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Napirendi javaslat 
 

 
1. A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozati javaslat (H/12341. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői 

2. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  
[2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)]  
(Döntés bizottsági határozatról)  
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői   
 

3. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  
[2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)]  
(Döntés bizottsági határozatról)  
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Lajtár József vezérőrnagy, gazdasági főigazgató (ORFK)  
 

 
Jelenlévők 
 
  Dr. Sömjéni László szakértő (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 32 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
ülését ezennel megnyitom. Ha jól látom, 9-en vagyunk jelen, hárman adtak megbízást, így 
gyakorlatilag 12 fővel a Honvédelmi és rendészeti bizottság határozatképes. 

A kiküldött napirendi pontokhoz képest változás nincsen. Kérdezem, ki az, aki 
egyetért a kiküldött napirendi pontokkal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy 
egyhangú. 

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozati javaslat (H/12341. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

Tisztelt Bizottság! Rátérnénk az első napirendi pontunk megtárgyalására, a társadalmi 
bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) számú országgyűlési határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló H/12341. számú országgyűlési határozati javaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok tárgyalására. 

Köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és dr. 
Sömjéni László urat a Belügyminisztérium részéről. 

Tisztelt Bizottság! A kiosztott, 2013. október 1-jei ajánlásból fogunk dolgozni. 
Elsőnek a kormány álláspontját fogom kérdezni a Belügyminisztérium képviselőjétől, ezt 
követően szavaznunk kell. Ha bárkinek bármilyen kérdése, észrevétele vagy véleménye van, 
kérem, jelezzék, képviselőtársaim. 

Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az egyetlen módosító javaslat három 
összefüggő ajánláspontban szerepel, ezekről együttesen fogunk szavazni. 

Akkor áttérnénk az ajánlás egyetlen szavazásra kijelölt módosító javaslatára. Tisztelt 
Bizottság! Az ajánlás 1., 2. és 3. összefüggő pontjaiban dr. Harangozó Tamás és 
képviselőtársai módosító javaslatáról kérdezem a kormány, illetve a Belügyminisztérium 
álláspontját. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot fogok mondani. A 
kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ha egy rövid indoklással megtisztelnének a 

kormány részéről a BM munkatársai, mert ez egy egyszerű törvénymódosítási javaslat, arról 
szól, hogy a kormány ezt a hosszú távú nemzeti stratégiát talán nem olyan nagy kérés, hogy 
ossza meg az Országgyűléssel, ahogy eddig, a huszonvalahány évben is volt. Miután 
társadalmi bűnmegelőzésről beszélünk, különösen indokolt lenne, hogy minél szélesebb 
körben legyen ez megvitatva, és minél nagyobb nyilvánosság előtt. Ezért szeretnénk kérdezni, 
hogy a kormány miért nem hajlandó vagy miért titkolja ezt a stratégiát az Országgyűlés 
plenáris ülése előtt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, akkor egy rövid indoklást kérnénk szépen. 
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MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy egy apró 
pontosítással kezdjem. Ez nem törvényjavaslat, ez egy országgyűlési határozat, amelynek a 
hatályon kívül helyezését javasolja a kormány. 

2003-ban fogadták el ezt az országgyűlési határozatot, tehát 10-11 éve van hatályban. 
Már az elmúlt ülésen is említettem, lehet, hogy ezért ismétlésnek tűnnek a szavaim, 
gyakorlattá vált a kormány munkájában, hogy az ágazati és egyéb stratégiákat a kormány 
összességében kívánja látni és végrehajtani. Ebbe a sorba tartozik bele ez a stratégia is. 

Akkor, amikor az első stratégiát elfogadták, akkor ennek sem hagyománya, sem 
előzménye nem volt. Akkor indokolt volt, hogy ezt a stratégiát a parlament fogadja el. Azóta 
ez a stratégia bebizonyította, hogy jól végrehajtható, nagyon sok eleme olyan szinten került 
végrehajtásra, amit már a múltkor is említettem, törvénymódosítások és egyebek, új törvények 
kerültek kidolgozásra és a tisztelt Ház által elfogadásra ennek a stratégiának a kapcsán.  

Most már azért, hogy rugalmasabb, jobban végrehajtható legyen és ráadásul ez a 
stratégia a minisztériumok, egyéb szervek, a rendőrség részére szinte egy tematikát ad, egy 
végrehajtandó feladatsort határoz meg, ezért célszerűbb a kormány által jóváhagyott stratégiát 
követni, mert ez rugalmasabb lesz, hatékonyabb lesz, a végrehajtása jobban ellenőrizhető lesz.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy nincs kizárva és nem volt kizárva a stratégia 
kidolgozásából senki, hiszen nagyon széles körű társadalmi egyeztetése volt ennek a 
javaslatnak. A kormány létrehozta a Bűnmegelőzési Tanácsot. A Bűnmegelőzési Tanács volt 
ennek a stratégiának a kidolgozója is. A Bűnmegelőzési Tanács maga is a szokásos 
közigazgatási egyeztetésen túlmenően a stratégiának a tervezetét, elképzeléseit igen széles 
körű társadalmi vitára bocsátotta, különféle honlapokon meg is jelent, amellett, hogy 
kiküldésre is került számtalan szervezetnek és szervnek.  

Amikor a kormány-előterjesztés elkészült, ezt maga a Bűnmegelőzési Tanács nyújtotta 
be, elfogadta a Bűnmegelőzési Tanács a stratégiát. Ez egy testület, és ez a testület nyújtotta be 
a kormány elé a bűnmegelőzési stratégiát. Ebben a közigazgatási egyeztetési folyamatban 
természetesen maga a parlament, illetve a frakciók nincsenek benne, ezért a 
Belügyminisztérium ezt a közigazgatási egyeztetés során értelemszerűen a parlamentnek nem 
küldte meg. Ezt az eljárási törvény mondja. De szeretném hangsúlyozni, hogy hozzáférhető 
volt mindenki számára, több fórumon és több formában. 

Ezért gondolja úgy a kormány, hogy ez a stratégia, ami pillanatnyilag még hatályban 
van, jó volt, számtalan eredményt hozott, de kell egy új, a mai kornak megfelelő, és úgy 
gondolja a kormány, hogy a kormány által elfogadott stratégiák sorába ez ilyen módon illik 
bele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a válasz egyből már egy újabb kérdést 

vetett fel. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nem, kérdésem már nem lesz, véleményem 

lenne, ha szabad, és nem a kormánynak, hanem az itt ülő képviselőtársaimnak, vagy legalább 
a jegyzőkönyvnek szeretném elmondani. 

Szeretném javasolni önöknek, hogy támogassák a módosító javaslatunkat. Azért, 
képviselőtársaim, mert ezzel a módosítással önök is, mint például egyénileg megválasztott 
képviselők vagy listás képviselők, teljesen mindegy, de valamilyen szavazópolgároknak 
felelős képviselők véglegesen kiengedik a kezükből annak a lehetőségét, hogy egy ilyen 
kérdésbe beleszóljanak. Márpedig manapság, főleg vidéken a közbiztonság helyzete 
képviselői mandátumokba kerülhet, ezt majd önök is meg fogják látni 2014-ben. Azt önök 
tudják, hogy vakon bíznak-e a kormányukban és a belügyminiszterükben ebben a kérdésben. 
Azt gondolom, hogy minden egyes képviselőnek elemi érdeke, hogy egy ilyen sok évre, akár 
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tíz évre is meghatározó dokumentum kialakításában itt, mint parlamenti képviselő, igenis, a 
bizottság előtt és a plenáris ülésen is részt vegyen. Ez a javaslat, amit benyújtottunk, semmi 
másról nem szól, ez nem minősíti az új stratégiát sem, a régit sem, csak arról szól, hogy nem 
jó az, ha egy Bűnmegelőzési Tanács nyújtja be a kormánynak, és a parlamenti képviselők 
honlapokon olvasgathatják ezt, ha van hozzá kedvük. Ezt rendszerszerűen, de vissza kell 
hozni szerintünk a parlamentbe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, kíván-e esetleg reagálni? 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy 
nyilvánvaló, hogy úgy, ahogy a kormány, úgy minden miniszter beszámoltatható a parlament 
előtt, akár a bizottság előtt is, külön kiemelt témákban is. Erre a továbbiakban is lehetőség 
van, és amennyiben úgy értékelik, akkor akár a bűnmegelőzési stratégia végrehajtásáról is 
lehet kérdezni a minisztert, illetve be lehet számoltatni. Illetve a bűnmegelőzési stratégia meg 
fog jelenni, mint a kormány stratégiája. Ebben konkrét feladatok vannak és lesznek, 
amelyekről szintén be lehet számoltatni úgy a minisztert, mint a végrehajtásért felelős, 
konkrétan megjelölt személyeket, akár a választókerületekben is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony végül is elmondta azt, amit én is 

elmondtam volna, hogy csak ösztönözni tudom ellenzéki képviselőtársaimat is, mert úgy 
tudom, akárhányszor fordultak elnök úrhoz bármilyen meghallgatás ügyében vagy bármilyen 
témával kapcsolatban, akkor az elnök úr egyeztetett a tárcavezetőkkel, és a tárcavezetők az 
elmúlt időszakban azért rendelkezésünkre álltak több alkalommal is, nemcsak annyira, mint 
amennyire a törvény engedte volna, illetve kötelezi őket. 

Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, 
aki támogatja a Harangozó Tamás és képviselőtársai által benyújtott módosító javaslatot. 
Tájékoztatom ismételten a bizottságot, hogy az 1., 2. és 3. pontról összefüggésében, egyben 
fogunk szavazni. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A módosító javaslat nem kapta meg az egyharmadot sem. 
Köszönjük szépen, államtitkár asszonynak és munkatársának. 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól [2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)] 
(Döntés bizottsági határozatról)  

Tisztelt Bizottság! Rátérnénk a második napirendi pontunk megtárgyalására. A 
Belügyminisztériumból dr. Tóth László helyettes államtitkár urat és Lajtár József vezérőrnagy 
urat várnánk szeretettel. (Dr. Tóth László és Lajtár József belépnek és helyet foglalnak az 
ülésteremben.) Meg is érkeztek. Jó napot kívánok, államtitkár úr, illetve vezérőrnagy úr! 

Tisztelt Bizottság! Két mentesítési kérelemről kell döntenünk. Magukat a mentesítési 
kérelmeket a futárpostában megküldtük, a határozattervezet pedig kiosztásra került. 

Elsőként a „Robotzsaru” szakrendszerének továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
rendszertervezési szolgáltatás beszerzését tartalmazó kérelmet tárgyalná meg a bizottság. 
Megadnám a szót helyettes államtitkár úrnak az előterjesztés rövid szóbeli felvezetésére, 
illetve kiegészítésére. 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Alelnök 
Urak! Tisztelt Bizottság! Belügyminiszter úr kérelemmel fordult önökhöz, hogy a vonatkozó 
kormányrendelet szerint legyenek kedvesek előzetes döntést hozni egy rendőrségi 
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beszerzésről. Ez a rendőrségi beszerzés az EKOP 3.1.5. cím alatt fut. Igazából ez egy 2 
milliárdos uniós pénz, amiből 180 millió forint lenne a „Robotzsaru” következő fejlesztésére. 
Azt tudni kell, hogy a „Robotzsaru” egy 1999-től fejlesztett folyamatos rendszer, amin a 
rendőrség összes alapadata rajta van. Ebben az igazgatási rendszertervek elkészítése valósulna 
meg, ahogy ezt az előterjesztés is tartalmazza. Természetesen szeretnénk majd egy következő 
ütemben a „Robotzsaru” teljes mértékű fejlesztését is végrehajtani. 

Egy nettó 138 milliós beszerzésről van szó, aminek a bruttó összege, ha jól 
emlékszem, 180 millió forint. 

Kérném a tisztelt bizottságot, hogy lehetőség szerint az előzetes felmentést megadni 
szíveskedjen. Köszönöm szépen, alelnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak nézem az előterjesztést, hogy itt nálunk nettóban 

van meghatározva az országgyűlési határozatban, nettó 138 millió forint. Harangozó Tamás! 

Kérdések, vélemények 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Csak hogy a jegyzőkönyvben 
szerepeljen: tehát ezzel a 138 millió forint plusz áfás beszerzéssel az igazgatási almodulok 
kidolgozásra kerülnek, bevezetésre kerülnek, és ezzel ez a rendszer, mármint a „Robotzsaru” 
erre alkalmas lesz, tehát nem kell majd még egyszer visszajönni, hogy most ezt megtervezték 
és konkrétan majd bevezetnék ezt a konkrét modulfejlesztést? Tehát megpróbálom még 
egyszer magyarul: ami ide le van írva, hogy lőfegyver-nyilvántartás, pirotechnikai 
nyilvántartás, ebből a bruttó 180 millióból 6 hónap múlva a „Robotzsaru”-n belül működni 
fog, és nem fognak idejönni még egy másik beszerzéssel, hogy most már kiterveltük, 
megterveztük, megrajzoltuk, akkor most a következő 100 millióért meg is vennénk vagy ki is 
alakítanánk a rendszert? Köszönöm. 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnézést, alelnök úr, 

tábornok úr válaszolna erre. 
 
ELNÖK: Akkor tábornok úrnak megadom a szót. 

Lajtár József vezérőrnagy, gazdasági főigazgató (ORFK) válaszai 

LAJTÁR JÓZSEF vezérőrnagy, gazdasági főigazgató (ORFK): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Alelnök urak! Hölgyeim és uraim! Három fejlesztési szakaszt határozott meg 
miniszter úr 2010-ben a „Robotzsaru” vonatkozásában. Az első kettővel önök már korábban 
találkoztak. Most jutottunk el odáig, hogy egy konkrét fejlesztési elképzelésben a modulok 
igazgatási modellje kerül kialakításra. Ezt követően a kódolás, a működőképessé tétel saját 
erőből, a saját állományunkban lévő fejlesztők közreműködésével valósul meg. Ennek az 
érdekében nem kell itt még egyszer közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

De nem lennék ennyire egyértelmű, tudniillik ha olyan fejlesztést határoz el bárki két 
év múlva, amely a jelenlegi modulokban nincs benne, akkor tovább kell lépni, azt újra, lévén 
azért moduláris az egész „Robotzsaru”, hogy igen, új elemekkel fel lehet még dúsítani, ki 
lehet egészíteni ezt a tevékenységet, de ehhez, amit most képviselő úr megkérdezett, nem kell 
további beszerzés. 

Szavazás a 46. számú bizottsági határozattervezetről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, tábornok úr válasza mindenkit megnyugtatott. Akkor a kiosztott 46. sorszámú 
bizottsági határozattervezetről kell szavaznunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, 
aki támogatja a határozattervezetet. (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen. 
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Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól [2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)] 
(Döntés bizottsági határozatról) 

Következne a harmadik napirendi pontunk megtárgyalása, az európai 
segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszerhez kapcsolódó EDR kézi terminálok 
és vészhelyzeti reagálást biztosító telefonközpontok kiépítésére vonatkozó mentesítési 
kérelem. Úgyszintén államtitkár úr és tábornok úr van jelen ennél a napirendi pontnál. 
Államtitkár úrnak megadnám a szót. 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Alelnök 
Urak! Tisztelt Bizottság! Miniszter úr kérelemmel fordult önökhöz, hogy a 218-as 
kormányrendelet alapján előzetes döntést hozzanak. Ezen beszerzés, ahogy alelnök úr is 
említette, az Egységes Segélyhívó Rendszerhez illeszkedő beszerzés. Tehát a kormány annak 
idején az akciótervében döntött 5 milliárd forintnak az Egységes Segélyhívó Rendszerre 
történő fordításáról. Ez az összeg a mostani kormány-előterjesztéssel megemelésre került 1,5 
milliárd forinttal, ami szintén a rendőrség infrastruktúrájának a fejlesztését szolgálná. 

Az EDR rádiók beszerzése a TETRA alapú egységes rendszerre épül, ahol 
megtörténik a hang- és adatkommunikáció. A jelenlegi helyzetben a rendőrségnek mintegy 6-
7 ezer darab TETRA készüléke hiányzik, ebből a forrásból tervezzük 3042 darab eszköznek a 
beszerzését, amiből 1000 darab amortizációs csere lenne, és így 2042 darabra lenne meg a 
licenszvásárlás, az 1000 darab pedig selejtezésre kerülne. 

A másik előterjesztés a vészhelyzeti telefonközpontokra vonatkozik. Tudni kell, hogy 
az Egységes Segélyhívó Rendszerben két call center kerül felállításra 850 fővel, geostratégiai 
okok miatt Miskolcon és Szombathelyen. Viszont szükségessé válik, hogy ha együttes 
üzemzavar állna fenn, akkor egy olyan műszakilag indokolt megoldást kell a hívásoknak 
megoldani, ami a visszairányítás lenne a tevékenységirányító központokba. Ehhez viszont 
szükséges a tevékenységirányító központok fejlesztése. 

Jelenleg 19+1 tevékenységirányító központ fog megvalósulni a mostani 158 
rendőrkapitányság helyett megyei szinten, illetve Budapest szintjén lesznek a 
tevékenységirányítási központok, ahol a rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei 
együtt fogják végrehajtani a feladatokat. Ennek az előzetes végrehajtása megtörtént már négy 
megyében, összeültetésre kerültek a szolgálatok. 

Ez a beszerzés pedig a rendszer további fejlesztését biztosítaná. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés. Harangozó 

Tamás képviselő úr! 

Kérdések, vélemények 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, alelnök úr. Nyilván az EDR-
beszerzésekhez nem nagyon lehet kérdés, az érthető. A másiknál szeretném kérdezni, hogy a 
tevékenységirányítási központok - ahogy most mondta - ezek szerint minden megyében, plusz 
a fővárosban plusz redundanciával fog működni a két HÍK-nak becézett nagy központon túl, 
ha jól értem. Tehát a kapitánysági szinten megszűnik az úgymond ügyeleti tevékenység és 
megyei szinten egy kupacban folyamatosan működik a másik két nagy szervezet mellett is, 
ilyen harmadik esélyként úgymond, ha jól értem. Ebben az előterjesztésben is valami hasonló 
van, hogy: „… a két HÍK együttes üzemzavara esetén is biztosítani kell a segélyhívások 
fogadását. E vészhelyzeti működés műszakilag indokolt megoldása a hívások visszairányítása 
a tevékenységirányítás központjaiba.” 

Egyébként, amíg ezek a HÍK-ok működnek, mit fognak ott csinálni ezek az emberek a 
tevékenységirányítási központban? Ez lenne az egyik kérdésem. 
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A másik pedig, hogy az nyelvbotlás volt államtitkár úrtól, vagy jól értettük, hogy 850 
ember fog ebben a két hívásfogadó központban dolgozni? Mert azt mondta az előbb, hogy 
850 hivatásos… (Dr. Tóth László: Nem.) 850 közalkalmazott vagy valaki fog ott dolgozni? 
Erre még legyen kedves válaszolni. Köszönöm. 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) válaszai 

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az elsőre az a 
válaszom, hogy ez a rendszer úgy működik, hogy a hívásfogadó központokba be fog jönni a 
hívás, abban az esetben automatikusan átkapcsolódik, ha az egyik hívásfogadó központ 
terhelt. Az ott lévő operátor kitölt egy protokollt, 180 másodperce van rá. Ez egy 
számítógépes adatfelület lesz. Ez a protokoll egy az egyben átadásra kerül a 
tevékenységirányító központoknak, tehát a 19 megyének, plusz Budapestnek, és a 
tevékenység irányítása már megyei szinten valósul meg. 

A protokollnál nagyon fontos dolog, hogy ezek az emberek kellőképpen felkészültek 
legyenek. Egyébként folyamatosan folyik a képzésük, illetve a munkaerőpiacot is figyelembe 
vettük, tehát próbálunk hátrányos helyzetű munkavállalókat is találni ebben az esetben, 
ugyanis ha bejön a hívás, nekik el kell dönteni, hogy rendőrségi intézkedést, 
katasztrófavédelmi intézkedést, mentőt vagy netalán a hármat együtt kell képviselni az adott 
segélyhívásnál. 

A 850 fő pedig úgy jött ki, az egész egyébként egy európai uniós elvárásnak 
megfelelően alakítja ki az ország az Egységes Segélyhívó Rendszert. Azt vélelmezzük és azt 
várjuk, hogy legalább 30 százalékkal csökkenni fog a segélyhívások száma, ugyanis ezek 
nagyrészt fals hívások ilyen 30 százalékos nagyságrendben. 

A 850 fő úgy jön ki, hogy a jelenlegi hívásszámok, illetve a szolgálatvezénylés 
rendszeréből, azt hiszem, hogy egy szolgálat 5-6 fő, a jelenlegi ügyeleti rendszerben, és ennek 
megfelelően került megállapításra a 850 fő. Tehát megnéztük, hogy mennyi hívás van 
jelenleg, tehát promt csak 200 ember lesz mindegyikben összesen szolgálatban, ha emlékeim 
nem csalnak, az összes többi pedig a szolgálatból adódó váltások miatt van. Tehát most is egy 
24 órás ügyeleti szolgálat körülbelül 6 fő, egy szolgálat, és így került kiszámításra. 

Szavazás a 47. számú bizottsági határozattervezetről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több kérdés nincs, akkor javaslom, hogy a kiosztott 
47. sorszámú bizottsági határozattervezetről kell szavaznunk. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a határozattervezet elfogadását. (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag ezt is 
támogatta. 

Köszönöm szépen tábornok úrnak, államtitkár úrnak, illetve képviselőtársaimnak a 
megjelenést. 

Tisztelt Bizottság! Napirendi pontjaink végére értünk, az ülést bezárom. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Szeretnék valamit kérdezni, alelnök úr. 

(Farkas Zoltán: Lefújta a játékvezető!) Lehet ezt így csinálni, barátaim, csak még volt egy 
napirendi javaslatom, amire nem kaptam választ elnök úrtól, hogy mikor fogunk az izsáki 
üggyel foglalkozni. Illett volna az ülés elején erről valamit mondani, csak nem akartam akkor 
feltartani alelnök urat, de mindegy. Ugyanis hivatalos napirendi kérésem volt, amivel 
foglalkozni kellett volna. 

 
LABAN JÁNOS főtanácsadó, a bizottság titkára: Igen, az előző ülésen napirenden 

volt, úgyhogy ha megérkezik a jelentés, akkor kerül napirendre. A mai napig nem érkezett 
meg. 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Csak ezt szerettem volna megkérdezni, hogy 
kapott-e a bizottság valamit. 

 
LABAN JÁNOS főtanácsadó, a bizottság titkára: Még nem. 
 
ELNÖK: Akkor ezek szerint még nem. Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés végének időpontja: 15 óra 57 perc) 

 

 

 
  

Csampa Zsolt  
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


