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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2011. november 7-én, hétfőn, 12 óra 35 perckor kezdődően, 
a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 

(T/4865. szám) 

(Általános vita) 

  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Endrésik Zsolt (Jobbik)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP)  
Kósa Lajos (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) megérkezéséig Nagy Csabának (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Ivády Gábor (független) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság valamennyi tagját, jelen levő 
képviselő urakat, a kormány szakértőit, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tekintettel arra, hogy tizennégy fő 
személyesen, négy fő pedig helyettesítéssel képviselteti magát. 

A meghirdetett napirend kiegészítésére senki sem tett javaslatot. Kérem, szavazzunk a 
napirend elfogadásáról. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk. 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 
(T/4865. szám) (Általános vita) 

Egyetlen napirendi pontunk van, nevezetesen a polgárőrségről és a polgárőri 
tevékenység szabályairól szóló 4865. számú törvényjavaslathoz kell az általános vitát 
előkészítő ajánlást benyújtani a bizottságnak. (Szekó József megérkezik az ülésre.)  

Elsőként az előterjesztő részéről tisztelettel köszöntöm dr. Felkai Lászlót, a 
Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárát. Államtitkár úrnak megadom a szót. 

 

Dr. Felkai László szóbeli előterjesztése 

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszöntöm önöket. A 
mostani polgárőrtörvény elég karcsú törvény, tehát a mostani változások iránya mindenképp 
egy új törvényt kellett hogy indukáljon.  

A változások közül többet ki lehetne emelni, de én hármat emelnék ki. Az egyik, hogy 
régi igény volt, hogy a közterület-felügyelet, illetőleg a rendőrség tehermentesítését akként 
végezzék a polgárőrök, hogy a közterületen felállított kamerákat ők is figyeljék. Adatvédelmi 
szempontból ez idáig nem volt lehetséges. Miután a törvény biztosítja ezt a jogosítványát, ha 
önök megszavazzák, akkor innentől kezdve ez a tehermentesítés megtörténhet. 

A másik változtatás, hogy a polgárőrség intézkedéseivel szemben egy ilyen belső 
jogorvoslatot szerettünk volna mindenképp biztosítani, és ennek különböző jogi vetületei 
vannak - a panaszjog című fejezetre gondolok -, meg hát valahogy ennek az oka az is, hogy 
igazolvánnyal látjuk el a polgárőröket, hogy egyedileg beazonosíthatók legyenek. 

A harmadik lényeges változás, hogy anyagilag előnyösebb helyzetbe akartuk őket 
hozni, ez pedig azzal fejeződik ki, hogy minden polgárőrnek, tehát nemcsak az újonnan 
felszerelőnek, hanem a már úgymond állományban lévőnek is az egyszeri felszerelését 
biztosítja a kormány. (Hegedűs Lorántné megérkezik az ülésre.) Amennyiben mindenkinek 
nem mondjuk honvédségi vagy egyéb meglévő ruházatot adunk, akkor több mint 1 milliárd 
forintot jelent a polgárőrség támogatása, mert a fényvisszaverő mellény, a nadrág és a 
zubbony 90 ezer polgárőrt számolva körülbelül ennyit jelent. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek 

van kérdése az előterjesztéshez. (Jelzésre:) Parancsoljon, Pál Tibor képviselő úr! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A kérdés. Államtitkár úr is utalt rá, hogy a 

térfigyelő kamerák figyelése is lehetőség lesz a polgárőr számára. Ez önmagában helyes. 
Kérdezem, hogy a traffipax alkalmazásánál lehet-e polgárőrökkel szerződni, és őket arra 
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megkérni, hogy segítsenek. Ez most beleértendő, vagy esetleg egy módosító indítvánnyal kell 
majd beletenni? 

Ha arra adna választ államtitkár úr, hogy mi az indoka annak, hogy az együttműködési 
szerződést a megyei rendőrkapitányságokkal kell kötni, és nem pedig a helyi 
önkormányzatokkal. Mi az indoka ennek a változtatásnak? (Dr. Apáti István: Egész 
egyértelmű.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Ha kérdések 

nincsenek, akkor kérem, államtitkár úr, hogy reagáljon az elhangzott kérdésekre. 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Jelenleg nincs lehetőség 

arra, hogy traffipaxot figyeljen a polgárőr. Tehát ha ezt a mostani törvény nézzük, nincs rá 
lehetőség.  

Hogy miért a megyei főkapitánysággal kell? Következő. A most hatályos törvényben 
is benne van, csak nincs kifejtve, hogy akkor végezhet a polgárőrség tevékenységet, hogyha a 
rendőr-főkapitányság úgymond ezt engedélyezi, vele megállapodást köt. Ezt a szabályt 
cizelláltuk kissé, ezt a félmondatos szabályt. Ebben a törvényben egyrészt meghatároztuk, 
hogy mi az együttműködési megállapodás tartalma, és így tovább. Tehát magyarul, a 
válaszom az, hogy miután a tevékenység végzése rendőrségi engedélyhez kötött, emiatt 
természetes, hogy rendőrséggel kell megkötni a megállapodást, és azért megyei 
főkapitánysággal és nem kapitánysággal, mert a kapitányság nem jogi személy, a 
kapitányságnak nincs önálló gazdálkodási jogköre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevételek, indítványok? (Endrésik Zsolt jelentkezik.) 

Parancsoljon! 
 
ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót. Nagyobb felháborodás van bennem 

ahhoz, hogy most tényleg észérveket hozzak fel, de… Az OPSZ-t egyedüliként tényleg 
monopolhelyzetbe helyezzük ezzel a törvénnyel, lesz pénz, paripa, fegyver, igaz, minden meg 
van ígérve. Az indokolásban egyértelműen látszik az, hogy milyen ok miatt, miért kell ezt a 
törvényt megváltoztatni. Azért, mert vannak olyan polgárőr-egyesületek, amelyek ebben a 
rendszerben, igaz, nem működnek, és ezeket valamiképpen ki kell szorítani. Úgy alkották 
meg ezt a törvényjavaslatot, hogy egyedül az OPSZ-re legyen igaz. 50 ezer főnél több tagja 
van, 3 évnél már régebben működik, satöbbi. Én személy szerint az OPSZ-nek tagja vagyok a 
helyi falusi polgárőr-egyesületben, eddig is működtünk, de egyértelmű, mi tudjuk, hogy ki 
ellen meg kik ellen jött létre ez a törvényjavaslat. 

Tényleg röviden csak ennyit szerettem volna. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás, észrevétel? (Jelzésre:) Pál 

képviselő úr! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. 2006-ban fogadta el, a parlament akkor 

fogadott el először törvényt a polgárőrökről és a feladatukról. Akkor is, ha a parlamenti 
vitában megnézzük a hozzászólókat, szinte mindenki elismeréssel nyilatkozott a polgárőrség 
tevékenységéről, legyen az akár egy kistelepülésen vagy városban. Tehát mindenki jó szívvel 
látta az ő tevékenységüket. 

Azt nem tudom egyébként, hogy a mostani változáshoz maga a Polgárőr Szövetség és 
annak a vezetője mit szól, azt hittem, hogy itt lesz a vitában, hogy talán ezt meg lehet 
kérdezni. Tudom, hogy ezt az első körben kellett volna. Biztos, hogy volt velük egy 
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egyeztetés előzetesen, és gondolom, hogy ők ezeket a változásokat vagy változtatásokat 
támogatják, akár a ruhára tekintettel, az elhelyezésre vonatkozóan és sok minden mást. 

Viszont van egy kérdés, ami azért a törvényalkotók számára ott van, ez pedig mindig a 
pénzről szól, a finanszírozás kérdése. A ruha ugyan világosan benne van, államtitkár úr is 
jelezte, hogy ez egy komoly változás, hogy egyenruhát kapjanak. De azért a működéshez 
szükséges finanszírozást szerintem jobb lenne, ha már a 2012-es költségvetésben - azon túl, 
hogy az önkormányzatokat terheli, hát nem is felelősség, de ilyenfajta kötelezettség, hogy 
valamilyen segítséget adjanak - erősebben vagy határozottabban megjelenítenénk, akkor azt 
mondom, hogy ez igazán kifejezné azt a szándékot, ami a polgárőrökkel szemben volt, hogy 
az ő munkájukat mindig elismerjük, és mindig elismerés övezi az ő munkájukat. 

Összességében azt mondom, hogy ezek a változtatások jó irányba hatnak, valószínű, 
hogy lesznek hozzá még módosító indítványok, amiket mi is beadunk, de annak a 
szellemiségében vagy annak az érdekében, hogy azért ezt a tevékenységet még jobban 
lehessen támogatni és elismeréssel körülvenni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Apáti alelnök úr, parancsoljon!  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Nem gondolják-e azt, hogy érdemesebb 

lenne sokkal rugalmasabbá tenni a polgárőrség működését? Én kapásból két fontos okot vagy 
indokot tudnék megemlíteni. Az egyik, hogy a készülő Ötv. közbiztonsági feladatokkal is 
felruházhatja vagy felruházza az önkormányzatokat, illetve az önkormányzatok ilyen 
közbiztonsági feladatokat is vállalhatnak majd.  

Másrészt pedig nem gondolják, hogy főleg az északi és a keleti megyék kritikán aluli 
közbiztonsági helyzete indokolttá tenné, hogy ne kicsinyes politikai érdekek oltárán 
áldozzunk fel és szorítsunk olyan polgárőr-szervezeteket, amelyeknek tagjai soha semmilyen 
jogellenes cselekményt meg nem valósítottak, sem bűncselekményeket, sem 
szabálysértéseket, ugyanakkor rendkívül hatékonyan, az OPSZ-hez képest sokkal 
hatékonyabban tudnak fellépni a közbiztonság helyreállítása és megerősítése érdekében? Nem 
gondolják-e, hogy inkább a közbiztonságot, az emberek érdekeit kellett volna szem előtt 
tartani, és nem holmi pitiáner, kisstílű politikai célokat a belügyminiszter úr vezénylésében? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Úgy gondolom, hogy aki a törvénytervezetet végigolvasta, a legkevésbé se 

pitiáner politikai érdekek képviseletében gondolkodik. Én azt javaslom, hogy ne tereljük ilyen 
irányba az általános vitával kapcsolatos gondolatsort. 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor államtitkár úré a szó 
a válaszadásra. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Tehát hogy miért köti ilyen 

szigorú mennyiségi és egyéb kritériumokhoz, az 50 ezer fő és így tovább. Ennek egyszerű oka 
van, nevezetesen, hogy ha szűk körben is, de azért gyakorol hatósági jogosítványokat, például 
jelzőőri tevékenységet. Hogy ezekre a hatósági jogosítványokra képes legyen, szakmailag 
meg felkészültség szempontjából képes legyen, annak kellenek bizonyos garanciái, és 
megjegyzem, hogy a KRESZ most is a jelzőőri tevékenységnél kizárólag a polgárőrséget 
nevesíti mondjuk jelzőőri tevékenységre, és nem mást. Tehát használhatnak sprayt például.  

Tehát azért a valamilyen feltételrendszert, valamilyen garanciarendszert, ami persze 
részben mennyiségi garancia is, azért ki kellett kötni ahhoz, hogy ezeket az eszközöket, ami 
állampolgárokkal szemben nap mint nap igénybe vehető, nem mindenki használhatja, és 
másik oldalról az állam is vállal bizonyos helyi kötelezettséget velük szemben. Ezt nem akarja 
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az állam mindenkivel szemben vállalni, csak aki bizonyos minőségi és mennyiségi 
kritériumoknak megfelel. Tehát mondjuk a válasz azért elég egyszerű szerintem. 

A másik fölvetés, hogy az OPSZ-szel volt-e egyeztetve vagy sem, illetőleg az anyagi 
hozzájárulás. Igen, volt egyeztetve, az OPSZ ezzel egyetért. Egy vonatkozásban maradtak 
neki hiányérzetei, de hát istenem, ilyen a költségvetés, hogy anyagilag szeretett volna a 
mostaninál is előnyösebb helyzetbe kerülni. 

Ami a finanszírozást illeti, az nem teljesen az önkormányzatokra marad, mert ha 
megnézzük a költségvetési törvényt, én most fejből mondom, de nem hiszem, hogy tévedek, 
mert azt hiszem, hogy jövőre 700 millió forintot biztosít a polgárőrség számára. Persze 
lehetne többet is, de azért nem teljesen az önkormányzatokra marad a finanszírozása. 

Ami meg az Ötv.-t illeti, az Ötv. nem az önkormányzatok közbiztonsági feladatairól 
szól, akkor nem a polgárőrségre gondol. Az önkormányzatok közbiztonsági feladatait a 
rendőrségi törvényben akarjuk a tavasz folyamán egyértelműen meghatározni, mert úgy 
gondoltuk, hogy akkor tavasszal egy nagy törvénycsomagot terjesztenénk ide. Vannak a 
halőrök, vadőrök, fegyveres biztonsági őrök, szóval van egy csomó olyan őrszolgálat, amely 
kényszerítő intézkedéseket alkalmazhat. Ezeknek a cselekvési szabadsága meg a 
kényszerintézkedési lehetősége nem feltétlen homogén, és mondhatom azt is, hogy nem 
feltétlen logikus, ezeket akarnánk egy logikus rendbe állítani, és a logikus rendbe 
belevennénk a polgárőrséget is, illetőleg az önkormányzatnak ezt a rendészeti szervét is. Így 
alkotna egy csomagot valamikor április tájt az egész. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két feladatunk van, egyrészt hogy döntsünk az általános 

vitára való alkalmasságról. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ki szavazott ellene? (Szavazás.) 4 nem. 
Általános vitára alkalmasnak ítéltük. 

Az a kérdésem, hogy ki az, aki a bizottsági előadóként szerepet vállalna. Holnap 
délelőtt lesz. (Tasó László jelentkezik.) Tasó képviselő úr. Köszönöm szépen. A kisebbségi 
véleményt pedig akkor Endrésik Zsolt ismerteti. 

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést lezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc)  
  

Habis László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


