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Napirendi javaslat 
 
 

 
1. Papp Károly rendőr vezérőrnagy országos rendőrfőkapitány-jelölt kinevezés előtti 

meghallgatása. (A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (2) 
bekezdése alapján.)  
Meghívottak: 
A Belügyminisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

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

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Básthy Tamás (KDNP) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
Papp Károly rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt 
  
 

Megjelentek  

Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok (Országos Rendőr-főkapitányság) 
Lukács Anita r. alezredes (Országos Rendőr-főkapitányság)  
Dr. Nagy Krisztina főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Szinay Ildikó parlamenti titkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Némethi Csanád parlamenti titkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 40 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának az 
ülésén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat, 
Kontrát Károly urat, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, illetve Papp Károly 
tábornok urat. Köszöntöm valamennyi megjelent vendégünket és a sajtó munkatársait. 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. Megállapítom, hogy 11 fő 
személyesen jelen van, helyettesítési megbízást 7-en adtak, ekképpen bizottságunk 18 fővel 
határozatképes. 

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs 
változás. Kérdezem, hogy ki az, aki a kiküldött napirendi javaslattal egyetért. Kérem, 
kézfeltartással jelezze a helyettesítésekre figyelemmel! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Papp Károly rendőr vezérőrnagy országos rendőrf őkapitány-jelölt kinevezés 
előtti meghallgatása 

Rá is térünk ennek tárgyalására. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § 
(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az országos rendőrfőkapitányt a miniszter javaslatára a 
miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A jelöltet a kinevezést megelőzően az Országgyűlés 
feladatkörrel rendelkező bizottsága meghallgatja, és alkalmasságáról állást foglal. 

A felkérés megérkezett, vezérőrnagy úr életrajzát képviselőtársaim megkapták. 
Elsőként megadom a szót miniszter úrnak, hogy ismertesse álláspontját. Parancsoljon, 
miniszter úr, öné a szó! 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter bevezetője 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Köszöntöm a bizottság 
tagjait, és örülök, hogy bemutathatom Papp Károly urat. A Belügyminisztérium célkitűzése az 
volt a kormányváltást követően, hogy jobb közbiztonságot adjon az országnak, nagyobb rend 
legyen az országban. Ennek érdekében átszerveztük a rendőrséget. 

Ezt az átszervező munkát Hatala József altábornagy úr végezte el a 
Belügyminisztérium irányításával, azonban Hatala József altábornagy úr a 62. életévét betölti 
a holnaputáni napon, február 3-án, és a hivatásos szolgálatról szóló törvény értelmében nem 
szolgálhat tovább. 

Az ő érdemeinek elismerése mellett kerestük azt, hogy ki tudja folytatni azt a 
megkezdett munkát, amelyet ő a Belügyminisztérium irányításával elkezdett. Olyan utódot 
kerestünk, aki szakmaiságában, emberségében, erkölcsiségében megfelelő erre a feladatra. 
Olyan, akinek megfelelő felkészültsége is van az Országos Rendőr-főkapitányság teljes 
körére. Így választottuk ki Papp Károly urat, aki helyettesként már támogatta Hatala tábornok 
úr munkáját. Őrá esett a választás, hiszen kitüntetéssel végezte el a határőrizeti iskolát, a 
Kossuth Lajos Katonai Főiskola határrendészeti szakát. Ennek megfelelően először 
határőrként tevékenykedett, majd átkerült a rendőrség hivatásos állományába. A rendőrség 
hivatásos állományában egyes lépcsőfokokat, rendfokokat elérve, haladt előre a ranglétrán. 

Egy parancsnoki képzés keretén belül figyelt rá fel az Országos Rendőr-főkapitányság 
és a Belügyminisztérium, így megyei rendőr-főkapitányi kinevezést kapott, majd a megyei 
rendőr-főkapitányi kinevezését követően először a Készenléti Rendőrség parancsnoka lett, 
majd országos parancsnokhelyettes. 
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A felkészültségét, teljesítő képességét én személy szerint is ismerem, de a szakma 
belülről is ismeri és elfogadja a parancsnoklási készségét, képességét. Eddigi munkássága 
feljogosítja arra, hogy parancsnokként jelöljem az országos rendőr-főkapitányi székre.  

Azt kérem a képviselő uraktól, hogy támogassák Papp Károly úr kinevezését, 
tegyenek fel kérdéseket, hogy milyen módon kívánja a későbbiekben folytatni ezt a munkát, 
és azt kérem, hogy valamennyien egyöntetűen támogassák, hiszen az országnak a közrendje, 
közbiztonsága közös ügy. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Megkérdezem vezérőrnagy urat, hogy 

kíván-e egy pár szót mondani. Parancsoljon, öné a szó! 

Papp Károly rendőr vezérőrnagy, rendőrf őkapitány-jelölt bemutatkozása 

PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm szépen. 
Elnök Úr! Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Megtiszteltetés számomra, hogy a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság országos rendőrfőkapitány-jelöltként a mai napon meghallgat. Ahogy 
belügyminiszter úr elmondta, az elmúlt két és fél évből másfél évig az országos 
rendőrfőkapitány úr rendészeti, illetve általános helyetteseként teljesítettem szolgálatot. 

Tisztelt Uraim! Az államnak, az országnak alapértéke a közrend és a közbiztonság, és 
ez elsősorban a polgárok szubjektív biztonságérzetén mérhető le. Tehát én azt gondolom, 
hogy a rendőri szakma minden szegmensében minden rendőrnek, az őrmestertől a 
vezérőrnagyig bezárólag az elsőrendű feladata szolgálni a társadalmat, reagálni azokra a 
kihívásokra, amelyek a polgárok, az önkormányzatok részéről a közrend és a közbiztonság 
vonatkozásában érződnek, legyen ez bűnügyi szakterület, legyen közrendészet, legyen 
közlekedésrendészet, legyen határrendészet, az illegális migrációval kapcsolatos 
kérdéscsoport. 

Emellett nagyon fontos, mivel nagyon fiatal a rendőrség személyi állománya, hiszen 
33 év az átlagéletkor, hogy a vezetői, parancsnoki irányító munkában egy szemléletváltás 
legyen, a parancsnoki nevelőmunkára, a személyi állománnyal való foglalkozásra sokkal 
nagyobb figyelmet és hangsúlyt kell fektetni minden irányítói, parancsnoki és minden vezetői 
szinten. 

Természetesen megfelelő közrendet és közbiztonságot együttműködők nélkül nem 
lehet biztosítani, ezért a korábbi évek jó gyakorlatának megfelelően maximálisan kívánok 
támaszkodni a társ- és együttműködő szervek tevékenységére, az önkormányzatokra és a 
polgárőri tevékenységre. 

Ha van kérdésük, akkor állok a kérdések megválaszolása elé. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bízom benne, hogy lesznek, nekem mindenképpen van, 

de megkérdezem a bizottság tagjait, hogy óhajtanak-e kérdezni. Elsőként Csampa Zsolt 
alelnök úr. Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Jelölt úr, Tábornok Úr! Azt gondolom, hogy az első szó minden 
tekintetben a köszöneté. Köszönet Hatala József altábornagy úrnak az eddigi munkájáért, mert 
úgy gondolom, hogy az előző bizottsági ülésen, amely egy rendkívüli bizottsági ülés volt, 
ennek keretében meghallgattuk itt a különböző, rendőrséggel kapcsolatos dolgok kapcsán. Azt 
gondolom, hogy itt ellenzéki és kormányoldalról a rendőrfőkapitány úr megkapta azt a 
támogatást és azt a bizalmat is, amit itt végighallgathattunk. 

Úgy gondolom, hogy a helyettesként most már előrelépő vezérőrnagy úr támogatta a 
korábbi főkapitány úr munkáját, de úgy gondolom, hogy azért lehet egy-egy kérdést feltenni, 
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hiszen azért egy főkapitányi elképzelésekkel rendelkező embernek – már így fogalmazok – 
azt gondolom, hogy lehetnek vagy vannak olyan részek, amelyeket esetlegesen újként vagy 
újdonságként kezelhet a rendőrség munkája tekintetében. 

Az előző bizottsági ülésen is megkérdeztem, és úgy gondolom, hogy ez fontos, mert itt 
az alapértékek, a közrend, a közbiztonság szó elhangzott, és a kihívásokról beszélt itt 
vezérőrnagy úr, nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy a közterületen lévő jelenlétet, annak a 
növelését, az eseményekre történő reagálási időt esetlegesen hogyan kívánják vagy milyen 
módon szeretnék még jobbítani. Nem azt mondom szándékosan, hogy megoldani, mert úgy 
gondolom, hogy az előző bizottsági ülésen azért kielégítő válaszokat kaptunk akár a reagálási 
idő, akár a bűnügyi statisztikák valamilyen szintű javulásával kapcsolatban a felderítés 
kapcsán, a bűncselekmények, kiemelt bűncselekmények esetén lényegében mondhatom azt, 
hogy majd’ 24 órán belül gyakorlatilag kézre kerülnek a tettesek. De azért mindig azt 
mondjuk, hogy egy bűn is sok, egy perc is sok adott esetben, ezért a rövid időn belüli 
reagálásnak a növelését hogyan lehet esetleg elérni? 

A másik kérdés, amit fel kívánok tenni, az pedig a körzeti megbízottakkal kapcsolatos, 
hiszen miniszter úrnak a 2010-es meghallgatásán határozott álláspontja volt a körzeti 
megbízottak erősítése és gyakorlatilag megerősítése tekintetében a rendőrségen belül, és 
ezáltal gyakorlatilag a jelenléte tekintetében. Ebben adott esetben mind erősítésre, mind 
esetleg valamilyen szintű megerősítésre van-e elképzelése vezérőrnagy úrnak? Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Vezérőrnagy úr, parancsoljon! 
 
PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm szépen. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A lakosság szubjektív biztonságérzetének a mérésekor a 
polgárok számára a legfontosabb az, hogy látnak-e a közterületen egyenruhás rendőri 
jelenlétet. Az egyenruhás rendőri jelenlét nemcsak megjelenik, hanem intézkedő, aktív, 
határozottan fellépő rendőröket takar-e, és a jogsértésekkel szemben milyen gyorsan tudja ezt 
a törvényes, ugyanakkor szakszerű, de differenciált fellépést a rendőrség megtenni. 

Az elmúlt években egy rendkívül nagy létszámfejlesztésen ment át az Országos 
Rendőr-főkapitányság és alárendelt szervei. Ez elsősorban a tiszthelyettesi állomány 
kategóriát érintette, hiszen a közterületi rendőri jelenlétnél a derékhad a tiszthelyettesi 
állomány. Ők azok a munkatársaim, akik a szürke hétköznapokban, január 1-jén 0 órától 
december 31-én 24 óráig védenek és szolgálnak a közterületeken. 

2010. január 1-jén a tiszthelyettesi állomány kategóriából 2323 rendőr hiányzott, ez év 
január 1-jén ez a hiány 807 fő, és jelenleg 669 fő van rendészeti szakközépiskolákban, akik 
július 1-jével szolgálatba fognak állni. 

Tehát ha ez a létszám stabilizálódik - márpedig úgy tűnik, hogy stabilizálódni fog -, 
akkor július 1-jét követően 140 fős létszámhiány lesz a tiszthelyettesi állománykategóriában. 
Ennyire szükség van, mert a szervezési állománytáblát bemerevíteni nem lehet, hiszen 
lehetnek olyan egyéni kérelmek, kérések, amelyek az áthelyezéseket és az állomány fogadását 
akár családi ok, magánjellegű, más problémák miatt szükségessé teszik. 

Bevezettük, elindítottuk és reményeim szerint, ha a bizottság támogatni fog és a 
kinevezést megkapom, akkor készségszintre fogjuk fejleszteni a helyi és a területi rendőri 
szerveknél a heti szolgálati koordinációt és a heti szolgálati pontosítást. Ez azt jelenti, hogy a 
körzeti megbízotti szolgálattól felfelé, egészen a Készenléti Rendőrség állományának a 
bevonásáig, a térségben időben, térben is összehangoljuk a közterületi munkát és a közterületi 
szolgálatot, megszüntetjük a párhuzamosságokat, ezzel is egy nagyobb lefedettséget 
biztosítva. Természetesen ezt nemcsak egy rendőrőrs, egy rendőrkapitányság vagy egy 
megyei rendőr-főkapitányság vonatkozásában kívánom megvalósíttatni, hanem a megyei 
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rendőr-főkapitányságok együttműködésében is. Ez egy sokkal szakhatékonyabb és sokkal 
költséghatékonyabb fellépést fog mutatni és fellépést fog teremteni. (Megérkezik az ülésre 
Borbély Lénárd.) 

Az állandó rendőri jelenlét biztosítása érdekében elindítottuk - és ezt kinevezésem 
során tovább kívánom folytatni - azt a mozgóőri szolgálati rendszert, amely a kritikus 
helyeken folyamatos gyalogos rendőri jelenlétet tesz lehetővé. A megyei rendőrfőkapitány-
helyettesek referáltatása, egyes önkormányzatok visszajelzései alapján a polgárok ezt nagyon 
jól fogadták, hiszen azokat a kritikus pontokat akár a fővárosban, a megyei jogú városokban 
sikerült rendőrileg ellenőrzés alatt tartani, és sikerült visszaszorítani azokat a nemkívánatos 
magatartásokat, amelyek a szürke hétköznapokban a polgárokat rettentő módon zavarták. 

Elrendelésre került és ezt folytatni kívánom a gyalogos szolgálat növelése érdekében, 
hogy a gépkocsival szolgálatot teljesítő rendőröknek, amennyiben nincs olyan szolgálati 
feladatuk, szolgálatuk legalább 50 százalékát gépkocsin kívül, gyalogos járőrszolgálatban kell 
eltölteniük. Természetesen a nagyobb vidéki városok és a főváros vonatkozásában a bűnügyi 
operatív helyzethez, a közbiztonsági helyzethez igazítva ez egy 35 százalékos mértékben 
került kijelölésre. 

Bevezettük és folytatjuk a gördülő akciót, amit elsősorban a Készenléti Rendőrség 
bevetési osztályai állományára kívánunk rátelepíteni. A tavalyi évben befejeztük a Készenléti 
Rendőrség vidéki diszlokációjának a kiépítését, és már a Dunántúlon és a keleti országrészben 
is három vidéki bevetési osztállyal rendelkezik a Készenléti Rendőrség. Ezen túlmenően a 
fővárosban bővítettük a bevetési osztályok számát, és jelentősen, 1300 fővel megemeltük a 
Készenléti Rendőrség bevetési állományát. 

A következő napokban is lesznek olyan megyék, lesz olyan megye, ahol a Készenléti 
Rendőrség a bűnügyi operatív helyzetre tekintettel, nagyobb létszámmal fog megjelenni. 
Természetesen ez a helyzetnek nem tüneti kezelése, hiszen a rendészeti megjelenés mellett 
nagyon fontos ezeken a területeken a megfelelő bűnügyi felderítő, megelőző operatív munka 
végzése, tehát egy komplex rendőri fellépés és egy komplex rendőri támadás lesz azon 
nemkívánatos jelenségek ellen, amelyek félelmet keltenek az állampolgárokban és jelentősen 
rontják a szubjektív biztonságérzetüket. 

A fővárosban bevezettük tavaly is, és a jó idő beálltával, várhatóan márciustól 
kezdődően a Készenléti Rendőrség vidéki bevetési osztályainál is bevezetjük a kerékpáros 
járőrszolgálatot. Ennek az előkészítése az érintett megyei rendőr-főkapitányságokkal 
megtörtént, a logisztikai feltételek biztosítása pedig február végére a Készenléti Rendőrség 
által befejeződik. 

Valóban, amit alelnök úr mondott, nagyon fontos emellett a rendőri reagálás. 
Megkezdődött, és már két megyében mintajelleggel működik, a mai naptól kezdve már 
további két megyében az új tevékenységirányítási központi rendszer bevezetése, amely 
nemcsak ügyeletek összevonását, hanem a megfelelő informatikai háttérrel történő ellátását is 
látja, és ebből azt a tapasztalatot, azt a következtetést szeretnénk majd levonni egy év 
elteltével, hogy egy sokkal hatékonyabb, gyorsabb rendőri reakcióra lesz lehetőség. 

Tehát még jelen pillanatban rádión megkérdezik azt, hogy hol van éppen a szolgálat, 
amely szabad és küldhető egy-egy bejelentésre. Innentől kezdve informatikai felületen látható 
lesz az ügyelet előtt, hogy az adott megyében hol vannak a közterületen szolgálatot teljesítő 
rendőrök, milyen állapotban van a járőr, tehát küldhető, pihenőidőben van vagy nem szabad, 
és azonnal az eseményre már parancsot, utasítást tud adni a tevékenységirányító, és tudja 
mobilizálni a rendőri egységet és a rendőri erőket. 

A körzeti megbízotti területek kialakítása befejeződött, és 99,3 százalékban - ez egy 
tegnapi adat - a körzeti megbízotti státuszok betöltésre kerültek. Közel 3400 körzeti 
megbízotti hely került az elmúlt időszakban kialakításra, mindösszesen 13 olyan szolgálati 
hely van, ahol jelenleg még nincs körzeti megbízott. A szaktanfolyamra történő vezénylése 
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megtörtént az állománynak, és reményeim szerint a következő hetekben ezt a létszámot is 
pótolni tudjuk, és száz százalékos lesz a körzeti megbízotti helyek betöltése. 

Nagyon határozott intézkedéseket kívánok tenni kinevezésem esetén arra, hogy a 
körzeti megbízottat csak a mostani belső normának megfelelően, a megyei főkapitány 
rendészeti helyettesének az engedélyével lehessen elvonni a közterületről. Tehát megszűnjön 
az, hogy bárki kénye-kedvére a szolgálatok éppen nem kellő szervezettsége vagy szervezése 
vonatkozásában körzeti megbízottal pótolja a hiányokat.  

Azt gondolom, hogy ezek az együttes intézkedések egy hatékonyabb fellépést, egy 
gyorsabb reagálást és egy nagyobb biztonságérzetet fognak a polgárokban a különböző 
falvakban, városrészekben, városokban, megyékben kifejteni a következő időszakban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem egy rövid kérdésem lenne egyelőre, hogy tervezi-e új 

vezetők kinevezését vagy a jelenlegi vezetőkkel óhajt együttműködni a jövőben? 
 
PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm szépen. A 

tavalyi szervezetértékelés alapján azok a vezetőváltások megtörténtek, amelyek a nem kellő 
hatékonysággal működő szervezetek vonatkozásában szükségesek voltak. Érzelmi alapon nem 
kívánok vezetőváltásokat végrehajtani, mindenkinek meg kívánom mérni a teljesítményét, és 
a bevezetett szervezetértékelés alapján ennek realitása, hogy kivel, hogyan fogok tovább 
dolgozni, ez a második félévben lesz kérdés számomra. 

 
ELNÖK: Iváncsik Imre alelnök úr. Parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Tábornok Úr! 

Szeretnék néhány kérdést feltenni én is. 
Az első, hogy tábornok úr hogyan ítéli meg, az elmúlt két, két és fél év során 

változott-e, javult-e a rendőrök egzisztenciális helyzete, az állomány szolgálati és 
munkakörülményei milyenek, milyen változások történtek ebben, illetve munkája során 
milyen megoldandó feladatokat lát ezen a területen? 

Az ön elődje a kinevezését megelőzően, ő maga bírálta a bírságolási gyakorlatot, a 
bevételorientált bírságolás gyakorlatát, ahol jelentős változtatásokat ígért. Kérdezem, hogy a 
jelenlegi gyakorlat eltér-e a korábbitól, elégedett-e tábornok úr ezzel a mostani gyakorlattal, 
vagy tervez-e bármilyen változtatást ezen a területen? 

A körzeti megbízottak lakással való ellátottságának a helyzetéről érdeklődöm, hogy 
ezt milyennek látja tábornok úr, vannak-e feladatok ezen a területen, tervez-e valamit ebből 
adódóan? 

Végül azt szeretném megkérdezni, hogy korábban, a határőrség és a rendőrség 
integrációját követően többször szóba került az a bizonyos aránytalanság, ami kialakult az 
úgynevezett belső megyék és más megyék viszonylatában. Akkor szó volt a diszlokáció 
felülvizsgálatáról. Történtek-e ebben lépések, és van-e még feladat ezen a területen? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tábornok úr, parancsoljon! 
 
PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm szépen. 

Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! A rendőri állomány egzisztenciális helyzete 
vonatkozásában egy jelentős részén, amely elsősorban a tisztikart és a főtisztikart érinti, a 
személyijövedelemadó-változás magában generált egy pozitív irányú változást. A 
tiszthelyetteseink vonatkozásában pedig a tavalyi évtől kezdődően egy 14 ezer forintos 
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illetménykiegészítés került a számukra biztosításra, amelyet már idén a szolgálati törvény 
különös része szintén rögzít. 

A munkafeltételek tekintetében a gépjármű-amortizációcserét a rendőrség 
végrehajtotta, 1750 gépjárműnek a cseréje már nagyrészt, döntő többségében tavaly december 
31-éig megtörtént. Az informatikai fejlesztések, a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet fejlesztése 
is megtörtént. Azoknál a szolgálati egységeknél, amelyek speciális szolgálatot látnak el, az 
amortizációs cserék megfelelő ütemben az elmúlt két és fél évben végrehajtásra kerültek. 

A bevételorientált bírságolás vonatkozásában 2011 óta nincs bevételi kötelezettsége a 
rendőrségnek. Még 2010-ben egy 16 milliárdos összeg volt az objektív felelősségi bírságból 
bevezetve a költségvetési törvény alapján, tehát ahogy elődöm, illetve a jelenlegi országos 
rendőrfőkapitány, Hatala József altábornagy úr ezt a meghallgatáskor megígérte, ez 
bekövetkezett, és 2011. január 1-jétől már nem így van. 

Sok szó és kritika éri a rendőrség bírságolási rendjét, egyébként a társadalmi 
rendszerváltás óta, ha az elmúlt 23 évet végignézzük, szinte nem volt olyan év, hogy valaki 
ezzel ne foglalkozott volna. Én szeretném azt leszögezni, hogy a közlekedésrendészet 
vonatkozásában a bírságolási trendnek abba az irányba kell elmozdulni, amelyet elkezdtünk 
az elmúlt években, hogy a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek fő okait kell 
konzekvensen szankcionálni, és nem a közlekedő polgárok ellen, hanem a közlekedő 
polgárokért. 

Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ebben az esetben a büntetés nem cél, hanem eszköz 
a közlekedés rendjének a biztosítása és a közlekedés rendje érdekében. 

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság jogelőd szervezetének, a 
Közlekedésbiztonsági Tanácsnak volt egy nagyon régi szlogenje még a ’80-as években, hogy 
„Mindenkit hazavárnak!”. Azt hiszem, ez 2013-ban is érvényes a közlekedők tekintetében. 

A körzeti megbízotti fejlesztések vonatkozásában a rendőrség úgy kezdte el az elmúlt 
évben, hogy megkereste az önkormányzatokat, és felkérte az önkormányzatokat arra, hogy 
lehetőség szerint, ha körzeti megbízottat tudunk biztosítani - státuszt és rendőrt - a státusz 
betöltésére, akkor segítsék és támogassák azzal a rendőri szerveket, hogy a körzeti megbízott 
részére lakást biztosítanak. Nagyon sok önkormányzat ezt a hívó szót meghallotta, és nagyon 
sokan támogatást nyújtottak a körzeti megbízotti lakáshelyzet és a lakásprobléma 
megoldásához. Természetesen egy rendőri vezető ezzel soha nem lehet elégedett, és ahol még 
gondok és problémák vannak, arról tudom biztosítani alelnök urat, hogy ezzel a kérdéssel 
külön is fogunk foglalkozni. 

Valóban a rendőrség és a határőrség integrációját követően aránytalanságok alakultak 
ki, elsősorban az államhatárral nem rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok 
vonatkozásában. 2010 augusztusában hagyta jóvá belügyminiszter úr azt a létszámelosztást, 
amely a plusz 3500 fő képzését követően a státuszok átrendezését is követte. 

Arról tudom a tisztelt bizottságot tájékoztatni, hogy ezt a munkát a rendőrség 
befejezte, és azok a megyék jelentős létszámbővítésben részesültek, amelyek lemaradásban 
voltak, így Jász-Nagykun-Szolnok megye több mint 100 fős létszámpótlásban, Heves megye 
160 fős létszámpótlásban, Fejér megye is 140-150 fős létszámpótlásban, Pest megye közel 
450 fős létszámpótlásban részesült. Tehát azok az egyenetlenségek, amelyek az integrációt 
követően kialakultak, azok jelentős mértékben optimalizálva és csökkentve lettek az elmúlt 
időszakban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tamás Barnabás képviselő úr. Parancsoljon! 
 
TAMÁS BARNABÁS (Fidesz): Miniszter úr! Államtitkár Úr! Vezérőrnagy Úr! 

Tisztelt Bizottság! Két kérdésem volna. Vezérőrnagy úr tapasztalatai szerint az elmúlt 
időszakban végrehajtott átszervezések miatt, tehát hogy itt a Készenléti Rendőrségbe 
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integrálódott a nyomozóiroda, valamint a Köztársasági Őrezred, ezeken a területeken esetleg 
az átszervezés miatt nem gyengült-e a rendőri munka? 

A másik kérdésem, hogy az újonnan felálló és létrehozandó járások területére az volna 
az igazi, tudom, csak ennek nyilván a pénzhiány az oka, ha mindenütt legalább egy kis 
rendőrkapitányságot lehetne egy-egy járás területén létrehozni. De lesz-e erre elegendő 
rendőrünk, hogy a járások megerősödjenek a rendőri jelenléttel? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tábornok úr, parancsoljon! 
 
PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Készenléti Rendőrségbe július 1-jével a Köztársasági Őrezred, 
szeptember 1-jével pedig a Nemzeti Nyomozóiroda került integrálásra. Az elmúlt bő fél év 
tapasztalatai azt mutatják, hogy rendőrszakmai szempontból jó döntés született. Sem a volt 
Köztársasági Őrezred személy- és objektumvédelmi tevékenysége vonatkozásában negatív 
tendencia nem mutatkozik és deficit nem keletkezett, sem pedig a Nemzeti Nyomozóiroda 
tevékenysége vonatkozásában. 

Az, amit e terem falai között miniszteri biztosként önöknek az átszervezéssel 
kapcsolatban bejelentettem, és amiről önöket tájékoztattam, rendőrszakmailag úgy valósult 
meg, hogy az átszervezést megelőzően lemodellezte az átszervezéssel foglalkozó 
munkabizottság. A Nemzeti Nyomozóirodának, illetve a Személy- és Objektumvédelmi 
Igazgatóságnak a szakhatékonysága megfelel a szakmai követelményeknek, megfelel az 
elvárásoknak, és a Nemzeti Nyomozóirodának az elmúlt időszaki tevékenysége egyértelműen 
azt bizonyítja, hogy minden jóslás ellenére semmilyen roppanás, megtorpanás nem 
következett be a Nemzeti Nyomozóiroda feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek felderítése és 
nyomozása vonatkozásában. 

A mai nappal a szervezési állománytáblák valamennyi megyei rendőr-főkapitányság 
és a Budapesti Rendőr-főkapitányság vonatkozásában hatályosultak, és a január 25-ei adatok 
alapján közel 3 ezer embert érintett az elbeszélgetés, 0,13 százalék az, aki a részére felajánlott 
beosztást nem fogadta el. Tehát azt hiszem, hogy ez egy messze a hibahatáron belüli arány, 
amelyről most számot adhatok. 

Szintén miniszteri biztosként a miniszter úr döntését ismertettem a bizottság előtt, 
hogy minden járásban rendőrkapitányságnak vagy rendőrőrsnek kell működnie. Arról tudom a 
tisztelt bizottságot tájékoztatni, hogy január 1-jével ez meg is valósult. Két olyan megye volt, 
Heves megye és Győr-Moson-Sopron megye, ahol a bélapátfalvai székhelyen, illetve a téti 
székhelyen nem volt rendőri diszlokáció. Ezt az Országos Rendőr-főkapitányság teljesítette, 
és a rendőrőrsök megkezdték mind a két járás székhelyén a munkájukat és a tevékenységüket. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Juhász Ferenc képviselő úr. Parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Vezérőrnagy Úr! Ha valaki elolvassa azt a szakmai 
életutat, amit ön a rendelkezésünkre bocsátott, akkor azt gondolom, hogy azzal szembesül, 
hogy a legkényesebb szakmai ízlésnek is eleget tesz, nevezetesen: végigjárva a rendőri 
ranglétra különböző fokozatait teljesített szolgálatot hosszú időn keresztül. 

Éppen ezért az alkalmasság tekintetében komoly, releváns kérdést, legalábbis szakmai 
értelemben feltenni valószínűleg nem ildomos. 

Éppen ezért nem fogunk ön ellen állást foglalni, mármint a kinevezése ellen itt, a 
bizottsági ülésen. Ugyanakkor van néhány kérdés, amire lehetőséget ad ez a fórum, és ezt 
szeretném itt és most mindenféleképpen megfogalmazni. 
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Csábít a kihívás, hogy a „két hét alatt rendet teszünk” kérdéskörről váltsunk szót és 
beszéljünk, de inkorrekt lennék, ha önt ilyen politikai természetű vitába csalnám bele. Azt 
viszont mindenféleképpen szeretném megkérdezni, hogy az ön rendfogalma mit takar. 
Mondja a bevezetőben is, hogy a rend egy szubjektív fogalom, másképpen élik meg más-más 
helyütt. De a leendő országos rendőrfőkapitány ezt hogyan ítéli meg? Milyen szakmai, milyen 
egyéni kritériumokat fogalmaz meg ezzel kapcsolatosan? Minek kell teljesülnie 
tulajdonképpen, hogy ön azt mondhassa, azt mondja, hogy kérem, rend van, akárhány hét alatt 
vagy év alatt. 

Azt szeretném kérdezni öntől, hogy más lesz-e - bár néhány elemét már említette, de 
ha van még, akkor arra szeretném felhívni - a Papp Károly vezette rendőrség a Hatala 
tábornok úr által vezetett rendőrséghez képest, és ha igen, miben? 

Minden új vezetőnek van egy sajátos vezetési stílusa, nyilvánvalóan vannak szakmai 
preferenciái, ezek nem feltétlenül és nem mindig egyeznek meg az elődével, bár nagy 
valószínűséggel feltétlenül és mindig megegyeznek a miniszterével, hiszen attól kap feladatot. 
Ezzel együtt is kérdezem, hogy milyen lesz ez az új rendőrség? 

Képviselőtársam az imént már rákérdezett a járási rendőrkapitányságok sorsára. 
Faggatnám erről tovább, nevezetesen rendelkezésre áll-e minden ahhoz, hogy a felálló rendőri 
szervek hatékonyan működőképesek legyenek, és ki tudják-e elégíteni azt a követelményt, 
amit az ön rendfogalma megkíván? Mert nyilvánvalóan a kettőnek összefüggésben kell 
lennie. 

Érdeklődni szeretnék arról, hogy ön vezette a rendőri vezetők továbbképzését az 
elmúlt időszakban, vagy legalábbis felügyelte, hogy mi ennek a tapasztalata? Hogyan látja azt 
a felkészítést, amit végrehajtott a felső szintű rendőri vezetők esetében, milyen 
következményei vannak ennek? 

Tisztelettel kérdezem, hogy helyénvalónak tartja-e azt, hogy mondjuk 40-egynéhány 
ember foglalkozik 20 ezer szabálysértés felderítésével, illetőleg az abból adódó rendőri 
feladatokkal? Miniszter úrnak képviselőtársam egy írásbeli kérdést továbbított, amelyből 
kiderül az, hogy a szabálysértési eljárásokat a fővárosban 40-egynéhány ember vizsgálja, és 
egy adott idő, mondjuk háromnegyed év alatt keletkezett 20 ezer ügy. Valószínűleg nem a 
törvényi szabályozással van probléma, de inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy lát-e 
problémát ebben? Van-e probléma a szabálysértések feltárásával, azok bíróság elé vitelével, 
mi az ön véleménye erről? Aztán ha majd nagyon nem értünk egyet, akkor inkább még külön 
szót kérnék. 

Befejezésül pedig azt szeretném kérdezni öntől, hogy ön, mint a rendőrség leendő 
közvetlen vezetője, milyen kapcsolatot kíván ápolni alapvetően a rendőrséget is ellenőrizni, 
kontrollálni hivatott parlamenti bizottsággal, azokkal a törvényhozókkal, akik választás okán 
erre felhatalmazást kaptak? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vezérőrnagy úr, parancsoljon! 
 
PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Nálam a rend fogalma a rend, szabadság, 
demokráciavédelem, professzionális rendőri tevékenységgel támogatva, törvényesen és az 
emberi jogok maximális tiszteletben tartásával. Ezek azok a hívószavak, amivel én 
közvetlenül a rendet le tudom és le kívánom írni. 

Mivel én a két és fél évből másfél évet Hatala országos rendőrfőkapitány úr helyettese 
voltam és vagyok, azt gondolom, hogy azok az alapvetések, alap filozófiai koncepciók, 
amivel elindultunk az elmúlt időszakban, maximum finomhangolásra ösztönöznek engem, ha 
a kinevezést megkapom és a bizottság a munkámat támogatni fogja. 
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Tehát a prioritások azok, amelyeket a bevezetőmben elmondtam a szubjektív 
biztonságérzet vonatkozásában minden szolgálati ág tekintetében. 

A járásoknál a járások rendőrőrseinek a felújítása zajlik, és az első félévben mind a két 
járásszékhelyen a felújítás meg fog történni. Egy esetben már, a tétinél tudom azt jelezni, 
hogy a rendőrség napjához kötötten lesz az ünnepélyes átadás. Minden más egyéb 
feltételrendszere, amely logisztikai biztosítást igényel, rendelkezésre áll ahhoz, hogy a 
rendőrség ott megfelelő színvonalon a munkáját el tudja látni és tudja teljesíteni. 

A rendőri vezetők, felső vezetők továbbképzését nem vezettem, nem irányítottam, 
nem felügyeltem. Két alkalommal bevezető előadást tartottam a megyei rendőrfőkapitányok, 
illetve az Országos Rendőr-főkapitányság főosztályvezetőinek a továbbképzésén. A 
középvezetők, felsővezetők, tehát a rendőri vezetői állomány képzését a visszajelzések 
alapján is hatékonynak és eredményesnek ítélem, és azt gondolom, hogy a következő 
időszakban is ütemezetten gondot és energiát kell erre fordítani és kell ebbe fektetni. 

A 40 ember 20 ezer szabálysértés feldolgozása vonatkozásában én itt arra tudok 
gondolni, mert nem ismerem ezt az anyagot, amit miniszter úr képviselő úrnak válaszolt, hogy 
az objektív felelősség másodfokán van esetlegesen ilyen leterheltsége az állománynak. Arról 
tudom tájékoztatni, hogy január elején a budapesti rendőrfőkapitány kapott arra lehetőséget, 
hogy soron kívül, az igényeinek megfelelően, jogi végzettségű munkatársakat ennek az 
egységnek a megerősítésére felvegyen.  

A Honvédelmi és rendészeti bizottsággal széles körű kapcsolatot kívánok tartani, hogy 
ha a kinevezést megkapom és alkalmasnak találnak a tiszt betöltésére, és amikor kérdés, 
igény, probléma merül fel, folyamatosan rendelkezésére fogok állni a bizottságnak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a magunk nevében. Mirkóczki Ádám képviselő úr. 

Parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Államtitkár úr! Tábornok Úr! Először egy rövid kritikával kezdenék, hogy egy ilyen súlyú 
kérdésben az, hogy a bizottság kezdetekor a kormánypárti képviselők 12 tagjából 8-an 
hiányoznak, most már csak 6-an, tehát 50 százalékos a jelenlét, én bízom abban, hogy ez nem 
tábornok úrnak szól, hanem sokkal inkább az érintett képviselők munkamorálját tükrözi. 
Ennyi kritikát mindenképpen szerettem volna megfogalmazni. Nem azoknak szólt 
természetesen, akik itt vannak, hanem akik nincsenek itt. 

Nagyon sok olyan kérdés elhangzott már, sőt tábornok úr a bevezetőjében is elmondta, 
amit szerettem volna megkérdezni, úgyhogy igazából csak két kérdésem maradt, amiről még 
talán nem esett szó. Az egyik, hogy van-e önnél olyan terv vagy esetleg elképzelés, vagy 
foglalkoznak-e azzal a jövőben majd, hogy nyomozói tevékenységet csak a rendőrség 
végezzen? Gondolok itt elsősorban a NAV-ra, tehát hogy jelenleg ők elsősorban gazdasági 
bűncselekmények területén végeznek nyomozói tevékenységet, ez a jövőben így marad-e, 
vagy van-e arra szándék, hogy ez visszakerüljön vagy átkerüljön, hogy csak a rendőri 
egységek foglalkozzanak ezzel? 

A szakmai változtatásokra ön már adott részben választ egy korábbi kérdésre, hogy 
igazából csak finomhangolás várható az előző évhez vagy másfél évhez képest, és elhangzott 
itt korábban, hogy nagyon fiatal az állomány, tehát 33 év, ha jól emlékszem az átlagéletkora a 
rendőri állománynak. Az elmúlt napok és az elmúlt hónapok vagy akár évek nagyobb 
figyelmet kapott bűncselekményeiből adódóan és a rendőri fellépés tapasztalataiból adódóan 
azt szeretném kérdezni, hogy van-e arra szándék, vagy látnak-e abban esetleg hibát vagy 
inkább úgy fogalmazok, hogy továbbfejlesztést, hogy ezek a fiatal rendőrök, akik kikerülnek, 
és a most szolgáló rendőrök komolyabb gyakorlatban részesüljenek? Tehát gondolok itt a 
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lőkiképzésre, az önvédelemre, stb., hiszen számos olyan eset van, amikor az a tapasztalat és a 
rendőrök elmondása szerint is inkább magukat korlátozzák, semmint hogy egy olyan 
helyzetbe kerüljenek, hogy később ellenük induljon ne adj’ isten eljárás, hogy mondjuk túlzott 
mértékben léptek fel egy adott szituáció kapcsán. 

Igazából ez a két kérdésem lenne, ami konkrét. 
Ami pedig az ön anyagát illeti, én is csak csatlakozni tudok a Jobbik nevében ahhoz, 

hogy az alkalmasságához szerintem szakmai értelemben semmi kétség nem fér, munkájához 
jó egészséget és sok sikert kívánok. Amit előre is vetítek, hogy a Jobbik tartózkodása sokkal 
inkább a kormány eddigi, különböző vezetők kinevezése utáni „ki, mire használ kit” 
magatartásának fog szólni, nem az ön személyének természetesen. Jó munkát és sok sikert 
kívánok! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tábornok úr, parancsoljon! 
 
PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Az, hogy a nyomozóhatóságok hogyan 
épülnek fel, arról a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezik, tehát abba az Országos 
Rendőr-főkapitányságnak és az országos rendőrfőkapitánynak nincs kompetenciája 
beleszólni. Legfeljebb a jogszabálytervezet véleményezésekor a minisztérium irányába a 
véleményét kifejtheti, tehát a parlament hatáskörébe tartozik az a kérdés, hogy 
Magyarországon hány nyomozóhatóság van, és hány nyomozóhatóság végezhet nyomozati 
tevékenységet. 

A finomhangolás vonatkozásában azt szeretném elmondani, hogy egy nagyon 
érzékeny szervezetnél, amely a közrend és a közbiztonság alapletéteményese, mint a 
rendőrség, éles irányváltásokat nem lehet és nem szabad tenni. Ha visszagondolunk az elmúlt 
23 évre, többször láthattuk, hogy 4-5-6 évente éles irányváltások történtek különböző rendőri 
filozófiák bevezetésével. Ez komoly zavarokat okoz a személyi állomány fejében, ugyanis 
ennek a levetítése a járőr és a körzeti megbízott szintjére nem egy egyszerű vezetői feladat, 
nem egy egyszerű irányítói, parancsnoki feladat. 

Tehát a szervezetet rángatni különböző irányokba nem szabad. 
Folyamatosan kell hagyni, hogy kidolgozza magát, folyamatosan nyomon kell követni, 

monitoringozni kell azt, hogy hogyan működnek egyes szervezeti elemei, egyes szervezeti 
egységei, és kellő időben kell azokat a beavatkozásokat megtenni a vezetőknek és a 
parancsnokoknak, amelyek a helyes irányban tartják és a helyes irányba viszik a szervezetet. 

Fiatal az állomány. Sokszor vezetőtársaim is azt mondják, és én mindig azt mondom, 
hogy nem szabad hátradőlni, ugyanakkor a fiatalok képzettek, tanultak, fogékonyak. Tehát a 
vezetői, parancsnoki munkában kell metodikát váltani, a parancsnoki nevelőmunkát, a 
képzést, a felkészítést, a felkészítettséget előtérbe kell helyezni, és többet kell foglalkozni az 
állománnyal, és az az élet- és gyakorlati tapasztalat, amely hiányzik a fiatal kornál fogva, az 
bizonyos értelemben, bizonyos mértékben pótolható. 

Azok a képzési rendek, amelyek be vannak vezetve a rendőrségnél, akár a lövészeti 
képzés vonatkozásában a tavaszi, őszi lőgyakorlat végrehajtása, ott két ajánlott és egy 
kötelező vizsgalövészetet kell végrehajtani, azok azt gondolom, hogy biztosítják a feltételeket 
a megfelelő lőkészség kialakításához. Természetesen egy lőkiképzés nemcsak a lövészetből 
áll, a lőelméletnek a tanításán keresztül, a fegyverzettechnikai ismereteken át az úgynevezett 
száraz gyakorláson keresztül mondhatjuk azt, hogy valakinek a lőkiképzettsége milyen az 
állományon belül. 

Tehát akár az eligazítások, a beszámoltatások, a nagyobb összevonások, elméleti 
képzések alkalmával is lehet, kell és nagyon sok helyen fordítanak arra gondot és figyelmet, 
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hogy az állománynak ezt a komplex lőkészségét és a fegyverkezelésének a biztonságát tudják 
javítani. 

Az önvédelem vonatkozásában 2008 óta van egy országos főkapitányi utasítás, hogy a 
közterületi szolgálatot ellátó állomány vonatkozásában havonta legalább két órában 
önvédelmi foglalkozást és önvédelmi képzést kell tartani. Én azt gondolom, utalva a legutóbbi 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei esetre, amiben képviselő úr is megszólalt, helyesen jártak el a 
munkatársaim. Amikor úgy látta a két rendőr kolléga, hogy nagyobb rendőri erőre van 
szükség, gyorsan és azonnal segítséget kért, hiszen az esemény kezdetétől kezdve a 42. 
percben mind a négy elkövető el volt fogva, és a rendőr kollégák megkezdték a személyek 
előállítását az illetékes rendőrkapitányságra. 

Jókívánságait pedig köszönöm szépen képviselő úrnak. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, 

hozzászólás? Rubi Gergely képviselő úr. Parancsoljon! 
 
RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én néhány kérdést szeretnék feltenni. 

Itt elsősorban a vidéki emberek szubjektív biztonságérzetéről volt szó. Érdeklődnék, hogy a 
mezőgazdasági területek védelme érdekében lovasrendőrséggel kíván-e foglalkozni a 
közeljövőben? Illetve tavaly ősszel volt egy interpellációm, amiben felhívtam a figyelmet, 
hogy az elmúlt néhány évben 150 brutális jellegű gyilkosság történt. Brutális volt mindegyik. 
Ez akkor még nem érte el az ingerküszöböt, viszont nemrég volt egy bizottsági ülés, amikor 
már volt erről szó, és az interpellációban az volt a kérdésem, hogy a Belügyminisztériumnak 
van-e kidolgozott stratégiája ezen jellegű bűncselekmények megelőzésére? 

Most nem akarom felidézni az interpellációmat. Érdekelne, hogy kapitány úrnak lesz-e 
erre elképzelése, illetve a harmadik kérdésem, hogy sok esetben, most egy példát fogok 
felhozni, Hajdúnánáson a rendőrkapitányság épülete rendőrségi szalaggal van körbevéve, 
mert omlásveszélyes. Csak a bejárat nincs körbevéve. Ezeknek az őrsöknek és 
kapitányságoknak a felújítása halad-e, vagy fog-e haladni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Főkapitány-jelölt úr, parancsoljon! 
 
PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Nemcsak a vidéki emberek, hanem a 
városi emberek szubjektív biztonságérzetéről is szóltam, és az a rendszer, amit kialakítottunk 
az elmúlt két és fél évben a rendőri állomány megerősítése, a körzeti megbízotti háló 
kiterjesztése, a rendőrőrsök létszámának a megnövelése, a Készenléti Rendőrség vidéki 
diszlokációjának a megteremtése, mind azt mutatja, hogy abba az irányba mozdultunk el, 
hogy egy nagyobb közterületi jelenlétet és egy nagyobb közterületi lefedettséget tudjunk 
biztosítani. 

Ezen túlmenően január 1-jétől hatályba lépett az a törvény, amely szélesebb körű 
jogosítvánnyal ruházza fel az önkormányzatok úgymond rendészeti tevékenységet ellátó 
munkatársait, mezőőröket, vadőröket, akikkel együttműködve azt gondolom, hogy a körzeti 
megbízottak és az őrsök állománya sokkal hatékonyabb feladatot tud majd a következő 
időszakban ellátni. 

A lovasrendőri szolgálatnak a bevezetése költségvetésileg egy nagyon drága dolog. 
Nemcsak a ló megvásárlása, kiképzése, hanem a ló fenntartása is nagyon nagy költséget 
igényel, hiszen nemcsak az etetés, hanem az elhelyezés, az állatorvosi ellátás vonatkozásában 
is komoly költségek jelentkeznek. Amikor Fejér megyei rendőrfőkapitány voltam, éppen 
olyan kis számra csökkent le a lovasrendőri létszám, hogy meg kellett szüntetnem a 
lovasrendőri egységet. A Készenléti Rendőrségnél van egy nagyon jó lovasrendőri egység, 
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központilag, logisztikailag biztosítottak ezek a feltételek, és a vidéki településekre a megyei 
rendőrfőkapitányok igényei szerint rendszeresen biztosítunk lovasrendőri szolgálatot. 

Az emberölések, amelyekről ön beszél, egy jelentős része családon belül bekövetkező, 
férj, feleség, gyermek, szülők konfliktusából adódik. Ezeknek a megelőzése nagyon nehéz, 
hiszen egyértelműek azok a kriminálstatisztikai adatok, amelyek ezeket a cselekményeket 
mutatják. Általában az emberölés megelőzése az egyik legnehezebb rendőri feladat, hiszen 
nagy része nem a közterületekhez, hanem magánlakásokhoz kötődő, ahogy erről legutóbb 
Hatala országos rendőrfőkapitány úr is beszámolt. 

A keddi napon adott arra engedélyt országos rendőrfőkapitány úr, hogy a hajdúnánási 
rendőrség épületének a tervezése meginduljon, és terveink között szerepel, hogy 
Hajdúnánáson a kor színvonalának megfelelő elhelyezést tudjunk biztosítani a 
munkatársainknak. 

 
ELNÖK: Rubi Gergely képviselő úr. Parancsoljon! 
 
RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy picit félreértett. Az 

interpellációmban nem a családon belüli gyilkosságokról van szó, hanem az 1-2 ezer forint 
értékben, csoportosan elkövetett cigánybűnözők tevékenységéről beszéltem. A családon belüli 
gyilkosságokat nem számoltam ebbe bele. Ebből az elmúlt néhány évben 150 volt. Ez ősz óta 
tízzel emelkedett, tehát a mai napig 160 az, ami nyilvánosságra került. Én ezeket gondoltam, 
ezeket mondjuk egy halálbüntetéssel vagy egy csendőrséggel meg lehetne előzni. Köszönöm. 

 
PAPP KÁROLY rendőr vezérőrnagy, rendőrfőkapitány-jelölt: Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Én rendőrként bűnelkövetőket és jogkövető polgárokat 
ismerek. Tehát teljesen mindegy, hogy kinek, milyen a bőrszíne, származása, vallása, neme, 
nemi identitása, aki bűnt követ el, a rendőrségnek vele szemben nagyon konzekvensen fel kell 
lépni. Azt gondolom, hogy a legutóbbi főkapitányi beszámoló óta bekövetkezett 
eseményekben is a rendőrség nagyon határozottan, szakszerűen, törvényesen végezte a 
munkáját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, a képviselettel rendelkező pártok jelezték a szavazási 
elképzeléseiket vagy technikájukat, stratégiájukat. A kormánypárti frakció nevében szeretném 
én is elmondani, hogy egyrészt megismerve tábornok úr szakmai életútját, valóban semmi 
kétség nem fér ahhoz, hogy alkalmas és jó főkapitánya legyen az ORFK-nak. Annak örülünk, 
hogy a szakmai felkészültséggel az ellenzéki pártok is egyetértettek. 

Abban pedig bízunk, hogy a kormány rendészeti politikáját az eddigi irányban tartva, 
azon az úton továbbmenve, további közbiztonság-javító intézkedések és lépések megtétele 
útján javul majd Magyarország közbiztonsága. 

Határozathozatal 

Ezért én megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja Papp Károly rendőr vezérőrnagy 
országos rendőrfőkapitánnyá történő kinevezését. Kérem, a helyettesítésekre tekintettel 
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett - 
ketten távol maradtak a szavazástól - az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 
Papp Károly úr országos rendőrfőkapitánnyá történő kinevezését támogatta. 

Tisztelt Vezérőrnagy Úr! Gratulálok, és munkájához sok erőt, egészséget és sok sikert 
kívánok! 
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Tisztelt Bizottság! Továbbá úgy gondolom, hogy ez annak a helye, hogy mind a 
magam, mind pedig a bizottság nevében elmondjam, hogy a nyugállományba vonuló Hatala 
József altábornagy úrnak ezúton is köszönjük a munkáját, és elismerjük az ország 
közbiztonságáért tett eredményeit. 

Megkérdezem miniszter urat, hogy kíván-e hozzászólni. Parancsoljon! 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter zárszava 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék 
néhány mondatot mondani. Azt gondolom, hogy a legnagyobb együttműködésre a politikai 
pártok között belügyi területen van szükség. Az ország belső biztonsága minden képviselőnek 
is a felelőssége, hiszen az ország belső biztonságában a rossz döntések nemcsak a belügyi 
területre hatnak ki, hanem az egész országra kihatnak. Kihatnak minden állampolgár 
mindennapjaira, a gazdaságra, a cselekvőképességünkre, a szubjektív mindennapi érzéseinkre.  

Azért kértem szót, mert szeretném felkérni azokat is, akik tartózkodtak, hogy a 
segítséget, függetlenül a politikai állásfoglalásuktól, adják meg az országos rendőrfőkapitány 
úrnak a hétköznapok során, hiszen így lesz majd biztonságban az ő családjuk is, így fog 
fejlődni a gazdaság, így lesz nagyobb rend az országban. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Bizottság! Megköszönöm 

mindenkinek a jelenlétet, tábornok úrnak még egyszer gratulálunk, a bizottság tagjainak pedig 
további szép napot és jó munkát kívánok! 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 33 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


