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2. A dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló 
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határozatban foglaltak végrehajtásáról (J/7036. szám) 

(Általános vita) 

Meghívottak: 

Belügyminisztérium képviselői 

  

11.30 órától: 

3. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása 

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter  
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Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Bognár László főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek 
 
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
Tóth Attila Sándor, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese  
Dr. Piros Attila r. dandártábornok, hivatalvezető (Országos Rendőr-
főkapitányság) 
 



- 6 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása  

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

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. Tizenkét képviselő 
személyesen van jelen, négyen pedig helyettesítési megbízást adtak: Tamás Barnabás 
képviselő urat Csampa Zsolt alelnök úr, Kulcsár Józsefet dr. Mátrai Márta képviselő asszony, 
Básthy Tamást Tóth Gábor képviselő úr és Iváncsik Imrét Juhász Ferenc képviselő úr 
helyettesíti. Ekképpen bizottságunk a helyettesítésekkel együtt tizenhat fővel határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívónkhoz képest nincs változás, azaz a napirendi 
javaslatom változatlan, mely szerint: 1. mentesítés a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya 
alól; 2. dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 
megbízott jelentése elfogadásáról szóló 17/2012. országgyűlési határozatban foglaltak 
végrehajtásáról szóló J/7036. számú jelentés; 3. napirendi javaslat 11 óra 30 perctől, miniszter 
úr megérkezésétől számítva: dr. Pintér Sándor belügyminiszter éves meghallgatása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  

Elnöki bevezető  

Elsőként tehát a "Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól" című napirendünket 
tárgyaljuk az Országos Polgárőr Szövetség kérelmére. (Bíró Márk megérkezik az ülésre.) 
Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Túrós András urat, az Országos Polgárőr Szövetség 
elnökét, dr. Tóth László helyettes államtitkár urat a Belügyminisztériumból és Tóth Attila 
Sándor elnökhelyettes urat, az Országos Polgárőr Szövetség részéről.  

Tisztelt Bizottság! A mentesítési kérelmet a futárpostában megküldtük. Mielőtt 
átadnám a szót az elnök úrnak az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítésére, felhívom a tisztelt 
bizottság figyelmét arra, hogy a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény rendelkezése 
szerint az Országos Polgárőr Szövetség elkészítette és megküldte számunkra a 2011. évi 
működéséről szóló jelentését. Ezzel a törvényben előírt kötelezettségét teljesítette. A jelentés 
napirendre tűzéséről még a tavaszi ülésszak során dönteni fogunk. 

Most átadom a szót az elnök úrnak, hogy röviden vázolja fel írásos kérelmüket. 
Tisztelt elnök úr, parancsoljon! 

Dr. Túrós András szóbeli előterjesztése  

DR. TÚRÓS ANDRÁS, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: Köszönöm szépen. 
Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöksége megbízásából közbeszerzési eljárás alóli felmentést kérünk a polgárőr-
igazolványok gyártásával kapcsolatban. Az indoklásunkat az írásbeli előterjesztésben 
megfogalmaztuk, de azért néhányat szeretnék szóban is kiemelni és megerősíteni.  

A polgárőrtörvény alapján 2013. június 30-ig az összes polgárőr-igazolványt le kell 
cserélnünk - ez körülbelül 70 ezer igazolványt, 70 ezer polgárőrt érint -, és olyan 
igazolványokra kell lecserélni, amely hitelt érdemlően tudja azonosítani a polgárőröket, 
másrészt pedig olyan igazolványokra van szükség, amely a központi nyilvántartás vezetéséhez 
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is alkalmas. És tulajdonképpen van még egy harmadik követelmény is, hogy a polgárőrök 
szolgálatban a formaruhájukon ezt az igazolványt viselni tudják azonosítás céljából. 

Az új polgárőr-igazolvány a jogszabályok szerint közokiratnak minősülne, és B típusú 
okmányvédelmet kapna. Tehát a hamisítás ellen is szeretnénk védeni ezt az igazolványt, mert 
a korábbi tapasztalataink kedvezőtlenek, pontosan nem tudom megmondani, de nagyon sok 
hamis polgárőr-igazolvány keringett az elmúlt években, és úgy gondolom, hogy ezt ezzel 
egyszer s mindenkorra ki tudnánk szűrni. Másrészt pedig az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöksége nagyon szeretne csatlakozni a kormány által kifejlesztett egységes 
kártyaigazolványok rendszeréhez. Nem tudom, hibát követek-e el, de mégis elmondom, hogy 
előzetes tárgyalást folytattunk a Pénzjegynyomdával és a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Hivatalával az igazolványok gyártásával kapcsolatban, amelyek 
amennyiben megbízást kapnának, vállalják, kapacitásuk van, sőt olyan praktikus megoldást 
tudnának ajánlani, hogy az okmányirodákat bekapcsolják és a több mint 70 ezer polgárőr-
igazolvány előkészítése területileg, helyileg történne, majd a központban kerülne ez 
megszemélyesítésre, illetve az Országos Polgárőr Szövetségnél kerülne nyilvántartásba. Tehát 
megvan a formai elképzelésünk az igazolványok gyártására.  

Tisztelettel kérem az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságát, hogy 
előzetes mentesítést adjon a közbeszerzés alól az igazolványok gyártásával kapcsolatban. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Megkérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy 

óhajt-e hozzászólni vagy a Belügyminisztérium álláspontját ismertetni. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az elnök úr elmondta, a Belügyminisztériumnak is ugyanaz az álláspontja. 
Annyit kiemelnék, hogy különleges biztonsági fokozatú okmányról van szó, és ahogy az 
elnök úr is említette, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakértői hivatala szerint csak ez a 
szervezet képes most ezt végrehajtani és legyártani.  

Azt emelném ki, hogy az eddig rendszeresített okmányaink is itt kerülnek legyártásra, 
gondolok alapvetően az Állampolgársági Hivatal fontos okmányaira. Természetesen teljes 
mértékben támogatjuk az elnök úrék előterjesztését.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy kívánnak-
e kérdést feltenni. (Jelzésre:) Rubi Gergely képviselő úr, parancsoljon! 

 
RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék kérdezni. 

Olvasom itt a beszámolóban, hogy csökken a taglétszám 89 ezer főről 83 ezer főre. Ön azt 
mondta, hogy 70 ezer igazolványt készítenek. 13 ezer nem fog kapni a polgárőrök közül? 

Köszönöm szépen, ezt szeretném kérdezni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Juhász Ferenc képviselő urat illeti a szó. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Elnök Úr! 

Államtitkár Úr! Látszólag egy egyszerű ügyről van szó, de azért mégis bonyodalmasabb, ezért 
szeretnék én néhány kérdést feltenni.  

Mindenekelőtt ennek az egységes kártyarendszernek a kialakításával és annak jogi 
hátterével kapcsolatosan, hiszen a mi információink szerint ennek kialakítására ez év végéig 
van határidő, és az igazi keretek ekkor alakulnak ki, a jogi szabályozás is ekkor válik 
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véglegessé. Azt kérdezem, hogy egy idejekorán megfogalmazott szándék, amely egy, még ki 
nem alakított jogi rendszerbe próbál illeszkedni, hogyan működhetne. 

A másik, amit kérdezni szeretnék, az az, hogyha ez biztonsági okmány - bár ezt nem 
írja elő egyébként a törvény, de ezek szerint akkor a Polgárőr Szövetség vezetésének ez a 
szándéka -, akkor ennek az előzetes ötletéhez és a tervekhez mit szólt a Szakszolgálat, hiszen 
egy biztonsági okmány engedélyeztetéséhez a Szakszolgálat előzetes engedélyére van 
szükség, az alapján lehet csak hozzáfogni az előállításhoz. 

Az van az előterjesztésben, hogy mintegy 50 millió forint a bekerülési érték, vagyis 49 
millió a bekerülési érték, miközben a BM-rendelet a polgárőr-tevékenységgel kapcsolatosan 
azt mondja, hogy a polgárőr-igazolványokért az igazgatási szolgálati díjköteles eljárás 
keretében minden egyes alkalommal 1800 forintot kell fizetni. Az azt jelenti, hogy mintegy 
130 millió forint bevétele származik majd a Polgárőr Szövetségnek az önkéntes polgárőrök 
befizetéseiből, miközben az előállítási költsége pedig egy ilyen modern, korszerű okmánynak 
mintegy 49 millió forint a mostani előterjesztés alapján. Azt kérdezem, hogy a különbséggel 
mi van, hogyan történik ez. Hogyan látják ezt? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Jámbor Nándor képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is Rubi Gergely 

képviselőtársamhoz csatlakoznék azzal kapcsolatban, hogy itt egy eléggé egzaktul 
meghatározott összeget látunk, amit kérnek, hogy engedélyezzük a közbeszerzés alóli 
felmentését. Akkor egy pontos számot szeretnénk kapni a létszámot illetően, hiszen minden 
ember fontos, de ez az egzakt szám nyilván valamilyen előkalkuláció, valamilyen ár ezt 
meghatározta, hogy miért pont ennyi pénzt szeretnének, tehát nyilván pontos darabszámot 
várunk el ez esetben.  

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy milyen visszaéléseket lehetett elkövetni 
polgárőr-igazolványokkal, hiszen gyakorlatilag a polgárőrség, mint olyan, a jogosultságát 
tekintve nem sokban lépi túl az egyszerű állampolgár jogkörét, hatáskörét. Tehát én nem látok 
ebben igazán olyan indokot, ami egy ilyen besorolású okirat vagy igazolvány beszerzését 
tenné szükségessé. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem, hogy az elnök úr válaszol vagy a helyettes 

államtitkár úr. (Jelzésre:) Túrós elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: Köszönöm szépen. 

Megpróbálok válaszolni a képviselő urak kérdéseire.  
83 ezer fő taglétszámot jelöltünk meg a beszámolónkban, ez 2011. december 31-ei 

adat, de végeztünk előzetes felméréseket; ugye a törvény február 1-jén lépett hatályba. Arra 
számítunk - és nagy valószínűséggel ez be is fog következni -, hogy az igazolványcserék 
kapcsán tovább csökken a polgárőrség létszáma. Tehát a mi prognózisunk szerint olyan 70 
ezer fő körül fog állandósulni a polgárőrség létszáma. Ez egy ilyen becsült adat, a felmérés és 
az információk alapján tudtam ezt a 70 ezer főt beazonosítani. 

Természetesen azzal is számolunk, hogy évente 2-3 ezer fővel nő a polgárőrség 
létszáma, de a fluktuáció is hasonló nagyságú. Mivel minőségi polgárőrséget szeretnénk, 
mivel képzett, felkészült, oktatott, kiképzett polgárőröket szeretnénk, ezért mennyiségi 
növekedés nem várható a jövőben, hanem ténylegesen a minőségre tennénk a fő hangsúlyt. 
Tehát tulajdonképpen ezzel kapcsolatban ez a válaszom. 
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Ami az okmány minősítését illeti. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal előzetesen 
tárgyaltunk, ők javasolták egyébként ezt a B típusú minősítést, ezt az okmányvédelmet, tehát 
tulajdonképpen egy szóbeli előzetes véleményt kaptunk a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól. 

Augusztus 1-jén lép hatályba a belügyminiszter úrnak az a rendelete, amely az 
igazolványok kiállításával kapcsolatos, és arról rendelkezik. Ebben a rendeletben van előírva, 
hogy az új igazolványok 1800 forintba kerülnének a polgárőröknek, illetve a csere 1100 
forintot taksálna. A belügyminiszter úrnál mi felszólaltunk ezzel kapcsolatban, 
kezdeményeztük a BM-rendelet módosítását. Azt szeretnénk, hogy a polgárőrök ingyen 
kapják meg ezeket az igazolványokat, és a költségeket az Országos Polgárőr Szövetség 
viselje. Tehát sem 2012-ben, sem 2013-ban nem számolunk bevétellel, és ebből az 
következik, hogy nem lesz különbség sem a gyártási költségek és a bevételeink között.  

Most még itt van a harmadik, hogy meghatározott összeg. Olyan 70 ezerre számoltuk 
ki, és ezáltal jött ki a 49 millió, illetve hozzátettük még azt is, ami évente növekményt 
várhatunk. 

Milyen visszaéléseket lehetett elkövetni a polgárőr-igazolvánnyal? Nagyon sok 
jogsértőnél, azt is mondhatnám, bűnözőnél találtak a rendőrök polgárőr-igazolványt. 
Nyilvánvalóan ez arra alkalmas, hogy a rendőrök előtt mégis egy kivagyiságot lehessen 
bizonyítani, másrészt pedig nyilvánvalóan igyekeznek ezzel is a környezetükben dicsekedni, 
és kisebb-nagyobb eredményeket, illetve előnyöket kiharcolni ezzel kapcsolatban. Ez nem az 
aktív polgárőrökre jellemző, hanem ténylegesen azokra, akik ezzel vissza akarnak élni. 
Számos információ keletkezett - nem most, két-három évvel ezelőtt -, amikor piacon, 
természetesen a feketepiacon 15-20 ezer forintért lehetett vásárolni fénymásolt, hamisított 
polgárőr-igazolványokat. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tóth Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Csupán csak kiegészíteni szeretném az 

elhangzottakat. Véleményem szerint biztos, hogy fel fog értékelődni a polgárőrök későbbi 
tevékenysége, hiszen csak arra kell gondolni - és ezt mondanám képviselőtársamnak -
(Borbély Lénárd megérkezik az ülésre.), hogy reményeink szerint a polgárőrök a 
későbbiekben be tudnak lépni a rendőrség eddig legalábbis pozicionált helyzetébe és helyébe 
részben, például a közterület-figyelő kamerarendszerek felügyeletébe. Ott azért már vannak 
olyan minősített dolgok, amelyekre mindenféleképpen olyan emberek kellenek, akik 
kellőképpen „lecsekkolhatók”, biztonsági szempontból megfelelnek. Tehát a személyi 
adatvédelem tekintetében csak olyan emberek ülhetnek be közterület-figyelő 
kamerarendszerek felügyeletéhez, akik alkalmasint meg is felelnek a törvényi előírásoknak, és 
holnapután azokat az információkat, amiket látnak, nem adják tovább egyéb más módon.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Mátrai Márta képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy mondatát szeretném 

kiegészíteni, amit a kollégám elmondott az előbb, ugyanis Kaposváron, meg tudom erősíteni, 
hogy mennyire fontos a polgárőrök jelenléte, főleg az iskolák környékén. (Dr. Harangozó 
Tamás megérkezik az ülésre.) Tehát mind a gyerekeknek az iskolába menet és jövet egyrészt a 
forgalomirányításnál az elvégzett tevékenységük, másrészt pedig a gyerekek őrzése 
szempontjából, mert nagyon jól tudjuk, hogy ebben a felfokozott világban számtalan dolog 
előfordul. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van a polgárőrök jelenlétére, 
munkájára, figyelmére. És az, hogy ilyen kiemelt helyzetbe kerülnek, ez pedig egy külön 
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nagyszerű dolog, mert bármelyik állampolgár oda fordulhat hozzá, segítséget kérhet tőle, és 
egy biztonságérzetet jelent azon a településen, ahol ők mozognak. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondoltam, hogy a 

polgárőrség munkájának értékelése majd ahhoz a napirendhez tartozik, amit az elnök úr az 
imént bejelentett, éppen ezért nem minősítettük magát a rendszert, miközben illő tisztelettel 
csatlakozom Tóth Gábor és Mátrai Márta képviselők általánosságban megfogalmazott 
álláspontjához. De itt mégiscsak egy konkrét kérdésről van szó, éppen ezért, ha lehetne, akkor 
államtitkár úrtól szeretném megkérdezni, hogy akkor, amikor április 3-ai dátummal ezt a 
bizonyos rendeletet előkészítették, illetőleg kihirdették, akkor előtte egyeztettek-e a Polgárőr 
Szövetséggel. Ha egyeztettek - itt az igazolványok árával kapcsolatosan -, akkor az azért 
nehezen hihető, hogy utána gyakorlatilag két hét alatt sikerült ennyi tárgyalást, 
kezdeményezést véghez vinni, majd pedig nehezen hihető, hogy ez a rendelet pedig egy 
hónap múlva a hatályát veszti az Országos Polgárőr Szövetség kérésére. Na már most, ha ez 
nehezen hihető, bár ha államtitkár úr azt mondja, hogy így fog történni, akkor persze hihetővé 
válik, akkor mégiscsak van egy gap, egy jelentős, sok tízmilliós különbség, amit nem kellene 
semmiféleképpen megfizettetni az önkéntes munkára jelentkező minőségi polgárőrökkel. 
Ezért teszem fel a kérdést államtitkár úrnak, hogy ezzel kapcsolatosan mi a helyzet. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mátrai Márta képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Az általam elmondottakhoz csak annyit, és Juhász képviselő úr megkifogásolta, 
hogy most nem az a napirend van, de azt gondolom, hogy pontosan azért kellett elmondani 
azt, amit elmondtam, mert a polgárőrök csak úgy tudják elvégezni a munkájukat, ha 
megfelelő igazolvánnyal, felhatalmazással rendelkeznek. Tehát hogy tud kimenni egy 
polgárőr úgy dolgozni, hogy nem kapja meg hozzá azt az igazolványt, amely tanúsítja azt, 
hogy ő jogszerűen jár el, és jogszerűen tartózkodik azon a területen? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Valóban még a tavaszi ülésszakban tárgyalni 

fogjuk - mint említettem - az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót, és bár az Országos Polgárőr Szövetség munkája elismerésre méltó, én azt kérem, 
hogy egyelőre maradjunk a mentesítési kérelem napirend témájánál.  

Válaszadásra elsőként helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Természetesen a Belügyminisztérium a kodifikációs munka során teljes konszenzusban 
alakította ki a véleményét, folyamatos egyeztetések történtek a polgárőrséggel, és senkinek 
olyan szándéka nincs, hogy a polgárőrök ezt a különbséget kifizessék. Természetesen, ha lesz 
ilyen különbség, bár a számítások vonatkozásában a Szakszolgálattal is egyeztettünk, de ezt 
az elnök úr is és jómagam is elmondtam, ezek a biztonsági okmányok ennyibe fognak kerülni, 
és a későbbiek során valószínűsíthetően a szövetség forrásaiból fogjuk ezeket kiegészíteni, 
ami a Belügyminisztériumban a fejezeti kezelésű előirányzatok között szerepel. Itt a 
Belügyminisztérium egy pufferszerepet tölt be, ennek a nagyságáról alapvetően önök 
döntenek a parlamentben, amikor elfogadják a költségvetést. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: Köszönöm szépen. 

Rendkívül fontos egyébként ez a kérdés, hogy a polgárőrök fizetnek-e az igazolványokért 
igazgatási díjat vagy sem, tehát azért szeretnék ezzel kapcsolatban kiegészítést mondani.  

A Belügyminisztérium velünk közösen, velünk egyetértésben készítette el a BM-
rendeleteket - több rendelet lépett hatályba a törvény kapcsán.  

Ez az 1800 forint és ez az 1100 forint azért nem volt vita közöttünk, mert magasabb 
szintű és más jogszabályokra hivatkozott a Belügyminisztérium. Tehát tulajdonképpen, ha 
úgy tetszik, nem is a BM álláspontja az 1800 és az 1100 forint, hanem a hatályos 
jogszabályokból került ez levezetésre. 

Az OPSZ elnöksége mindezek ellenére úgy foglalt állást, hogy semmilyen 
körülmények között nem akarjuk terhelni a polgárőröket ezzel az igazgatási díjjal. 
Amennyiben jogszabályi akadálya van a módosításnak, akkor különösen, de egyébként is az 
Országos Polgárőr Szövetség a saját költségvetéséből fogja ezt az igazgatási díjat fedezni, 
mégpedig olyan forrásokból, amelyek nem költségvetési pénzhez kapcsolódnak. Tehát 
megvan ezzel kapcsolatban az elképzelésünk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Tisztelt Képviselő Asszony! Egyetértek, hogy kell igazolvány, de van. Tehát itt most egy 
igazolványcseréről beszélünk, nem pedig arról, hogy itt ne lenne igazolvány. Ezzel az 
igazolvánnyal elvoltak elég hosszú ideig, nyilvánvalóan még el tudnak lenni mindaddig, amíg 
minimum elő nem állítják ezeket az igazolványokat. De a következőre hívnám fel a figyelmet: 
egy olyan jogszabályi háttér alapján akar egyébként vezetőségi vagy egyéb állásfoglalás 
alapján a Polgárőr Szövetség egy igazolványt, ami még nincs kész. Tehát ennek a jogi 
szabályozása még nincs kész.  

Most megtudtuk azt, hogy egészen pontosan mibe kerül, ezt nem lehet tudni, hiszen itt 
Tóth helyettes államtitkár úrnak kétségei vannak arról, hogy mennyi az annyi. Nem tudjuk 
pontosan, hogy e szerint a BM-rendelet szerint most fizetniük kell a polgárőröknek, hogy 
hogyan és miként fog ez megváltozni. Éppen ezért a legnagyobb tisztelettel azt szeretném 
javasolni a bizottságnak, hogy ezt a napirendi pontot addig, amíg ezek a kérdések nem 
pontosítódnak - elnézést a helytelen kifejezésért -, függessze fel. Szántszándékkal nem azt 
mondom, hogy vegyük le a napirendről, szántszándékkal nem azt mondom, hogy utasítsuk el, 
mert egyébként fontos ügyről van szó. Na de, ha nem tudjuk pontosan, hogy miből, 
mennyiért, mikor, kinek, csak erre a néhány alapkérdésre nincsen válasz, addig azt gondolom, 
hogy nagyvonalú gesztussal lehet egyébként egy jól működő szervezetnek mentességet adni a 
közbeszerzési eljárás alól, ugyanakkor ez olyanfajta precedenst szülhet, amellyel a 
későbbiekben nekünk számolnunk kell. Sokkal egyszerűbb az, hogy a következő egy 
hónapban a Belügyminisztérium ezt a rendeletet visszavonja, meghatározzák ennek a pontos 
forrásmechanizmusát, kiderül az, hogy mennyibe kerül egy darab, és azt követően a bizottság 
már pontosan tud dönteni arról, hogy mire, mikor és hogyan adja a felmentést. 

Éppen ezért én még egyszer mondom, hogy a napirendi pont tárgyalásának 
felfüggesztését kezdeményezem. 
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ELNÖK: Én végigültem ezt a vitát, számomra nincsenek ilyen típusú nyitott kérdések. 
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke részéről elhangzott a nyilatkozat, amely szerint nem 
szeretnék a polgárőrökre terhelni ennek a díját. Azt gondolom, egy bizottsági jegyzőkönyvben 
ez hitelt érdemlő, de mivel nem tisztem, hogy a képviselő úr ebbéli kérdéseit teljeskörűen 
megválaszoljam, ezért a helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Én is csak azt 

firtatom, amit a képviselő úr is ismer, a közbeszerzési törvényt. Önök előzetes döntést fognak 
itt hozni, ezt követően ugyanúgy le fogjuk folytatni a közbeszerzési eljárást könnyített 
formában a 218-as kormányrendelet szerint, mint egyébként minden közbeszerzést. A 
közbeszerzési eljárás végén fog kiderülni, mint egyébként mindig, hogy mennyi lesz az 
igazolványok pontos értéke.  

Az, hogy hány darabot gyártunk le, és igazából ez milyen összhangban van a 
polgárőrség jelenlegi létszámával, teljesen indifferens, mert ahogy az elnök úr is elmondta, a 
megszemélyesítési része a KEKKH-nak lesz a feladata, tehát amikor személyre szóló lesz az 
igazolványok kiadása, akkor fog igazából megszemélyesítődni. Ebből adódóan, ha most 5 
ezerrel többet gyártanak le, akkor az csak a polgárőrségnek lesz hasznos, hiszen az 
elkövetkezendő időszakban nem kell önökhöz jönni majd felmentésre. Az egy darab 
igazolvány értéke pedig az eljárást követően fog kiderülni.  

Az elnök úr egyértelműen fogalmazott: abban az esetben, ha különbség lesz, és 
valamilyen forrásból ezt ki kell egészíteni, akkor ezt a polgárőrség jelenlegi költségvetéséből 
fogják megtenni. 

 
ELNÖK: Elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: Bocsánatot kérek, 

szólnom kell! Szerintem súlyos hiba lenne, ha a bizottság levenné a napirendről ezt az 
előterjesztést. Rendkívül fontos, hogy az új típusú igazolványokkal minél előbb ellássuk a 
polgárőröket, és kezdjük meg ennek a feladatnak a végrehajtását. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy a szabályozás teljesen rendben van, van törvény, van BM-rendelet, világosan előírják, 
hogy mit kell tenni. Az más kérdés - még egyszer szeretném hangsúlyozni -, hogy a 
polgárőrök ezért az igazolványért nem fognak fizetni, mert az Országos Polgárőr Szövetség 
átvállalja akkor is, ha a BM-rendeletet nem lehet módosítani. Tehát nem akarat kérdése, 
hanem más jogszabályok, más összefüggések miatt. Egy igazolvány gyártási költsége 700 
forint per darab, tehát a 70 ezret ezzel szoroztuk be, és így jött ki az az összeg, amelyet ide 
terjesztettünk a tisztelt bizottság elé.  

Nagy tisztelettel kérem még egyszer, hogy legyenek az Országos Polgárőr Szövetség 
és a polgárőrök segítségére, hogy minél előbb megkapják polgárőreink az új típusú 
igazolványt, és megfeleljünk a hatályos jogszabályoknak. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Mátrai Márta képviselő asszony! 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Csak egy mondattal 

egészíteném ki, hiszen az elnök úr részletesen elmondta azt, amire szerettem volna reagálni. 
Juhász képviselő úrnak csak annyit mondanék az aggodalmára, hogyha elolvassa ezt a levelet, 
amely itt van előttünk; nem kívánom most felsorolni az alaptörvénytől kezdve a közbeszerzési 
törvényig bezárólag azokat a jogszabályhelyeket, amelyekre hivatkoznak, és konkrétan 
megindokolják, hogy melyek azok a jogszabályok, amelyeknek meg kell felelni. Nem tudom, 
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hogy milyen jogszabályi hiányt kifogásol a képviselő úr, ami alapján fel kellene függeszteni 
ennek a tárgyalását. Tehát én a magam részéről ezzel nem értek egyet. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy Juhász képviselő úr ügyrendi javaslatot tett, 

megkérdezem, hogy kívánja-e, hogy szavazzon a bizottság erről. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Én eltekintek attól. Ha a kormányzati többség 

ezt úgy látja, akkor akár szavazásra is bocsáthatja a kérdést. 
 
ELNÖK: Már a határozattervezetről szóló szavazásra céloz a képviselő úr? 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Igen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Jó. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a kiosztott 31/2010-2014. 
számú bizottsági határozattervezetről szavazzunk.  

Kérdezem, hogy ki az, aki a határozattervezet elfogadását támogatja. Aki igen, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás.  

14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a bizottság a 31/2010-
2014. számú határozattervezetet elfogadta, ezzel megadta a mentesítést a közbeszerzési 
törvény alkalmazása alól. 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének, alelnökének és a helyettes államtitkár 
úrnak köszönjük a megjelenést. További szép napot kívánunk! (Dr. Túrós András, Dr. Tóth 
László és Tóth Attila Sándor távoznak az ülésről.) 

A dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló 
miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló 17/2012. (III. 14.) OGY 
határozatban foglaltak végrehajtásáról (J/7036. szám) (Általános vita) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk 2. napirendi pontunk tárgyalására. (Rövid szünet. - Dr. 
Kontrát Károly, dr. Bognár László és dr. Piros Attila elfoglalják helyüket az asztalnál.) 
Következik dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló 
miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló 17/2012. számú országgyűlési 
határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló J/7036. számú jelentés általános vitája. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Kontrát Károly államtitkár urat, a 
Belügyminisztérium részéről, dr. Bognár László főosztályvezető-helyettes urat, szintén a 
Belügyminisztérium részéről és Piros Attila dandártábornok urat, az ORFK hivatalvezetőjét. 

Elsőként megadom a szót az államtitkár úrnak a jelentésben foglaltak rövid 
ismertetésére. Parancsoljon! 

Dr. Kontrát Károly bevezetője 

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Jó napot kívánok! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Belügyminisztérium vezetése nevében tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait.  

A parlament március 14-én fogadta el a 17/2012. számú országgyűlési határozatát a 
dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 
megbízott jelentése elfogadásáról. Ennek a határozatnak a 3. pontja feladatokat határozott 
meg a kormány részére, nevezetesen egy jelentés készítését írta elő a kormány számára. 
Ennek a határidejét 2012. április 15-ében határozta meg, és a), b), c) pontokban határozta meg 
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azokat a feladatokat, amelyeket a kormány számára az Országgyűlés előírt. Ezt a jelentést a 
kormány elkészítette, és benyújtotta a tisztelt Országgyűlésnek. 

Arra kérem a Honvédelmi és rendészeti bizottságot, hogy ezt a jelentést tárgyalja meg, 
állapítsa meg ennek az általános vitára való alkalmasságát, és támogassa az elfogadását.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy kíván-e 

valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Dr. Harangozó Tamás képviselő urat illeti a szó. 

Kérdések, válaszok  

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, 
szeretném kérdezni hivatalosan is a Belügyminisztériumtól, hogy mi indokolja azt a formális 
normasértést, amit azzal követtek el, hogy az Országgyűlés határozatának határidejét 
semmibe véve, jóval később nyújtották be ezt a jelentést, hiszen április 4-ei határidőt írt 
önöknek elő a Magyar Országgyűlést, önök május 11-én nyújtották be ezt a jelentést. 
Mondjuk a Balsai-jelentéshez fűződő határidők, azok betartása, ennek a jelentésnek az 
előkerülése, eltűnése bizonyos okokból meg az időzítése ennek a tárgyalásának már az egész 
jelentés életfázisát végigköveti, hiszen látjuk, hogy általában belpolitikai eseményekhez 
időzítik. Itt mégis egy konkrét formális normasértés van, kérdezném, hogy mi ennek az 
indoka. 

Szeretném megkérdezni, hogy munkajogi szempontból vagy a Hszt., a rendőrségi 
törvény vagy melyik törvény az - „a testület által kivetett” fordulat szerepel ebben a 
jelentésben, melyik jogi fordulatot idézték önök. Tehát a munka törvénykönyvében van ilyen? 
A Hszt.-ben van ilyen? A rendőrségi törvényben van ilyen? Tehát milyen eljárást és milyen 
munkajogi intézkedést jelent az, hogy „testület által kivetettek”? Tehát hogy képzeljük ezt 
egyébként? Ki is penderítették őket az ajtón, az ablakon? Mit jelent ez a kifejezés jogilag, 
hiszen mégiscsak egy Országgyűlés elé benyújtott minisztériumi dokumentumról van szó.  

Végezetül egyetlen egy mondatban: a jelentésből is kiolvasható, hogy az indokolt 
esetekben a fegyelmi és a büntetőeljárás, a felelősségre vonás már az előző ciklusban elindult 
és döntő többségük le is zárult, aminek a megfelelő jogkövetkezménye megvolt. Így a 
felelősségre vonás kérdésének a további napirenden tartása továbbra sem más megítélésünk 
szerint, mint a Fidesz rendőri állománnyal szemben folytatott boszorkányüldözésének része és 
eszköze. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Megkérdezem, az előterjesztők részéről ki válaszol a képviselő úr kérdésére. 

(Jelzésre:) Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. 

Megkezdem a választ. A jelentés elkészült, a kormány ezt megtárgyalta, és ezt követően 
nyújtotta be a tisztelt Országgyűlésnek a feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

A jogi megítélésről a kollégáim fognak tájékoztatást adni. 
Ami pedig a boszorkányüldözést illeti: én ezt a megjegyzést vagy ezt a kifejezést 

visszautasítom, itt nincs szó semmiféle boszorkányüldözésről, itt arról van szó, hogy azt az 
alkotmányos elvet, amit a nemzeti együttműködés kormánya működésének kezdetétől, tehát 
2010. május 29-étől kezdve szóban és tettekben kinyilvánít, hogy a törvények és a 
jogszabályok mindenkire egyformán kötelezőek, senki nem állhat a törvények fölött, aki 
megsérti a törvényeket, annak a következményeket vállalnia kell, tehát ennek az elvnek az 
érvényesítéséről van szó, nincs szó a boszorkányüldözésről. A rendőrök, a rendőrség mint 
jogalkalmazó szerv személyi állományára is vonatkoznak a hatályos jogszabályok, ezeket 
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nekik is tiszteletben kell tartani, ezeket végre kell hajtani. Tehát az a megállapítás vagy az a 
kifejezés, amit a képviselő úr boszorkányüldözésnek nevez, teljes mértékben megalapozatlan. 

Szeretném elmondani itt is, hogy a nemzeti együttműködés kormánya programjában a 
közrend, közbiztonság helyreállítását alapvető nemzeti ügyként határozta meg. Ennek a 
végrehajtására konkrét programot határozott meg: 3500 fővel növelni a rendőrség létszámát, a 
rendőrség tekintélyének helyreállítása, a rendőrség működéséhez szükséges anyagi és tárgyi 
feltételek biztosítása, és a kormányprogramban rögzített egyéb pontok végrehajtása. (Dr. 
Harangozó Tamás: Ez már a meghallgatás?) Ez folyamatban van teljes mértékben. A 
következő napirendi pontban tárgyalja a bizottság a miniszter úr meghallgatását, miniszter úr 
biztosan tájékoztatja a tisztelt bizottságot ennek a fontos nemzeti ügynek az állásáról, ennek 
érdekében megtett intézkedésekről, de engedje meg a bizottság, hogy a Balsai-jelentés keretei 
között is kitérjek erre, és még egyszer mondom, ezzel kapcsolatban semmiféle 
boszorkányüldözésről nincs szó. 

És most a kollégáim folytatnák a válaszadást. 
 
ELNÖK: Osztályvezető-helyettes úr, parancsoljon! 
 
DR. BOGNÁR LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Képviselő úr, 

valóban nincs a Hszt.-ben vagy a ’96. évi XLIII. törvényben ilyen jogcím, hogy „kivetettek”. 
Ez alatt a fogalom alatt a jelentés azokat érti, akik az események után 2006 végén, 2007-ben, 
2008-ban jórészt önként nyugállományba vonultak, elhagyták a testületet közös 
megegyezéssel. Nyilvánvalóan - és következtetésünk szerint - a felelősség megállapítása elől 
és nem más okból távoztak. Ezeknek a körét határoztuk meg abban, őket vontuk be abba a 
körbe, akiket a testület morálisan kiszorított, arra késztetett, hogy elhagyják a testületet. De 
valóban a Hszt. 56. § szerinti jogcímmel távoztak. Tehát ilyen jogcím nincs, de végül is egy 
ilyen fogalomkört muszáj volt behozni, hogy az érintettek körének kialakítsuk egy ilyen 
csoportját. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jámbor Nándor képviselő úr! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. A jelentés tartalmával egyetértünk, a 

problémáink ott kezdődnek, amit nem tartalmaz a jelentés, hiszen a mai napig vannak még 
rendőri vezetők, akik állományban vannak. De ezzel együtt a jelentést általános vitára 
alkalmasnak tartjuk. 

Köszönöm. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Nem 
érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, szavazunk. Megkérdezem, ki az, aki a J/7036. számú 
jelentéstervezetet általános vitára alkalmasnak találja. Az, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 

A bizottság 14 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül az általános vitára 
való alkalmasságról döntött. 

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. Bizottsági 
előadónak Tóth Gábor képviselő urat javaslom, amennyiben elfogadja (Tóth Gábor bólint.), 
és a bizottság más javaslatot nem tesz.  

(Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő urat illeti a szó, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én szeretném Harangozó képviselő 

urat kisebbségi vélemény megfogalmazójaként jelölni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Kisebbségi véleményt Harangozó Tamás képviselő úr mond a bizottság 

részéről. 
Tisztelt Bizottság! A belügyminiszter úr megérkezéséig, 11 óra 30 percig szünetet 

rendelek el.  
 

(Szünet: 10.47 – 11.20) 
 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. A miniszter úr a 11.30-as időpont 
előtt már meg tudott érkezni, éppen ezért elnézést kérek tőle a várakozásért, a képviselőktől 
pedig azért, mert másképp alakult a szünet rendje, mint ahogy azt ismertettem. 

Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a értelmében a 
belügyminiszter éves meghallgatásának napirendjénél vagyunk, ebbéli kötelezettségének fog 
eleget tenni. Ezúton is tisztelettel köszöntöm dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat és 
Tasnádi László kabinetfőnök urat, a Belügyminisztérium részéről. 

Elsőként a miniszter úr szóbeli beszámolójára kerítünk sort, ezt követően hangoznak 
el a képviselői kérdések és hozzászólások. Tisztelt miniszter úr, öné a szó. Parancsoljon! 

Dr. Pintér Sándor beszámolója 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Én is 
szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek, hogy hamarabb érkeztem. Én nem 
várakoztam, ez a lényeg. 

A többi bizottság előtt is a Belügyminisztérium 2011. évi egyik legfőbb 
tevékenységének az európai uniós elnökséget ismertettem. Ennek keretén belül viszont azt 
gondolom, hogy igazából ez a bizottság az, amelyik leginkább értékelni tudja azt a 
tevékenységet, amit az EU-s elnökség keretén belül a Belügyminisztérium elvégzett.  

Itt kiemelném azt a tevékenységi kört, amely a Magyarországon történő 
rendezvényekről szólt. Magyarországon 260 rendezvényt tartottunk az európai uniós 
elnökségünk alatt. A 260 rendezvény során a közrendben és a közbiztonságban semmilyen 
fennakadás nem történt, és a rendezvények biztosítása is 100 százalékos volt. 

A korábbi félelmek, amelyek a főváros közlekedésének a bénultságára utaltak, nem 
valósultak meg, a rendőrség közlekedésszervezési munkájának eredményeképpen 
gyakorlatilag a főváros lakossága nem nagyon vette észre, hogy más a közlekedési rend és 
más a közlekedési forma, mint ami a korábbi időszakokban volt. 

Az európai uniós elnökségünkhöz hozzátartozik még az is, hogy az elnökség ideje 
alatt történt meg az arab tavasz eseménysorozata, és az elnökségünk irányításával kellett a 
menekültáradatot kezelni. Ennek megfelelően létrehoztuk az úgynevezett MIC működését az 
Unión belül, amire ritkán van lehetőség, és magyar vezetéssel szerveztük a menekültek 
ellátását, elhelyezését. Ennek keretén belül több mint 30 ezer ember érkezett az Unióba, 
Lampedusa szigetére, több ezer ember érkezett Görögországba, és a Frontex 
közreműködésével - amelyik ugye az európai határőrizeti szervek együttműködését jelenti - 
hajókkal mentettük a Földközi-tengerről érkező menekülteket.  

Itt kiemelném még az uniós elnökségünk tekintetében, hogy erre az időszakra eset a 
japán cunami is, aminek uniós részről a magyar katasztrófavédelem tábornoka volt az, aki 
vezette az uniós segélyszállítmányokat, azoknak a szétosztását és azoknak a japán 
együttműködésben történő megszervezését. Ezek a kiemelkedő események Magyarországnak 
rendészeti, rendőrségi területen elismerést hoztak. 
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Úgy gondolom, ki kell emelnem a hazai ígéretünket és a hazai teljesítményeinket is. Itt 
a kormányzás belépésekor ugye több mint 4 ezer fős rendőrségi hiány volt, 3500 hely 
semmilyen módon nem volt betöltve. Ígéretet tettünk arra, hogy ezt a 3500 fős hivatásos 
állományt két éven belül kiképezzük, és a kiképzésnek megfelelően szolgálatba állítjuk. Több 
mint 4 ezer főt képeztünk ki, így a fluktuációs képzést is elvégeztük. Ennek megfelelően 
gyakorlatilag a június 30-ai kibocsátással együtt Magyarországon a rendszeresített 
állománynak megfelelően alakul a rendőrség állománya, 100 százalékig fel leszünk töltve. Ez 
egy kiemelt esemény, hisz hosszú évek óta nem volt a rendőrség állománya ebben a feltöltött 
állapotában. 

Mindeközben átszerveztük a rendőrségi képzést is, amely rendőrségi képzés kétféle 
módon történt: az iskolát korábban megkezdettek még a hagyományos képzési módszer 
szerint tanulnak, az újonnan megkezdett iskolában viszont már úgynevezett modulrendszerű 
képzés folyik, ami hathónapos modulokra osztja a képzést. Ennek megfelelően döntést 
hoztunk arról, hogy bárki bármilyen magasan kvalifikált iskolai végzettséggel rendelkezik, 
annak is egy 3 hónapos alapképzésen át kell esnie. Ezt a 3 hónapos alapképzést az indokolja, 
hogy legutoljára is a Sajó-Hernádvölgyi árvízkatasztrófa idején nehéz volt az országos riadót 
követően egyes, alapvető rendőri iskolát nem végzett, de felsőfokú végzettséggel rendelkező 
rendőrtiszteknek a parancsadás és a parancsvétel szabályait megtartania és rendeznie. Tehát 
ha ezt követően bárki a rendőrséghez bekerül, annak ezen a 3 hónapos képzésen át kell esnie, 
hogy ilyen máskor ne forduljon elő. 

Átszerveztük a felsőoktatási képzést is. A felsőoktatás ugye a közszolgálati egyetem 
beállásával válik teljessé, ami reményeink szerint az eddigi főiskolai végzettség helyett 
egyetemi végzettséget fog majd tudni nyújtani a későbbiekben a rendőrtiszteknek. 

Azonkívül a tehetséggondozásnak egy új formáját dolgozzuk ki, aminek az 
előkészületei megtörténtek már az elmúlt évben. A tehetségek kiválasztása tudományos 
alapon - mind a pszichológia tudományának a felhasználásával, mind a szociológia 
tudományának a felhasználásával - történik, valamint a kiválóan végzettek tehetséggondozása, 
menedzsergondozása továbbképzések keretében fog megtörténni. 

Ez egyben alapot fog biztosítani egy olyan utánpótlás-állomány nyilvántartására, 
amelyből a későbbiekben könnyebb lesz kiválasztani a kiváló képességű embereket a 
rendőrség vezetői körébe. Ezekre a kiválasztásokra reményeink szerint évente bizonyos 
mértékben sort kell keríteni, mert a rendőrség vezetőit ezt követően objektív mérőszámok 
alapján fogjuk minősíteni. Azok, akik a minősítésben a legvégső helyeket foglalják el, a 
későbbiekben más beosztást fognak kapni, és a tehetséggondozásban, menedzsergondozásban 
kiválóan teljesítő új személyek fogják a helyüket elfoglalni. 

Felmerült a kérdés a legelső meghallgatásom során, hogy milyen váltásokat tervezek. 
Én akkor azt mondtam, hogy szakmai váltásokat. Épp ezért sok területen egyáltalán nem 
történt semmilyen váltás, szinte ugyanazzal a főkapitányi állománnyal dolgozunk, mint 
amikor átvettem a Belügyminisztérium irányítását. 

A szakmai megméretés megtörtént, és ennek a szakmai megméretésnek az 
eredményeképpen, az objektív mérőszámok alapján az utolsó helyeket elfoglalóknak kell 
gondolkodni azon, hogy milyen más területen kívánják folytatni a későbbiekben a 
munkájukat. Ez kiterjed a főkapitányi, főkapitány-helyettesi és a kapitányságvezetői, 
kapitányságvezető-helyettesi állományra is. 

Az átszervezések tekintetében még a rendőrség központi szerveinek kialakításában 
történt változás, ahol a gazdasági terület, amelyik régiókra volt osztva és nem a főkapitányok 
közvetlen irányítása alá tartozott, de főkapitányi felelősséggel irányították, ennek az 
átszervezése szintén megtörtént. Itt most már a főkapitányi felelősséghez a főkapitányi 
irányítás is hozzátartozik.  
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A rendőrség különféle egységeiben felújítások történtek. Ezek a felújítások, amelyek a 
személyzeti átalakításokhoz kötődtek, befejeződtek. 

A rendőrség állományának területén ki kell még emelni azokat a törvényi 
változásokat, amely a hivatásos állomány nyugdíjazására, a rendőrség és a hivatásos állomány 
szenior állományára vonatkozik. Itt gyakorlatilag a mindenkori nyugdíjkorhatárt 
visszaszámítva öt évet rendelkezési állományban tölthetnek el a kollégák, amely ideje alatt 
csak rendkívüli állapotban hívhatók szolgálatra. Ez gyakorlatilag a nyugat-európai mintáknak 
megfelel, de ahhoz, hogy ezt elérjék, ahhoz harmincéves szolgálatra van szükség. Tehát nem 
képzelhető el az, hogy valaki a nyugdíjkorhatár előtt két-három évvel belép a szolgálathoz és 
ezeket a kedvezményeket igénybe veheti. Azonkívül a szenior állománynál 23 éves szolgálat 
és 52 éves kor elérése teszi lehetővé azt, hogy a későbbiekben könnyített szolgálatot 
végezhessenek el a rendőrök. 

Itt kiemelném még azt is, hogy a 2004 óta elmaradt tűzoltó túlórapénzek a tavalyi 
évben teljes egészében kifizetésre kerültek, kamatostól. Ez gyakorlatilag 8178 tűzoltót 
érintett, és 7 milliárd 103 millió forint kifizetését tette lehetővé. 

A szenior állományba visszatérő rendőrök kétféle lehetőséget választhattak, egyik, 
hogy eredeti szolgálati helyükön teljesítenek szolgálatot, a másik, hogy szenior állományban. 
Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a visszatérő rendőrök személyi juttatására további 
78 millió forintot fordítottunk. 

A büntetés-végrehajtás területén ilyen jellegű személyi átalakítások nem történtek, 
azonban a fogvatartottak foglalkoztatása területén jelentős változás történt. Ennek a jelentős 
változásnak a lényege az, hogy foglalkoztatni kell azokat, akiket a büntetés végrehajtása során 
elítéltek. Ennek több indoka van. Biztonsági indokai vannak, hiszen akit foglalkoztatnak, az 
nem ér rá a szökés gondolatával foglalkozni, a másik kérdés meg az, hogy azokat a 
pszichológiai feszültségeket, amelyek a munkanélküliségből eredtek, azokat sikerül 
kiküszöbölni. 

A fogvatartottak foglalkoztatása területén elsősorban a rendőrségi egyenruházat, 
mintegy 48 ezer rendőrségi ruházat és bakancs gyártására került sor. Második körben 
szándékozunk az állami vállalatok forma- és egyenruházata gyártásában segíteni. Itt 
kiemelném a honvédséggel való együttműködésünket honvéd egyenruha-gyártásban, de 
szeretnénk szerződést kötni a postával a postai munkaruházatok tekintetében. Lehetőség van 
még a BKV formaruhával történő ellátására és más állami cégeknél is. Itt majd kiemelt 
szerepet kell kapni a későbbiekben az egészségügy államosítása kapcsán az egészségügyi 
ruházati ellátásban is. 

Kiemelném még a büntetés-végrehajtás területén belül az önellátásra való törekvést. 
Az önellátásra való törekvésnél a zöldségtermesztésben már jelentős eredményeket értek el. 
Idén elérjük már azt, hogy a félsertésekkel el tudjuk látni valamennyi bv-intézetet, amelyeket 
már bv-intézetben tenyésztettek, és a későbbiekben a pékáru 50 százalékos ellátását céloztuk 
meg, amelynek a múlt évben megkezdtük az előkészítését. Reményeink szerint majd a májusi 
hónapban még egy péküzem átadásra kerül, ahol közel tízezer főnek a napi étkezéshez 
szükséges pékáruellátását meg tudja a büntetés-végrehajtás saját keretein belül oldani. 
Hangsúlyozom, hogy a távlati célkitűzés a száz százalékos ellátás, de mint ahogy egy évvel 
ezelőtt is elmondtam, az energiaellátást meg egyebeket elsődlegesen nem tudjuk megoldani, 
reméljük, hogy olyan munkát tudunk végezni, amelyből ezek megvásárolhatók. 

Az elmúlt esztendőben a fogvatartotti munkával önmaguk eltartásához a fogvatartottak 
mintegy 500 millió forinttal járultak hozzá. Úgy gondolom, hogy ez sikernek könyvelhető el.  

Azonkívül beindítottunk különféle szakmai képzéseket is a büntetés-végrehajtás 
területén, így majd az új üzemben az oktatás keretén belül a pékmesterséget is meg fogják 
tanulni az elítéltek. 
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A közfoglalkoztatás az, amelyről még feltétlenül szeretnék beszélni. A 
közfoglalkoztatást a tavalyi év júniusától a Belügyminisztérium mintaprogramokkal kezdte 
meg, hogy megfelelő tapasztalatokra tegyen szert, hiszen január 1-jétől a közfoglalkoztatás 
teljes irányítása a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik.  

A közfoglalkoztatás keretén belül 132 milliárd forintot kapott a minisztérium. Ebből a 
132 milliárd forintból előzetes számításaink szerint kétszázezer embert tudunk hat- és 
nyolcórás munkaidőben a későbbiekben foglalkoztatni. Itt a korábbiaktól eltérés főleg az, 
hogy míg korábban kettő- és négyórás közfoglalkoztatás volt jelentős részben, az most hat- és 
nyolcórássá válik. 

Kiemelkedő a mezőgazdaság területén történő közfoglalkoztatás, ahol bizonyos 
oktatással egybekötve történik. Külön oktatjuk majd a növénytermesztést, külön oktatjuk az 
állattenyésztést, és mintegy 17 hetes oktatás keretén belül a megtermelt javak konzerválását. 
Ez nyilvánvalóan a házi konzerváláshoz kötődik, elsősorban a zöldségek savanyításához, 
másodsorban pedig a különféle gyümölcsök eltételéhez, a befőzéshez fog kötődni. 

Mindezek figyelembevételével reményeink szerint a kétszázezer fő foglalkoztatás meg 
fog történni. Jelentős részük állami vállalatnál kap lehetőséget. Itt az erdőgazdálkodás 
területén elsősorban az új erdők telepítését céloztuk meg. Itt több ezer embert sikerült 
foglalkoztatni. A másik terület még a mezőgazdaságnál és a vízgazdálkodásnál az 
öntözőterületek növelése, csatornahálózat tisztítása és bővítése, illetve az öntöző- és a 
vízelvezető csatornák megfelelő karbantartása szerepel még. 

A tavalyi évben tizenhárom megyében, huszonhat kistérségben történt meg a 
pilotprogramok bevezetése. Itt 15 ezer fő foglalkoztatása történt meg. 

Januártól a tiszthelyettesi állománynak sikerült 14 ezer forintos béremelést adni, ami 
átlagosan 8 és 10 százalék közötti béremelést mutat a tiszthelyettesi állomány keretén belül.  

A közrend és közbiztonság növelése érdekében az önkormányzati törvény keretén 
belül már megteremtettük annak a jogi hátterét, hogy az önkormányzati rendészet valamilyen 
módon nagyobb szerepet kapjon. Itt elsősorban a halőr, vadőr, mezőőr területek jogi hátterét 
szeretnénk biztosítani, hiszen ezen területeknél a jelenlegi időszakban felelősségük van 
ezeknek a foglalkoztatottaknak, azonban a megfelelő jogi lehetőségük és biztonságuk a 
feladat elvégzéséhez nincs meg. Ezt szeretnénk a későbbiekben, még ebben az évben 
megteremteni, és ehhez kérem a képviselő hölgyek és urak segítségét.  

A 94 kistérségben, a hátrányos helyzetű és a különösen hátrányos helyzetű 
kistérségekben szeretnénk a közfoglalkoztatást a lehető legjobban megszervezni. Ezekben a 
térségekben egy kazánprogramot is elindítottunk, amelynek eredményei azt mutatják, hogy 25 
százalékára csökkenthető az apríték kazánnal, fatüzelésű kazánnal az energiaszükséglet ára. 
Így ezt egy országos akciótervvé szélesítjük, aminek keretén belül mintegy 1000, azaz ezer 
településen szeretnénk, ha az önkormányzat a kisebb önkormányzati épületeknek, iskoláknak, 
óvodáknak, napközi otthonoknak, magának az önkormányzati épületnek a fűtését ezzel a 
rendszerrel oldaná meg.  

Ez kettős segítséget jelentene: egyrészt azon kis- és középvállalatoknak a támogatását 
jelentené, akik kazánt gyártanak, másodsorban óriási energiatakarékosságot jelentene, és 
harmadsorban pedig az önkormányzatnak a pénzügyi terheltségét is csökkentené ez a 
módszer. 

Gyakorlatilag - összefoglalva - honvédelmi és rendészeti területen ezeket a lépéseket 
emelném ki. Két dologra készültem: az egyik az, hogy az önök kérdéseire választ adjak, és ha 
ezt elfogadják tőlem, akkor van egy feljegyzésem, hogy mit ígértem egy évvel ezelőtt, és 
ebből mi teljesült. Ezt azért merem felvetni, mert több mint a 90 százaléka teljesült az 
ígéreteimnek, így büszkén vállalom a munkatársaim nevében is, hogy ezekről számot adunk 
önök előtt. De miután önök ismerik mind az ígéretet, mind a teljesülést, ezért csak külön 
kérésre szeretném ezt előterjeszteni. 
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Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Képviselői kérdések, hozzászólások 
következnek. (Jelzésre:) Elsőként dr. Harangozó Tamás képviselő úrnak adom meg a szót.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Tisztelt Bizottság! Először is egy olyan témát szeretnék mindenekelőtt az asztalra tenni, 
ami a mai bizottsági ülésünkön is az önök tárcájának előterjesztéseként szerepelt. Jóllehet, ez 
egy 2006-os ügy, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy így két évvel a kormányváltás 
után azt el lehet mondani - mint ahogy az önök jelentése is tartalmazza -, hogy a 2006-os őszi 
rendőri fellépés következtében több mint 270 millió forintot fizetett ki az állam azoknak a 
károsultaknak, akik a rendőrségi túlkapások vagy a rendőri fellépések, jogszerűtlen fellépések 
tekintetében sérültek meg, ami nyilvánvalóan rendben van.  

Egyszer már benyújtottuk ezt a törvényt. Én most arra szeretném kérni a miniszter 
urat; az a jelentés, amelyet önök most benyújtottak, számunkra teljesen elfogadhatatlan, 
vitatható, és ahogy itt az előbbi államtitkári válaszból kiderült, önök által sem védhető 
történet, ami a számkivetettekről és az egyéb megoldásokról szól itt a Balsai-jelentéssel 
kapcsolatban. Ezt a részt is talán most már lassan lezárják, és nem vegzálják tovább az 
állományt, hiszen ennek az alkotmányos berendezkedésben megvannak a megfelelő szereplői, 
amint azt elmondtam, tették is a dolgukat, mind a bíróság, mind az ügyészség, mind akár a 
rendőrség belső fegyelmi eljárásai zömében lezárultak. 

Azt szeretném kérni nagy tisztelettel a miniszter úrtól - és át is adom önnek -, ezt a 
törvényjavaslatot, amelyet egyszer már benyújtottam, most újra be fogom nyújtani, és nagy 
tisztelettel kérem a belügyminiszter urat, hogy személyesen is, akár a minisztérium részéről 
legyen társelőterjesztője vagy vegye a nevére azt a törvényjavaslatot, amely a 2006-os 
eseményekben megsérült rendőrök egyszeri kárpótlásáról szól, miniszter úr, ha a többiek 
sorban rendben vannak.  

A törvényjavaslat pontosan rendezi azt, hogy azok, akiknek az önök által is a 
jelentésben szerepeltetett fegyelmi vagy büntetőeljárásban a felelősségük megállapításra 
került, kizárásra kerülnek ezen törvény hatálya alól, de azt gondolom, annak a sok száz és sok 
ezer rendőrnek is, aki egyébként életét és testi épségét nem kímélve védte ezekben a 
napokban az utcán a békés állampolgárokat elsősorban, legalább a sor végén az önök 
kormányától is illene kárpótlást kapnia. Amennyiben ebben nem lesz partner a Fidesz-
kormány, nyilván a jövőben remélhetőleg lesz rá alkalmunk, hogy megtegyük mi. Most 
odaadom a miniszter úrnak, és nagyon szeretném, ha a Belügyminisztérium csatlakozna ehhez 
a törvényjavaslathoz. (Átadja dr. Pintér Sándornak a papírokat.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő úr hozzászólását. (Dr. Harangozó Tamás: 

Még nem fejeztem be!) Akkor majd ismét szót kér a képviselő úr.  
Annyi pontosítást mindenképpen tennék - hiszen sem a miniszter úr, sem a 

kabinetfőnök úr nem volt itt az előző napirend vitájánál -, hogy számkivetettekről szó sem 
volt, kivetettekről volt szó, ami egészen mást jelent, és Bognár főosztályvezető-helyettes úr 
választ adott arra a kérdésre, hogy annak ellenére, hogy valóban sem a Hjt., sem a rendőrségi 
törvény, sem egyéb vonatkozó jogszabály nem ismeri ezt a kifejezést, azt érti alatta a jelentés, 
hogy azokra az állományban lévőkre vonatkozik, akik saját vagy külső morális megítélés 
alapján nem maradhattak a rendőrségnél, ezért közös megegyezéssel vagy más módon 
eltávoztak. 

Csak szeretném pontosítani, hogy annyira nem volt rossz a helyzet abban a vitában, 
mint amennyire a képviselő úr itt most elmondta. (Dr. Harangozó Tamás: Elnök úr, tényleg 
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nem fejeztem be a hozzászólásomat!) Különböző performanszok eddig ismeretlenek voltak a 
bizottság életében, éppen ezért most bízza rám az ülésvezetés metódusát, és természetesen 
szót fog kapni a képviselő úr a továbbiakban. 

Tóth Gábor képviselő urat illeti a szó. 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szó, ami szó, nem kívánom az 

előttem szólónak a technikáját és hozzászólását minősíteni, én inkább abba az irányba 
szeretnék elmenni, amiben is szeretném megköszönni a Belügyminisztériumnak az elmúlt 
esztendőbéli munkáját, hiszen én gyakorló polgármesterként olyan térségben élek, ahol 
bizony-bizony az elmúlt negyedszázadban folyamatosan gond volt a közbiztonsággal. Bár a 
gondjaink nem oldódtak meg, de azért az mégiscsak beszédes, hogy az elmúlt egy esztendő 
alatt Aszód térségében, a Galga völgyében 212 alkalommal jelentek meg, és tették a dolgukat 
a rendőrség különböző szintű egységei, és biztosították a térségünkben a köznyugalmat és a 
közbiztonságot, miközben igyekeznek azért tisztelt politikai ellenfeleink - időnként akár még 
az ellenség szót is merhetném használni - mindenfélefajta módon izzítani a problémákat, és 
azokat a hátrányos helyzetű embereket, nem csupán roma emberekről beszélhetünk, hanem 
magyarokról is, adott esetben eszközként használni arra, hogy a köznyugalmat és a 
közbiztonságot valamiképpen megzavarják, nem tudván magukat másképpen pozícionálni 
politikailag.  

Egyszerűen elfogadhatatlannak tartom, hogy vannak olyan politikai szereplők, akik 
úgy próbálnak valamiképpen megjelenni a médiumokban, illetve egyéb más nyilvánossági 
lehetőségeket keresve maguknak, hogy időnként magukra hagyott idős embereket és azokat a 
feszültségeket, amelyek megvoltak, megvannak és sajnos meg is lesznek - miután gazdasági 
és társadalmi problémák tömkelege feszíti ezeket az embereket -, megpróbálják politikai 
célokra felhasználni. Tehát ebben mindenféleképpen pozitív előrelépés történt, hiszen a 
számok mégiscsak tények. 

A másik pedig, amiben úgyszintén szeretném a Belügyminisztérium támogatását 
megköszönni, a kazánprogram. Mi magunk is pályáztunk, pályázunk, és próbáljuk azokat a 
lehetetlen, időnként akár a bűncselekmény szintjét is súroló gázszámlákat, villanyszámlákat 
rendezni, amelyeket az előző tisztelt kormányaink ránk hagytak. Már néhány auditációs 
vizsgálat bebizonyította - lásd Győr esetében -, hogy 20-25 százalékkal vannak átverve az 
önkormányzatok, az állampolgárok, hiszen olyan opciókkal és egyéb dolgokkal adtak el 
úgymond szolgáltatói szférát, ami egyszerűen a bűncselekményi kategóriát is akár megüti. 
Tehát ez ügyben sokat segítenek az önkormányzatok részére ezek a fajta úgymond munkák is, 
és energiatakarékosságot, pénzügyi takarékosságot is lehetővé tévő támogatások. 

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Mátrai Márta képviselő asszony következik; őt Dorosz Dávid képviselő úr 

követi majd. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Belügyminiszter Úr! Hasonlóképpen szeretnék fogalmazni, mint ahogy az előttem szóló 
képviselőtársam fogalmazott, hiszen egy megyei jogú város életében a közrend és a 
közbiztonság fenntartása rendkívül fontos dolog, és azáltal, hogy sokkal nagyobb létszámban 
jelennek meg a rendőrök az utcán, főleg a problémásabb területeken, ennek üzenetértéke van 
a városban. 

Azt gondolom, hogy a lakosság közérzete és biztonságérzete - maximálisan 
elmondhatom - növekedett, illetőleg nagyon pozitívan értékelik ennek az előrelépését. 

A kérdésem, amit meg szeretnék fogalmazni a belügyminiszter úr felé: elhangzott itt a 
büntetés-végrehajtási intézetekkel kapcsolatosan a fogvatartottak, elítéltek foglalkoztatása, 
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ami egy óriási dolog meggyőződésem szerint, hiszen hatalmas társadalmi igény 
fogalmazódott meg az elmúlt, mögöttünk hagyott években, évtizedekben az irányban, hogy a 
fogvatartottak saját ellátásukról gondoskodni tudjanak, illetőleg olyan hasznos munkát 
végezzenek, ami esetleg bevételt is jelent a büntetés-végrehajtási intézet számára. Hogy látja 
ön az elítéltek és fogvatartottak létszámnövekedését; illetőleg a jogszabályok változása során, 
ami meggyőződésem, hogy szigorítást jelent, amit helyesnek tartok, és az új büntető 
törvénykönyv fényében, amit a parlament most tárgyal, a jövőbeni, illetőleg, ha netán a 
létszám növekedik, az elhelyezés kérdésében a büntetés-végrehajtási intézetek létszámának a 
bővítését, illetőleg a férőhely bővítésének megoldását tudja-e garantálni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Dorosz Dávid képviselő úr; őt Harangozó Tamás képviselő úr követi. 
 
DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Először is 

szeretném megragadni az alkalmat, hogy magam és a pártom nevében az összes rendvédelmi 
dolgozónak megköszönjem a múlt évi munkájukat, amivel a hazát, illetve a lakosságot 
szolgálták, úgy gondolom, hogy nagyon kiemelkedő munkát végeznek, és ezt mindenképpen 
itt a bizottságban is - ezt az alkalmat is megragadva - el kell ismerni. 

Amit a miniszter úrtól szeretnék kérdezni, az egyrészt az, hogy a miniszterelnök úr 
bejelentéséből tudjuk, hogy még a nyári szünet előtt tárgyalni fogjuk a költségvetés 
sarokszámait, erről szeretnék érdeklődni, hogy a múlt évi költségvetési zárolások, illetve 
bizonyos megszorítások érzékenyen érintették a rendvédelem területét, különösen a 
rendőrséget, ha erről valamilyen előzetes információ egyáltalán rendelkezésre áll, az 
szerintem nagyon hasznos lenne. Ha ezt láthatnánk még a költségvetési folyamat beindulása 
előtt, illetve hogy milyen fő irányvonalakban gondolkodik a jövő évi költségvetést illetően a 
belügyi tárca, ezt is jó lenne látni. 

Egy írásbeli kérdésemre adott válaszában a miniszter úr egy táblázatot közölt a 
rendőrségen belül a személyi állomány fizetésével kapcsolatban, azt szeretném kérdezni, hogy 
továbbra is indokoltnak tartja-e azt a hihetetlen nagy szakadékot, amely a Terrorelhárítási 
Központ dolgozói, illetve a többi rendőrségi dolgozó között tátong. Mi - és ez most vélemény 
lesz, nem kérdés - a Terrorelhárítási Központ felállításával, egész funkciójával, vezetésével és 
a benne megvalósuló kiemelt bérezéssel sem értünk egyet, és azt gondolom, hogy ez egy 
rossz gyakorlat, és rossz vért szül az ilyen mértékű kiemelt bérezés. De erről nagyon szívesen 
meghallgatnám a miniszter úr véleményét, hogy ez valóban indokolt-e, ha már a kiemelt 
bérezést egyáltalán elfogadjuk, akkor is ennek ilyen mértékű és arányú megvalósítása. 

Itt már felvetődött előttem szóló képviselőtársaim részéről a bv-intézetek 
túlterheltsége. Ezzel kapcsolatosan ön az előző, más bizottságokban tett meghallgatása során 
utalt arra, hogy új börtönök építése van tervbe véve. Azt szeretném kérdezni, hogy önnek mi a 
véleménye arról, hogy a börtönök építése kapcsán magántőkét vonjon be az állam. Ez 
szerintem egy nagyon fontos kérdés, és erre vannak nemzetközi tapasztalatok. (Dr. 
Harangozó Tamás: Hazai is.) Mi mindenesetre ezt nem szeretnénk, és azt gondoljuk, hogy ez 
egy veszélyes folyamat lenne, a büntetés-végrehajtásnál a börtönök építésébe és 
működtetésébe jelentős mértékben bevonni a magántőkét. 

Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a jogszabály-változtatások hatására 
- ahogy a képviselő asszony is említette a Btk. változása kapcsán - vannak-e előzetes 
számítások, hogy a bv-intézetek túlterheltsége mennyiben fog növekedni, illetve hogy hány új 
elítéltre lehet számítani, és ezek hogyan fogják a túlterheltséget érinteni. 

Szintén az elmúlt hetek ügye volt a közlekedési szabálysértési bírságokkal kapcsolatos 
mondjuk úgy, hogy polémia. Ebben szeretném megkérdezni a miniszter urat, hogy várható-e 
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változás, nem várható változás, vagy a valóban súlyosan kiemelt és általunk is túl magasnak 
és aránytalanul magasnak tartott bírságok továbbra is meg fognak maradni.  

Szintén a pénzügyek másik oldaláról szeretném kérdezni, hogy pontosan mi látható, 
illetve mik a tervei a minisztériumnak a 2014-es választásokig a különböző rendvédelmi 
szervezetek illetményemelésével kapcsolatban. Itt kiemelten kérdezném a rendőrség és a 
büntetés-végrehajtás kapcsán, hogy a kormányzaton belüli egyeztetésekből, kormányzati 
tervekből, különböző tervezésekből mi látszik, hogy ebből mi, hogyan és mikor tud 
megvalósulni 2014-ig bezárólag. Itt azért emlékeztetnék arra, hogy a választási kampányban 
elég jelentős és konkrét ígéretek hangzottak el ezzel kapcsolatosan. 

Azt szeretném még kérdezni, hogy ön felvetette a múlt évi ígéreteit, illetve annak a 
kilencven százalékos teljesülését, hogy a bűnözés alakulásával, mértékével, arányaival 
kapcsolatban mi lenne az ön szerint, amivel ha egy év múlva itt újra találkozunk, akkor ön 
elégedett lenne, milyen bűncselekményeknél szeretne látványos, illetve konkrétan 
ellenőrizhető adatokban is bekövetkező változást is elérni, illetve hogy ez hogyan fog 
megvalósulni, erre milyen tervei vannak a tárcának. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úr következik. Ezt követően miniszter úr 

válaszol az eddig elhangzott kérdésekre. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Volt szerencsém 

a miniszter úrral viszonylag hosszú szakmai vitát folytatni a Nemzetbiztonsági bizottság 
ülésén, és miután a mostani felvezetőjében viszonylag sok kérdésre kitért, amire akkor nem 
kaptunk választ, és megmondom őszintén, azért is, mert a miniszter úrnak akkor a kollégáján 
keresztül volt egy nagyon sajnálatos és egyébként a sajtót és a bulvármédiát bejárt fiaskója a 
parkolással kapcsolatban, amit csak azért említek meg, mert a bizottsági meghallgatásáról 
egyetlen egy szót nem hozott le egyetlen egy médium sem, az MTI pedig - figyeltem a 
miniszter úr eddigi meghallgatásait - egyetlen egy képviselői hozzászólást, egyetlen egy 
képviselői kérdést sem hozott le az elmúlt három vagy négy bizottsági ülés alatt, ezért azt 
gondoltam, hogy teljesen felesleges a miniszter úrtól ilyen szempontból rendvédelemmel 
kapcsolatos kérdéseket újra megfogalmazni, hiszen miniszter úr már több ízben válaszolt, a 
sajtót vagy legalábbis az MTI-t láthatóan nem érdekli, hogy az ellenzék vagy a képviselők mit 
kérdeznek és mit mondanak. Ezért abszolút a végén kezdeném, és a véleménynyilvánításunkat 
mondanám el az elmúlt egy évről és nyilván valamennyire az elmúlt két évről is, hiszen a 
ciklus felénél van az Orbán-kormány. 

Annyit az elején, hogy azt nem lehet elvitatni, hogy a Belügyminisztérium saját 
hatáskörben nagyon sok erőfeszítést tett, és vannak olyan ügyek, amelyekben előre tudott 
lépni, azt hiszem, ez minimum elmondható. Ettől függetlenül azt szeretném elmondani, hogy 
látjuk egyébként az elmúlt évet a tavalyi évvel együtt is. 

Azt gondoljuk, hogy a rendvédelem és a rendészeti ágazat szintén nem sikerágazata az 
Orbán-kormánynak, és három olyan megközelítést szeretnék elmondani, ahogy mi látjuk ezt a 
kérdést. Nézzük elsősorban az ígéreteiket. Anyagi, költségvetési szempontból nem lett áttörés 
a belügyi tárca tekintetében, és akkor nagyon finom voltam, rosszabb a helyzet, mint a 2010-
es kormányváltás előtt, meggyőződésem, azzal együtt, hogy akkor a válság milyen szintjén 
volt az ország - azzal együtt meg pláne, de azt gondolom, szinte nominálisan is kimutatható. 
A legújabb, egy-két héttel ezelőtt bejelentett megszorítások, ami a tárcát is érinti: ma már 
hárommilliárd forintos nagyságrendben a személyi juttatásokat is érinti, amire éppen várom a 
válaszát a minisztériumnak, hogy ezt hogy kívánják megoldani, amikor a létszám folyamatos 
bővítéséről beszélnek, és azt mondják, hogy nem lesz személyi juttatásban csökkentés, mégis 
honnan fogják a hárommilliárd forintot év közben elvenni a személyi sorról vagy zárolni. Ez 
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egy világcsoda lenne, ha sikerülne létszámleépítés vagy fizetéscsökkentés nélkül megoldani a 
belügyi területen.  

Azt gondoljuk, hogy az állomány szempontjából konkrétan tragikus volt az elmúlt két 
év. A szolgálati nyugdíj megszüntetéséről, a szolgálati nyugdíjasok helyzetéről nagyon sokat 
beszéltünk már, a 16 százalékos csökkentésükkel, azzal, hogy a nyugdíjukat mint olyat, mint 
jogviszonyt megszüntették és elvették. Az a politikai, erkölcsi lenullázása a testületnek, ami 
az elmúlt két évben folyt. A mi megítélésünk szerint a katasztrófavédelem átalakítását inkább 
a tűzoltóság szétverésének lehet hívni. Még egyszer mondom, már politikai véleményt 
formálok, ezt hadd tehessem meg. És attól félünk, hogy egyre több helyen - mint ahogy láttuk 
is - meg fog ez mutatkozni, egyébként a konkrét mentési problémák esetében is. A bv. 
állománya már gyakorlatilag a széthullás szélén van a mi megítélésünk szerint, ami a 
személyi állományt jelenti, miniszter úr; nem a túlterheltsége van csak az intézeteknek és nem 
a fogva tartottak munkáltatása - mert ezen a területen értek el eredményeket, ami egyébként 
közös cél, abszolút támogatjuk, és örülünk is neki -, de a személyi állományról nagyon 
keveset hallunk és az ő lassan teljesen tarthatatlan helyzetükről, az elvándorlásukról, a 
fluktuációról, ami ott van és az elkeseredettségről.  

Teljesen szétverték a szakszervezeteket, jogalkotási módon gyakorlatilag 
megbénították, és lassan felszámolódik az önkéntes alapon szerveződő szakszervezet ezen a 
területen. 

A rendvédelmi karral mi van? Hiszen itt is lettek volna határidők. Nem tudjuk, de ha 
esetleg a miniszter úr beszámol róla, hogy hogyan áll a rendvédelmi kar felállítása, esetleg az 
is érdekes lehet.  

És azt gondolom, hogy az állampolgárok részéről sem egy sikerágazat több 
szempontból az, ami az elmúlt két évben történt; akárki akármit mond, főleg az erőszakos 
bűncselekmények esetében égbekiáltó növekedés van. Az állampolgárokat és a társadalmat 
irritáló méretben van növekedés az erőszakos bűncselekmények elkövetésének számában és 
annak jellegében is, mindenféle ígéret ellenére. 

Nagyon nem tartjuk jónak, sokszor elmondtuk, hogy a szabálysértéseknél és 
egyáltalán a büntetőpolitikában az eszetlen-esztelen büntetések korszaka jött el megint, ami 
nemcsak a hatóságoknak, de az állampolgároknak is elviselhetetlen lassan. Továbbra is 
szeretnénk határozottan állítani, hogy nem jó, hogy a rendőröknek a helyszíni bírságot és 
annak mértékét ilyen szinten állították vissza, mert a rendőröket újra beletaszítják, 
lesilányítják, egy pénzbehajtó automatának tűnik az állampolgár szemében, és ez nem jó sem 
az állománynak, sem az állampolgárnak. Mi továbbra is azt tartjuk helyesnek vagy azt 
tartanánk helyesnek, hogy az objektív felelősség rendszerén keresztül legyenek ezek az ügyek 
elintézve. Szerintünk ez egyik félnek sem jó. 

Zárásként. Alapvetően az Orbán-kormány gazdasági és társadalmi ámokfutása az oka 
annak természetesen, ami a rendvédelem területén is van. Nem állítom, hogy a belügyi 
kormányzat és a Belügyminisztérium kizárólag rendvédelmi eszközökkel meg tudná oldani 
azt a kihívást, ami előtt ma Magyarország van, de az előbb elmondottak alapján, azt 
gondolom, nagyon sok ügyben - ha nem is a BM, hanem az egész kormány vagy éppen a 
kormánypárti frakciók jogalkotása okán - nagyon-nagyon sok probléma van ezen a területen 
is.  

Végezetül nagyon nagy tisztelettel köszönjük mi is a hivatásos állománynak, a 
Belügyminisztérium munkatársainak és mindenkinek, aki ezen a területen a hazáját szolgálja, 
az elmúlt éves munkáját. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a miniszter úrnak a szót, egy 

pontosítást, illetve egy megjegyzést engedjenek meg.  
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A mai bizottsági ülésre, illetve erre a napirendre való felkészülésem egyik jelentős 
állomása volt, hogy az interneten rákerestem a korábbi bizottsági üléseken elhangzottakra, és 
elég részletes beszámolókat találtam, úgyhogy eképpen meg kell hogy védjem a sajtó 
munkatársait a képviselő úr megjegyzésétől, mert kifejezetten tételes kérdés-válaszos cikkeket 
találtam akár az alkotmányügyi bizottságon vagy az emberi jogi bizottságon történt 
meghallgatással kapcsolatban. (Dr. Harangozó Tamás: A Nemzetbiztonsági bizottságra 
mondtam.) 

Miniszter úr, öné a szó. Parancsoljon! 

Dr. Pintér Sándor reagálása 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Igyekszem az 
elhangzottak sorrendjében válaszolni.  

Harangozó képviselő úr első kérdése a 2006-os ügyhöz kötődik, ahol igen, a 2006-os 
különféle jogtalan rendőrségi események során megsérültekkel peren kívüli egyezséget, egy 
bíróság előtti egyezséget kötöttünk. Ennek megfelelően történt az a 270 millió forintos 
kifizetés. 

A törvényjavaslatot, amelyet ön átadott, nem ismerem, mielőtt bármit válaszolnék rá, 
először szeretném megismerni. 

A másik dolog az, hogy a rendőrségen belül, illetve a hivatásos állományon belül a 
korábbi gyakorlattól eltérően a Belügyminisztérium egy teljesen új gyakorlatot vezetett be. 
Ennek az új gyakorlatnak a lényege az, hogy akik szolgálatteljesítés közben jogszerű 
magatartás tanúsításával, szakszerű magatartás tanúsításával hősi halált halnak, azoknak 
teljesen külön ellátásban részesülnek - az eddigiektől függetlenül - a hátramaradott 
családtagjaik. A másik: akik megsérülnek, és a szolgálatukat nem tudják folytatni, függetlenül 
attól, hogy milyen eseménynél vettek részt, és milyen eseménynél sérültek úgy meg, hogy a 
későbbiekben a szolgálat ellátására alkalmatlanok, azokról a Belügyminisztérium külön 
gondoskodik. Tehát függetlenül attól, hogy hol és milyen körülmények között létrejött 
eseményről van szó, mindössze arról van szó, hogy szolgálata közben, jogszerű tevékenysége 
során és szakszerű módon ellátott tevékenysége során szerezte ezeket a sérüléseket. (Dr. 
Simon Miklós távozik az ülésről.) 

Úgy gondolom, hogy ez egy új gondolatsor, amit végig kívánunk vinni, de csak a mi 
kormányzásunk idején új gondolat, korábban ilyen egyáltalán nem volt, és két évvel ezelőtt 
ennek megfelelően vezettem be. Tehát úgy gondolom, hogy nyitott kapukat dönget a 
képviselő úr, amikor a megsérült rendőrök érdekében szól. Természetesnek tartom azt, hogy 
én nem egy külön eseményhez kötöm, hanem általánosságban valamennyi megsérült 
rendőrről beszélek. 

A másik ilyen kérdés Tóth Gábor úr kérdése. Köszönöm szépen az elismerést. A 
rendőrség ugye 212 alkalommal vett részt. Két dolgon változtattunk: létrehoztuk az 
úgynevezett gördülő rendőri munkaszervezést, ami a Készenléti Rendőrség 
szolgálatvezényléséhez kötődik; a másik dolog, ami szintén lényeges kérdés, hogy 
átalakítottuk a központi szerveket, és az előbb a bevezetésben nem is mondtam, hogy több 
mint 3 ezer rendőr az, aki a központi szervektől utcai szolgálatra került. Tehát az átszervezés 
az irodai szolgálat átszervezését is jelentette, és ennek a 3 ezer rendőrnek a közterületen való 
megjelenése meggyőződésem, hogy javított a biztonságon, az objektív és szubjektív 
biztonságérzeten egyaránt. 

A kazánprogram. Mint említettem, mintegy százegynéhány kazánt osztottunk, illetve 
megfelelő pályázat útján adtunk az önkormányzatoknak a 2011. évben, és ennek a 
tapasztalatait felhasználva, meg a büntetés-végrehajtási intézeten belül a Pilot-projektet 
elvégeztük, annak a tapasztalatait felhasználva döntöttünk úgy, hogy országossá tesszük ezt a 
kazánprogramot. Ez most már azt jelenti, hogy több mint ezer önkormányzat jelentkezett erre 
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a programra, ami jelentős energiatakarékosságot fog jelenteni különösen a gáz és a villamos 
energia tekintetében, és egyben olcsóbb megoldást is jelent. Azonkívül a foglalkoztatásba is 
beszámít, hisz a közfoglalkoztatottak azok, akik telepítenek ilyen biomassza-termelésre 
alkalmas növényeket, másrészt összegyűjtik, harmadrészt működtetik a kazánt. Tehát mind a 
foglalkoztatásban, mind az energiagazdálkodásban, mind pedig a pénzügyi gazdálkodásban 
ennek jelentős szerepe lesz. 

Mátrai Márta képviselő asszonynak először is köszönöm a kaposvári kollegák nevében 
is, hogy a rendőrség munkáját jobbnak ítéli, mint korábban volt. Az elítéltek fogva tartása 
tekintetében igen, létszámnövekedés van. Létszámnövekedés van, a korábbi időszakhoz 
képest közel ezer fővel. Hiába nyitottunk két börtönt, Solton és a Gyorskocsi utcában, a 
korábbi 38 százalékos telítettség továbbra is 38 százalékos maradt.  

Viszont elképzeléseink szerint a különféle területen történő elítéltek 
átcsoportosításával javítani kívánunk a helyzeten, ezen túlmenően egy új szervezési javaslat 
van, amelynek értelmében nyári börtönök nyitásán gondolkodunk. A kis időtartamú, tehát a 3-
6 hónapos szabadságvesztéseket a nyári időszakban szeretnénk letöltetni az elítéltekkel, mert 
ebben az időszakban fűtésre, világításra kevesebbet kell fordítani, az elhelyezés körülményeit 
is másképpen lehet és kell kialakítani. Ennek eredményeképpen azt gondolom, hogy a 
hosszabb távú elítélteknek a börtönökben, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekben több 
lehetőséget tudunk adni. Azt gondolom, hogy emberibb lesz a körülmény itt a nyári fogva 
tartás idején is a jelenlegihez képest, és a börtönök túlzsúfoltságát is csökkenteni fogja.  

Dorosz Dávid úrnak a kérdésére, megköszöni a munkát a rendőri és a hivatásos 
állománynak. Ezt köszönöm az ő nevükben is, mind a sajtón keresztül, mind személyesen 
napi parancsban ezt át fogom adni. 

A nyári szünet előtti költségvetési tárgyalásról nem szívesen szólnék, egy dolgot 
viszont mindenféleképpen elmondanék, hogy 2010-ben és 2011-ben az évet adósságmentesen 
zárta a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó valamennyi szervezet. Tehát hiába volt 
esetleg év közben zárolás, év végén nulla forintnyi adóssággal fordultak a 
Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervezetek. Ez hosszú évek óta, 2010 előtt nem 
volt így. 

A költségvetési folyamat tavaszi ülésszaka előtt - miután még műhelymunka folyik, 
akkor tudok majd választ adni. Igyekszünk a kormányon belül is annak érdekében, hogy ez az 
ágazat ne kerüljön hátrányos helyzetbe, hiszen az ország közrendje, közbiztonsága van 
rábízva. 

A személyi állomány fizetésével kapcsolatban kiemelném azt, amit már mondtam, 
hogy hosszú évek óta nem volt fizetésemelés a hivatásos állomány területén. A hivatásos 
állomány területén a tiszthelyettesi állomány januártól 14 ezer forintos fizetésemelésben 
részesült. Hosszú évek óta ez az első fizetésemelés. Azt gondolom, hogy az életpályaprogram 
keretén belül tudunk még olyan, nem közvetlenül megfogható anyagi támogatást adni, ami a 
későbbiekben a hivatásos állomány életszínvonalát emeli. 

A TEK fizetésével kapcsolatban. Én nem tartom soknak a TEK fizetését, a többiekét 
tartom alacsonynak. Tehát remélem, hogy a későbbiekben a TEK fizetési szintjét el fogja érni 
a többi kolléga is, az elkövetkezendő időszakban, ha nem is egy év alatt, de reményeim 
szerint a későbbiekben. 

A büntetés-végrehajtás építésénél. Két börtön épült az elmúlt időszakban PPP-program 
keretén belül, ahol a magántőke megjelent. Ennek a két börtönnek a minősége jobb, 
ugyanakkor a fenntartási költsége, az egy főre eső elítélti költség duplája vagy sok esetben 
háromszorosa a más büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartottakénál. Azt gondolom, hogy 
jelen pillanatban ebben nem gondolkodunk, inkább abban gondolkodunk, hogy az elítélteket 
vonjuk be a büntetés-végrehajtási intézetek bővítésébe. A nyári börtönök keretén belül is az 
elítéltek fogják megépíteni ezeket a nyári börtönöket a munkavégzés során. És - mint ahogy 
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említettem - teljes egészében mind a mezőgazdasági területen, tehát növénytermesztésben, 
hústermelésben, ruhavarrásban viszont az elítéltek saját magukat, meggyőződésem szerint, el 
fogják tudni látni. Ne felejtsük el, hogy 17 ezer ember ellátásáról van szó, annyian vannak 
jelen pillanatban fogva tartva, elvileg a 17 ezer ember önmagát el kell hogy tudja látni. 

A túlterheltségre és a jogszabályváltozásokra. Én azt gondolom, ha a jogszabálykövető 
magatartáson tudunk változtatni, és az állampolgáraink a jogkövető magatartást választják a 
büntetés-végrehajtási intézet cellái helyett, akkor a későbbiekben nem kell tovább bővíteni ezt 
a létszámot. Ha a jogkövető magatartáson nem tudunk változtatni, akkor a bűncselekmények 
száma emelkedni fog. De a rendőrség egyre több elfogást tud végrehajtani, és így sajnálatos 
módon egyre több lesz az elítéltek száma is. 

A közlekedési szabálysértések tekintetében. Annyit szeretnék elmondani, hogy 
munkabizottság alakult ebben a kérdésben, a jelen lévő képviselő úr, Bíró Márk úr ennek a 
munkabizottságnak a képviselői oldalról az egyik képviselője. Szeretném hozzátenni, lehet 
hogy ezek az intézkedések első ránézésre egy kicsit keménynek bizonyulnak, de ha az 
eredményt nézzük: az Európai Unió az elmúlt évi tevékenységünkhöz a legnagyobb 
elismerést adta, és a közlekedés területén Dániával megosztva az első díjat Magyarország 
kapta a közlekedés területén történő javulás, a közutakon történő halálesetek csökkentése és a 
szabályszerű közlekedés betartása miatt. Úgy gondolom, hogy ez a nemzetközi elismerés 
azért azt mutatja, hogy jó úton járunk akkor, amikor ezeken a területeken megfelelő 
változtatást kívánunk. 

Ezenkívül van egy új irányelv az Európai Unión belül, amit a mi elnökségünk során 
fogadtak el, ez pedig szintén a közlekedés területére vonatkozik, ahol 2020-ra újabb 
50 százalékkal akarják csökkenteni a közúton elhaltak számát, és gyakorlatilag 2050-ig meg 
akarják szüntetni, hogy közúton bárki is elhalhasson. Ne felejtsük el, hogy néhány évvel 
ezelőtt még egy kisvárosnyi magyar ember halt meg a közutakon, és nem szeretnénk, ha ez 
visszatérne.  

Ennek az irányelvnek a mihamarabbi bevezetése érdekében a salzburgi fórum nyolc 
országa úgy döntött, hogy hamarabb bevezeti ezeket közösen, mint ahogy az irányelv erre 
határidőt szab. A héten utazom, a csütörtöki nap Prágába, ahol a salzburgi fórum országai 
ennek érvényt kívánnak szerezni, és egy közös elképzelést kívánnak megvalósítani. A 
részleteit még egészen pontosan nem tudom, de szeretném, ha Magyarország ebben részt 
venne, hiszen ha a környező országokkal azonos lenne a közlekedési szabálysértések 
elbírálásának is az elve, akkor a külföldi által Magyarországon elkövetett szabálysértéseknél 
ezek az országok behajtanák az általunk kivetett szabálysértést, és Magyarországra átutalnák, 
illetve ugyanezt tennénk mi is a külföldi területen magyar állampolgárok által elkövetett 
szabálysértések esetében. Ha itt mi olcsóbbak lennénk, kisebb bírságokat fizetnénk, mint 
Szlovákia, Horvátország, Szlovénia vagy Ausztria, akkor úgy gondolom, hogy nem ugyanazt 
az eredményt érné el az Európai Unió irányelve, de a közös salzburgi fórumnak az 
elképzelése sem. Tehát itt, úgy gondolom, hogy a nemzetközi területhez bizonyos mértékig 
igazodnunk kell. 

A bűnözés alakulására én nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni. Egyértelmű 
társadalmi jelenségről van szó. Itt is elmondtam a legelső beszédemnél, amikor még a 
miniszteri kinevezés előtt meghallgattak, hogy két ember volt, aki azt hitte, hogy a bűnözést 
meg lehet szüntetni, az egyiket Ducénak, a másikat Sztálinnak hívták. Mi tudjuk, hogy 
társadalmi jelenség, nem lehet rendőri eszközökkel megszüntetni, a társadalom képe az, ami a 
bűnözésben megjelenik az önkéntes jogkövetésről, a mások jogainak a tiszteletben tartásáról. 
Én minden pozitív irányú változást szerencsésnek tartok, azonban első számú szempont, hogy 
a közterületen elkövetett bűncselekmények számát próbáljuk meg csökkenteni, különösen a 
garázda, különösen az életelleni bűncselekmények területén az elfogásokat biztosítani. Tehát 
ha azt vesszük, hogy a családi tragédiák zárt ajtók mögött hogy alakulnak, ezt rendőri 
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eszközökkel, módszerekkel - lásd a kulcsi ügyet - megelőzni nem tudjuk. Itt a társadalomnak 
az oktatástól, az egymás mellett élés szabályainak a betartásától, az önkormányzatoknak az 
odafigyelésétől, a pártoknak ennek a problémának a figyelemfelkeltésétől kezdve 
mindenkinek a közös munkájára szükség van. 

Harangozó Tamás képviselő úr második hozzászólásához. Mind a ketten tudjuk, hogy 
a sajtó a Belügyminisztérium hatáskörén kívül eső dolog. Itt szeretném idézni Johnson elnök 
egyik mondatát, hogy a sajtóval békében kell lenni (Dr. Harangozó Tamás: Ez az a szint, 
amikor már mindegy, miniszter úr!), és ennek megfelelően a Belügyminisztérium ezt a békét 
egyelőre a sajtón belül tartja. 

Saját hatáskörben feltett kérdésekre, illetve elmondott véleményekkel kapcsolatban. 
Ön azt mondja, hogy a rendvédelem nem sikerágazat jelen pillanatban a kormányon belül. Én 
meg azt gondolom, hogy a Belügyminisztérium egy sikerágazat a kormányon belül is, és úgy 
gondolom, hogy ezt nemcsak én mondom, hanem azok az állampolgárok, akiket 
megkérdeztünk, azok az önkormányzatok, amelyeket megkérdeztünk. Nem bíztuk a véletlenre 
vagy egy-egy önkormányzati megnyilvánulásra, hanem azt tettük, hogy valamennyi 
önkormányzathoz egy kérdőívet küldtünk ki, és egyetlen egy önkormányzat volt, amelyik első 
kérésre nem válaszolt erre. Ennek a kérdőívnek a válaszaiból merem azt mondani, hogy igen, 
elégedettek a Belügyminisztérium bizonyos tevékenységével. Vannak hiányosságaink, nem 
vagyunk tökéletesek sajnos mi sem, ezeken szeretnénk javítani.  

Hogy még jobb legyen ennek a kérdőívnek az összeállítása, akkor én most felkérem a 
jelen lévő parlamenti pártokat, tegyenek javaslatokat, hogy mit kérdezzünk meg legközelebb 
az önkormányzatoktól. Ígérem, hogy ezeknek a kérdéseknek az eszenciáját összegyűjtjük, 
megtesszük, szakértőket is bevonunk, mert úgy gondoljuk, hogy a kevesebb területről 
összegyűjtött információkkal szemben pontos és precíz választ tudnak adni, hogy valójában 
hogyan ítéli meg az ország közvéleménye a Belügyminisztérium tevékenységét. 

Az anyagi problémákra visszatérve szeretném elmondani, hogy ezeket az anyagi 
problémákat - mint említettem - december 31-ig minden évben a kormány a 
Belügyminisztériumon belül rendezte, tehát adósságállománnyal nem fordult egy évben sem a 
Belügyminisztérium a következő évre.  

Szeretném arra is ráirányítani a figyelmet, hogy míg korábban ugye 116 ezer forint 
volt a kafetériapénz, az elmúlt években a Belügyminisztérium a hivatásos állománynak és a 
területén dolgozóknak 200 ezer forintra emelte a kafetériáját, és szeretném azt is elmondani, 
hogy a tiszthelyettesi állomány 14 ezer forintot januártól kezdve többletbérként hazavisz. 
Tehát ilyen hosszú éveken keresztül nem fordult elő ezeken a területeken, és úgy gondolom, 
hogy ez sikerként könyvelhető el, ez a munkatársaink megbecsültségét is mutatja.  

A szolgálati nyugdíj területén, úgy gondolom, volt egy társadalmi igazságtalanság, 
amit most igyekeztünk helyrehozni. Ez azt bizonyítja, hogy öt évvel az általános szolgálati idő 
lejárta előtt a rendelkezési állományban már pihenhetnek a kollegák, kivéve, ha rendkívüli 
állapot van az országban, akkor nincs ideje a pihenésnek, a másik területen viszont 
helyrehoztuk azt a dolgot, hogy akik megfáradtak több mint 20 éves szolgálat után, azok 
könnyített szolgálatban tevékenykedhessenek. 

A büntetés-végrehajtás széthullását nem tapasztalatom semmilyen területen. Úgy 
gondolom, hogy van egy megfelelő, egységes rendszerben dolgozó egység, amelyik képes 
volt a fordulatot felvenni a foglalkoztatás területén is, és mint említettem, 500 millió forintos 
bevételre tett szert a közfoglalkoztatásra, amit a különféle büntetés-végrehajtási intézetek 
életkörülményeinek javítására tudunk fordítani. 

És van még egy dolog, amit szeretnék elmondani, ami talán bizonyítja az általam 
elmondottakat. Ez pedig a fluktuáció, felvetődött a fluktuáció. Téves információkat kaphatott, 
képviselő úr, mert a korábbi évekhez képest a fluktuáció az egyharmadára csökkent; nem 
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növekedett, egyharmadára csökkent. Ez azt bizonyítja, hogy jó úton járunk, az állomány 
szívesen van a területen, és ennek megfelelően nem kívánja elhagyni a pályát. 

A rendvédelmi karral kapcsolatban. Miután nem alakult meg, csak jogszabály van 
róla, a rendvédelmi kar megalakulását követően kívánok választ adni, de azt gondolom, hogy 
ennek a karnak a megalakulása semmilyen módon nem befolyásolja a Belügyminisztérium 
sikerét vagy sikertelenségét jelen pillanatban, a későbbiekben meg azt gondolom, egy olyan 
támasz lehet a vezetők tekintetében, hogy közvetlen információt tudnak az állomány 
helyzetéről kapni.  

Az állampolgár részéről nem siker, mint említettem, a mi kérdésünk alapján más a 
véleményünk. Azt, hogy növekedett a bűncselekmények száma, még a kinevezés előtt 
mondtam: több rendőr lesz az utcán, el fogják fogadni a feljelentéseket, bejelentéseket, ergo 
várható volt ez a növekedés, de a reagálás is megfelelő ezeken a területeken. 

A helyszíni bírság kérdésére. Kérem, azért egy dolgot vegyünk figyelembe! A 
korábbiakban a rendőr 16 esetben alkalmazhatott figyelmeztetést és helyszíni bírságolást. 
Jelen pillanatban valamennyi szabálysértés esetén alkalmazhat figyelmeztetést, és alkalmazhat 
helyszíni bírságolást, nem kötelező, de alkalmazhatja. Tehát a rendőrnek korábban kötelező 
volt feljelentést tenni meghatározott szabálysértéseknél; több mint nyolcvan olyan 
szabálysértés volt, ahol kötelező volt neki feljelentést tennie, ha észlelte. Azt gondolom, hogy 
jelen pillanatban, ha az állampolgár tevékenységét úgy ítéli meg, akkor ott a helyszínen csak 
figyelmeztetésben kell részesítenie. 

Tehát azt gondolom, hogy itt kétféle dolog történt. Az egyik oldalon azok, akik nem 
notórius visszaesők, véletlenül kerültek egy szabálysértési helyzetbe, enyhébb elbírálásban 
részesülhetnek első esetben akkor is, ha figyelmezteti őket a rendőr, és akkor is, ha helyszíni 
bírságolja, viszont a notórius visszaesők ellen - például van olyan magyar állampolgár, aki 
tavaly 45 esetben lépte túl a megengedett sebességet, egy évben, nem tudom, ha válogatta a 
traffipaxot, akkor is rendkívül gyorsan kellett minden alkalommal mennie - meg olyan 
szankciókat kell bevezetni, hogy ezt a magatartást megszüntesse, mert a gyermekeink, az 
idősek életét veszélyeztetik az ilyen vezetési stílussal. 

Azzal a megjegyzéssel kapcsolatban, hogy a gépkocsivezetőm a kiszállítást követően 
rossz helyre állt, azt gondolom, hogy én lezártnak tekintem a fegyelmi kiszabásával, a 
fegyelmi felelősség maximumát kapta a kollégám. Ő is elismerte a felelősségét. 

Az objektív felelősségi rendszerrel óvatosabban bánjunk így a szabálysértés 
tekintetében, mert az objektív felelősség pontosan meghatározza, hogy mennyit kell mondani, 
míg a rendőr a figyelmeztetés keretén belül egyéb mérlegelést is elvégezhet. 

Az utolsó mondat az, hogy sok a probléma. Én ezt nem tapasztalom. Én azt 
tapasztalom, hogy vannak olyan feladatok, amelyeket meg kell oldani. Feladat van, probléma 
nincs. 

Köszönöm szépen.  

Elnöki zárszó  

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor engedjék meg, hogy én is néhány gondolatot mondjak, 
részben olyanokat is, amelyek eddig nem kerültek szóba, részben pedig én is hadd kezdjem 
azzal, amivel már néhányan kezdték, hogy mind az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának, mind a magam nevében szeretném megköszönni a Belügyminisztérium 
irányítása alá tartozó szerveknek a tavalyi évi áldozatos munkáját.  

A kiemelendő néhány gondolatot hadd folytassam azzal, hogy valóban figyelemre 
méltó a nehéz, vagy nem megfelelő, vagy nem a legmegfelelőbb gazdasági körülmények 
között a kiegyensúlyozott gazdálkodása ezeknek a szerveknek, és talán ami még ennél is 
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fontosabb, és szerintem nem is került most itt szóba, az a következmények gyakorisága, 
illetve az a vállalás, ami talán a legteljesebb mértékben teljesült, amely szerint minél kevesebb 
elkövetett bűncselekmény maradjon következmények nélkül, hiszen az egyik legfontosabb 
meghirdetett ígéret, mondjuk így, éppen erre irányult, hogy tudják azt az állampolgárok, hogy 
bármit is követnek el, az nem marad következmények nélkül.  

Éppen ennek a következménye az, ha már a következményeknél tartunk, amit a 
miniszter úr is említett, hogy nő az ismertté vált és felderített bűncselekmények száma, éppen 
ezért zsúfoltak a büntetés-végrehajtási intézetek; ez a 138 százalék is erre utal, annak ellenére, 
hogy további börtönférőhelyek nyíltak meg. Én ezt egy nagyon jó és sikeres tendenciának 
tartom, amit külön szeretnék kiemelni a tavalyi év kapcsán. Ami ennél még jobb, az a 
társadalmi üzenete, amely szerint - és igyekszem nem ismételni magam - ma már tudják az 
állampolgárok, hogy ezeket a bűncselekményeket vagy bármely bűncselekményt elkövetni 
nem érdemes, mert a rendőrség munkájának hatékonysága, illetve a Belügyminisztérium 
irányítása alá tartozó szervek munkájának hatékonysága folyamatosan javul. 

Erre külön felhívva a figyelmet, szeretném még egyszer megköszönni a miniszter 
úrnak és mindenkinek, aki az ő irányítása alá tartozik, a tavalyi évi munkáját. A beszámolóról 
szavaznunk nem kell, a bizottság jóváhagyólag azt tudomásul kell hogy vegye, mindezt a 
magunk részéről megtesszük. 

A miniszter úrnak köszönjük szépen a részvételt és a kabinetfőnök úrnak is, a 
bizottság tagjainak pedig a mai napi munkáját. (Dr. Pintér Sándor: Köszönöm szépen, elnök 
úr, köszönöm szépen mindenkinek. Jó munkát kívánok!) Köszönjük. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Még a tisztelt képviselők felé lenne mondandóm. Szeretném 
jelezni, hogy jövő héten, május 31-én, csütörtökön, 10 órakor ülést tartunk, és sort kerítünk 
dr. Hende Csaba miniszter úr éves meghallgatására is. 

Itt szeretném jelezni, hogy Juhász Ferenc képviselő úr felé még tartozásunk van e 
tárgyban, egyrészt a kecskeméti bizottsági ülés folytatása a honvédség technikai fejlesztésével 
kapcsolatos kérdéskörben, másrészt pedig a honvédség személyi állományának alakulása 
körében. Az előzetes egyeztetések úgy folynak, hogy ezekre a kérdésekre lehetőség szerint 
kerüljön sor, hogy korábbi ígéretünknek megfelelően ezekre a kérdésekre a bizottság választ 
kaphasson. 

A mai napi munkájukat köszönöm, további szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc)  
  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 


