg-javaslat támogatható, az indokolással mi sem látunk 

összefüggést. Az ügyintéző képviseleti szerv, valamint felügyelő szerv, ez az új civil 
törvénynek megfelelő szóhasználat, és ezt vezeti át a 8. §-on. Úgyhogy ez egy pontosító 
jellegű módosító indítvány, és ezt tudjuk támogatni. Az indokolás valóban szerintem egy 
régebbi módosító javaslathoz kapcsolódhat, nincs összefüggésben véleményem szerint. De 
biztosított természetesen az alapszabály, az alakuló közgyűlésen a képviseleti szervek, etikai 
bizottság megválasztása, ahogy az átmeneti rendelkezésekben is szerepel.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Az egyik az, hogy 

jogalkotóként tudjuk, hogy a törvényjavaslatok és a módosító javaslatok részei az indoklások, 
és a jogértelmezés szempontjából nem is elhanyagolható részei a törvény indoklásának. Ezen 
nem akarok fennakadni. Azt szeretném kérdezni, hogy az elnöknek mint olyan személynek a 
kikerülése a megválasztandó körből. Innentől kezdve az új civil törvény szerint ügyintézőnek 
fogják hívni a társadalmi szervezetek elnökeit? Vagy akkor ki fogja megválasztani az 
Országos Polgárőr Szövetség elnökét, ha nem a közgyűlés?  

Köszönöm. 
 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Természetesen a közgyűlés választja 

meg, de a köztestületekre, az egyesületekre vonatkozó szabályokat kell háttérjogszabályként 
felhívni. Ezért nem szükséges ilyen részletességgel meghatározni, hogy az elnök személyét 
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mikor hogyan választják meg. Természetesen ez alapszabály alapján is kizárólagos közgyűlési 
hatáskör. Lényegében itt a képviseleti szerv az elnök. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Akkor ezt 

támogatja, ha jól értem, az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Tizenhárom. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) A bizottságunk támogatta. 

A főtanácsadó úr jelezte, hogy most egyperces technikai szünetet szeretnénk kérni. 
(Rövid szünet.)  

Köszönöm szépen a türelmüket, képviselő urak.  
Az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan kapcsolódó módosító 

javaslatról, amit még esetleg a bizottságunknak meg kellene tárgyalni. (Senki sem jelentkezik.) 
Nem. Akkor köszönöm szépen az államtitkár úrnak és a szakértő úrnak a megjelenését. 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés elszámolását elősegítő eseti bizottság 
felállításáról szóló 34/2011 (VI.7.) országgyűlési határozat módosításáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat (H/4915. szám) (Módosító javaslat megtárgyalása) 

Tisztelt Bizottság! Rátérnénk a 2. napirendi pontunkra, az egyenruhás bűnözés 
folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés 
felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011-es OGY-határozat 
módosításáról szóló H/4915. számú országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító 
javaslat megtárgyalására. 

Németh Szilárd képviselőtársunk kiosztott H/4915/1. számú módosító javaslatáról kell 
döntenünk. Elsőként kérdezném az előterjesztők nevében Básthy Tamás alelnök urat, hogy a 
határozati javaslattal az előterjesztők egyetértenek-e. 

 
BÁSTHY TAMÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Egyetértünk, és kérem a 

támogatását a bizottságtól. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az előterjesztők nevében Básthy Tamás jelezte, 

hogy egyetértenek a H/4915/1. számú módosító javaslattal. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottságunk támogatta. Köszönöm szépen, 
képviselő urak. 

Tisztelt Bizottság! Napirendünk végére értünk. A következő ülésünket várhatóan az 
elnök úr november 22-én 10 órára fogja összehívni. További szép napot kívánok 
mindenkinek! Az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 27 perc)  

  

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


