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Napirendi javaslat 
 

 
1. Az Országgyűlési Őrség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló  

[2012.évi XXXVI. törvény 132.§ (1) e)]  
 
Meghívott:  
Tóth László ezredes, az Országgyűlési Őrség parancsnoka  
 

2. Beszámoló az Országos Polgárőr Szövetség tevékenységéről  
[2011. évi CLXV. törvény 9.§ (2) d)]  
 
Meghívottak:  
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke  
Belügyminisztérium képviselői  
 

3. A Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének beszámolója  
 
Meghívott:  
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke  
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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)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) 
Földi László (KDNP) 
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Básthy Tamás (KDNP) Földi Lászlónak (KDNP)  
Ágh Péter (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz) 
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Tóth Gábornak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) megérkezéséig Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin, a bizottság munkatársa 
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Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Tóth László ezredes, az Országgyűlési Őrség parancsnoka  
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke  
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 
Dr. Góra Zoltán tűzoltó dandártábornok (Belügyminisztérium, Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)  
 

Megjelentek  

Deda Katalin (Országgyűlési Őrség)  
Horváth László (Országgyűlési Őrség) 
Zámbó Péter (Országos Polgárőr Szövetség)  
Tóth Attila Sándor (Országos Polgárőr Szövetség)  
Markos György (Országos Polgárőr Szövetség)  
Tóth Zoltán (Országos Polgárőr Szövetség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc) 

Elnöki megnyitó, a határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén. 
Elsőként a határozatképesség megállapítására kell sort kerítenünk. Tizenegyen személyesen 
vannak jelen, és négyen pedig helyettesítési megbízást adtak, ekképpen a bizottságunk tizenöt 
fővel határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki 
az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Az Országgyűlési Őrség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló [2012.évi 
XXXVI. törvény 132.§ (1) e)] 

Rátérünk első napirendi pontunk megtárgyalására, az Országgyűlési Őrség 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolója következik. Tisztelettel köszöntöm körünkbenTóth László 
ezredes urat, az Országgyűlési Őrség parancsnokát és munkatársait. 

Tisztelt Bizottság! A 2013. január 1-jével megalakult Országgyűlési Őrség 
parancsnoka az Országgyűlésről szóló törvény 132. § (1) bekezdés e) pontja szerint évente 
beszámol a tevékenységükről a Honvédelmi bizottságnak. Erre kerítünk most sort. Ezredes úr, 
megadom a szót, parancsoljon! 

 

Tóth László (Országgyűlési Őrség) hozzászólása 

TÓTH LÁSZLÓ ezredes, az Országgyűlési Őrség parancsnoka: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlési Őrség 2013. évben elvégzett 
feladatairól és eredményeiről az alábbi beszámolót teszem. Az Országgyűlési Őrség 
megalakításához és feladatainak ellátásához, az előkészítés feladataihoz 2012 májusától 
decemberig tartó tevékenysége során az Országgyűlési Őrséget előkészítő munkacsoport 
eredményesen látta el feladatát, 2013. január 1-jével megalakult az Országgyűlési Őrség. 
Tevékenysége során a munkacsoport együttműködött különösen az Országgyűlés Hivatalával, 
a Belügyminisztériummal és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel. 

A munkacsoport megteremtette a működéshez szükséges jogi környezetet, valamint az 
őrség feladatellátásnak személyi és technikai feltételeit. Az őrség minden más fegyveres 
szervtől eltérő új szolgálati öltözékben látja el szolgálati feladatait. A nemcsak külsejében, de 
személyi állományában is jelentősen megváltozott új fegyveres szerv fokozott média- és 
közérdeklődés, valamint a hivatali dolgozók megkülönböztetett figyelme mellett kezdte meg 
tevékenységét 2013. január 1-jén. 

Küldetésünk az Országgyűlés védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes 
működésének biztosítása, valamint az alapvető feladataink ellátása érdekében a belső 
működés, a szervezeti felépítés kialakítása során alapvető célunk volt egy jól működő, 
hatékony, a kor kihívásainak megfelelő szervezet létrehozása. 

A feladatok ellátását szolgálati áganként határoztuk meg, melyek a személyvédelem, a 
létesítményvédelem, a rendezvénybiztosítás, ami a protokolláris díszelgést takarja, a tűzoltás, 
a tűzbiztonság. A működési feltételeket biztosító gazdálkodási, jogi, humánigazgatási, képzési 
és biztonságtechnikai feladatokat szakszolgálat látja el.  

A költséghatékony feladatellátás érdekében a 2013. év januári induláskor a 
létesítményvédelmi, a protokolláris, díszelgési, valamint a tűzoltási, tűzbiztonsági feladatok 
ellátását és a humánigazgatási és képzési feladatokat összevontan kezeltük. Az eltérő 
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szolgálatteljesítési jellemzők miatt a rendezvénybiztosítási és a tűzoltási, tűzbiztonsági 
feladatok összevonása a létesítményvédelmi feladatokkal nem volt célszerű. Az optimális 
feladatellátás érdekében az objektumvédelmi tevékenységeket 2013. november 1-jétől 
szolgálati áganként osztályszervezetben látjuk el. A 2013. évben a hatályos jogszabályoknak, 
rendeleteknek, az érvényben lévő parancsoknak és utasításoknak megfelelően a meghatározott 
követelményeknek eleget téve hajtottuk végre feladatainkat. 

Személyvédelmi területen megszerveztük a házelnök úr személyvédelmét, ezen belül 
őrszemélyzettel és biztonságtechnikai eszközökkel biztosítottuk az állandó és ideiglenes 
szálláshelyét, rezidenciáját. Védelemmel biztosítottuk a házelnök részvételével zajló 
rendezvényeket, programhelyszíneket belföldön, külföldön egyaránt. (Dr. Simon Miklós 
megérkezik a bizottsági ülésre.) 

Az elnök úr lakásának behatolásjelző központját új, korszerű eszközre cseréltük. A 
központ cseréjével újragondolt átjelzési útvonalat vezettünk be, a riasztások és egyéb 
technikai jelzések nem a készenléti rendőrség ügyeletére futnak be, hanem közvetlenül az 
Országgyűlési Őrség ügyeletére és a személyvédelmi igazgatóság kijelölt készülékeire. A 
házelnök úr lakásán az őrség elhelyezésére szolgáló és a technikai figyelőhelyiségként 
funkcionáló lakókocsi cseréje megtörtént 2013. január 30-án. A régi lakókocsiból a 
videómegfigyelő-rendszer központját, a monitorokat, az antennákat, a forgatható kamerát és a 
szünetmentes tápegységet áttelepítettük és újra beüzemeltük. Az utcán zajló események 
pontos dokumentálása érdekében a lakókocsit felszereltük három darab mikrofonnal, 
alkalmassá téve a környezeti hangok rögzítésére is. A videóközpont merevlemezes képtároló 
kapacitását megdupláztuk, a lakókocsira további három darab kamerát telepítettünk annak 
érdekében, hogy az utcán folyó demonstrációk idején szolgálatot teljesítő őrök a lakókocsi 
elhagyása nélkül is figyelemmel kísérhessék a lakókocsi előtti és mögötti utcaterületet 
egyaránt. Felszereltünk továbbá egy LED-reflektort az éjszakai gyenge fényviszonyokkal 
rendelkező utcai terület megvilágítása érdekében. 

Objektumvédelmi tekintetben a törvényhozás belső és külső működésének 
megzavarása esetére felkészültünk a rend helyreállítására és fenntartására. Ennek érdekében 
megtörtént a szükséges összekovácsolás és begyakorlás. A konkrét esetekben felkészültünk a 
beavatkozásra, de az ülésteremben ez idáig nem kellett intézkednünk. Elláttuk az Országház, 
az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló 
objektumok őrzését és védelmét, az őrzött objektumokba érkező személyek, gépjárművek be-, 
illetve kiléptetését, a belépő személyek biztonsági átvizsgálását, a beszállított csomagok, 
valamint egyéb küldemények felbontás nélküli ellenőrzését, valamint az áruk, anyagok be- és 
kiszállításának ellenőrzését. 

Az Országházba 2013. január 1-jétől december 31-ig 792 779 fő került elektronikusan 
beléptetésre, amelyből 170 368 fő, azaz 21,5 százalék állandó belépési engedéllyel nem 
rendelkező személy volt. Az Országgyűlés Irodaházában a megtartott programokra, 
rendezvényekre külön névjegyzékben 1825 fő lépett be. Az elektronikusan napi belépőjeggyel 
beléptetettek száma 21 545 fő volt. 

Az Országházban a beléptetéskor történő biztonságtechnikai átvizsgálások során 3964 
darab jogszerűen birtokban tartott, de veszélyesnek minősülő eszközt helyeztünk letétbe, 
továbbá 29 esetben kellett közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt 
szabálysértési eljárást kezdeményeznünk. Két alkalommal bűncselekmény megalapozott 
gyanúja miatt történt feljelentés az illetékes rendőrhatóságnál. 

Az Országgyűlés Irodaházába történő beléptetés során 112 darab engedéllyel tartott 
maroklőfegyvert, 128 darab szúró-vágó eszközt és 43 darab gázsprayt vettünk el. 
Közveszéllyel fenyegetés ügyében az Országgyűlés Irodaházában kettő alkalommal történt 
feljelentés a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányságnál, amikor fehér port tartalmazó levél 
érkezett egyszer az LMP, egyszer az MSZP frakciójához. 
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Az Irodaházban garázdaság gyanúja, illetve lopás miatt képviselők kértek rendőri 
intézkedést kettő alkalommal. A BRFK V. Kerületi Kapitányság két alkalommal kért ki a 
biztonságtechnikai megfigyelőrendszerből képfelvételeket. Az országházi levélátvevőben a 
radiológusaink az év folyamán 656 814 levelet és 2073 darab csomagot ellenőriztek felbontás 
nélkül biztonságtechnikai átvizsgálással. Biztonsági kockázatot 35 küldemény jelentett, mely 
esetekben a címzettekkel történt konzultáció, illetve az intézkedés megtörtént. Öt alkalommal 
közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt tettünk feljelentést a 
BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányságon. 

Beléptettük, kísértük és biztosítottuk az Országgyűlés látogatószolgálati osztálya által 
szervezett egyéni látogatókat és látogatócsoportokat. A látogatószolgálati osztály által 
szervezett idegenvezetések során 394 102 főt léptettünk be. Magyarország köztársasági 
elnöke, miniszterelnöke és helyettesei, az Országgyűlés elnöke, alelnökei, az Országgyűlés 
háznagya által fogadott vendégek, delegációk programjaihoz kapcsolódóan díszőrizeti és 
díszelgési feladatokat hajtottunk végre. 

2013-ban elláttuk a vendégek és delegációk programjaihoz kapcsolódó, valamint az 
állami és nemzeti ünnepek alkalmával rendezett fogadásokon a díszőrizeti és díszelgési 
feladatokat. 2013. április 2-tól került bevezetésre mindennap déli 12 órakor egy díszelgő 
bemutató az Országgyűlés díszlépcső csarnokában a látogatók részére. Ennek magas szintű 
megvalósítása érdekében az állomány alaki képzésére nagy hangsúlyt fektettünk. 

Gondoskodtunk a jogszabályban meghatározott tűzbiztonsági követelmények 
betartásáról, a rendezvények tűzbiztonsági felügyeletéről, az élesjelzések száz százalékát 
teljes tűzfejlődés, továbbterjedés, külső segítség nélkül oldottuk meg. 2013-ban 42 
végrehajtott élesjelzésünk volt, amiből 12 éles tűzeseti és 13 éles műszaki mentést hajtottunk 
végre. Az állomány két esetben vonult életmentésre: az első esetben falkidőléshez a Látogatói 
Központ földmunkálatai során, a második életmentéses vonulásunk a 17. liftaknából egy 
sérült személy kimentése volt. Tűzoltási, műszaki mentési feladataink túlnyomó része emberi 
tevékenységből fakadt. Technológiai, műszaki hibából eredően négy tűzeset és nyolc műszaki 
mentés került végrehajtásra. 

A Kossuth tér átépítésével, a kialakításra kerülő mélygarázzsal, a múzeummal és a 
Látogatói Központtal kapcsolatban részt vettünk a Steindl Imre-program munkájában a 
tervezés fázisától kezdve a biztonságtechnika tervezési munkálataiban, továbbá a Kossuth tér 
átépítésének idejére megszerveztük a tűzszerészeti átvizsgálást is folyamatosan. 

A Kossuth téri területrendezés biztonságtechnikai tervezési munkálataiban a 
kialakításra kerülő mélygarázs, a múzeum és látogatóközpont, videómegfigyelő, illetve 
behatolásjelző rendszereinek tervezésében segítséget nyújtottunk a kivitelező cégeknek. 
Kialakítottuk azt a követelményrendszert, amelynek a felszerelésre kerülő eszközöknek meg 
kell felelni. Az eszközök szerelési helyeit egyeztettük a látványtervbeli elvárásokkal.  

Az építési munkálatok miatt szükségessé vált a KÉSZ Építő Zrt. által a 
munkaterületek megfigyelése érdekében telepített belső kamerák képeinek a parlamenti 
ügyeleti helyiségbe történő bejuttatása. Ezt a feladatot is mi hajtottuk végre rádiós átviteli 
eszközökkel. Az építési munkálatok előrehaladtával az építési területen lévő és a 
munkálatokat akadályozó videómegfigyelő eszközöket lépésről lépésre leszereltük, illetve a 
leszerelt eszközöket a műszaki állapotuknak megfelelően újra felhasználhatónak minősítettük 
vagy selejtezésre előkészítettük, és a raktárba visszaszállítottuk. A Kossuth téri 
földmunkálatok során a biztonságtechnikai és vezérlő erős áramú kábeleket, a mi kábeleinket 
többször átvágták. A folyamatos működés biztosítására a hibákat soron kívül, azonnal 
javítottuk. 

Gazdálkodási besorolásunk szerint a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó 
járulékokkal és egyéb közterhek előirányzataival önállóan rendelkeztünk. A dologi és egyéb 
felhalmozási, kiadási előirányzataink az Országgyűlés Hivatala költségvetésében szerepelnek 
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elkülönítve. Ezen előirányzatok felhasználásáról, valamint a gazdálkodási feladatok 
végrehajtásáról munkamegosztási megállapodás alapján az Országgyűlés Hivatala 
rendelkezik. A rendelkezésre álló előirányzatokat a 2013. évben úgy használtuk, hogy a 
kiegyensúlyozott létszám- és költségvetési gazdálkodást folyamatosan biztosítottuk.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kérem a beszámolóm elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, parancsnok úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e kérdésük. (Jelzésre:) Menczer Erzsébet képviselő asszony, parancsoljon! 
 

Hozzászólások 

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egyrészt 
szeretném megköszönni a parancsnok úrnak ezt a részletes beszámolót. Én nőként - nemcsak 
képviselőként, hanem nőként is - szeretnék köszönetet mondani az őrség minden tagjának a 
rendkívül udvarias, fegyelmezett, előzékeny, szolgálatkész tevékenységükért. Nekem 
kifejezetten jó érzés volt mindaz a figyelmesség, amivel figyelemmel kísérték önök a 
munkánkat, bármilyen problémában azonnal a rendelkezésünkre álltak, és rendkívül 
udvariasan segítettek. Teljesen mindegy volt, hogy a napi munkánk során szembesültünk 
azzal, hogy valamit kérdezünk tőlük, vagy amikor csoportlátogatás volt és kísérték a 
csoportjainkat, az utóbbi két napban is voltam bent, a Házban. Nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek, és gratulálok az őrség tagjainak, mert megérdemlik azt a tiszteletet, amilyen 
szolgálatkészen végzik ezt a felelősségteljes munkát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Iváncsik Imre alelnök úr, parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Parancsnok Úr! 

Néhány kérdést teszek fel önnek. Az egyik az, hogy három fegyveres testület is működik itt, a 
Házban. Milyen az együttműködés? Van-e esetleg bármilyen hatásköri probléma, súrlódás? 
Fordult-e elő bármi gond? Kellett-e bármi ilyen ügyben intézkedniük? 

A másik, hogy a hatáskörükben szerepel, hogy magánlakásban is intézkedhetnek. Az 
eddigi működés során kellett-e ilyenre sort keríteni, illetve az ön megítélése szerint szükség 
van-e ilyen jogosítványra? Milyen esetben élnek ezzel, ha szükség lesz rá? 

A kiképzéssel kapcsolatban is kérdeznék. Lehetett értesülni sajtóhírekben arról, hogy 
százezer lőszert szereztek be, és kibéreltek egy lőtermet. Azt szeretném megkérdezni, hogy 
honnan és mennyiért bérelték a lőtermet, illetve nem volna-e célszerűbb a rendőrséggel 
együttműködve, a rendőrség lehetőségeit kihasználva megszervezni a lőgyakorlatokat.  

Végül azt kérdezem, hogy került-e sor szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten 
ért személy elfogására, és hogy az Országház épületén kívül, annak közvetlen környezetében 
van-e hatásköre az őrségnek intézkedni. Különös tekintettel kérdezem ezt arra vonatkozóan is, 
hogy hamarosan a Kossuth teret átadják, valószínűleg megváltozik a megközelíthetősége, sok 
szempontból változik a biztonsági helyzet. Hogyan készülnek erre? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 

Válaszok 

TÓTH LÁSZLÓ ezredes, az Országgyűlési Őrség parancsnoka: A képviselő 
asszonynak köszönöm az elismerő szavakat. Természetesen soha nem mondhatja az ember 
azt, hogy minden rendben van, mindig lehet még tovább fokozni, de reméljük, hogy a 
képviselők elégedettek azzal a munkával, amit nyújtunk. 
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A következő: három fegyveres szerv van, jelen pillanatban a Honvéd Koronaőrség őrzi 
a koronát, de az ő felségterületük csak az Országgyűlés kupolájára terjed ki, ott díszelgési 
feladatokat a Szent Korona mellett csak ők végezhetnek. A Házban dolgozik a miniszterelnök 
úr, akinek a közvetlen személyvédelmét a TEK látja el, ezen kívül minden egyéb szervezetet 
az Országgyűlési Őrség képvisel. Ez a három szervezet 2013-ban minden gond és probléma 
nélkül tudott együttműködni. Menetközben egyébként az Országgyűlési Őrség 
együttműködési megállapodásokat kötött minden lényeges partnerszervezettel, az 
Alkotmányvédelmi Hivataltól a rendőrségen át a katasztrófavédelemig, a Honvéd 
Koronaőrséggel is. Ezekben az együttműködési megállapodásokban lefektettük az 
együttműködés legfontosabb kérdéseit. Azt kell, hogy jelentsem a képviselő úrnak, hogy 
probléma nélkül zajlik ez az együttműködés. 

Magánlakásban történő intézkedésre 2013-ban nem volt precedens. Itt azért annyit 
hadd mondjak el, hogy 2012-ben, amikor az Országgyűlési Őrségre vonatkozó előkészítő 
munkálatok zajlottak, a jogszabályi környezetet kellett átnézni, akkor volt egy alapvetés, az, 
hogy azelőtt ugyanezt a tevékenységet a Magyar Köztársaság rendőrsége végezte, méghozzá 
konkrétan a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatósága, gyakorlatilag 
olyan nagyon eltérő szabályok nem vonatkoznak ránk. Mi ezt a munkát vittük tovább 
folyamatában. Éppen ezért a jogi környezet úgy lett megalakítva, hogy alapvetően az 
Országgyűlési Őrségre a rendőrségi törvény szabályai vonatkozzanak, de nyilván szűkítettünk 
ezen. Ha konkrétan a rendőrségi törvényt felidézzük, ott 21 rendőri intézkedéstípus van, 
amiből teljesen felesleges volt, hogy mindet magunkra húzzuk, mert például az 
idegenrendészettel kapcsolatos intézkedést teljesen felesleges volt magunkra adaptálni. 

Ami egyébként már itt kapcsolódik a következő kérdéshez a külső terület 
biztosításával kapcsolatban, azelőtt is a rendőrségi törvény 46. §-a alapján a rendőrség 
létesítményvédelmi intézkedést adott ki. Ez azt jelentette, hogy a Kossuth téren 
meghatározták azt a biztonsági zónahatárt, amin belülre már csak gyakorlatilag külön 
engedéllyel lehetett belépni. Mindnyájan emlékszünk, hogy ez egy ilyen lánckordon és 
virágládák által határolt terület volt. Amikor el fog készülni a Kossuth tér végleges 
kialakítása, itt jól láthatóan ismét létre fog jönni egy biztonsági zónahatár, amit most sokkal 
kulturáltabban virágágyások fognak határolni. Erre a területre ki fogjuk adni a 
létesítményvédelmi intézkedést, tehát ezen a területen belül csak az arra felhatalmazott 
személyek és az őrség felügyeletével léphetnek majd be, és a Kossuth téren az ezen kívüli 
terület bárki számára teljesen kötetlenül szabadon látogatható, alapvető funkcióját visszanyert 
terület lesz. Azelőtt a tér 46 százalékát parkoló autók foglalták el, ez a jövőben nulla 
százalékra fog csökkenni, tehát az emberek visszakapják a Kossuth teret. 

Kiképzés, százezer darab lőszer: megpróbáltunk elmenni abba az irányba 2013 elején, 
hogy pontosan az azonos feladatellátás, a rokonszakmák miatt a rendőrség kiképzési bázisait 
és infrastruktúráját vegyük igénybe. Az az igazság, hogy annyira túlfeszítettek, annyira 110 
százalékon működnek ezek a rendőrségi infrastruktúrák, hogy az Országgyűlési Őrség saját 
kiképzési tervéhez illeszkedő kapacitásokat nem tudtak a rendelkezésünkre bocsátani. 
Megpróbáltuk úgy a Mexikói úton, mint az RSZKK-nál, megpróbáltuk a Készenléti 
Rendőrségi Kerepesi úti objektumában, de ő maguk is helyhiánnyal, időhiánnyal küzdenek. 
Ezt csak olyan kompromisszumok árán tudtuk volna megvalósítani, hogy a komplex 
kiképzési tervünk valamilyen szempontból csorbát szenvedett volna. Egyébként ott sem 
tudtuk volna ezt teljesen ingyen megoldani. 

A megoldás az lett, hogy Újpesten béreltünk egy ingatlant, ahol kicsiben, de minden 
rendelkezésre áll, és a komplex kiképzési tervet elkezdtük végrehajtani. Ennek a lényege az, 
hogy kiscsoportos, körülbelül 12-15 fős csoportokban küldjük ki az embereinket kiképzésre, 
ahol szétszedjük őket több részre, és párhuzamosan az egyik rész légi képzésen vesz részt, a 
másik rendőri intézkedésen, taktikai foglalkozáson, van, aki tanteremben, és 
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forgószínpadszerűen egy nap mindenkit be tudunk forgatni. Ez az, amit nem tudtak nekünk a 
rendőrségi bázisokon biztosítani. 

A százezer darabra visszatérve két dolgot még hadd jelentsek nagy tisztelettel. Az 
egyik az, hogy az egyéb rendőri lőtereken nagyon szigorúan jogilag körülhatárolt a lőszer 
tárolása, nyilvántartása, elszámolása, ez bizony külön önálló feladat, erre egy embert 
foglalkoztatni kellett volna. Ennél a vállalkozásnál ez a százezer csak egy keretszám, amivel 
nem kell elszámolnunk, hanem gyakorlatilag ők vezetik folyamatosan, hogy mennyit lőttünk 
el, és csak annyit kell kifizetni, amennyit konkrétan felhasználtunk, és nem kell nekünk a 
nyilvántartásokkal, raktározásokkal, ezeknek a törvényi hátterével foglalkozni. A százezer 
darab másik része, hogy ha ezt levetítjük egy emberre, akkor ez azt jelenti, hogy egy ember 
egy évben 50-70 lövést tud leadni lőkiképzés alkalmával. Nyilván nem egyforma, mert akik a 
személyvédelmen dolgoznak, azoknál megpróbáljuk magasabbra tornázni, mert azoknak 
sokkal kiképzettebb állománynak kell lenni, de úgy gondolom, hogy ha olyan emberek kezébe 
adnánk fegyvert, a Kossuth téren olyan objektumőrök járkálnának fegyverrel az oldalukon, 
akik erre nincsenek kellőképpen kiképezve, akkor követnénk el egy olyan felelőtlen 
magatartást, amivel adott esetben ártatlan civil személyek életét veszélyeztethetnénk. 

A szándékos bűncselekménnyel kapcsolatos kérdésre azt tudom jelenteni, hogy 
szándékos bűncselekménnyel tetten ért személyt mi nem értünk tetten. Kettő személy 
esetében történt olyan, hogy körözött személyeket fogtunk el, de őket átadtuk a rendőrségnek, 
tehát mi csak megtaláltuk a két személyt. Jelentem, ennyit tudtam mondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
TAMÁS BARNABÁS (Fidesz): Csak egy mondat: szeretném megköszönni azt a 

felkészültséget és azt a nyugalmat, amit akkor tanúsított az Országgyűlési Őrség, amikor egy-
két frakció provokálta szinte az egész parlamentet és az Országgyűlési Őrséget, és akkor kellő 
nyugalommal és szakmai hozzáértéssel tették a dolgukat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más hozzászólás, kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Parancsnok úr, a 

bizottság nevében is köszönjük a 2013. évi munkájukat, köszönjük a beszámolót. További 
sikeres szolgálatot kívánunk az Országgyűlés bizottsága nevében. 

 
TÓTH LÁSZLÓ ezredes, az Országgyűlési Őrség parancsnoka: Köszönjük az egész 

bizottságnak a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az első napirendi pontot lezárom azzal, hogy a bizottság 

jóváhagyólag tudomásul veszi az Országgyűlési Őrség beszámolóját. 

Beszámoló az Országos Polgárőr Szövetség tevékenységéről [2011. évi CLXV. 
törvény 9.§ (2) d)] 

Rátérünk második napirendi pontunk tárgyalására. Nagy tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm az Országos Polgárőr Szövetség vezérkarát, akik az elmúlt négy évet összefoglaló 
beszámolóra érkeztek közénk. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Túrós András 
urat, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, továbbá helyetteseit, Markos György urat, Tóth 
Attilát, Zámbó Pétert és Tóth Zoltán urakat. 

Tisztelt Bizottság! A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 
törvény rendelkezése szerint az OPSZ beszámolót készít a tevékenységéről a bizottságunk 
munkaterve szerint és arról tájékoztatót tart. Ez a beszámoló elkészült, a képviselőtársaim a 
futárpostával kézhez kapták. Ennek fényében megadom a szót dr. Túrós András tábornok 
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úrnak, elnök úrnak, hogy az írásos beszámolóról tájékoztasson bennünket. Elnök úr, 
parancsoljon! 

 

Dr. Túrós András (OPSZ) hozzászólása 

DR. TÚRÓS ANDRÁS, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: Köszönöm szépen. 
Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Honvédelmi Bizottság! Két anyagot készítettünk. Az egyiket a 
2013. évről, a másikat pedig az elmúlt négy évről, tehát a ciklusról számoltunk be írásban a 
Honvédelmi bizottságnak. Először néhány mondatot szeretnék szólni a 2013. évről. Azzal 
kezdeném, hogy 2013-ban nagyon jó volt Magyarországon polgárőrnek lenni elsősorban 
azért, mert a polgárőrség 2013-ban megújult, és ez a megújulás elsősorban - és azt is 
mondhatnám - csaknem kizárólag annak köszönhető, hogy 2012. február 1-jén hatályba lépett 
a polgárőrségről szóló új törvény. Ennek az új törvénynek a polgárőrség minden szinten, 
OPSZ-szinten, megyei szinten, egyesületi szinten is megfelelt, átalakultunk. 

Nagyon fontos megállapításunk az is, hogy 2013-ban, de nyugodtan mondhatom, hogy 
az elmúlt négy évben olyan komoly, hatékony kormányzati támogatást és kormányzati 
hátteret kaptunk a tevékenységünkhöz, amelyre az elmúlt 23 évben nem volt példa. Amikor 
azt mondtam, hogy nagyon jó volt polgárőrnek lenni, egészen biztos, hogy ez is jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy a polgárőreink aktívan tevékenykedtek. 

A polgárőrség megújulását tulajdonképpen több területen tetten lehet érni, formailag, 
szakmailag, tartalmilag is megtörtént ez a megújulás. Csak példálózva mondom, hogy új 
polgárőr igazolványt vezetett be a jogszabály, új egységes polgárőr formaruhát jelentettünk 
meg és hagyott jóvá a belügyminiszter úr, de tulajdonképpen a polgárőr járőrök külső 
megjelenése is egységessé vált, nem beszélve arról, hogy az Országos Polgárőr Szövetség 
köztestületté alakult és a köztestületi hatáskörét, jogkörét nagyon jól, és azt gondolom, 
eredményesen gyakorolta. 

Amiről feltétlenül szeretnék szólni, az tulajdonképpen a polgárőr igazolványok 
kiadása, a polgárőr igazolványok cseréje. Ez nagyon komoly próbatétel elé állította a 
polgárőrséget elsősorban azért, mert 2014. január 1-jétől már csak új típusú polgárőr 
igazolvánnyal lehet közterületi polgárőri szolgálatot ellátni, másrészt pedig ez egy kisebbfajta 
megterhelést is jelentett a polgárőröknek, hiszen csak az okmányirodákon keresztül lehetett az 
igazolványt megszerezni, több tíz kilométerre lévő okmányirodák bizonyos fizikai problémát 
is okoztak különösen az időseknek, és a rendőrség sietett a segítségünkre. 

Ide tartozik az, hogy több ezer polgárőr kikerült a rendszerünkből. Ezek olyan 
polgárőrök, akik elvi polgárőrök voltak, csak támogatták a polgárőrséget, akik tulajdonképpen 
életkoruknál fogva már nem tudták vállalni a polgárőr szolgálatot, de jelentős volt azoknak a 
száma is, a fiatalok száma, a 18 év alatti fiatalok száma, akik a törvény következtében már 
nem vállalhattak polgárőr szolgálatot, de a SZEM-mozgalom tagjai is kikerültek ebből, és 
újfajta megközelítésben szerveztük meg az ő tevékenységüket. 

Ami a polgárőrség szakmai munkáját illeti, itt is nagy szavakat kell, hogy mondjak, 
mert a polgárőrség szakmai tevékenysége 2013-ban, azt mondom, fantasztikus volt elsősorban 
azért, mert a polgárőrség a legsikeresebb évét zárta 2013-ban. Nyolcmillió szolgálati órát 
teljesítettek. Ebből 1,4 millió szolgálati óra a rendőrséggel közösen volt eltöltve, és a 
klasszikus polgárőr szolgálat mellett olyan programot indítottunk, amelynek országosan 
visszhangja lett, sőt azt mondom, hogy még a határainkon kívül is felfigyeltek rá, ez 
„Százszor száz” programunk. Kiválasztottunk száz települést Magyarországon a 
belügyminiszter úr kérésére, ahol a lakosság szubjektív biztonságérzete problémás volt, és 
ezekre a településekre készítettünk egy polgárőrségi bűnmegelőzési programot. Nos, nem 
akarom ragozni, de egészen bizonyos - legalábbis a visszajelzések, a polgármesterek és a 
helyi szervek vezetőinek a visszajelzése szerint -, hogy szinte mindenütt javult a lakosság 
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biztonságérzete, javult a közbiztonsága ezeken a településeken, és kiemelten kezeltük ezeket a 
településeket. 

Nagyon fontos 2013-ról azt is elmondani, hogy a katasztrófaelhárításban is jeleskedtek 
a polgárőrök, különösen a 2013 márciusi hófúvás elhárításában több száz polgárőr vett részt, 
de inkább kiemelném azt, hogy a 2013 júniusi dunai árvízi védekezésben 20 ezer polgárőr vett 
részt. Érdekességképpen megemlítem, hogy még a napokban is kaptunk kritikát Kelet-
Magyarország polgárőr vezetői részéről, hogy ők miért nem lettek igénybe véve, hiszen 
készen álltak a védekezésre. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy sok ezer polgárőr szeretett 
volna részt venni ebben a sikeres védekezésben. 

A szakmai munkához kapcsolódik az is, hogy 2013-ban egy nagyon komoly lovas 
polgárőr szolgálat, lovas polgárőr tagozat alakult ki a polgárőrségen belül, amelynek legalább 
300 tagja van, és a külterületi bűnmegelőzésben ők nagyon-nagyon sokat tesznek és tehetnek 
majd a jövőben. 

Ami a pénzügyi helyzetünket illeti, 2013-ban 1 milliárd forintot kaptunk a 
költségvetésben. Példa nélküli egyébként ez a támogatás, amelyet a polgárőrség kapott 2013-
ban. A megyei szövetségek részére átlagban 30-40 millió forintot adtunk át. Ahogy 
figyelemmel kísértük, az egyesületek általában 300-400 ezer forint költségvetési támogatásból 
gazdálkodhattak az elmúlt évben.  

A négy évről. Ez nagyon érdekes, és mi is meglepődtünk, és személy szerint én is, 
amikor áttekintettem a kormányzati költségvetési támogatásokat. 2011 és 2014 között 3,4 
milliárd forint támogatást kapott a polgárőrség. Az azt megelőző 19 évben, tehát a 
polgárőrség történetétől kezdve mindössze másfél milliárd forintos támogatása volt a 
polgárőrségnek. Kérem szépen, ez önmagáért beszél, és azt gondolom, a polgárőrök ezt 
meghálálták, hiszen jelentős mennyiségű szolgálati órát teljesítettek. A négy év alatt több 
mint 30 millió szolgálati órát láttak el a polgárőrök, és nem beszélek azokról a tettenérésekről, 
elfogásokról, azokról a bűnmegelőzési akciókról, amelyeket folyamatosan végeztek, arról a 
folyamatos polgárőr szolgálatról, amelyet különösen a kistelepüléseken elláttak. 

Tehát összességében azt mondom, hogy rendkívül eredményes időszak után van a 
polgárőrség, és mi csak hálával és köszönettel tartozunk a kormánynak, a parlamentnek, a 
Honvédelmi bizottságnak, a belügyminiszter úrnak és a rendőrségnek azért, hogy a 
polgárőrséget ilyen kiemelten kezelték, és tulajdonképpen mondhatom nyugodtan azt, hogy 
Magyarországon nincs közbiztonság polgárőrség nélkül, de különösen nincs olyan szituációs 
bűnmegelőzés, amelyet a polgárőrség végez, és gyakorlatilag egyedüli letéteményesei 
vagyunk a közterületi szituációs bűnmegelőzésnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Elsőként Iváncsik Imre alelnök úr jelezte 

hozzászólási szándékát; majd őt követi Tóth Gábor. Parancsoljon, alelnök úr! 
 

Hozzászólások 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök 
Urak! Nekem az az indítványom, hogy a bizottság ismerje el, köszönje meg valamennyi 
polgárőrnek és a szövetségnek a kiemelkedő munkáját. Nagyon fontos szerepet játszanak a 
bűnmegelőzésben, a közbiztonság erősítésében. Mindannyian jó érzéssel látjuk, tapasztaljuk a 
saját településeinken a jelenlétüket, azt az elkötelezett, fantasztikusan hasznos munkát, amit 
végeznek, úgyhogy csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk róluk. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Nyitott kapukat dönget alelnök úr. Készültünk az Országos Polgárőr 

Szövetség munkájának elismerésére, nagyrabecsülésére és köszönetére. Erre ma különböző 
formában sort is fogunk keríteni egyébként. Tóth Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
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TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Én magam is csak a 

köszönet hangján szeretnék szólni a polgárőrség munkájáról, hiszen én egy úgymond 
bűnügyileg fertőzött területű községnek vagyok a polgármestere, ahová gyüttmentként 
odakeveredtem harminc esztendővel ezelőtt - ezzel fogadtak. Ekkor azt a fogalmat még nem 
ismertem, hogy a torokgyulladáson kívül milyen egyéb más fertőző lehetőségek vannak, azóta 
szembesültem ezzel  

Nagyon durva számokat fogok mondani. Néhány nappal korábban volt egy 
közbiztonsági fórum Pest megye kapitányával közösen. Az aszódi őrség területén 11 település 
található. Bag község kivételével a 11 településből tízben az éves statisztika szerint a ’10-es 
évre vetítve mondjuk 600 bűncselekmény volt, Bagon egyedül 800 volt egy esztendőben. 
Most ez a statisztikai arány valamelyest szebb lett, a 600 körülbelül maradt a másik tíz 
településnél, nálunk ez 400-ra redukálódott, ami mondhatni majdnem a fele, de még így is 
tragikus a szám, hiszen míg az ezer főre vetített bűncselekmények éves száma a többi 
településünkön 12-20, illetve 25 környékén megáll, addig ez nálunk 52,4 százalék ezer főre 
vetítve, ami igencsak kemény. Tehát mindenféleképpen a polgárőrség, a rendőrség, a 
készenléti egységek munkája fontos, hiszen a 365 napra vetítetten 262 esetben volt a 
rendőrség magasabb egysége a településünkön, hogy a köznyugalom, a közbiztonság a helyén 
legyen. A saját településünk költségvetéséből a TEMP-pályázaton nem sikerült nyernünk, de 
11 közterület-figyelő kamerát telepítettünk, és további közel 30 kameránk van az 
intézményeink területén, az iskolában, az óvoda környékén, a művelődési házban, és azóta ott 
a betörések és az egyéb ilyen dolgok megszűntek. 

A polgárőreink is lelkesen részt vesznek ebben a munkában. Nekem csak egyetlen 
déjà vu érzésem van, a polgárőrség vezetője minden négy esztendőben Jobbik-színekben 
elindul polgármesterként és egyéb más módon, amit alkalmasint azért egy kicsit 
nehezményezek, és van némi kis fenntartás egymással kapcsolatban, mert én úgy gondolnám, 
hogy ennek a tevékenységnek politikamentesnek kell lennie. 

Nagy tisztelettel azt szeretném mondani, hogy a közterület-figyelő 
kamerarendszereket, ha esik, ha fúj, ebben az esztendőben mi mindenféleképpen az 
önkormányzatnál meg fogjuk teremteni - persze szűk kereteken belül - ennek a finanszírozási 
hátterét, hogy legyen egy felügyeleti rendszerünk, amivel a monitorokat figyeli valaki. 
Ugyanis egészen más az, amikor egy megtörtént bűncselekményt követően jönnek a rendőr 
bácsik, és nagyon gyorsan és lelkesen megnézik, hogy na, a tyúkot melyik irányból, honnan 
vitték, de az a tyúk már rég nincs meg. Én annak örülnék, ha egy reagáló rendszer lenne, és a 
polgárőreink a terepen mocorogva a diszpécser instrukciója alapján mozognának, és ha kell, 
azt a rendszám nélküli nagy teherautót, ami nem biztos, hogy az erdő felől legálisan hozza a 
fát, megállítanák, azt követően pedig ha konstatálják, akkor meghívják oda a rendőr bácsikat 
is intézkedni. Egy paradigmaváltást kellene tehát végrehajtanunk ezen a területen, és nem 
követővé, hanem reagálóvá kellene tennünk a rendszert. Ebben kérem nagy tisztelettel a 
segítségüket. Egyébként tisztelettel szeretném megköszönni az egész évi munkájukat. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy 10-12 perc szünetet tartsunk két okból. 

Az egyik az, hogy egy gombnyomásnyi szavazás erejéig megkérem a képviselőket, hogy 
fáradjanak el a plenáris ülésteremig, másrészt pedig a polgárőrség munkáját illetően 
megszövegezésre kerülne ebben a szünetben a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
határozattervezete, amire az alelnök úr is kitért, melyben kifejeznénk a véleményünket a 
Polgárőr Szövetség munkájával kapcsolatban. Hogy ez a vélemény mi lesz, az majd a 
szövegből kiderül. Kérem, hogy 10-12 perc múlva ugyanebben a körben találkozzunk, és 
folytassuk majd a hozzászólásokkal a bizottsági ülésünket. 
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(Szünet: 9.53 – 10.47 óra) 

 
ELNÖK: A szünet után folytatjuk bizottsági ülésünket azzal, hogy dr. Simon Miklós 

képviselőtársunk jelentkezett még hozzászólásra a szünet előtt. Megadom neki a szót. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszönöm a szót. 

Tisztelt Parancsnok Úr! Azt szeretném kérdezni, van-e információ arról, hogy a polgárőr 
szervezeteket az önkormányzatok összesen mennyi költségvetési forinttal támogatják. Van-e 
erről valamiféle információ? Nekem az a véleményem, hogy lehet, hogy hasonló 
nagyságrendű a támogatás az önkormányzatoktól, mint amit tetszett mondani, az államtól. 
Igaz-e ez a feltételezés? 

A másik, amit szeretnék mondani, hogy a nyírbátori kistérségben elfogadtuk a 2014-
2020-as fejlesztési koncepciót, és a területfejlesztési operatív programba mintegy 200 millió 
forint értékben beépítettük a kistérséget lefedő biztonsági kamerahálózat kiépítését. Én ezt 
azért mondom, mert javaslom ezt a képviselőtársaimnak is megcsinálni, és ilyen tekintetben, 
hogy az egész kistérséget le tudjuk fedni biztonsági kamerákkal, előrehaladott tárgyalások 
vannak a rendőrséggel, a polgárőrséggel ennek az üzemeltetését illetően. 

A harmadik pedig az, hogy szeretném megköszönni önöknek azt a rengeteg segítséget 
az önkormányzatok részéről, amiben részünk volt az elmúlt esztendőben. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van-e kérdésük, hozzászólásuk? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, mielőtt rátérünk a beszámoló, illetve az elkészült határozat elfogadására, 
az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának nevében én magam is szeretném 
kifejezni elismerésemet és nagyrabecsülésemet az Országos Polgárőr Szövetség valamennyi 
tagja felé, hiszen szabadidejükből, ellentételezés nélkül vesznek részt a magyar települések 
közrendjének és közbiztonságának fenntartásában. Különösen igaz ez, és különösen nagy 
súllyal jelenik ez meg a kistelepülések életében, hozzáteszem, a nagyvárosok életében is. Az 
is külön öröm, hogy egyre több fővárosi kerületben is megalakulnak, alakulnak újjá vagy 
szerveződnek újjá és kapnak új erőre a polgárőr szervezetek, az ország közrendje és 
közbiztonsága szempontjából elvitathatatlanul fontos és kiemelkedő munkát végez az önök 
szervezete. Ezért a bizottság nevében is köszönet és hála illeti önöket és valamennyi 
munkatársuk munkáját. 

Tisztelt Bizottság! Amennyiben nincs több jelentkező hozzászóló vagy kérdés, akkor a 
napirendi pont ezen részét lezárom azzal, hogy a bizottság a beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi, illetőleg a most a képviselőtársaim számára kiosztott határozattervezetről 
kell döntenünk. Ennek a szövegét szeretném önökkel ismertetni az alábbiak szerint. „Az 
Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 51/2010-2014. számú határozata: 
köszönetnyilvánítás a polgárőröknek. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 
2014-ben meghallgatta az Országos Polgárőr Szövetség elmúlt négy éves tevékenységéről 
szóló beszámolót, amelyet jóváhagyólag elfogadott. A bizottság jelen határozatával kifejezi 
nagyrabecsülését a polgárőr egyesületek valamennyi tagja felé, akik önként vállalt 
szolgálatukkal lakókörnyezetük közbiztonságát a rendőrséggel és más állami szervezetekkel 
együttműködve védik. A bizottság elismerését is kinyilvánítja a polgárőröknek mindennapi 
áldozatos tevékenységükért, különösen kiemelve a rendkívüli hóhelyzetben, valamint az 
árvízi mentés, illetve védekezés során tanúsított helytállásukat. Az Országgyűlés Honvédelmi 
és rendészeti bizottsága megerősíti: a polgárőr egyesületek tagjai méltán lehetnek büszkék 
eredményeikre és arra, hogy ma már nélkülözhetetlenek mint civil, pártsemleges, 
bűnmegelőző társadalmi szervezet. Köszönet a felelősségteljes, odaadó szolgálatukért!” 



 16 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy az alábbi szöveghez van-e hozzászólásuk, 
javaslatuk. (Nincs jelentkező.) 

Szavazás 

Amennyiben nincs, kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki az alábbi 
határozattervezet szövegével egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Tizenhat 
igen szavazattal az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága egyhangúlag elfogadta 
a határozattervezetet. 

Az Országos Polgárőr Szövetség munkáját az is dicséri - a döntés is megmutatja -, 
hogy a munkájukat nem övezi politikai vita az eléggé megosztott kampányidőszakban 
különösen megosztott politikai közegben sem. Ez önmagában is nagy teljesítmény. Ehhez is 
szeretnék gratulálni, illetve szeretném megköszönni a tábornok úrnak, elnök úrnak az 
Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága felé az elmúlt években nyújtott készséges 
együttműködését. Az külön öröm, ön is kiemelte, hogy közös sikerként élik meg az önökre 
vonatkozó jogszabályi környezetet, az új felszereléseket, a szervezet új berendezkedését, 
illetve azokat a támogatásokat, amelyeket a kormányzattól az elmúlt időszakban kaptak. A 
munkájukhoz sok erőt, jó egészséget és még több polgárőrt kívánunk az elkövetkezendő 
esztendőben, és szeretném megköszönni az elmúlt négy éves együttműködésüket is. Tábornok 
úr, kíván-e néhány mondatot mondani? (Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
DR. TÚRÓS ANDRÁS, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Mit mondhat az Országos Polgárőr Szövetség elnöke? Azt, hogy köszönöm, 
köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a bizottságnak, az elnök úrnak ezt az értékelést, 
továbbítani fogjuk a polgárőrök felé. 

Szeretném meghívni elnök urat a március 30-án tartandó közgyűlésünkre. Ez egy 
vasárnapi nap, akkor lesz a közgyűlésünk, és nagyon szeretném, ha az elnök úr ezt a 
határozatot és a bizottság véleményét is tolmácsolná a 300-350 küldött felé. Kétségtelen, hogy 
a polgárőröknek, a polgárőrségnek a legfontosabb, rendkívül fontos, és azt gondolom, a 
legfontosabb ez az erkölcsi háttér, ez a támogatás, amelyet megkapunk a politikusoktól, amit 
megkaptunk a kormánytól, a belügyminisztertől. Fontos az a költségvetési támogatás is, de 
mivel ezek önkéntesek, ingyenesek, a jó szó, az elismerés nagyon sokat ér, és azt gondolom, 
ez a jövőben is még tovább motiválja a polgárőröket, hogy eredményesen dolgozzanak. 

2014 a külterületek biztonságának az éve. Éppen most szombaton fogjuk meghirdetni 
az országos főkapitánnyal ezt a programot. Nagyon szeretnénk, ha a külterületeken is 
csökkenne a jogsértések száma. 

Ha megengedi elnök úr, szeretnék Simon úr felvetésére, kérdésére röviden válaszolni. 
Az önkormányzatok eléggé szórtan, eléggé hullámzó módon támogatják a polgárőr 
egyesületeket. Azt gondolom, és most önkényesen bekategorizálom az önkormányzatokat, 
körülbelül 60 százaléka közvetlenül támogatja az egyesületeket. Van egy kisebb része, amely 
tudomásul veszi, hogy működik a területén az egyesület, de nem tudja támogatni, és van egy 
kisebb része, amely egyáltalán nem is vesz tudomást arról, hogy polgárőr egyesület működik 
a területén, vagy egyáltalán nem is működik. A korábbi években az önkormányzatok 
jelentősen támogatták az egyesületeket, 300-400 milliós is lehetett évente összesen az 
önkormányzatok támogatása. Most ez jelentősen lecsökkent és az egyesületek leginkább, sőt 
azt is mondom, hogy gyakorlatilag csak a költségvetési támogatásból működnek, de 
törekszünk arra, hogy a megyei önkormányzatok, a települési önkormányzatok valamilyen 
hátteret, anyagi támogatást tudjanak nyújtani. Sok olyan önkormányzat van, amely százezer 
forinttal, egymillióval, több millió forinttal támogatja az egyesületeket. 
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Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülünk, hogy itt lehettünk, és azt 
gondolom, hogy egészen biztos, hogy boldogan távozunk a bizottsági ülésről. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További jó munkát, szép napot kívánunk önöknek! (Az 

Országos Polgárőr Szövetség képviselői távoznak a tanácsteremből.) 

A Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének beszámolója 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Rátérünk harmadik napirendi pontunkra, a 
Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének beszámolójára. Tisztelettel köszöntöm körünkben 
Dobson Tibor urat, illetve Góra Zoltán urat. Tőlük is elnézést kérünk a szavazás miatti 
jelentős csúszásért. Az önök által készített beszámolót a képviselőtársaim írásban is 
megkapták, így arra kérem önöket, hogy ha gondolják, egészítsék ki szóban a beszámolójukat. 
Ennek érdekében megadom a szót Dobson Tibor elnök úrnak. Parancsoljon! 

 

Dobson Tibor (MTSZ) hozzászólása 

DOBSON TIBOR tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Hölgyeim és Uraim! Jelentem, a 
Magyar Tűzoltó Szövetség történetét és tevékenységét két fő részre bontanám, 1870-től 1990-
ig, de ha ettől eltekintenek, erről az időszakról nem gondolnék beszámolót tartani, viszont 
1990-től jelentős változás történt a Magyar Tűzoltó Szövetség tevékenységében és 
struktúrájában. Egy egységes szakmai érdekképviselet jött létre, amely működött nagyjából a 
kilencvenes évek második feléig, majd főképpen a kétezres évek elején a szakmai egység 
sajnos megbomlott különböző belső szakmai ellentétek miatt, és emiatt a szakmai 
érdekképviselet lehetősége is megroppant. A Magyar Tűzoltó Szövetség állami támogatása 
sínylette ezt meg, ugyanis 1999-ben, 2001-ben még 400 millió forint volt a Magyar Tűzoltó 
Szövetség támogatása és így a tűzoltó-egyesületek támogatása, amely a 2000-es évek elejétől, 
2002-től, 2003-tól 2011-ig, 2012-ig lecsökkent évi száz millió forint támogatásra, amely igen 
csekély mértékű volt, és ez azt jelentette, hogy 2011 közepére a Tűzoltó Szövetségen belül a 
tűzoltó-egyesületek bizony működőképességük határára érkeztek. Ezt azért mondtam el 
önöknek, mert 2011-ben, 2012-ben, a 2014-es előkészítéssel 2012-től a szakmai támogatás és 
az anyagi támogatás találkozott, ugyanis a katasztrófavédelmi részéről, a BM-OKF részéről 
minden szakmai segítséget megkaptunk ahhoz, hogy a tűzoltó-egyesületeknél a szakmai 
fejlődést elősegítsük és hatékonyabbá tegyük. 

Emellett 2013 év közepén a Magyar Tűzoltó Szövetség által képviselt tűzoltó-
egyesületek támogatása 100 millió forinttal megnövekedett a kormány által, amit köszönünk 
szépen ezúton is. Egyrészt ezzel a segítséggel meg tudtuk oldani sikerrel az árvízi 
veszélyhelyzet elhárításában a tűzoltó-egyesületek támogatását, az eszközök pótlását, 
valamint fejlesztését, 2013-tól pedig a tűzoltó-egyesületek támogatása 300 millió forintra 
növekedett. Ezt azért mondom el önöknek, mert erre az utóbb tizenegynéhány évben nem volt 
példa. Ezt szeretném megköszönni. 

Túl azon pedig különböző rendezvényekre pályáztunk az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál, így sikerrel nyertünk 7 millió forintot. Ebből különböző sport- és egyéb 
más szakmai rendezvények megvalósítását tudtuk megoldani. Amikor Túrós elnök úr arról 
beszélt, hogy 2013 a polgárőrség éve volt, én csatlakoznék az előttem szólóhoz: 2013 és 2014 
a Magyar Tűzoltó Szövetség és a tűzoltó-egyesületek éve volt és lesz, ugyanis ezzel a 
támogatással jelentős előrelépést tudunk tenni a szakmában. 

A tevékenységünk legalább négy sarokponton nyugszik. Egyrészt a közbiztonságon 
belül a tűzmegelőzésben, a mentők tűzvédelemben történő közreműködésében, hiszen 
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nagyjából 700 tűzoltó-egyesületünk működik, amely bír valamilyen tűzoltási, műszaki 
mentési feltétellel, mintegy három kategóriába sorolva őket. E tűzoltó-egyesületek közül, az 
anyagban szerepel, 435 kötött megállapodást hivatásos tűzoltósággal, mert olyan feltételei 
vannak, olyan kondíciókkal bír kiképzésben és technikában, hogy arra alkalmas. Itt is jelentős 
változás történt, hiszen 2011-ben még csak mintegy 300 egyesületünk volt, az utóbbi másfél-
két évben ez megnőtt mintegy százzal, majdnem másfél százzal, tehát ez igen jelentős 
változás. 

A következő maga a közösségépítés, hiszen a legtöbb településen található tűzoltó-
egyesület, és érdekesség, hogy számos esetben a tűzoltó-egyesületek és polgárőr egyesületek 
között átfedés tapasztalható, tehát tűzoltó- és polgárőr egyesületet is tapasztalunk. Ennek oka, 
hogy azok az önkéntesek, akik egyébként tenni akarnak a közösségért, nyilván sok esetben 
ugyanazok, hisz ha valaki a tevékenységével szolgálja a közbiztonságot, legyen bár polgárőr 
terület vagy tűzvédelmi terület, ezek az emberek sokszor ugyanazok. 

A következő rész a közösségépítés. Mivel megtalálhatók vagyunk a legtöbb 
településen, így nagyon sok esetben a tűzoltó-egyesületek a közösségi élet mozgatórugói és 
helyszínei. A tűzoltólaktanyában túl azon, hogy képzés folyik és ott állnak a tűzoltóautók, sok 
esetben akár még a gyerekek szabadidősport-programját is mi szervezzük, vagy nyáron a 
gyerekeket napközis tábor által felügyeljük a szülők kérésére többnyire térítésmentesen. 
Igyekszünk pályázni különböző forrásokra és ezzel is segítjük, és ezáltal az utánpótlás-
nevelés is megoldható, hiszen aki a tűzoltóautót simogatja, előbb-utóbb megszereti, és lehet, 
hogy tűzoltó lesz belőle.  

A tagságunk emellett pedig figyelmet fordít arra is, hogy sportoljon, rengeteg 
sportrendezvényünk van. Túl azon pedig a tűzoltó-egyesületek tevékenysége fontos 
hagyományőrzésekben is, hiszen mint ahogy kitűnt a bevezetőmből, közel másfél évszázados 
hagyománya van Magyarországon a tűzvédelemnek, a szervezett tűzvédelemnek, köszönhető 
ez gróf Széchenyi Ödönnek, aki a Tűzoltó Szövetséget alapította. Én a 18. elnök vagyok, ezt 
csak mellesleg hozzáteszem. 

A tűzoltó-egyesületek munkájában jelentős változás lehet a 2014. év, amikor is 
elindulhatnak azok a fejlesztések és működési programok, amelyek a tűzoltó-egyesületek arra 
alkalmas tagjait és szervezeteit önállóan beavatkozó tűzoltóságokká, önkéntes tűzoltóságokká 
avanzsálja.  

Ugyancsak lényeges a 2014. év azért is, mert ebben az évben meg tudom valósítani, 
hogy a jelenleg Magyarországon működő három külön-külön létező tűzoltó szervezetet egy 
tűzoltó szövetséggé tudom alakítani, azaz visszatérünk 1870-hez. De lássuk be, hogy ez nem 
baj, hiszen ezáltal egyfajta közös szakmai érdek szerint tudunk dolgozni. Biztos vagyok 
benne, hogy ez szolgálja Magyarországon a hatékony tűzvédelem kérdését, valamint a 
későbbi terv és cél pedig az, hogy a 2014. évben kezdeményezzük a mai Magyar Tűzoltó 
Szövetség köztestületté történő alakítását hasonlóképpen az előttem szóló polgárőrség elnöke 
által elmondottakhoz. Tehát ezek a lépések lényegesek voltak. A lépések jelentős részének a 
kezdeményezése, végrehajtása dicsekvésmentesen rám hárult, ugyanis én 2013. március 2-a 
óta vagyok a Tűzoltó Szövetség elnöke, és ebben az időszakban igyekeztem azokat a 
lehetőségeket, támogatókat megtalálni, amely támogatók és lehetőségek szolgálják ennek a 
szövetségnek az érdekét.  

Itt szeretném megköszönni Magyarország Kormányának, képviselőinek, a magyar 
parlamentnek, a parlamenti pártoknak, a bizottság elnökének, a bizottságnak, a 
Belügyminisztériumnak, a BM-OKF-nek azt a támogatást, amelyet részünkre nyújtottak. 
Ugyanis önök talán nem tudják, de mi belülről érezzük, hogy ezzel a támogatással óriási az 
előrelépés, amelyet most már kézzelfoghatóan tudunk tapasztalni, és óriási az a hit, amely 
kialakult az önkéntes tűzoltóinkban, hiszen lássuk be, az ingyennél nincs olcsóbb. Azok a 
kollégák, akik vállalták, hogy a közösségért tesznek, évente mintegy másfél millió munkaórát 
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teljesítenek. Azt gondolom, hogy az a 100 millió forintos nagyságrend, amelyet önöknek 
köszönhetően ránk fordítanak, milliárdokban megtérül és mi munkával, szolgálattal kívánjuk 
meghálálni, ami figyelemben önök bennünket részesítettek. 

Nagyon bízom benne, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy visszatérhessünk a 2001-es 
és ’99-es állami támogatás nagyságrendjéhez, amely 100 millió forintot ha majd egyszer 
megkaphatjuk, úgy gondolom, azzal további sikert tudunk az önök részére felmutatni. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden kiegészítettem összefoglalómat. 
Ha kérdés van, akkor válaszolok rá. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megkérdezem dr. Góra Zoltán urat, hogy kíván-e hozzáfűzni bármit. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 

Dr. Góra Zoltán (BM-OKF) hozzászólása 

DR. GÓRA ZOLTÁN tűzoltó dandártábornok (Belügyminisztérium, Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Magyarország 
mentő tűzvédelmében, illetve a megelőzési tevékenységben a hivatásos erők, a hivatásos 
tűzoltóságok mellett nagyon fontos szerepe van a létesítményi tűzoltóságoknak, az 
önkormányzati tűzoltóságoknak, illetve azoknak az önkéntes egyesületeknek, amelyek 
szabadidejüket áldozva közreműködnek és támogatják a hivatásos erők munkáját. Nagyra 
becsülöm ezt az önkéntességet, ezt a munkát, amely az elmúlt évben is megjelent akár a 
rendkívüli időjárási helyzeteknél, akár a dunai árvízi védekezésnél. 

Szeretném megköszönni valamennyi egyesületnek, valamennyi önkéntes tűzoltónak, 
illetve a szövetségnek az elmúlt évi munkáját. A Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minden támogatást megad azért, hogy ezek az egyesületek 
szakmailag fejlődni tudjanak, illetve azokat a megnövekedett támogatásokat pályázatok útján 
mielőbb fel tudják használni a munkájuk során. 

Szeretném megköszönni a kormányzatnak azt a támogatását, hogy ezek a pályázati 
pénzeszközök jelentősen megnőttek az elmúlt évben, és ezek szolgálják azt, hogy ez a 
technika, ez a tevékenység, amellyel az önkéntesek támogatnak bennünket, tovább gyarapítja 
a lehetőségeinket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. (Jelzésre:) 

Tóth Gábor képviselő úr, parancsoljon!  
 

Kérdések, hozzászólások 

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csupán csak a köszönetemet 
szeretném kifejezni a tűzoltóság minden egyes tagjának, akár az önkéntes, akár a hivatásos 
állománynak, kiemelten ezen belül a személyemben, személyünkben érintett gödöllői 
kapitányság munkatársainak. Nincs talán jószerivel olyan hét, de van olyan, hogy nap sem, 
amikor kétszer is ne vonulnának alkalmasint a Galga völgyében, hiszen halmozottan 
hátrányos honfitársainknak időnként hobbija, hogy az elhagyott területeken garázdálkodnak. 
Bizony-bizony Hévízgyörk és Bag olyan két település, ami teljesen egybe van épülve, még a 
településtáblát is arrébb kellett tetetnünk négy méterrel, hogy Maris néni ne Bagon ébredjen 
és Hévízgyörkön igya meg a kávét, mert annyira egybe vagyunk épülve. Ennek apropóján a 
közös területeink is ezek az elhagyott területek, sajnálatos módon három olyan dűlőnk is van, 
amelyek a szép múltban gyümölcsösök voltak, szőlők és egyebek. Ott rendszeresen komoly 
tüzek vannak, és csak a szerencse és a széljárás függvénye, hogy éppen melyik falut, községet 
veszélyeztetik, úgyhogy köszönet érte. 
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Én magam ajándék formában beszereztem nyugatról egy használt tűzoltóautót, már 
felajánlottam a gödöllői őrsnek - nem tudom, milyen titulusuk van -, hogy amennyiben 
használni tudják, szívesen átadjuk. Igaz, hogy nincs benne felszerelés, de a négy kerék, a 
tartály és az autó működőképes. Még egyszer köszönjük. 

 
ELNÖK: Iváncsik Imre alelnök úr, parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék feltenni néhány 

kérdést, de mindenekelőtt elismerni, megköszönni azt a munkát, amit maguk a tűzoltók és a 
Magyar Tűzoltó Szövetség végez. Mindannyian tudjuk, hogy ennek mi a jelentősége és hogy 
az állampolgárok milyen szemmel néznek a tűzoltókra, olyan embereknek, hősöknek tartják, 
tartjuk őket, akik példát mutatnak az anyagi javak és az élet megóvásában, mentésében. Még 
egyszer nagyon köszönöm. 

Néhány pontosító, érdeklődő kérdést kívánok feltenni. Az egyik, hogy különböző 
kerekített számok, létszámok szerepelnek a jelentésben. Azt szeretném megtudni, hogy 
tudnak-e pontos számot a tagságról, illetve úgy tudom, igyekeztek igazolvánnyal ellátni őket, 
és hogy hány igazolványt sikerült kiadniuk, illetve vannak-e további tervek ezzel 
kapcsolatban, mint ahogy a polgárőrségnél is szó volt arról, hogy hányan vannak, van 
igazolványuk. Önöknél hasonlóan van-e ilyen törekvés, és hol tartanak ezzel? 

A következő, hogy néhány évvel ezelőtt hallottunk egy úgynevezett TÜRR-
rendszerről, amely egy országos riasztási rendszer volt, ami másodperceken belül tudja 
mozgósítani az önkéntes tűzoltókat. Erre nagyon komoly külföldi érdeklődés is mutatkozott. 
Mostanában nem nagyon hallunk erről. Működik? Hogyan működik? Mik a tapasztalatok 
ezzel kapcsolatban? 

Lehet, hogy furcsa, hogy pont én kérdezem, hiszen nagyon szenvedélyesen és 
határozottan elleneztük, és ma sem tartjuk jónak, különösen nem a visszamenőleges hatályát a 
szolgálati nyugdíjak megvonásának, a szolgálati járadék bevezetésének, és különösen nem a 
16 százalékos adóval való sújtásának, de ha már egyszer van egy ilyen rendszer, akkor a 
kérdésem az, hogy találkoztak-e olyan igénnyel a szolgálati járadékos tűzoltók részéről, hogy 
szeretnének az egyesületek munkájába bekapcsolódni, és hogy ez elismerhető legyen 
tartalékos szolgálatnak. Találkoztak-e ilyen igénnyel? Tettek-e lépéseket ebben az ügyben? 

A pályázati forrásokkal kapcsolatban találkoztunk több olyan észrevétellel, panasszal, 
hogy vagy elapadtak ezek a források, vagy nem igazán a legszükségesebb eszközökre lehet 
pályázni. Önök hogy látják ezt a dolgot? Eljutottak-e ilyen jelzések önökhöz? Tettek-e 
lépéseket ebben az ügyben? 

Végül - kicsit visszautalva az elején elmondott elismerő szavakra - milyen 
megbecsülési lehetőség kínálkozik az önkéntes tűzoltók tevékenységének az elismerésére? 
Hogyan élnek ezzel? Az állománynak milyen részét érinti? Rendben lévőnek látják-e az 
állomány tevékenységének az elismerési lehetőségét? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 

Válaszok 

DOBSON TIBOR tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke: 
Köszönöm szépen a kérdéseket, alelnök úr. Igyekszem válaszolni, és ami esetleg nem az én 
hatásköröm, abban Góra tábornok úr majd kiegészít engem, hiszen a Magyar Tűzoltó 
Szövetség elnökeként ülök itt. 

Igazolványok: a Tűzoltó Szövetségnek mintegy 20 ezer tagja van, amely 20 ezer 
tagból 10 ezer tagnak van szakmai végzettsége, tehát ennyi taglétszámot tudunk biztosan, 
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hiszen ők elvégeztek egy iskolát, van biztosításuk, és van vagy lesz a közeljövőben 
igazolványuk, attól függ, hogy mikor léptek be a szervezethez. Nagyjából 10-11 ezer olyan 
tagunk van, akinek nincsen tűzvédelmi végzettsége, viszont támogató, aktív tag. Ők többnyire 
az ifjúságnevelésben, a hagyományőrzésben, sporttevékenységben vesznek részt a tűzoltó-
egyesületek munkájában, ugyanis idéntől létrejön egy négyes kategóriájú tűzoltó-egyesületi 
formáció is a másik három mellett. Az előző három inkább elsősorban a tűzoltásra, a műszaki 
mentésre és persze a megelőzésre koncentrál, a negyedik kategória pedig idén arra ad 
lehetőséget pont a jelentős létszám miatt, hogy részt vegyen és kaphasson állami támogatást 
úgy, hogy pályázott hagyományőrző és sporttevékenységre. Szerintem ez nagyon fontos. 
Nagyon röviden ennyiben tudnám összefoglalni. Tehát tízezer tagunknak van igazolványa, és 
van róluk biztosan létszámadatunk. Tízezerről azért nincs, mert nincs olyan végzettsége, vagy 
pedig nem szakmai tevékenységgel bíró tag, hanem pártoló tag. 

TÜRR-rendszer: a TÜRR-rendszert ismerem, ugyanis a TÜRR-rendszert a pomázi 
tűzoltóságon Leidinger István kollégám, tűzoltó parancsnok fejlesztette ki. Igen érdeklődtek 
utána Szlovákiából és Szlovéniából is, viszont jelenleg a katasztrófavédelem egységes, 
országos, hatékony riasztási szempont alapján a PAJZS-rendszert működteti. SMS-ben kapják 
az önkéntes tűzoltó-egyesületek a riasztást, tehát ha el kell mennünk egy káresethez, akkor a 
szolgálati telefonra SMS-t kapunk és az akkor éppen szolgálatban, úgymond készenlétben 
lévő állomány elindul, és részt vesz a káreset felszámolásában, vagy egyébként megkezdi 
annak a felszámolását mindaddig, amíg a hivatásos tűzoltóegység, ha szükséges, kiérkezik a 
helyszínre. Gondolom, e kérdésben Góra tábornok úr majd kiegészít, ezért nem is folytatom. 

Szolgálati járadék az egyesületi tagok szempontjából: igen, foglalkozom vele. A 
magam részéről ezt az utat járhatónak tartanám, ugyanis ténylegesen számos olyan önkéntes, 
tűzoltóságnál eleve szolgálatot vállaló kollégám dolgozik egyesületekben, akik korábban 
hivatásos tűzoltók voltak, és teszik ezt jó szándékkal, szorgalommal. Úgy gondolom, hogy ha 
ezt jogszabály útján alátámasztjuk, akkor szerintem hatékonyabb, működőképes képzési, 
szolgálati rendszert tudunk kialakítani. Tehát maga a felvetés számomra egyáltalán nem 
idegen, és tőlem sem idegen. 

Pályázatok: minden pályázat összege véges, hiszen amikor én beszéltem korábban 
Naszvadi államtitkár úrral, akkor kérdezte tőlem tavaly nyáron, hogy elnök úr, el tudná-e 
képzelni, hogy 100 millió forinttal megemeljük a költségvetésüket. Azt mondtam, hogy én 
többet is el tudok képzelni (Derültség.), de a viccet félretéve véges az összeg. Bekérjük az 
igényeket, és ezen igények alapján a BM-OKF Tűzoltósági Főfelügyelősége összesíti a 
számokat, összesíti összegszerűen is, és azt kell mondjam, hogy többnyire sokkal több az 
eszkimó, mint a fóka, tehát meg kell néznünk közösen, egy közös bizottságban, hogy 
ténylegesen melyek azok az egyesületek és azok az eszközök, amelyekre ténylegesen szükség 
van. Ezt az anyagot Bakondy úrral mindketten aláírjuk, és ez alapján folytatjuk utána magát 
az eljárást. Nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban mind inkább szélesedni fog 
azoknak a köre, akik egyébként ebben az előnyben és támogatásban részesülhetnek. 
Megjegyzem, elsősorban azon egyesületeket támogatják, amelyek operatívan, effektíve a 
leghatékonyabban tudnak részt venni a mentő tűzvédelemben. 

Hozzáteszem azt is, hogy nem várjuk a sült galambot, tehát nemcsak az állami 
támogatásra várunk, hanem pályázunk. Rengeteg lehetőség van, amelyekből egyet kiemelek, 
a NEP adta lehetőséget. Ott is számos egyesületünk, szövetségünk sikerrel pályázott. Számot 
is mondok. 2012-ben 38 millió forintot nyertek a tűzoltó-egyesületek az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt pályázaton. Ez 2013-ban 80 millió forint volt. Gondolom, a számok 
önmagukért beszélnek. 

Elismerés, lehetőségek. Pénzbeli, anyagi elismerést nem adunk, erre nincs módunk. 
Erkölcsi elismerést nyújtunk. Ennek több válfaja van. Eleve gyakoribb az elnöki dicsérő szó, 
egyébként a viccet félretéve, lehetősége van adományozni különböző emlék- és 
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ajándéktárgyakat, például évekhez kötött szolgálati érmet, amely tíz évtől hatvan éves 
szolgálati viszonyig terjed, hiszen számos olyan kollégánk van, akik hatvan éves tűzoltói 
szolgálattal bírnak, ők kapják a legszebb jelzéseket. Ezen túl Szent Korona-érdeméremmel, 
gróf Széchenyi Ödön-emlékplakettel és számos egyéb más hasonló ajándéktárggyal tudjuk 
őket elismerni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen jó látni, amikor egy-egy 
tűzoltónak, az idős bácsik, kollégáim mellén ott zörög a tízéves időszaktól számított szolgálati 
jelvény, nagyon büszkén viselik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. 

(Jelzésre:) Góra tábornok úr, parancsoljon! 
 
DR. GÓRA ZOLTÁN tűzoltó dandártábornok (Belügyminisztérium, Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Két kérdést szeretnék kiegészíteni. Az egyik a riasztási rendszerrel kapcsolatos. A 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját fejlesztése ez a 
PAJZS-rendszer, ami egy műveletirányítási rendszer. Ehhez egy döntéstámogatási rendszer is 
párosul. Ez a PAJZS-rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket oly módon, hogy 2012-
ben közel 70 ezer káresemény és az elmúlt évben, 2013-ban 55 ezer káresemény kezelését 
végezte ez a PAJZS-rendszer úgy, hogy semmiféle zökkenő nem történt, tehát a rendszer 
tökéletesen működik. Ami az önkénteseket illeti, ahogy elnök úr említette, SMS-en keresztül 
kapják a riasztást, de ez a PAJZS-rendszer az, ami a saját fejlesztésünk és a riasztás alapja. 

A pályázatokkal kapcsolatban elhangzott az is, hogy volt-e valami fennakadás, valami 
probléma. A pályázatokkal kapcsolatban az elmúlt évben két pályázat került kiírásra, egy 120 
milliós, aztán egy 100 milliós nagyságrendben. Üzemeltetési költség, üzemanyagköltség, 
tűzoltó gépjármű, tűzoltó technika javítása, felújítása, felülvizsgálata szerepelt ebben, 
légzőkészülékek felújítása, tűzoltó-technikai védőeszközökre, felszerelésekre lehetett 
pályázni, oktatás, vizsgáztatás, szertárépítés, felújítás, javítás. Jelentem, hogy ezek a 
pályázatok rendben lezajlottak, és rendben zajlanak jelen pillanatban is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, tábornok úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 

valakinek kérdése, hozzászólása. (Nincs jelentkező.)  
Amennyiben nincs, akkor szintén a Polgárőr Szövetség képviselőihez megfelelően 

vagy a hozzájuk elmondottaknak megfelelően szeretném megköszönni az önök munkáját is. 
Egyébként az önkéntes tűzoltók és a polgárőrök között komoly hasonlóságok vannak, hiszen 
szintén a szabadidejükből, az önkéntes vállalásuk alapján anyagi ellentételezés nélkül a 
közrend szolgálatában állnak és minden ilyen ember, minden ilyen munka külön köszönetet és 
- ami ennél fontosabb - elismerést, nagyrabecsülést érdemel. Legyenek kedvesek, ezt 
tolmácsolják. 

A hivatásos állományra is nyilvánvalóan igaz az, hogy köszönet és nagyrabecsülés 
illeti őket, de ahogy a Polgárőr Szövetségnél is elmondtuk, úgy önöknek is szeretnénk 
elmondani, hogy ezen felül hasonlóan fontosnak tartjuk, hogy büszkék lehetünk a magyar 
tűzoltókra, legyenek azok hivatásosak vagy önkéntesek. Azt is külön köszönjük 
mindkettőjüknek, illetve a BM-OKF-nek, Bakondy György főigazgató úrnak is, hogy az 
Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának maradéktalanul partnerként álltak, 
illetve a munkánkhoz minden segítséget megadtak. Igyekeztünk mi is így eljárni. 

Szeretnénk, ha ezt az elismerést tolmácsolnák mindkét szervezet felé, illetve személy 
szerint az önök munkáját is szeretnénk megköszönni, mert nem emlékszem olyan alkalomra, 
amikor ne álltak volna maradéktalanul rendelkezésünkre és ne kaptunk volna maradéktalan 
tájékoztatást az önöket érintő ügyekkel kapcsolatban. Éppen ezért mindkét szervezet felé 
szeretnénk a bizottság nevében a nagyrabecsülésünket kifejezni. Ennek egyik jele volt 
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egyébként, hogy a ciklus elején még nem volt megtalálható ebben az ülésteremben a 
katasztrófavédelem zászlója, de igyekeztünk ezt a súlyos hiányosságot pótolni, egyébként 
ezzel kifejezve mindazt, amit most elmondtam, amit valójában gondol és gondolnia kell 
ennek a bizottságnak ezekről a szervezetekről. Éppen ezért megköszönve az elmúlt négyéves 
együttműködést, sok erőt és jó egészséget kívánok a további munkájukhoz, azt gondolom, 
hogy valamennyi képviselőtársam nevében. Szeretném megköszönni azt is, hogy az elmúlt 
időszakban egyébként a jelentős, a rendvédelem ágazatát, a katasztrófavédelem területét 
érintő jelentős átalakulásokat is fegyelmezetten, katonásan, a szervezethez illő módon 
vezényelték le, illetve annak megfelelően viselkedtek, az egész állomány valamennyi tagjára 
igaz ez. Azt gondolom, hogy ez önmagában is minősít egy rendvédelmi szervet, hogy az őt 
érintő döntésekhez hogyan áll hozzá. 

Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki ehhez hozzászólni. Tábornok urak? 
(Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
DOBSON TIBOR tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke: Elnök 

úr, köszönöm szépen valamennyi bajtársunk nevében az elismerő szavakat. Mi is elismeréssel 
köszönjük meg az önök munkáját, felelősséggel történő gondolkodását, képviseletét mind a 
jogszabályok, mind a költségvetés elfogadásakor. Igyekszünk ezt a szolgálattal bizonyítani és 
meghálálni.  

A tűzoltóság tevékenysége határoktól mentes, határokon átívelő. Mi sem jobb példa 
erre, mint a tavaly nyári árvíz, amikor akár Székelyföldről, akár pedig Kárpátaljáról jöttek 
hozzánk önkéntes tűzoltók segíteni. Ezt csak azért mondtam el, mert szerintem fontos akár 
egy nemzeti összefogás szempontjából is. Mint tudják, a tűzoltóság védőszentje Szent Flórián 
- kívánom, hogy vigyázzon önökre Szent Flórián. Amivel befejezném, az a mi ősinek 
mondható jelszavunk: Isten dicsősége egymásnak segítség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! A napirend vitáját azzal zárom le, 

hogy a beszámolót jóváhagyólag a bizottság tudomásul veszi. Köszönöm a kedves 
vendégeinknek a mai napi megjelenést, és további jó munkát, szép napot kívánunk a tábornok 
uraknak. (Dobson Tibor és dr. Góra Zoltán távozik a tanácsteremből.) 

Tisztelt Bizottság! Végezetül napirend után szeretném elmondani, hogy nagy 
megtiszteltetés volt négy éven keresztül vezetni az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti 
bizottságát. Néhány statisztikával készültem, pontosabban János készült (Derültség.): 146 
ülést tartott a bizottság, és ez 25 üléssel több, mint amikor Lázár János vezette a bizottság 
ülését. (Derültség.) Százötvenkilenc önálló indítványt tárgyaltunk, 50 bizottsági határozatot 
hoztunk meg, illetve számtalan, megszámlálhatatlan beszámolót hallgattunk meg. Ami külön 
említést érdemel, hogy amióta van a bizottsági elnököknek fegyelmi jogköre, azóta nem 
kellett ebben a bizottságban ezt alkalmazni. Ez minősíti egyébként a bizottságot, hogy az 
ágazatának megfelelően fegyelmezetten és katonásan viseltette a mindennapjait, arról nem is 
beszélve, hogy én azt gondolom, ez egy kiegyensúlyozott bizottság volt, tehát az ide nem illő, 
a parlament méltóságát sértő durva politikai vitáktól, személyeskedéstől és primitív politikai 
performanszoktól mentes bizottság volt, ami nagy dolog a mai világban, úgyhogy ehhez is 
szeretném megköszönni minden képviselő együttműködését. 

Azt is valószínűsíthetjük, hogy ebben a ciklusban nem lesz több honvédelmi és 
rendészeti bizottsági ülés, bár sosem lehet tudni. Az elmúlt négy év munkáját megköszönve 
szeretnék mindenkinek további jó egészséget kívánni és sikeres politikai szereplést, hát a 
kormánypárti képviselőknek április 6-án, a többieknek utána. (Derültség.)  

Megkérdezem, hogy van-e valakinek bármi hozzáfűznivalója az elhangzottakhoz. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, az elhangzottaknak megfelelően köszönöm szépen az 
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együttműködésüket, az alelnök uraknak a munkáját. (Közbeszólások: Köszönjük szépen.) 
További szép napot kívánok! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc) 

  Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 

 


