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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Bocsánat a kis technikai malőrért, a 
szerkezet nehezen bootolt be. (Rendszerindulás hangeffektje megszólal. - Dr. Vadai 
Ágnes: A fanfárok megszólaltak. - Derültség.) Ilyet bármikor énekelek.  

Először is létszámellenőrzést tartunk, hogy határozatképesek vagyunk-e. Úgy 
látom, az ellenzék teljes létszámban itt van, mert Vadai Ágnes Harangozó Tamást 
helyettesíti, Hubay György Móring Józsefet, én Bíró Márkot helyettesítem. Tehát ez 
akkor ez 7, határozatképesek vagyunk, megkezdjük a munkánkat.  

Először a napirendi javaslatról szavazunk. Három napirendi pontunk van. 
Először egy tájékoztatót hallgatunk meg a Polgárőr Szövetség tevékenységéről, aztán 
két zárt ülés lesz, beszámoló a Nemzeti Biztonsági Felügyelet tevékenységéről, illetőleg 
a Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke benyújtott néhány közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelmet. Mindkettő zárt ülés lesz majd a lenti termünkben, de 
a Polgárőr Szövetséget itt hallgatjuk meg. Ki az, aki támogatja a napirendet? 
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A napirendet elfogadtuk, így megkezdjük a munkánkat. 

Tájékoztató az Országos Polgárőr Szövetség tevékenységéről 

Köszöntöm a körünkben megjelent Polgárőr Szövetség vezetőségét, Túrós 
András elnök urat, Markos György elnökhelyettes urat, Kardos Pál elnökhelyettes urat, 
Farkas Dénes elnökhelyettes urat, és Bakonyi Ágnes sajtófőnököt.  

Megkaptuk a napirendi pontról szóló javaslatot. Azt szeretném megkérdezni 
elnök úrtól, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni. (Jelzésre:) Öné a szó. 

Dr. Túrós András szóbeli kiegészítése 

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Öt-hat percben azért szeretnék szóbeli kiegészítőt tenni az 
előterjesztésünkhöz.  

Először is hadd fejezzem ki örömömet, hogy a Honvédelmi bizottság napirendre 
tűzte a polgárőrség beszámolóját. Sőt úgy szeretném ragozni, hogy örömmel jöttünk, 
és nagy várakozással a Honvédelmi bizottság ülésére, elsősorban azért, mert a 
polgárőrök tevékenységéről beszámolni mindig felemelő érzés. Nagyon remélem, hogy 
amikor vége lesz a napirend tárgyalásának, akkor ugyanolyan örömmel és 
elégedettséggel fogunk elmenni, mint amilyen örömmel érkeztünk.  

Az elmúlt hónap végén ünnepelte volna a polgárőrség a 30. évfordulóját. 
Nyilván a koronavírus és a veszélyhelyzet miatt erre nem került sor, de azért fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy 30 éves a polgárőrség, és hoztunk két ajándékot is - nevezzük 
annak, remélem, nem tekintik korrupciónak. A díjnyertes pályamunkák gyűjteményét 
adtuk le itt a képviselő asszonyok és urak részére, és a Magyar Posta által kibocsátott 
bélyeget is elhoztuk bekeretezve. A nyáron szeretnénk egy országos polgárőr napot 
tartani Mórahalmon, a 30. évfordulónak lenne a csúcsrendezvénye. Hívjuk majd a 
bizottság tagjait, és nagyon remélem, hogy el is jönnek és ünnepelnek velünk, több ezer 
polgárőrrel együtt.  

A szóbeli kiegészítésemnek az a része, amelyet én fontosnak gondolok, azzal 
kezdeném, hogy én bemelegítésképpen mondanék három bővített mondatot. Az egyik 
az, amikor én külföldi rendészeti vagy rendőri vezetőkkel találkozom, akkor mindig azt 
mondják, hogy jó Magyarországnak és jó a magyar rendőrségnek, mert van egy 



6 

polgárőrsége, van egy fantasztikus civil szervezete, amely segíti a rendőri tevékenységet 
és a közbiztonság védelmét. Ha polgármesterekkel tárgyalok, akkor több száz 
polgármester azt mondja, hogy nagyon jó, hogy a településen működik polgárőrség, 
mert van egy olyan tartalékereje, amelyet bármikor, bármilyen feladathoz, 
rendezvényhez igénybe tud venni. Ha a rendőri vezetőket veszem alapul, ha 
rendezvényeinken megszólalnak, akkor azt hallom, hogy polgárőrség nélkül nincs 
Magyarországon közbiztonság. Ezek önmagukban is fantasztikus dolgok, és én mint az 
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, annyit tennék hozzá, hogy ha a múlt évi 
tevékenységet és a múlt évi hatékonyságot, a polgárőrök múlt évi munkáját veszem 
alapul, akkor azt mondanám, hogy a polgárőrség megérdemelne egy nemzeti elismerő 
oklevelet - nem tudom, hogy kitől, lehet, hogy a Honvédelmi bizottságtól, lehet, hogy 
az államtól, de hogy ez a tevékenység, amit a múlt évben végeztek, fantasztikus volt, az 
egészen biztos. Sőt azt mondom, hogy 2020-ban a polgárőrök országosan jelesre 
vizsgáztak. Olyan aktivitást lehetett tapasztalni a koronavírussal kapcsolatban, a vírus 
elleni védekezésben, a megelőzésben a polgárőrök részéről, amely részemről is 
meglepetést okozott.  

A 65 év felettiek otthon maradtak, és tulajdonképpen megfeleztük a 
polgárőrséget, 35 ezer polgárőr pedig vitte a vállán mindazokat a feladatokat, 
amelyeket a BM, az önkormányzatok, a rendőrség vagy éppen az OPSZ előírt, illetve 
javasolt és kért a polgárőröktől.  

Egy kis túlzással, de mégis azt mondom, hogy több száz településen polgárőr 
szociális hálók alakultak ki és működtették ennek a szociális hálónak a rendszerét. 
Tehát unalomig ismételjük és mindenütt, médiában, egyéb helyeken elmondtuk az 
igazat, a színtiszta igazat, hogy az idős emberek védelmétől kezdve, az ételszállítás, a 
gyógyszerkiváltás, a postaszolgáltatás, a biztonsági látogatások, ezek mind-mind olyan 
remek dolgok voltak a polgárőrök részéről, amelyek tulajdonképpen egy össznépi 
elismerést is eredményeztek a polgárőrség irányába. Tehát azzal zárnám ezt a blokkot, 
hogy a polgárőrök jelesre vizsgáztak a pandémiában. Sajnos 2021-ben van tíz 
halottunk, akik áldozatai lettek a pandémiának.  

Ha nézem a szakmai tevékenységet - erről is csak két-három mondatot -, akkor 
én úgy látom, hogy bűnügyi szempontból a 2020-as év egy álomév volt. Tehát 
valamnikor az 1980-as évek elején volt annyi bűncselekmény Magyarországon, mint 
2020-ban, és a polgárőrök igen jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy egy ilyen alacsony 
szintű bűnözés van az országban, hiszen a bűnmegelőzést kiemelten kezelték, a 
közterületi szolgálatot is, és minden olyan tevékenységet, amely a bűnmegelőzés 
irányába hatott.  

Csak annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy 9,5 millió szolgálati órát 
teljesítettek a polgárőrök. Hát, osztunk-szorzunk, és átszámítottuk, hogy ez körülbelül 
olyan 5 ezer rendőr éves szolgálati órájának felel meg. Sőt egy olyan számítást is 
végeztünk, hogy ha a minimálbért vesszük alapul, akkor az 1 milliárdos állami 
támogatás 11-12 milliárdos eredményt hozott a közbiztonság védelmében. Tehát ez egy 
óriási dolog. Leegyszerűsítem, azt mondom, hogy nagyon jó befektetés a polgárőrség, 
és nagyon jó a polgárőrséget az állam részéről támogatni.  

A létszámunkról. Általában 62-65 ezer fő között mozog a polgárőrség létszáma. 
Elég nagy a fluktuáció, az elöregedés és a betegségek következtében egyre többen 
kilépnek, illetve nem tudják teljesíteni a szolgálatot, de stabilizálódott a létszám, és ez 
egy óriási dolog. Éppen tegnap tájékoztattak arról, hogy 2021. első négy hónapjában 
ezer fővel nőtt a polgárőrség létszáma Magyarországon. Tessék elképzelni, milyen 
fantasztikus dolog, hogy a polgárőrség mennyire vonzó, és hogy tenni akarnak az 
emberek a biztonság érdekében. Pedig a polgárőrséget nagyon sokan egy merítő 
bázisnak tekintik, azt gondolják, hogy ebből lehet építkezni, nyilván, ha a tartalékos 
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haderőt is ideveszem, az önkéntes tűzoltókat is ideveszem és a katasztrófavédelem 
különböző civil szervezeteit. Van, amivel összeférünk, de szerencsére stabilizálni 
tudtuk a létszámot.  

Az egyesületek száma kétezer körül van évek óta. 2020-ban sajnos 2000 alá 
csökkent, 1900 valamennyi pontosan, itt le van írva. Ezt azért hozom szóba, mert 
annyira személyfüggő a polgárőr egyesület, hogy ha az egyesület vezetője nem látja el, 
vagy nem tudja ellátni a feladatát, abban az esetben az egyesület is megszűnik. Tehát 
polgárőröknek jönnek, a polgárőr vezetői munkát nem nagyon vállalják, azért, mert 
túlterheljük őket az adminisztrációval. Tehát erősen személyfüggő. 

Végezetül három dolgot szeretnék még mondani, amire büszkék vagyunk, és a 
sajtó részére, amikor csak lehet, én ezt szajkózom. Büszkék vagyunk arra, hogy 
Magyarországnak milyen fantasztikus közbiztonsága van, és ehhez hozzájárulhattunk. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a határon túli magyar polgárőr egyesületekkel is szakmai 
együttműködésünk van, különösen az erdélyiekkel, azt is mondhatnám, hogy heti, havi 
együttműködésről van szó. Büszkék vagyunk arra, hogy a polgárőrök részt vesznek a 
határvédelemben, és büszke vagyok arra, hogy egyetlen olyan civil szervezet van 
Magyarországon - ez a polgárőrség -, amelyik részt vesz a határvédelemben 96 
egyesülettel és 2000 fővel. Az oktatás-képzés területén pedig nyilvánvalóan a Polgárőr 
Akadémia az, amelyik büszkeséggel tölt el bennünket, hiszen föl kell készíteni a 
polgárőr vezetőket a jelenre és a jövőre is.  

Az elvárásainkat, a javaslatainkat megfogalmaztuk az anyag végén. Tisztelettel 
kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák a tájékoztatónkat és kéréseinket, és 
amennyiben van lehetőség - a 30. évfordulóra tekintettel is -, most kapjon egy kicsivel 
nagyobb figyelmet a polgárőrség. Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a beszámolót és elnök úrnak a kiegészítést. 
Mielőtt a kérdésekre és hozzászólásokra kerülhet sor, engedjék meg, hogy magam és a 
bizottság nevében, mint a magyar parlament szakbizottsága, megköszönjem azt a 
munkát, amit végez a polgárőrség minden egyes tagja a közbiztonság, mindnyájunk 
érdekében. Való igaz, hogy ezen civil segítség nélkül sokkal-sokkal nehezebb lenne 
elérni azokat az eredményeket, amelyeket a közbiztonság terén elértünk. 
Természetesen nagyon sok összetevője van annak, hogy a közbiztonság így alakul, de 
hogy a polgárőrségnek nagyfokú hozzájárulása van ehhez, az egészen biztos. 

Tapasztalatból lehet tudni, hogy a polgárőrök nemcsak a közbiztonság kapcsán 
látnak el feladatokat, hanem ott, ahol a városok, falvak, települések vezetése jóban van 
a polgárőrökkel - és minden épeszű polgármester jóban van a polgárőrökkel, sőt, 
szerintem a polgármesterek, ha egy pici eszük van, be is lépnek az egyesületbe, én 
magam is beléptem annak idején, azóta is tagja vagyok a debreceni Kertségi Polgárőr 
Egyesületnek -, meg lehet kérni őket olyan feladatok elvégzésére, amelyek nem 
szigorúan véve a polgárőrök feladatkörébe tartoznak, vagy az önkéntesen vállalt 
feladatkörébe tartoznak. De mindig, amikor bármilyen rendezvény van egy 
településen, valami olyan esemény, amire nem feltétlenül tudnak felkészülni, a 
polgárőrökre mindig lehet számítani, tehát ez egy külön erőssége mindenütt a helyi 
társadalomnak. És hogy mennyire számít, azt abból lehet megítélni, hogy a települések 
egy jelentős része nemcsak támaszkodik rá, hanem büszke is a polgárőreire, és ki is van 
írva általában táblákon, hogy „Községünkben polgárőrség működik”, ennek 
önmagában van jelentősége és egyébként visszatartó hatása is. Úgyhogy még egyszer 
szeretném megköszönni a munkájukat, a továbbiakban is számítunk az 
együttműködésre, és a 30. születésnap vagy évforduló alkalmával mindenképpen, ha 
kapunk meghívót, akkor elmegyünk az eseményre. 
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Egyvalamit egészen biztosan tudok mondani, mert az ügyben tárgyaltam a 
pénzügyminiszter úrral, ez a cégadó eltörlése, ami biztos, hogy nem fog menni. A 
minisztérium azt mondta, hogy inkább emeljük meg ennyivel a támogatást, de az adó 
alól ilyen típusú kivételt nem tudunk tenni. Ez részben az uniós adószabályozási 
elveknek is ellent mond, másrészt pedig a kalkulálást, az adóbevétel kalkulálását is 
nehézzé teszi, ha mindenfajta - egyébként jogos - felvetések alapján kivételeket 
fogalmazunk meg.  

Még mielőtt továbbadom a szót, nekem lenne egy kérdésem is. Túl azon, amiket 
megfogalmaztak, van-e olyan törvényalkotási ügy, amiben gondolják, hogy érdemes 
lenne kezdeményezni, ami nem közvetlenül a polgárőröket érinti, hanem, amiben 
érdemes lenne együttműködnünk. 

Lenne egy kérdésem a létszámmal kapcsolatban. Milyen a fiatalok aránya? Ez 
azt jelenti, hogy mondjuk, a 40 év alattiak milyen arányban vannak a polgárőrök 
között, mert nyilván, akik fiatalon beléptek, elöregszenek a polgárőrségben, de az újak, 
akik belépnek, azok között milyen arányban vannak? Köszönöm szépen.  

Természetesen megkérdezem a bizottság tagjait is, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás a témához. (Jelzésre:) Vadai Ágnesnek adom meg a szót először. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt polgárőr képviselők, ezt tudom mondani, hiszen önök a polgárőröket 
képviselik. Én magam is azt gondolom, hogy az Országos Polgárőr Szövetség 
tagságának nagyon-nagyon jelentős része - nyilván nem ismerünk mindenkit, de azt 
tudom mondani, akiket én személyesen ismerek - nagyon-nagyon elkötelezettek a 
hazai közbiztonság segítése érdekében, és ezért feltétlenül köszönettel tartozunk nekik. 
Szerintem megnyugtató látni őket, főleg, ahogy itt már említésre került, a kisebb 
települések utcáin. Ők azok, akik a közösségből jönnek, ismerik őket, sokan közülük 
korábbi rendőrök, katonák, tehát valamilyen módon kapcsolatban voltak a fegyveres 
és rendvédelmi szervekkel, tehát van egy bizalom is irányukban, és mindig jó érzés 
látni, hogy ilyen közösségek alakulnak ki.  

Szerintem az egy nagyon fontos tulajdonsága egy ilyen szervezetnek, hogy 
amennyire csak lehet, távol tartja magát a mindenkori politikától. Elnök úr mondta, 
hogy ő tagja valamelyik polgárőr szervezetnek. Persze, nyilván ez erősíti a kapcsolatot 
a helyi közösségekkel, a polgármesterek talán sokan beléptek, de mindenképpen fontos 
az, hogy ez egy olyan szervezet, amely mindenkinek a biztonságát kell hogy szolgálja, 
és nem teheti azt meg, hogy egyik vagy másik oldal mellett bármikor állást foglal. 
Szerintem ez határozza meg ennek a szövetségnek az egyik fontos erejét, hiszen a 
közbiztonság megteremtése, a haza védelme nem pártpolitikai kérdés. Talán, ha van 
dolog, kevés dolog, amiben egyetértünk, vagy legalábbis ugyanezt gondoljuk, az ez. 
Szerintem ez egy fontos, töretlen gyakorlat lenne egyébként nemcsak az Országos 
Polgárőr Szövetség esetében, hanem sok-sok hasonló civil szervezet esetében is. 

Én arról szeretnék kérdezni, hogy Polgárőr Szövetséget, szerintem teljesen 
természetes módon, támogatja a magyar költségvetés. Szerintem ez normális dolog, 
hiszen olyan feladatokat látnak el, ami tulajdonképpen az államnak lenne a legfőbb 
feladata, de megosztja ezt a feladatot, mert kialakult korábban egy ilyen 
feladatmegosztás. De láttuk is az elmúlt években a rendőri állomány hatalmas szintű 
csökkenését. (Dr. Simon Miklós megérkezik.) 

Önök ugye, kaptak költségvetési támogatást, ha jól tudom, olyan egymilliárd 
fölötti összegről van szó. Egymilliárd, talán ötmillió... (Dr. Túrós András kezével ötöt 
mutat.) Jól mondtam, igen, ekkora összeget kapnak. Azt meg tudják nekem mondani - 
ha itt most nem is -, hol találok arra vonatkozóan információt, hogy ez az összeg milyen 
módon oszlik meg? Az lényeges, mert abból egyébként következtetést lehet levonni arra 
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vonatkozóan, hogy mik azok a legégetőbb kérdések, akár fejlesztési ügyek. Gyorsan 
belelapoztam a díjnyertes pályamunkák gyűjteményes kötetébe, és itt azért leírták, 
hogy autókat sikerült kicserélni, de hogy látni lehetne, hogy mennyi a személyi jellegű 
költség, mennyi az egyéb jellegű költség, és hogy ez évről évre követhető-e valahol, akár 
az Országos Polgárőr Szövetség honlapján, hiszen azért szerintem lényeges látni egy 
tendenciát, hogy mikor voltak azok az évek, amikor esetleg többet költöttek 
eszközbeszerzésre, mikor volt az, amikor akár a személyi költségekre. Ezt nem tudom 
megmondani. Lehet, hogy rajta van az Országos Polgárőr Szövetség honlapján, csak én 
ezt nem találtam, de majd önök megmondják. Szerintem ebből nagyon fontos 
következtetést lehet levonni arról, hogy például a jövő évi költségvetés kapcsán van-e 
olyan extra kérés, amivel az Országos Polgárőr Szövetséget lehetne segíteni. 

Én is azt tudom mondani, hogy természetesen, ha kapunk meghívót és a 
kormány által fenntartott veszélyhelyzet lehetővé tesz ilyen típusú eseményt, mert 
nyilván elnök úr elmondta, hogy azért nagyon sok száz, ha nem még ennél is több 
polgárőrt várnak, akkor szerintem nyilván, ha az időpont megfelelő, akkor el fogunk 
menni. Azt hiszem, az csakis azon múlik, hogy - nézek az elnök úrra, ő részt szokott 
venni az operatív törzs ülésén, ugye, ez ősszel várható, hogy addigra talán a 
veszélyhelyzet feloldásra kerül, és akkor meg lehet végre tartani egy ilyen rendezvényt. 
Mindenképpen jó lenne látni különböző közbiztonsági hátterű településekről érkező 
polgárőrök rendezvényét, már csak azért is, mert onnan is lehet közvetlen információt 
kapni a magyar közbiztonsággal kapcsolatosan.  

Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni az összes polgárőr munkáját, és 
szeretnék sok sikert kívánni. Köszönöm szépen a kedves ajándékot. Természetesen 
nyilván majd feltüntetjük a vagyonnyilatkozatban, hogy kaptunk egy bélyeget és egy 
nagyon szép kiadványt. Tényleg további sok sikert szeretnék kívánni leginkább annak 
érdekében, hogy a polgárőr mint olyan, az továbbra is egy teljesen természetes része 
legyen a magyar közösségnek, a magyar településeknek, hogy ott azt érezzék, hogy ők 
azok, akik valóban segítő szándékkal mennek és szolgálják a hazát, úgyhogy köszönjük 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Jelzésre:) Hubay úr! 
 
HUBAY GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Elnökség! Az első szó a köszöneté. Az a munka, az a teljesítmény, amit a polgárőrök 
végeznek a mindennapokban a városokban, a kisebb településeken, akár a 
határvédelemnél is, megmondom őszintén, hogy szűkebb környezetemben is 
elismerést váltott ki.  

Ezt azért is tudom mondani, mert annak idején, amikor a miskolci 
önkormányzat rendészeti bizottságának voltam az elnöke, testközelből is 
megtapasztalhattam azt, hogy milyen komoly munkát végeznek a polgárőrök. Nagyon 
jó kapcsolatot építettem ki egyébként a polgárőrség vezetőségével ott is, a helyszínen, 
és természetesen a magam módján én is és az akkori városvezetés is igyekezett 
támogatni azt az odaadó munkát, amit a polgárőrök végeztek. Szeretnék köszönetet 
mondani önöknek azért a munkáért, amit önök itt végeztek, a vezetőségnek, minden 
egyes polgárőrnek, hiszen önök a rendőrség, a katonaság mellett nagyon komoly 
feladatot végeznek annak érdekében, hogy az ország lakossága biztonságban és 
nyugalomban élhessen.  

Gratulálok a 30 éves évfordulóhoz! Én is nagyon szépen köszönöm az ajándékot, 
és elnök úr meghívását elfogadom, amikor lehetőség lesz rá, akkor természetesen ott 
leszek a megbeszélésen. Még egyszer nagyon köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? (Jelzésre:) Simon Miklós alelnök úr! 
 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntöm a polgárőrség vezetését. Én is a köszönet hangján szeretnék 
szólni. A 30 éves polgárőrség megmutatta azt, hogy önzetlenül, a mindennapok 
szolgálatával hogyan kell Magyarországot építeni. Egy olyan közösség formálódott a 30 
év alatt, véleményem szerint, amire minden közösség példaként nézhet. Ez érvényes 
mind helyileg, mind megyei szinten, mind pedig országosan.  

Ilyen formán nagyon örültem annak, hogy 2010 után a polgárőr szervezet a 
törvényi változtatások révén rengeteg lehetőséget kapott. Én, hogy őszinte legyek, még 
több lehetőséget szeretnék a polgárőröknek adni, és arra kérem elnök urat, hogy 
vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét, mert a mindennapokban a polgárőrökre lehet egy 
kistelepülésen számítani. Az rendben van, hogy ott vannak a rendőrök, tűzoltók, de egy 
200 fős kistelepülésen istenigazából az az ember, aki elérhető, az a polgárőr. Egy 
éjszaka történik egy lopás vagy valamiféle probléma adódik, akkor először az emberek 
az ügyeletes polgárőröket szólítják meg. Ezt tudom saját tapasztalatból. Úgyhogy 
gratulálok önöknek, uraim, hölgyeim (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.), ahhoz, hogy ilyen 
munkát végeznek. A polgárőrség vezetésében emlékeim szerint hölgy is van, ezért 
mondtam, alelnök asszony. (Dr. Vadai Ágnes: Ott csak férfiak ülnek.) De miután a 
férfiaknak mondom, s közvetítik a polgárőrség felé, ezért fogalmaztam így. Úgyhogy 
isten adjon erőt és egészséget önöknek, és annak a több tízezer polgárőrnek, aki a napi 
szolgálatot végzi. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként a polgárőrség képviseletében itt van a 

sajtófőnök, Bakonyi Ágnes, aki mindenképpen hölgy. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) Aki 
jár a polgárőrök között, az tudja, hogy nagyon sok hölgy tagja van a polgárőrségnek, 
tehát itt a hölgyeknek és az uraknak kell megköszönni az együttműködést.  

Más hozzászólás az első körben? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Akkor a 
második körben? (Jelzésre:) Vadai Ágnes. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Természetesen, elnök úr, tudjuk, 

hogy vannak hölgyek a polgárőrök között, ez nem is kérdés. Én csak arra utaltam, hogy 
itt most négy férfi ül velünk szemben. Szerintem úgy fog változni a világ, főleg azért, 
mert a fegyveres és rendvédelmi szervek között szerencsére egyre több hölgy van - 
lehet, hogy mi akkor már nem ülünk itt, legalábbis sokak számára ez nem opció -, lehet, 
hogy a következő 30 évben úgy változik majd a Polgárőr Szövetség vezetése is, hogy 
mondjuk, ha eljönnek egy ilyen bizottsági ülésre, akkor egy választott hölgy is ül 
közöttük. A sajtófőnök ugyanis, aminek nagyon örülünk, hogy egy hölgy - nyilván, ha 
el kell valamit simítani, azt egy hölgynek kell, ezt tudjuk, tehát nyilván ezért 
választottak a vezetők hölgyet maguknak -, de lesz közöttük itt a beszámoló során olyan 
is, aki hölgy. (Hubay György: Vannak köztük hölgyek.) Ezzel együtt természetesen - 
alelnök úrnak szeretném mondani - tudjuk, hogy vannak közöttük hölgyek, és nagyon-
nagyon jó munkát végeznek, és a hölgyek empátiája nélkül, azt hiszem, ez sem 
működne, mint ahogy egyetlen fegyveres és rendvédelmi szerv sem működne, de 
szerintem ezt pont a Polgárőr Szövetség vezetőinek nem kell magyaráznom, akik közül 
nem egy, nem kettő ilyen szervezetben szolgált korábban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, 

akkor én szeretnék felvetni néhány dolgot.  
Bocsánat, az elején nem mondtam, hogy a polgárőr szövetségek - hozzáteszem, 

egyesületekbe vannak szervezve a polgárőrök - természetesen az egyesületi törvény 
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alapján olyan együttműködést kötnek az önkormányzatokkal, amilyet akarnak. Nem 
mindegyik önkormányzattal felhőtlen a viszonyuk. Hozzám szokott jönni jelzés erről, 
de ebben az értelemben, amit önök javasolnak, az önkormányzati törvényt módosítani, 
nagyjából értelmetlen, és én nem is ebbe az irányba mennék el, merthogy, akinek 
nincsen annyi esze, hogy felmérje azt, hogy a polgárőrökkel együttműködni szükséges, 
az legfeljebb lealibizi ezt, és valami formális együttműködési szerződést köt az 
önkormányzati vezető, de annak egyébként sem lenne sok értelme.  

Viszont a ruházattal kapcsolatban én itt azt szeretném tisztázni, hogy ugye, 
láthatósági mellényük van, onnan lehet őket megismerni. Amikor a ruházatról 
beszélnek, akkor az teljes ruházat a cipőtől a sapkáig? Mert az a legnyűgösebb, és sokkal 
többre mennénk, ha egyébként minden polgárőr olyan mellényt, kabátot, valamit 
viselne, amiről nagyjából lehet tudni, hogy ő polgárőr. Ha hasonlóságokat akarok 
keresni, akkor lehet tudni, hogy melyik milyen típus, a világon vannak különböző 
szervezetek, amelyek a közbiztonsággal, a biztonsággal foglalkoznak, de akár egy 
biztonsági őrzéssel foglalkozó szervezet is milyen ruházatot szokott hordani. Van, aki 
teljes egyenruhát. Én azt szeretném kérni, ha itt leülnénk, mert most van előttünk a 
költségvetés, tegnap nyújtotta be a pénzügyminiszter úr, és amit mondanak, ezt a 150 
milliót a gépjárműadóra, azt szerintem be tudjuk tenni, de az adót nem tudjuk 
elengedni, az reménytelen, de ezt be tudjuk tenni, bár ezzel ott vagyunk, ahol a part 
szakad, nem vagyunk beljebb, de rosszabbul sem járunk.  

Viszont a ruházattal kapcsolatban, ha ezt lehetne specifikálni, hogy mire 
gondolnak, és ha arra kapnánk valami kalkulációt, azzal lehetne kísérletezni, hogy azt 
valamilyen módon betegyük a költségvetésbe, mert ez alapján (Felmutatva a 
beszámolót.) én most nem tudnám ezt megtenni, akár bizottsági módosítóval, akár 
valahogy, hogy tényleg ne legyen az, hogy most felruháztuk a polgárőrséget, ezért 
bármifajta hálával tartozunk. Hálával tartozunk, mert részt vesznek a közbiztonság 
biztosításában, és ez olyan eminens érdeke a magyar társadalomnak, hogy mindenfajta 
politikai meggyőződéstől függetlenül nyilvánvalóan ez támogatandó. Tehát, tudnának 
valami specifikációt adni erre a ruházatra? Feltételezem, hogy a 150 milliót a 
gépjárműadóra, azt jól számolták ki (Túrós András bólint.), tehát abból nem lesz vita, 
ha beadunk egy módosítót, akkor azzal nem lesz vita, hogy kevés, meg nem ennyi kellett 
volna, de ha ebben korrekció szükséges, akkor szóljanak. Jó? Mert ezt két héten belül 
el kell végezni. (Dr. Túrós András bólint.) A másik, hogy a ruházattal kapcsolatban 
mondjanak valamit.  

(Jelzésre:) Elnök úr! 

Dr. Túrós András válaszadása 

DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Köszönöm szépen. 
Így előzetesen azt mondom, hogy a véleményekkel rendkívül elégedett vagyok, és 
köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nyilvánvalóan továbbítani fogjuk a polgárőrség 
személyi állománya felé ezt a hangulatot, a köszöneteket, elismeréseket. Ezt nagyon 
fontosnak gondolom, mert mi úgy vagyunk, mint a színészek, hogy mi köszönetet 
kapunk, a színészeket meg esetleg megtapsolják. Tehát ez nagyon fontos, ez motiváló 
tényező, egyébként a mai bizottsági ülésnek az eddigi része egészen biztos. 

Ami a konkrét kérdéseket illeti. A törvényalkotással kapcsolatos javaslatunk, az 
önkormányzatok és a polgárőr egyesületek együttműködésével kapcsolatban azt 
mondanám, hogy van néhány tucat település Magyarországon, ahol a polgármester és 
a polgárőr egyesület vezetője lövik egymást, és konfliktusba keverednek, főleg akkor, 
amikor a polgárőr egyesület vezetője elindul polgármesterjelöltként és alul marad, 
utána a jó istennek se akarnak együttműködni, vagy ha ne adj’ isten, megbukik a régi 
polgármester, és fordítva történik a döntés, akkor is gondok vannak.  
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Simon Miklós képviselő úrral Nyíregyházán, Nyírbátorban már többször 
beszéltünk erről, hogy utalni kellene arra vagy az önkormányzati törvényben vagy a 
polgárőr törvényben, ha nem is kötelezően, hogy az önkormányzat és a polgárőrség 
együttműködik. Mi ezt igyekszünk az alapszabályban megfogalmazni, de azért most 
nehezebb helyzetben vagyunk. Hadd mondjam el, most több a konfliktusunk az 
önkormányzati és az egyesületi területen. Ezt érdemes újragondolni, hogy nyilván az 
önkormányzatiság se sérüljön. Nem akarunk mi itt ékeskedni, hogy mi mennyire 
fontosak vagyunk, de fontosnak gondolom, mert nekünk az az üzenetünk, hogy 
egyetlen polgárőr egyesület sem működhet Magyarországon önkormányzati 
együttműködés nélkül, mégiscsak az önkormányzat a település gazdája. Ez az egyik 
dolog a törvényalkotással kapcsolatban. 

A másik a polgárőrtörvényt érintené. Ma is, tegnap is arról tárgyaltunk, hogy a 
polgárőrök etikai helyzetének védelme érdekében szükséges az etikai területen 
szigorítani. Tehát nem lehet megengedni azt, hogy olyan személyek bekerüljenek vagy 
visszakerüljenek a polgárőrségbe, akiknek semmi keresnivalójuk nincs ott. A jelenlegi 
polgárőrtörvény ezen a területen eléggé puha, és ez gondot okoz, mert a törvény az 
törvény, és nem tudjuk etikai szabályzatban szabályozni, előírni. Ezért foglalkozunk 
ezzel, és be is fogjuk nyújtani javaslatunkat a Belügyminisztérium felé. 

Ami a ruházatot illeti. A polgárőrtörvényben meg van fogalmazva, hogy az állam 
egyszer ellátja a polgárőrséget tetőtől talpig ruházattal. Hála istennek, ezt a törvénybe 
annak idején sikerült megfogalmazni a kodifikáció során. Tehát itt arról van szó, a mi 
elképzelésünk az, és Pintér Sándor belügyminiszter úrral erről többször beszéltünk, 
hogy ütemezve, tehát nem egyszerre, hanem ütemezve megoldható lenne. Vannak 
bűnügyileg fertőzöttebb területek, azokat előre vennénk, és több éven keresztül 
megtörténne a ruházattal való ellátás. Sőt én annak is híve lennék, hogy ez az állami 
pénz a magánszektorba ne kerüljön ki, hanem ott van a büntetés-végrehajtás, és ott 
ezeket a ruhákat le tudják gyártani méretre. Tehát egy ilyen konstrukcióban 
gondolkodunk mi, és azt gondolom, hogy ez így elfogadható lenne, nyilván, ha a forrást 
megkapnánk hozzá.  

Ami a létszámot és az életkort illeti, a polgárőrség korfája elég magas. A 
beszámolóban is benne van, hogy a 65 év felettiek 30 ezren vannak, legalábbis, amikor 
a pandémia kezdetén ezt felmértük, és a 40 alattiak lehetnek mintegy 15 ezren. Tehát 
leginkább 40-60 között van az átlagéletkor. Szeretnénk a fiatal nyugdíjasokat is 
megcélozni, de a nyugdíjaskorhatár is egyre inkább tolódik ki, már nincsenek fiatal 
nyugdíjasok. Reményeink szerint a létszámot tudjuk stabilizálni, mert azért jönnek, 
jönnek a fiatalok, nem a 14-18 évesek, belőlük mindössze 2000 van, de van 
elképzelésünk, hogy egyébként a szakiskolákban, középiskolákban ifjú 
polgárőrcentrumokat hoznánk létre. Most éppen eszembe jutott Kiskunhalas, ahol 
létrehoztuk ezt az ifjú polgárőr centrumot. Jött a honvédség, és megalakították az 
önkéntes tartalékos századot - nem biztos, hogy jól mondom - 60 fővel, az összes ifjú 
polgárőrünk elment katonának. (Derültség.) Ez is egy jó példa, mert legalább egy 
előiskolája volt a tartalékos katonai szolgálatnak.  

Vadai Ágnes képviselő asszony kérdése a költségvetéssel kapcsolatban. Minden 
évben nyilván készül költségvetés, a törvénynek megfelelően a küldöttgyűlésünk ezt 
elfogadja, jóváhagyja. Nagyon nagy viták árán kerül jóváhagyásra, felosztjuk a megyei 
szövetségek között, és igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy az Országos Polgárőr 
Szövetség csak éppen, hogy takaréklángon tudjon működni. Tehát a pénz 90 
százalékát, a forrás 90 százalékát a területi szövetségek, egyesületek részére biztosítjuk. 
A honlapon fönn kell legyen, de a 2020-as költségvetésünket és a költségvetési 
beszámolót nagyon szívesen elküldöm, mert éppen most készült el, tehát holnap, 
holnapután akkor ott lesz önnél.  
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Arról még feltétlenül szeretnék szólni - és ezt az önkormányzati törvénynél 
kellett volna -, hogy 650 polgármester tagja a polgárőrségnek országosan. Ez egy 
fantasztikus szám. Az önkormányzati képviselőkről nem is beszélek, mert az ezres 
nagyságrendű. De hogy itt vannak a polgármesterek velünk és közöttünk, és mondjuk, 
fel tudnám sorolni, hogy kik azok az országgyűlési képviselők, akik tagjai a 
polgárőrségnek, de most nem akarok személyeskedni. Nagyon jó, hogy ők is itt vannak 
közöttünk, mert minden egyes helyi vagy országos politikus motiváló tényező, és segíti 
a polgárőrök aktivitását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Elnök Úr! Ruha. Akkor ön azt mondja - tehát először is, tudom, hogy 

benne van a polgárőrtörvényben a ruhaellátás -, hogy minden polgárőrnek van most 
egy polgárőr-egyenruhája?  

 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Igen, van, de ez 

saját vagy önkormányzati támogatásból, vagy attól függ, hogy milyen formában tudták 
beszerezni. Van ruházati szabályzatunk, amelyet a belügyminiszter adott ki, és ahhoz 
kell igazodni, hogy egységes legyen az egész országban. 

 
ELNÖK: Ezt értem. Akkor a kérés micsoda? Hogy pontosan értsük. A 

költségvetés, számok. Tehát, amit most önök kérnek a második pontban, ezt hogy 
fordítsuk le? Nem akarok hibázni, ha módosító indítványt teszünk a költségvetésbe, 
akkor ott számoknak kell lenniük. Mennyi pénzt képzel el ’22-ben?  

 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Azt el kellene 

különíteni. A támogatás - ugye, 1 milliárd 250 millióra számítok én, mert a 
belügyminiszter úr ezt ígérte, hogy a mostani 1 milliárd 50 millió fölemelkedne 1 
milliárd 250 millióra, és ettől függetlenül célzottan kellene a ruházat beszerzésére 
ütemezve. Tehát, ha 2022-ben ezt meg lehetne kezdeni, én nem tudom, most többféle 
variációt leadtunk már a BM részére. Az én fejemben az van, hogy kelet-magyarországi 
megyék, most mondom, Hajdú, Szabolcs, Borsod, esetleg Heves, ne adj’ isten, 
Budapest, ezzel meg lehetne kezdeni. Most számot nem tudok mondani, mert megvan, 
hogy akkor ez mennyibe kerülne 2022-ben, és az azt követő években pedig mennénk 
tovább, a bűnügyi fertőzöttséget alapul véve a többi megyében lévő polgárőrök is 
megkapnák az ellátmányt.  

 
ELNÖK: Elnök úr nem segített sokat. (Derültség.) Tehát számot kell mondani. 

A 2022-ben elkülönített ruhapénz mennyi? Egy számot mondjon, csak számot! 
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Azt mondom, hogy 

kell egy 500 millió forint arra, hogy a három megyében és a fővárosban - azt mondja, 
összeadom mindjárt… Körülbelül 17 ezer polgárőrről van szó.  

 
ELNÖK: Ön szerint a polgárőrség teljes ruházati költsége… Tehát most abból 

indulok ki, hogy ha az összes polgárőr kap egy ruhát, az mennyibe kerül. 
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Három és fél 

milliárd forint.  
 
ELNÖK: Három és fél milliárd?  
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DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Igen. És ezt kellene 
ütemezve több évre elosztani.  

 
ELNÖK: És ebben bakancs meg minden van. 
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Bakancs, nyári, téli 

dzseki, minden, ami szükséges ahhoz, hogy normálisan jelenjenek meg. 
 
ELNÖK: Ez csak ruházat, tehát egyéb felszerelés nincs benne, zseblámpa vagy 

walkie-talkie?  
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Nincs. Ez csak a 

ruházat.  
 
ELNÖK: Csak a ruha. Három és fél milliárd, a BM által előírt forma.  
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Igen.  
 
ELNÖK: Azt önök nyilván nyilvántartják, hogy ha valaki kilép a polgárőrségből, 

akkor az leadja a ruhát?  
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Előírhatjuk, hogy 

adják le. Éppen ma reggel olvastam egy levelet, a szentesi polgárőrség vezetője elhunyt, 
és az egyesület kéri a ruhát. Egy ilyen elhasznált ruhát leadni, persze, nyilván, nem 
jellemző egyébként, mert egyszer látja el az állam, tehát nem folyamatosan, mint a 
rendőrséget vagy mást. Előírhatjuk, hogy adja le egyébként, vagy emlékbe 
megtarthatja.  

 
ELNÖK: Elnök Úr! Én most csak azt szeretném valahogy megtudni, hogy eleve 

a polgárőrök egyesületekbe vannak szervezve. Tehát az egyesületek ebben az 
értelemben autonómok. Az egyesület elnöke a felelőse annak, hogy ha a ruhát 
megkapják - nyilván össze kell gyűjteni az adatokat… Ezt valami központi elosztóból 
csinálják?  

 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Most önállóan 

szerzik be, az általunk minősített ruházati cégektől, és a BM ruházati szabályzata 
szerint.  

 
ELNÖK: Akkor önök pénzt adnak nekik, ők meg megveszik?  
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Igen. De ezt mi 

szeretnénk központosítani, hogy a rabok is legyenek foglalkoztatva. Nem akarok itt 
ilyen államférfit játszani, de fontos lenne, hogy ott készüljenek egyébként ezek a 
formaruhák, mert akkor nem kerül ki a pénz, és nincs problémánk, nem kell ilyen 
közbeszerzést meg egyéb mást lefolytatni.  

 
ELNÖK: Értem. A használtruha-leadással kapcsolatban pusztán 

tulajdonképpen csak arra akartam volna kilyukadni, nyilván nem egy ötéves, 
rendszeres járőrszolgálatban elhasznált ruhára vágyik az ember, hanem arra, hogy az 
ne legyen, hogy a ruházatok úgy kerüljenek ki nem polgárőr illetőségű szervezethez, 
hogy - csak egy abszurditást mondok - megyünk felszedni a krumplit a krumpliföldre 
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polgárőrruhában, és akkor nem fognak rám szólni, mert polgárőrruhában vagyok. 
Tehát ilyen értelemben ez meg van szervezve, hogy ez ne nagyon fordulhasson elő?  

 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Szabályozás 

kérdése.  
 
ELNÖK: Most van ilyen szabályozás?  
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Egyébként ez 

szabálysértésnek minősül, hogy ha nem polgárőr, mégis „polgárőrség” feliratú vagy 
jelzésű ruházatot visel. Tehát ez szabálysértés. Tehát akkor eljárunk, följelentjük, most 
is van folyamatban, azt hiszem, éppen Budapestet érinti. 

 
ELNÖK: Elnök Úr! Megbízhatóan tudnak ilyenkor eljárni, vagy kell ide is valami 

szabálykiegészítés? 
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Szerintem elegendő 

a mostani szabályozás.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor világos, 3,5 milliárd a teljes. Ha jól 

emlékszem, talán három éve volt utoljára ruhapénz a költségvetésben. Ha rendszeresen 
járőrben használják, akkor az tönkre tud menni öt év alatt.  

 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Hogy mennyi a 

kihordási ideje, azt nem tudom. Egyelőre négy éve viselik a láthatósági mellényeket, 
még jó állapotban vannak ezek. Úgy gondolom, hogy 2-3 év múlva, de 10 év előtt 
egészen biztos, hogy cserélni kell azokat is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez már akkor segítség nekünk, hogy a PM-mel mit 

tudjunk lealkudni. Ez volt az egyik. 
A másik pedig a benzinpénz. Azt megint az Országos Polgárőr Egyesület osztja 

szét az egyesületek között, ugye?  
 
DR. TÚRÓS ANDRÁS elnök (Országos Polgárőr Szövetség): Ennek van egy 

folyamata. Az Országos Polgárőr Szövetség küldöttgyűlése, elnöksége jóváhagyja a 
költségvetést, leosztjuk a megyéknek, a megyék átlagban olyan 35-41 millió forintot 
kapnak évente, ezt ők továbbadják az egyesületek részére. Ha figyelembe veszem, akkor 
egy-egy egyesület 300-400 ezer forintot kap a működéséhez. Itt az önkormányzati 
támogatás is jelentős - jelentős volt, inkább múlt időbe tenném. 

Most újabban gondjaink vannak. Tehát azért gondolom, hogy nagyon fontos 
most a központi költségvetés megemelése és a támogatási összeg megemelése, mert az 
önkormányzatok most egy kicsit hárítanak. Nagyon sok önkormányzat - sok száz 
önkormányzatról van szó - azt mondja, hogy sajnálom, most még 50 ezret, 10 ezret 
sem, meg 40 ezret sem tudok adni. Így megy tulajdonképpen. Igyekszünk különböző 
cégekkel is kapcsolatban lenni, akik kisebb-nagyobb támogatást nyújtanak, de ez csepp 
a tengerben. Tehát azt mondom, hogy ha a polgárőrség jelenlegi hatékonyságát, 
színvonalát meg akarjuk tartani, márpedig azt gondolom, hogy ez az ország érdeke és 
a települések érdeke, akkor bizony a központi költségvetésnek zsebbe kellene nyúlnia, 
és támogatni kellene. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottság tagjainak további hozzászólása? 
(Nincs jelentkező.)  

Ha nincs, akkor kérdezem a bizottságot, elfogadjuk-e az Országos Polgárőr 
Szövetség tájékoztatóját és beszámolóját a 2020. évi tevékenységükről. Ki fogadja el? 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. 

Most lemegyünk a fölszintre, és ott folytatjuk munkánkat.  
 

(Az 1. napirendi pont és a nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 02 perc. 
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.) 

  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Horváth Éva Szilvia 
 


