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DR. HATALA JÓZSEF:

Kedves polgárőr társaim!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai meghívásunkat eme fontos rendezvényre
elfogadta, és jelenlétével bennünket megtisztelt.
Tisztelt vendégeink! Kedves Polgárőr barátaink!
Gondolom a jelenlévők egyetértenek azzal, hogy a polgárőr mozgalom 2009 éve izgalmas
volt, kihívásokkal volt tele. Vég nélkül lehetne sorolni azokat az eseményeket, gondokat és
problémákat, amelyeket hazánkban tapasztaltunk, és hivatásunk szerint elsősorban a
közbiztonság gondjaira gondolok. A mai napon nagyon fontos munkát kell, hogy elvégezzen
a Polgárőrség: számot kell adnunk, hogy mit tettünk a 2009. évben, és végig kell gondolni,
hogy – az új kihívásoknak megfelelően – milyen irányba fordítjuk a szervezetünket.
Egy ilyen testületi ülésen a végzett munka fegyelmezettsége és ritmusa jelzést ad az
együttműködőknek, hogy tulajdonképpen milyen szervezettel kötöttek együttműködési
megállapodást, kik a partnereink.
A Polgárőr Mozgalom eddigi közgyűlései mindig fegyelmezett, korrekt, előkészített formában
zajlottak, és ebből mindenki azt vonhatta le, hogy a polgárőrök megbízható partnerek,
vállalásaikat lelkiismeretesen és áldozatosan hajtják végre.
Ennek a gondolatok jegyében engedjék meg, hogy a soron következő Küldöttgyűlésünket
megnyissam.
Először is tisztelettel szeretném köszönteni Dr. Pintér Sándor kijelölt belügyminiszter urat.
Gondolom, nem kell hangsúlyozni, hogy az önkéntes polgárőröknek miniszter úr jelenléte
meghatározó és erőt ad a következő kihívások teljesítésére, és reményét fejezte ki, hogy az
együttműködő partnerekkel még szorosabbra tudjuk fonni a bűnmegelőzés területén végzett
munkánkat.
Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem:

 Dr. Túri András urat, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti
szakállamtitkárát;
 Samu István rendőr vezérőrnagy urat, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti
főigazgatóját;
 Dr. Muhorai Árpád vezérőrnagy urat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgató-helyettesét;
 Dr. Nagy János pénzügyőr altábornagy urat, a Vám- és Pénzügyőrség országos
parancsnokát;
 Dr. Győri László főosztályvezető urat, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumból;
 Balázs József urat, a Magyar Posta Biztonsági Központ vezetőjét; Papp Károly rendőr
dandártábornok urat, a Készenléti Rendőrség parancsnokát;
 Dr. Juhász István rendőr dandártábornok urat, Heves megye rendőrfőkapitányát;
 Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok urat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság
rendészeti helyettesét;
 Lasancz Zoltán Ezredes urat, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi
igazgatóját;
 Bakos József rendőr dandártábornok urat; a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjét;
 Dr. Fekete Csaba rendőr dandártábornok urat, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét.
Mielőtt a részletes munkára térnénk, alapszabályunk értelmében a közgyűlésünknek bizonyos
formai és tartalmi kellékeknek kell, hogy megfeleljen. Első és legfontosabb, meg kell
állítanunk, hogy a küldöttközgyűlésünk határozatképes e. Felkérem Somogyi János urat, hogy
az erre vonatkozó információkat ossza meg velünk.
SOMOGYI JÁNOS:
Tisztelettel Jelentem! A szavazásra jogosultak száma 218 fő, ebből a közgyűlésen
részt vesz 170 fő. Köszönöm.
DR. HATALA JÓZSEF:

MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY A KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉSÜNK HATÁROZATKÉPES.
Kérem ennek elfogadását. Köszönöm.
Másik formai kellék a jegyzőkönyv vezetésének rendezése. Javaslom Nemcsek
Szandra úrhölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőknek Kardos Pál urat illetve Nagy Károly urat. Vane valakinek más javaslata? Ha nincs, akkor kérem kézfeltartással szavazni, hogy elfogadjuk.
Köszönöm. Ellenpróbát kérek. Köszönöm.
KGY/1/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL JEGYZŐKÖNYV-VEZETŐNEK
NEMCSEK SZANDRA ÚRHÖLGYET A KÖZGYŰLÉS EGYHANGÚLAG ELFOGADTA.
KGY/2/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL,
ELLENSZAVAZAT
ÉS
TARTÓZKODÁS
NÉLKÜL
JEGYZŐKÖNYV
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HITELESÍTŐKNEK KARDOS
EGYHANGÚLAG ELFOGADTA.

PÁL

URAT

ÉS

NAGY KÁROLY URAT

A

KÖZGYŰLÉS

Következő, feltétlenül fontos kellék: meg kell állapítani a mai gyűlés napirendi
pontját. Napirendi pontnak ajánlom a közgyűlés elé:
Első napirendi pont: Beszámoló az Országos Polgárőr Szövetség 2009. évi munkájáról. Ennek
előadója az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Túrós András.
Második napirendi pont: az Országos Polgárőr Szövetség 2009. évi Közhasznú Jelentése.
Ennek előterjesztője Kolozsi József gazdasági alelnökúr.
Harmadik napirendi pont: Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2009. évi munkájáról, az
Országos Polgárőr Szövetség szakmai és pénzügyi tevékenységének felügyeleti
megállapításairól. Ennek előadója Márton Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő
Bizottságának elnöke.
Negyedik napirendi pont: az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályának módosítása.
Ennek előterjesztője Dr. Soos László Károly úr.
Ötödik napirendi pont: Személyi kérdések. Ennek előterjesztője Somogyi János, a Választási
és Jelölőbizottság elnöke.
Kérdezem, hogy kinek van további javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Kérem, hogy a küldöttközgyűlés fogadja el a javasolt
napirendi pontokat. Köszönöm. Ellenpróbát kérek.
KGY/3/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL, LÁTHATÓAN EGYHANGÚAN A
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS A JAVASOLT NAPIRENDI PONTOKAT ELFOGADTA.
Tájékoztatásképpen szeretném közölni a Küldöttközgyűléssel, hogy célszerűségi
szempontból az első három napirendi pontot egy blokkban tárgyaljuk, majd ezt követően
ezzel kapcsolatosan hozzászólásokra nyílnak lehetőségek. A hozzászólások kialakításánál már
most felhívom a hozzászólók figyelmét, hogy a hozzászólást 3 perces időkeretben
korlátozom. Ismeritek, keményen és szigorúan ezt az időkeretet tartani fogom.
Tisztelettel felkérem most az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, Dr. Túrós András urat a
beszámoló megtartására!

DR. TÚRÓS ANDRÁS:
Igentisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Tábornok Urak, Államtitkár Úr, Polgárőr Társaim!
Szóbeli kiegészítőt szeretnék tartani. Az írásos összefoglaló jelentést remélem, hogy
mindenki megkapta és tanulmányozhatta, ezért én csak néhány olyan összefüggésre, vagy
általam fontosnak tartott eseményre, dologra szeretném ráirányítani a figyelmet, amely hát
fontos lehet a Polgárőrség életében. Ugye szokatlan időpontban tartjuk a mai közgyűlésünket,
mindig korábban, március hónapban tartottuk a közgyűléseket, most május 15-ére tettük.
Tulajdonképpen az volt a praktikus oka, hogy az országgyűlési választásokat nem akartuk
megzavarni, befolyásolni a közgyűlésünkkel, és azt gondolom, hogy helyesen tettük.
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Természetesen van ennek egy másik oldala is, hogy a megyei közgyűlések többségét
megtartották a mai napig. Én személy szerint is számos közgyűlésen részt vettem, és
rendkívül jó tapasztalataim vannak, ezeket a tapasztalatokat is szeretném itt felhasználni a mai
közgyűlésen, illetve hát a szóbeli beszámolóban.
Nos akkor nézzük meg, hogy milyen is volt az elmúlt év polgárőrségi szempontból.
Nagy szavakat fogok mondani:
A 2009-ES ÉV A MAGYAR POLGÁRŐRSÉG LEGSIKERESEBB ÉVE VOLT.
Szeretném megismételni, hogy:
A 2009-ES ÉV A MAGYAR POLGÁRŐRSÉG LEGSIKERESEBB ÉVE VOLT.
Minden területen nőtt a Polgárőrségnek a társadalmi megbecsülése. A lakosság, a
Kormány, a rendészeti szervek, különösen a Rendőrség, soha nem látott mértékben igényelte
a Polgárőrség közreműködését a közbiztonság védelmében, a bűnözés megelőzésében. A
közbiztonsági deficit és a bűnözés kisebb-nagyobb hullámzása miatt a Rendészeti
Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal külön-külön felkérte a Polgárőrséget, hogy
elsősorban a kistelepüléseken fokozott szolgálatot szervezzünk, amelyhez pluszforrást is
biztosítottak, nem kevesebb, mint 150 millió forintot.
Az a kiemelt figyelem, amelyet kapott a Polgárőrség 2009-ben, nem volt véletlen.
Törvényszerű és szükségszerű volt. Ne felejtsük el, az a nagy társadalmi megbecsülés annak a
85.000 polgárőrnek szólt, akik áldozatos munkájukkal kivívták a lakosság megbecsülését.
Másrészt pedig azok a közbiztonsági problémák, amelyek sorozatosan keletkeztek, és az
úgynevezett félelemkeltő bűncselekmények, amelyek rettegésben tartották az embereket,
különösen a roma lakosságot, olyan intézkedéseket követelt a rendészeti szervektől és az
önkormányzatoktól, amely – a Rendőrség megerősítésén túl – a Polgárőrség kiemelt
igénybevételét és támogatását is jelentette.
A 2009-es év krónikájából nagyon-nagyon jelentős dolgot szeretnék kiemelni, amely
tulajdonképpen befolyásolta a Polgárőrségnek a létezését és a fejlődését.
Az egyik ezek között az, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága
előtt beszámoltunk a Polgárőrség bűnmegelőző munkájáról, eredményeinkről és gondjainkról.
Ezen az ülésen igen jó volt polgárőrnek lenni. A képviselő urak tényszerűen saját
tapasztalataik alapján, igen nagyra értékelték minden egyes polgárőrnek a munkáját, a
Polgárőrség további erősítését szorgalmazták, és ami nagyon nagy dolog, javasolták a
Polgárőrség társadalmi felelősségvállalásának a kiterjesztését, a fiatalok, a fiatal felnőttek
irányába, amelynek bizonyos honvédelmi előképzésben kellene realizálódnia.
A Polgárőrség megítélésében egység volt: nem volt Kormány-párti, és nem volt
Ellenzéki vélemény. Ez a politikai egység is úgy gondolom, hogy a 85.000 polgárőrnek
köszönhető.
A másik fontos dolog a Polgárőrségről szóló törvény módosítása. Ezután önvédelmi
célból a polgárőr gáz-spray-t viselhet, illetve használhat. A gáz-spray használatának a
gyakorlati feltételeit még nem teremtettünk meg. Megfelelő képzés után lesz lehetőség erre is,
és természetes az is nagy dolog, hogy jelzőőri feladat ellátására is kapott lehetőséget a
polgárőr, illetve a gépjármű- és tárgykörözési adatokhoz a Polgárőrség ezután jogszerűen
hozzájuthat.
Tudom, hogy a Polgárőrségről szóló törvény módosítása nem volt földrengésszerű. Egyesek
sokkal többet akartak, egyesek ezt is sokallták.
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De Tisztelt Polgárőr Társaim! Az Országgyűlés újra üzent a Polgárőr törvény módosítással,
hogy: Polgárőrök! Szükség van rátok! Ezért, amit az Alkotmány megenged, azt mi biztosítjuk.
Ezeket – véleményem szerint – így kellene értékelni.
A harmadik dolog, amit szóbahoznék, hogy a Polgárőrség 2009 őszén 132 db használt
gépkocsit kapott a Kormánytól, amelyeket remélem az egyesületek megelégedésére sikerült
üzemképes műszaki állapotban forgalomba helyezni. A szerelési költségeket az OPSZ
központilag finanszírozta.
Ide kapcsolódik szorosan, hogy erőteljes lobbizással, és ezt szeretném kihangsúlyozni,
elértük, hogy a Polgárőrség közel 1000 db járőr kocsija után a cégautó-adó fizetési
kötelezettségének a forrása rendelkezésünkre álljon.
Az adófizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Az OPSZ 2010-ben is fel tudja vállalni, fel
is vállalta a cégautó-adó fizetési kötelezettségének a teljesítését, ez körülbelül 100 millió
forintba kerül majd az Országos Polgárőr Szövetségnek.
Negyedik dolog pedig, hogy a Magyar Köztársaság 2010 évi költségvetési törvényével
724 millió forintot hagyott jóvá az Országgyűlés költségvetési támogatásként, és ebből
természetesen 500 milliónak az egyesületekhez kell kerülnie, azokhoz az egyesületekhez,
amelyek vállalták a fokozott szolgálatot, illetve itt történt egy kisebbfajta módosítás, hogy
utólag is vállalhatják az egyesületek ezt a szolgálatot.
Tehát négy kiemelt dolgot említettem, ezekből is látható a Magyar Polgárőrség
megbecsülése tényeken alapszik, nem kinyilatkoztatásokon, nem szólamokon, nem
ígéreteken. Én úgy látom, hogy 2009-ben a Polgárőrség gyökereit igen-igen mélyre tudtuk
ereszteni, a Polgárőrség névtáblája ott van a politikusok, a rendészeti szervek, az
önkormányzatok asztalán, és ott van az emberek, a nagyobb biztonságot akaró emberek
asztalán is.
Tisztelt Polgárőr Társaim!
Az előző percekben természetes röviden próbáltam bemutatni a társadalom
megbecsülését. Remélem sikerült. De mit is tett a Polgárőrség a magyar társadalom asztalára?
A Polgárőrök hatékonyságát nagyon nehéz értékelni. A közbiztonság áru, de pénzben
nem lehet kifejezni. Az emberek általában csak a biztonság hiányát érzékelik.
Az Országos Polgárőr Szövetség a fő figyelmét a Polgárőrség klasszikus küldetésére: a
bűnözés megelőzésére; a közbiztonság védelmére fordította. Meghirdettük a kistelepülések
közbiztonságának a programját. Ezzel csaknem párhuzamosan, néhány hónap eltéréssel,
fokozott polgárőr szolgálatot kértünk a polgárőröktől. A polgárőr egyesületek megértették az
OPSZ felkérését, és százszámra csatlakoztak a programjainkhoz. Aktívabb, láthatóbb,
felkészültebb polgárőrök jelentek meg a közterületeken. Szinte minden egyesület, minden
megyei szövetség átérezte a közbiztonsági problémákból adódó polgárőr felelősséget, és
újszerűen mozgósították a polgárőröket a szolgálat ellátására.
Polgárőreink 2009-ben 8,8 millió szolgálati órát teljesítettek. A korábbi évekhez
képest ez csaknem 30%-os többletet jelent. Ha egy szolgálati órát 2000 forinttal számolunk,
akkor polgárőreink közel 18 milliárd forint értékű szolgálatot adtak ajándékba a
településeknek, városoknak, végső soron az országnak. Ha jól számolok, akkor ez körülbelül
7000 rendőr évi fizetésének felelne meg.

5

A borsodi, a szabolcsi, a Fejér megyei és a fővárosi polgárőrök még a jók között is a
legjobbak voltak, aktivitásuk példaértékű, az említett négy polgárőr szövetség adta az összes
szolgálati óra közel 40%-át.
Örvendetes, hogy a sokévi stagnálás, visszaesés után a múlt évben csaknem
megduplázódott a rendőr – polgárőr közös szolgálat. A közös szolgálat előnyeiről nem kell
szólnom, az előnyök jól ismertek a rendőrők és a polgárőrök között is. A polgárőr szolgálat
elsősorban a bűncselekmények megelőzését szolgálja, de azért a polgárőrök számos esetben
kénytelenek aktívan is fellépni. Adataink szerint, amelyek természetesen nem egészen
pontosak, polgárőreink 2000 esetben fogtak el bűncselekmény elkövetőjét, 3000 esetben értek
tetten jogsértő személyeket, 50.000 esetben jelzést adtak a hatóságoknak, közel 9000 esetben
nyújtottak segítséget bajbajutott személyeknek. Nagyra kell értékelni, hogy a polgárőrök 700
esetben vettek részt eltűnt személyek felkutatásában, és szerencsére általában sikerrel.
A számokból, az adatokból látható, hogy a meghirdetett programok közül különösen a
fokozott szolgálatot sikerült látványosan teljesíteni. 2009 a Polgárőrség aktivitásának az éve
volt. Kimozdult a holtpontról a Polgárőrség, de – mindjárt hozzá is teszem – az ország
közbiztonságának szempontjából ez kevésnek bizonyult. Gondoljunk csak vissza: egy évvel
ezelőtt közbiztonsági lázban égett az egész ország, versenyfutás volt mindenki részéről – ki
mit tud kitalálni. Jöttek a vagyonőrök, településőrök, városőrségek, faluőrségek, sherifek, és
még sokan mások, akikről itt természetesen nem fogunk beszélni.
Mindezekből az következik, hogy a Rendőrség megerősítése, a Polgárőrség aktivitása
is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az országban a lakosság szubjektív biztonságérzete
javuljon. Az országban a bűnügyi statisztikai mutatók szerint kiegyensúlyozott a
közbiztonság. Ugyanakkor a bűnözésnek két olyan területe van, amely lenullázza a lakosság,
az emberek biztonságérzetét:
Az egyik az a mérhetetlen korrupció, a közpénzekkel való felelőtlen gazdálkodás, a hűtlen
kezelések, amelyekről óránként számolnak be a híradások.
A másik a vidéki Magyarországon, főleg Kelet-Magyarország 7-8 megyéjében a
polgárpukkasztó kisebb súlyú bűncselekmények: jogsértések; tulajdon elleni szabálysértések;
kerti, mezei, erdei lopások; zöldségesek, gyümölcsösök, szőlőskertek, erdők legázolása,
letarolása.
Amíg az elsőként említett hűtlen kezelésben a hatóságok egyre eredményesebbek,
addig a másik területen pedig a bizonytalanság és a feltételek hiánya tapasztalható. A
Polgárőrségnek igen nagy lehetőségei vannak ezen a területen, természetesen a második
területen.
Tisztelt Közgyűlés!
Néhány mondatot szeretnék szólni a Polgárőrség szervezeti életéről is. Nagy értéknek
tartom, és személy szerint köszönöm is a Megyei Szövetségeknek is, hogy megmaradt a
Polgárőrség egysége. Voltak éles viták, voltak villongások, előfordult nem egészen sportszerű
érdekérvényesítés is, de az egység megmaradt. 2009. április 18-án, egy éve és egy hónapja
volt a tisztújító közgyűlésünk. A régi és az új tisztségviselőknek volt lehetőségük bizonyítani,
egyes tisztségviselők emberfeletti munkát végeztek. A gazdasági, pénzügyi fegyelmünknek a
rendbetétele, a házipénztárban keletkezett problémák, a cégautó-adózással kapcsolatos
kötelezettségünk, a gazdasági és pénzügyi szabályzatainknak a megújítása, a kormánytól
kapott gépjárműveknek a felújítása szinte folyamatos munkaviszonyt ígért, szinte folyamatos
munkaviszonyt igényelt a gazdasági alelnöktől, akinek külön is külön köszönöm ezt az
emberfeletti munkáját, amit az elmúlt év második felében végzett. Ezeknek a feladatoknak az

6

elvégzésében most kivételesen – hogy erre sem került még sor – az OPSZ titkársága is
jeleskedett, de nem nagyon szoktuk megdicsérni az adminisztrációs munkaerőinket. A többi
tisztségviselő is saját sávjában megfelelő aktivitást tanúsított, az egyéves tapasztalatok alapján
a korábban meghirdetett rotációs elvet is figyelembe véve bizonyos változásra szükség lehet,
amelyről a május 28-i Elnökségnek kellene majd döntenie.
A közbiztonság utáni vágy, a Polgárőrség társadalmi felértékelődése, újabb, szinte
mennyiségi robbanást eredményezett a polgárőr tagfelvételeknél. Kérem szépen, 102 új
Polgárőr Egyesület alakult 2009-ben. Ma 2114 Polgárőr Egyesület működik az országban.
4976 új polgárőr lépett be a sorainkba. Tehát országosan most 89114 polgárőr teljesít
szolgálatot. A Polgárőrség közel kilencvenezres tagságával a legnagyobb szervezet civil erővé
vált Magyarországon, amelynek fő erénye a pártsemlegesség, a politikamentesség, a
szakmaiság és az aktív lojalitás a mindenkori kormányhoz, és a mindenkori
önkormányzatokhoz. Ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy miránk a polgárőrökre lehet
számítani, lehet számítani a Kormánynak és ősszel az új önkormányzatoknak is. Sajnos
különböző nehézségek, anyagi, pénzügyi gondok, működési nehézségek, forráshiány miatt és
egyéb okok következtében 25 egyesület megszüntette működését. Ezzel párhuzamosan 1000
polgárőrnek is megszűnt a tagsága, betegség, elhalálozás, elfoglaltság és egyéb okok miatt.
Tisztelt Közgyűlés!
A Polgárőrség mennyiségi növekedését, a tömeges polgárőr felvételt nem hiszem,
hogy meg kellene állítani. Minden becsületes embernek helye van közöttünk, Biztosan
leszünk még százezren is. Még 1000 településen nincs Polgárőrség. A Polgárőrségi
tagfelvételeket is szorgalmazni kellene. 2010-ben meg kell kezdeni az emelt szintű képzésben
részt vevő, úgynevezett minőségi Polgárőrségnek a kialakítását.
Tisztelt Közgyűlés!
Szóbeli kiegészítőmet azzal kezdtem, hogy a 2009-es év a Polgárőrség legsikeresebb
éve volt minden területen. Az OPSZ költségvetése meghaladta az 500 millió forintot. Az
állami támogatás ebből 400 millió forint volt. Polgárőreinket megbecsülték az emberek, az
önkormányzatok, a rendőri szervek, a minisztériumok. Soha nem kaptunk, és adtunk ennyi
kitüntetést, jutalmat, elismerést, mint 2009-ben. A Köztársasági Elnök úr kitüntette Gáspár
Kálmánt, Lévai Istvánt, Cseh Istvánt, Tóth Tibort, Kovács Imre urakat. Mikor kaptunk mi
ennyi magas szintű elismerést, akik szerintem ezen a mai közgyűlésen is megérdemelnék a
tapsot.
Harminc fő kapott igazságügyi, és rendészeti, önkormányzati, miniszteri, ORFK
vezetői jutalmat és dicséretet. Az OPSZ is igen bőkezű volt, a Polgárőr Érdemkereszt
különbözőző fokozatait kapta 358 fő, OPSZ elnöki dicséretet 84 fő. Tudom, hogy mindez
csöpp a tengerben, azt is tudom, hogy minden egyes polgárőr megérdemelné az erkölcsi és az
anyagi elismerést, de lehetőségeink végesek, így tényleg csak a jók közül a legjobbakat tudjuk
elismerésben részesíteni. Gratulálok mindenkinek, a jutalmazottaknak, a kitüntetésben
részesülteknek, az év polgárőreinek, az év Polgárőr Egyesületeinek, és akik nem kaphattak,
azoknak itt külön szeretném megköszönni a munkájukat.
Tisztelt Közgyűlés!
Rövid szóbeli kiegészítőm végéhez közeledem. Sok mindenről nem szóltam: a
környezetvédelemről, a balesetek megelőzéséről, a katasztrófavédelemről, a karitatív
munkáról, a munkabizottságok működéséről. Nem szóltam az együttműködő partnerekről,
akik nélkül nem léteznénk; a Rendőrség segítő, támogató és elismerő megnyilvánulásairól; az
igazságügyi és rendészeti miniszterünk kiemelt figyelméről; és személy szerint Túri András
államtitkár úr szakmai segítségéről; a Környezetvédelmi Minisztérium szakmai és pénzügyi
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támogatásáról; a Magyar Posta és a Vöröskereszt kiemelt partneri kapcsolatáról; a
Pénzügyőrséggel kialakulóban lévő együttdolgozás lehetőségéről. Nem szóltam, mert én
2010-ben, amikor ilyen sok a tennivaló, természetesnek veszem, hogy az állami szervek
kinyújtják a kezüket a Polgárőrség felé, segítik és igénylik a közel 90.000 polgárőr munkáját,
mert mikor megköszönöm az együttműködő partnereknek a közös tevékenységünket, egyben
kérem, hogy a jövőben is igényeljék, segítsék a Polgárőrséget. Meggyőződésem, hogy
Polgárőrség igen jó, ha nem a legjobb befektetés a rendészeti szerveknek.
Tisztelt Közgyűlés!
Röviden, szokásomhoz híven, emlékeztetőül szeretném összefoglalni, hogy
tulajdonképpen milyen is volt a 2009-es év. Tehát akkor azt mondanám, hogy:
A Polgárőrség igen kimagaslóan jól zárta a 2009-es évet, a korábbi évekhez képest
igen jelentős a költségvetési támogatás 2009-ben, az Országgyűlés módosította a
Polgárőrségről szóló törvényt, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti bizottsága magas
szintű elismerésben részesítette a Polgárőrséget, a polgárőrök 30%-al több szolgálati órát
teljesítettek, csaknem megduplázódott a polgárőr – rendőr közös szolgálati órák száma. A
szolgálatos polgárőrök aktívak voltak, nőtt a tettenérések, elfogások, jelzésadások száma is.
Sajnos.
A Polgárőrség aktivitása is kevés volt ahhoz, hogy az országban megszűnjön az a
felfokozott közbiztonsági láz, amelyet tapasztalhattunk az elmúlt évben. A Polgárőrség, a
polgárőrök aktivitása, hatékonysága kevésnek bizonyult. Az ország egyes részein a lakosság
szubjektív biztonságérzete nem javult. A kisebb súlyú jogsértések gyakorisága, mezei, erdei
lopások, a deviancia egyes helyeken félelmet és tehetetlenséget eredményezett, ezért 2010ben a Polgárőrségnek folytatnia kell a 2009-ben kiadott programjának megvalósítását, de
kiegészítéssel. Ez a kiegészített, aktualizált program elkészült. Belügyminiszter úr asztalára
került ez a program, amelyről 2010. június első napjaiban szeretnénk egy felkészítő szakmai
fórumot tartani a miniszter úrral egyeztetett időpontban. A lényege ennek a programnak, hogy
szeretnénk hozzájárulni, hogy rövid időn belül javuljon a vidék Magyarországának
közbiztonsága is, hogy jobban össze tudjuk hangolni, a rendőri – polgárőri szolgálatot, és hát
próbáljuk megteremteni bizonyos helyeken a folyamatos polgárőr szolgálatot is.
Most lesz bőven munkánk, kérem, hogy egységesen készüljünk most erre, az újabb és
újabb feladatokra, a nagyobb kihívásokra.
Tisztelt Polgárőr Társaim!
Most már tényleg befejezem, szívből köszönöm a 90.000 polgárőrnek a 2009-es évben
végzett áldozatos munkáját, amelyet ingyen, önként, drága hazánk közbiztonsága érdekében
végeztek. A Polgárőrségről, az áldozatvállalásunkról mindenki, mindenki példát vehetne.
Mindenki, mindenki példát vehetne, akkor egészen biztos, hogy Magyarország nem itt tartana.
Köszönöm a figyelmeteket!

DR. HATALA JÓZSEF

Köszönöm Elnök Úr!
Bejelentem, hogy az értekezlethez dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr kíván szólni,
kijelölt belügyminiszter úr. Természetesen bevallom, az időkorlátozásra vonatkozó 3 perces
korlátozásaimat, botor gondolataimat visszavonom.

DR. PINTÉR SÁNDOR
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Állaltitkár Úr, Tábornok Urak, Polgárőrök!
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Mindenekelőtt szeretném megköszönni ezt a meghívást, nagy örömmel tettem eleget
ennek a meghívásnak, hisz régen találkoztunk. Én sokat hallottam és tudok önökről, hisz a
vezetőjükkel nap mint napos kapcsolatban voltam, Hatala tábornok úrral is rendszeresen
tartottuk a kapcsolatot és ezeken a megbeszéléseken, beszélgetéseken nélkülözhetetlen volt,
hogy a Polgárőrség témája a felszínre ne kerüljön, hogy ne ismerjem meg a pillanatnyi
gondokat, problémákat, erőmnek megfelelően ne próbáljak segíteni önöknek, ne próbáljak
segíteni a vezetőknek.
Túrós úr beszámolójából örömmel hallgattam, hogy szépen gyarapodtak, sokat
dolgoztak, és örömmel hallottam, hogy a legsikeresebb év az elmúlt esztendő volt eddig. De
nagyon bízom abban, hogy ezután még nagyon sok sikeres és még ennél is sok sikeresebb év
áll önök előtt, és sikeres évek állnak a közös munkánk előtt. Gyarapodtak szépen.
Gyarapodtak létszámban mindenekelőtt. Ha jól emlékszem 1991-1992-ben országos
főkapitányként, amikor az első döntéseket meghoztuk a Polgárőrségnek a létrehozására, a
Polgárőr Szövetségnek a megalkotására, akkor tizenezres polgárőrök segítették az ország
munkáját.
Nagyon heterogén szervezet volt ez, hisz mindenféle elnevezéssel a nemzetőrtőr
kezdve a városőrig, szintén volt egy ilyen robbanás az önkéntes segítők között, amit aztán a
hosszú évek munkája alatt sikerült az Országos Polgárőr Szövetség berkein belül befogadni és
egy közös iránymutatás útján az ország javára fordítani.
Gyarapodtak nem csak létszámban, gyarapodtak eszközökben is. Jól emlékszem az
első ajándékozott gépkocsikra, ma meg már százszámra fuvarozzák önöket az államtól kapott,
a Rendőrségtől és különféle állami szervezetektől kapott gépkocsik. És bizony örülök neki,
hogy más eszközökkel is gyarapodtak. Könnyebb és jobb a feltételük a mindennapos
munkában. Az anyagi támogatás is jelentősen erősödött, hisz emlékszem, először teljesen
önkéntes alapon, majd a Rendőrség költségvetéséből, majd aztán a Belügyminisztérium
költségvetéséből kaptak egyre többet és többet. Emlékszem arra a napra, amikor ebben a
teremben jelentettem be az első 150 millió forintos támogatást, és nagyon örülök, hogy ez az
elmúlt esztendőben a 724 millió forintot is meghaladta.
Fejlődött a testület a jogi területen is, először csak az állampolgárok jogán
tevékenykedhettek, és az a védelem is vonatkozott a szervezet tagjaira. Ma már azért kiemelt
védelem van, ma már azért jogi támogatásuk van, hisz olyan eszközöket is használhatnak
önvédelem során elsősorban, amely a későbbiekben jobbá, biztonságosabbá teszik az önök
szolgálatát.
Gyarapodtak munkában. Nagyon örülök azoknak a számoknak, azoknak az
intézkedéseknek, amelyek számában, és bízom benne, hogy minőségében is, egyre inkább a
Polgárőr Szövetség érettségét, fejlődését és jobbmunkáját dicsérik.
Ez, amit elmondtam, ez látszott a beszámolókból, de nemcsak a beszámolókból
látszik, látszik a hátköznapokban, látszik a kistelepüléseken, a nagytelepüléseken, látszik a
városokban, hisz az önök munkája ma már sok területen észrevehető, sőt sok területen
kifejezetten meghatározó. Látszik az aktivitásuk, látszik a felkészültségük, és ennek alapján
látszik az elmondott számokból, hogy nagyon sok esetben eredményesen teljesítettek.
Eredményesen teljesítettek, amikor eltűnt személyt kellett felkutatni, eredményesen, amikor
bűncselekmény felderítéséről volt szó. Egy számot azonban soha nem mutat egyetlen
statisztika sem. Az a szám az, hogy milyen mennyiségű bűncselekményt sikerült megelőzni
az önök segítségével, az önök területen lévő mozgásával, a járőrözéssel, hogy megmutatták
magukat, a településen megmutatták magukat a területen, úgy érzem, hogy ez a szám
legmagasabb, és az egyik legfontosabb szám. Hiszen a bűncselekmények megelőzése az,
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hogy senkinek nem került könnycsepp az arcára, senkinek nem történt az anyagi javaiban kár,
és nem volt az élete sem veszélynek kitéve.
Sok bűncselekményt megelőztek, sajnos azonban maradt még így is éppen elég. Ha
megnézzük az egyes területeket, megnézzük különösen a kistérségeket, kistelepüléseket, ott a
közrend és a közbiztonság jelen pillanatban kívánni valót hagy maga után. Nem jó. Ózdon,
amikor erről szó volt, azt mondtam, hogy baj van. Igenis megerősítem, ezeken a területeken
baj van, mert nemhogy javult, de romlott a közbiztonság, annak ellenére, hogy önök áldozatos
munkát végeztek. Annak ellenére, hogy a rendőri erőket megpróbálták koncentrálni erre a
területre. Annak ellenére, hogy az önkormányzatok is kaptak itt bizonyos segítséget. Ez a
hosszú éveknek, úgy gondolom, az erkölcsi romlásával jár együtt, ez a hosszú éveknek a
gazdasági veszteségeivel jár együtt, és úgy gondolom, hogy ezen változtatnunk kell! Közösen
kell megtalálnunk azt az utat, ami ebből kivezet. Közösen kell megtalálnunk azokat az
eszközöket és módszereket, amelyek javítanak ezen a helyzeten. Magyarország területén nem
lehet egy olyan település sem, ahol a lakók nem érzik biztonságban magukat! Nem lehet egy
olyan település sem, ahol az anyagi javak folyamatos veszélyben vannak. Azt szeretném,
hogyha mindenki biztonságban élne ezen a településen is. Azt szeretnénk közösen, ha ez a
biztonság egyre nagyobb lenne. Az a célkitűzés, hogy aki vetett, az arasson. Aki a munkáját
befektette valamibe, az a gyümölcsét is leszedhesse.
Kérem, közös munkára kérem továbbra is önöket. Mindenkinek legyen biztonságban
az anyagi java, mindenkinek legyen biztonságban az élete. Meg kell találnunk annak a
módját, hogy ezt hogyan tudjuk egyre jobban, egyre nagyobb biztonságban megalkotni. A
Rendőrséggel közös munkára hívom önöket a későbbiekben is. Közös munkára nem csak a
Rendőrséggel, hanem azokkal a társszervekkel, akik a közbiztonság területén meghatározóak
lesznek az országban. Közös munkára hívom önöket, polgárőröket a tisztes állampolgárokkal,
akiknek tenniük kell majd a saját biztonságuk érdekében. Ahhoz kell ez, hogy helyreállítsuk
az országban a közrend közbiztonságnak a lehető legjobb mértékét. Közösen fog sikerülni,
közösen fog menni. És ez az egyik záloga, az egyik alapja az ország fejlődésének is.
Magyarország csak rendben és biztonságos körülmények között tud fejlődni. Ez fogja
biztosítani valamennyiünk boldogulását, ez fogja biztosítani a gyermekeink és unokáink
boldogulását, biztonságát és békéjét.
Egy mondatban összefoglalva, a leendő kormány nevében is mondom: Szükség van az
önök munkájára, számítunk az önök munkájára. És mondom személy szerint én, hogy: Kérem
az önök munkáját, kérem az önök támogatását.
Szükség van az aktív tevékenységre. A veszélyeztetett területeken a koncentráltabb
járőrözésre, a koncentráltabb bűnmegelőzésre. A rendőri jelenlétet nyilvánvalóan ezeken a
területeken tovább fogjuk erősíteni. A rendőri jelenlét fogja mutatni az erőt, de a rendőri
jelenlét mellé kell az önök munkája a közös járőrözésben, hisz kevés az erő a helyismeret
nélkül, kevés az erő a személyismeret nélkül. Önöknek kell együtt a rendőrökkel ezt
megmutatni: az erőt, a helyismeretet, személyismeretet, és így lesz sokkal hatékonyabb a
bűnmegelőzés. A további megfeszített munkához én segítséget is szeretnék nyújtani.
Segítséget szeretnék nyújtani a későbbiekben a technikai fejlesztésben, szeretném, hogyha
olyan eszközöket is kapnának, amely már nemcsak elhasznált, hanem vadonatúj eszközök,
olyan eszközöket is kapnának, amely az éjszakai munkában is jobban segítik az önök
tevékenységét.
Az anyagi támogatásról már beszéltem, 724 millió forint, mondta Túrós úr. Szeretném,
hogyha néhány éven belül én jelenthetném be önöknek, hogy az egymillió forintot is
meghaladja ez a támogatás.
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Szeretnék további jogi támogatást adni, és a személyi támogatást is. Most kérem Túrós
urat, hogy azt az anyagot, amit már elkészítettek és letettek a Belügyminisztérium asztalára,
még egy kicsit cizellálják. Nézzék meg, hogy ez a 25 megszüntetett szervezetnek az
újraindításához, a 25 térségnek az önök által is nyújtott közbiztonsági pluszához hogyan lehet
hozzájárulni. Mit kell ehhez tenni önöknek, mit kell a Polgárőr Szövetség vezetőjének, és
milyen támogatásra van esetleg szükség az önkormányzatoktól, vagy magától a
Belügyminisztériumtól.
Ígérem, hogy ezeknek a szervezeteknek a visszaállítására jelentős támogatást fogunk tudni
adni.
Kérem, hogy ezeket a javaslatokat Túrós úr gyűjtse össze, és hát nem én lennék, ha
nem mondanám azt, hogy ez május 30-ig legyen kézben. Örülök, hogy semmi újat nem tudok
mondani.
Még egy dologról szeretnék szólni. Többszörösen elhangzott, hogy ellenszolgáltatás
nélküli tevékenységről van szó. Én pontosítanék itt egy picit: anyagi ellenszolgáltatás nélküli
tevékenységről van szó. Mert az ellenszolgáltatást nem az állam adja meg, hanem azok a
családok, akik békében élnek, azok a gyerekek, akik békében nőnek fel, akik mosolyogva
néznek önökre. Van ellenszolgáltatása ennek a dolognak, és sokkal jelentősebb, mint az
anyagi ellenszolgáltatás.
Köszönöm az eddigi áldozatos munkájukat, további sikereket kívánok. És remélem, ha
egy kicsit húzósan is, de a három percbe bele fértem. Köszönöm szépen.
DR. HATALA JÓZSEF
Tisztelt Miniszter Úr, Hölgyeim és Uraim!
Miniszter úrnak nagyon szépen köszönjük a buzdító és elismerő szavakat. A
polgárőrök büszke emberek, büszkék a munkájukra. Ránk lehet számítani. Miniszter úrnak új
kihívásaihoz, munkájához nagyon sok sikert kívánunk. A Miniszter úr és csapatának sikere a
mi sikerünk, az ország sikere lesz. És ebben mi hajlandók vagyunk és készek együttműködni.
Köszönöm.
Most pedig öt perc technikai szünetet rendelek el.
Folytassuk tovább a munkánkat.
Gondolom, egyetértetek azzal, hogy dr. Pintér Sándor kijelölt belügyminiszter úr
beszédében olyan morális adrenalin injekciót kaptunk, amely feljogosít minket arra, hogy
nagyobb önbizalommal és határozottsággal álljunk neki a munkánknak. Ennek a jegyében
kérem Kolozsi József urat a második napirendi pont előterjesztésére.

KOLOZSI JÓZSEF
Köszönöm szépen!
Elnök Úr, Államtitkár Úr, Tábornok Urak! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Mindannyian!
Az Országos Polgárőr Szövetség 2009. évi közhasznú egyszerűsített beszámolója
magában foglalja a 2009. december 31-i elkészített mérleget, melyben az eszközök és
források egyező végösszege 111.101.000,- Ft, azaz Száztizenegy millió százegyezer forint. A
közhasznú jelentés a támogatások pénzügyi felhasználását mutatja be, melynek alapján az
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Országos Polgárőr Szövetség 2009 évi gazdálkodására vonatkozóan a következők állapíthatók
meg:
A Szövetség 2009 évben 321.569.000,- Forint bevételt realizált, melynek jelentős
hányadát különböző támogatások alkotják. A bevételek mindössze 4,5 %-a származik
közhasznú tevékenységből.
A költségvetési támogatásként az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium – fejezeti kezelésű
előirányzat jogcímen – 2009 évre összesen 135,5 Millió Forint támogatást biztosított a
Szövetségünk részére.
2008 év végén a polgárőr gépjárművek után a Majdan 2009. évben fizetendő cégautóadó befizetésének fedezetére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól 130 Millió Forint
átutalás érkezett. Ezen összeg 2009., illetve 2010. gazdasági években került, illetve kerül
felhasználásra, természetesen a céljának megfelelően. Az egyesületek részére a szükséges
összegeket negyedévente utaltuk és utaljuk az ide vonatkozó rendeleteknek megfelelően. A
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Által átadott 132 db személygépkocsi – előzetes
kérésünk alapján – javítási, karbantartási, és egyéb ide tartozó költségeinek finanszírozása az
előbb említett összegből került megoldásra.
A Miniszterelnöki Hivatal 2008. évben 15 Millió Forintos támogatást utalt
Szövetségünk részére, mely 2009. évben került felhasználásra, a „Kistelepülések Polgárőr
Bűnmegelőzési Koncepciója” elnevezésű pályázatunk nyertesei részére.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által biztosított 10 Millió Forintos
összeget továbbítottunk tagszervezeteink részére, illetve környezetvédelmi akciókat
szerveztünk. A 2008. évben átutalt támogatás összegéből 4 Millió Forint környezet- és
természetvédelmi feladatként 2009. évben került átutalásra.
A 2009-es gazdálkodási évben kiadásainknál elsősorban a szövetségek, valamint az
egyesületek működésére fektettünk nagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően a pénzeszközeink
55 %-át, 279 Millió Forintot adtunk tagszervezeteinknek, a megyei szövetségek viszont
működési kiadásaikra 40 Millió Forintot fordíthattak. Az egyesületek részére pályázati kiírás,
illetve egyéb kérelmek formájában került biztosításra a támogatás, úgymint a nyári
idegenforgalmi idény bűnmegelőzési feladataira, a közterületi bűnözés megelőzésére, az „Egy
iskola – Egy polgárőr” programra, és egyéb támogatásokra került sor összesen 89 Millió
Forint értékben.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. évre a Kistelepülések
Bűnmegelőzésének Támogatása (fokozott szolgálat) jogcímen összesen 100 Millió Forint
támogatást biztosított az Országos Polgárőr Szövetség részére. Az OPSZ a fenti összeget,
mintegy 99.150.000 Forint értékben támogatásként továbbutalta, a különbözetként maradt
850.000 Forintot egyéb működési költségként használta fel, mint rendezvény-, illetve
nyomtatványköltségekre.
A Miniszterelnöki Hivatal 2009. évben 50 Millió Forint összegű támogatást nyújtott
Kistelepülések Bűnmegelőzése céljából, mely nagyságrendből 49.500.000 Forint került
továbbadva támogatásra, az 500.000 Forint különbözeti összeg pedig testületi rendezvény
költségeként került elszámolásra.
A kiemelt feladatokon belül 27 Millió Forintot használtunk fel a Polgárőr Magazin
kiadásának költségeire, a Zsaru Magazin lapszámában az OPSZ anyagok megjelentetésére, az
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Országos Polgárőr Nap, és az Ifjúsági Tábor megrendezéseire, és egyéb propaganda-anyagok
kiadásaira.
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága 2008. évben nyújtott
támogatásából baleset-megelőzési célra eszközöket szereztünk be 2 Millió Forint értékben.
A 2009. évben az AEGON Magyarországi Általános Biztosító Zrt., illetve a Magyar
Posta Zrt. Együttes támogatása érkezett az Országos Szövetség munkájához, összesen 11
Millió Forint összegben.
Az OPSZ közhasznúsági tevékenységéből összesen 15 Millió Forint bevétel
keletkezett, melyből 1,2 Millió Forint a Polgárőr Magazin kiadásához kapcsolódik. Tagdíjként
380.000 Forint átutalás jött, a lekötött pénzeszközök és bankszámlák kamatbevételeként 10,3
Millió Forint került jóváírásra a 2009. gazdasági évben.
A 2008. évről áthozott pénzeszközeink maradványának összege 181.544.000 Forint
volt. Itt megállok egy pillanatra, azért nagy ez a szám, mert 2008. december 29-én került
átutalásra részünkre az a 130 millió Forint, amely a cégautó-adó fedezetére szolgált. A 2009.
évben pénzügyileg realizált bevétel 321.569.000 Forint volt, így a kiadások fedezetére
összesen 503.113.000 Forintot használtunk fel. A pénzügyileg rendezett kifizetések összege
414.361.000 Forint volt, így a 2009. évi pénzeszköz maradványa 88.572.000 Forintra alakult.
Ez a maradványösszeg biztonságos fedezetet nyújt a Szövetség 2010. évi tevékenységének
folytatásához.
Eddig volt a közhasznúsági jelentésem, melynek elfogadását tisztelettel kérem.
Engedjenek meg még egy pár mondatot.
Tisztelt Küldöttközgyűlés!
A közhasznúsági jelentésemből egyértelműen megállapítható, hogy a Polgárőrség
támogatottsága tendenciálisan fejlődést mutat, mely köszönhető polgárőreink és
tagszervezeteink áldozatos munkáján keresztül, a társadalmi elismertségnek, és nem utolsó
sorban az Országos Polgárőr Szövetség vezetésének. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
a 2010-es gazdasági évre elkészített költségvetésünk már 840,6 Millió Forintot jelez.
Optimista vagyok, és nincs kétségem afelől, hogy a jelenlegi támogatási összegek a jövőben
biztosítva lesznek, hiszen az előzőekben a miniszter úr ezt már előzetesen megajánlotta
nekünk. De nem elég a növekvő támogatásokat majd befogadni, a továbbadottakat átvenni,
azokat írásban szereplő feltételekkel el is kell tudni számolni.
Ünnep ez a mai nap, de én nem akarok ünneprontó lenni. Engedjék meg, hogy néhány fontos
dologra azért felhívjam a jelenlévők által képviselt és támogatásban részesülő Polgárőr
Egyesületek vezetőinek figyelmét. Ugyan a támogatások kezdenek felnőni a polgárőrök
feladataihoz, ugyanakkor minden támogatottól meg kell követelni, hogy a nyújtott összegeket
a megfelelő célra használhatják csak fel, és fel kell nőni a precíz, határidőre történő
elszámolásokhoz. Nem voltunk mi kellően felkészülve a hierarchia egyik lépcsőfokán sem e
feladatra, de remélem, hogy a korábbi elszámolások kapcsán kellő tapasztalatot szereztünk, és
a továbbiakban a szükséges alázattal és komolysággal fogjuk azt megoldani. Úgy gondolom,
és büszkén mondhatom, hogy az OPSZ gazdasági vezetése, elnöksége a jó gazda
gondosságával kezelte és kezeli a rábízott vagyont, melynek elismerése természetesen, első
sorban az Önök kompetenciájába tartozik.
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Köszönöm, hogy meghallgattak.
DR. HATALA JÓZSEF
Köszönöm az előterjesztést!
Most pedig felkérem a harmadik napirendi pont előterjesztőjét, Márton Zoltán urat az
előterjesztésre. Parancsolj Zoltán.
MÁRTON ZOLTÁN
Tisztelt Közgyűlés!
Az Országos Polgárőr Szövetség Rendezvényeire, az Elnökségi Ülésekre, egyes
vezetői és tisztségviselői értekezletre tanácskozási joggal meghívást kaptunk, azon részt
vettünk, a napirendi pontokhoz hozzászóltunk, és rendszeresen elmondtuk véleményünket.
Költségvetési számokkal nem kívánok foglalkozni, hisz azt előttem ismertették, mégegyszer
nem akarom megismételni. A Felügyelő Bizottság Alapszabálya 58. szakasza és saját
működési rendje szerint dolgozott. Az Alapszabályban felsorolt feladatoknak igyekeztünk
maradéktalanul eleget tenni, önállóságunk nem sérült. Figyelemmel kísértük a választott
testületek működését, különös tekintettel arra, hogy az a törvényeknek megfelelnek-e, az
Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat pontjait nem sértették-e.
Visszatérően ellenőriztük a Szövetség 2009. évi gazdálkodását, a számviteli rend
érvényesülését, a házipénztár kezelését, a munkafolyamatokba épített ellenőrzések
hatékonyságának érvényesülését. Folyamatosan nehézséget okozott a Felügyelő Bizottság
üléseinek határozatképességét biztosítani, a tagok munkaügyi elfoglaltsága és lakhelyi,
területi szétszórtsága miatt. Itt mondok köszönetet Papp Károly tábornok úrnak, hogy a
Felügyelő Bizottság működéséhez minden támogatást megadott.
Tisztelt Közgyűlés!
A Felügyelő Bizottság 2009. évi főbb megállapítása szerint a 2009. évi gazdálkodásról
a beszámoló elkészült, az adatok rendelkezésre állnak. A könyvelés – álláspontunk szerint
kicsit megkésve, de – eredményesen zárta a 2009. évet. Átvizsgáltuk a lekönyvelt forgalmi
adatokat, a banki és a készpénzforgalmat, a főkönyvi kivonatot, az egyszerűsített mérleget, a
leltározást, a leltári nyilvántartást, az éves beszámolót. A főkönyvi adatok helyességét, a
kimutatások összegző adatait ellenőriztük. Az adatok a valóságnak megfelelnek.
A Szövetség Elnöksége a 2009. évi költségvetést időben elfogadta, a várható
bevételeket nagy biztonsággal megtervezte. A kiadásokat és a kötelezettségeket jól mérte fel.
Az évközi módosításokat a pénzeszközök beérkezése szerint időben alapszabálynak
megfelelően, törvényesen végezte. Megállapítottuk, hogy az elmúlt évek tapasztalatait
hasznosítva a közhasznúsági célkitűzéseknek megfelelően 2009. évre a reális költségvetés
elkészült, vagyonvesztés nem volt. Megvizsgáltuk az éves beszámoló alapját képező Mérleg
és Eredmény-kimutatás adatait, az összehasonlítást tekintve az adatok azt mutatják, hogy a
tárgyévi eredmény negatív, mert a forgóeszközök csökkentek. Ez az miatt történt, hogy a
tagszövetségeknek és tagegyesületeknek a Szövetség Elnöksége továbbutalta a támogatások
jelentős részét. Azt pozitívnak kell a közgyűlésnek értékelnie, hogy az OPSZ eddigi
legnagyobb mértékű támogatásából a legnagyobb mértékű támogatást utalta tovább a
tagszövetségeknek és tagegyesületeknek.
Hiányosságként állapítottuk meg, hogy az egyes központi beszerzéseket nem előzi
meg hatékonysági és költségtakarékos vizsgálat. Ezért előfordult, hogy az anyagok
elszállítása és a kiosztás nagyobb költséget jelentett időben és a gépjárműhasználatban a
tagszövetségeknek, mint a helyi beszerzés. Ez különösen jelentkezett a környezetvédelmi
akcióknál.
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Vállalkozási tevékenységet az Országos Polgárőr Szövetség nem folytatott. A cél
szerinti juttatások felhasználása a költségvetési tervezetnek megfelelően alakult. Kiemelten
hangsúlyozzuk, hogy a vezető tisztségviselők cél szerinti juttatást nem kaptak, a felmerült,
igazolt költségeiket megtérítették.
Tisztelt Közgyűlés!
A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint az Országos Polgárőr Szövetség a 2009.
évben is teljesítette fő küldetését. A kitűzött célok és programok összhangban voltak a magyar
társadalom mozgásával, jól szolgálták az ország egésze és az egyes területi és helyi
bűnmegelőzést, a közrend, a közbiztonsági feladatok segítését. Az OPSZ Közgyűlésének, az
Elnökségnek a határozatai, döntései törvényesek, az alapszabálynak megfelelőek voltak,
összességében jó színvonalon megvalósultak. A beszámolási időszakban a Szövetség
választott testületének és a tisztségviselők munkájában a Felügyelő Bizottság törvénysértést,
alapszabálysértést, illetve egyéb – a működéssel összefüggő – szabálytalanságot nem
tapasztalt.
Az éves gazdálkodás során a Szövetség minden számláját fizetni tudta,
készpénzforgalmában fennakadás nem volt. Az alapszabályszerű működést, a vagyoni
eszközöknek a jogszabályban megadott módon történő felhasználását rendben találtuk. A
készpénzforgalom tekintetében hiányosságot tártunk fel. Jelzésünkre a tisztségviselők
intézkedtek, a házipénztár kezelését megvizsgálták. A feltárt hiányosságok alapján
felelősségre vonásra és a kár megtérítésére az intézkedés megtörtént. Az Országos Polgárőr
Szövetséget kár nem érte. A tapasztalatokat figyelembe véve az új pénzkezelési és ügyviteli
szabályzatok elkészültek.
A korábbi évekhez viszonyítva jelentős többletteret jelentett a tisztségviselőknek és a
központi irodának a megnőtt pénzbevételekkel történő gazdálkodás döntő részének a
tagszövetségek és az egyesületek részére a kiegyensúlyozott és megközelítően igazságos
átadás. Különösen a kapott 132 db gépkocsi központi megjavítása és átadása. Jól szervezett,
és erőfeszítést igényelt a cégautó-adó átutalása, kifizetése. A Miniszterelnöki Hivataltól
kapott 50 millió forint átutalása elhúzódott, ezeket hátráltatta, hogy nem kellő hatékonysággal
és gyorsasággal működtek együtt a támogatott szervezetek.
Kérem Önöket, hogy a jövőben az elszámolásokkal határidőre, és a Központi Irodával,
a gazdasági alelnökkel jobban működjenek együtt.
Az Elnökség az alapszabálynak megfelelően a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról a
beszámolót és a zárómérleget elfogadta. A 2010. évi pénzügyi tervet elkészítette, illetve a
költségvetést elfogadta. Az OPSZ közhasznúsági jelentése a szükséges adatokat tartalmazza, a
megfelelő részletességgel tájékoztatást ad a közgyűlésnek és a nyilvánosságnak a Szövetség
működéséről és gazdálkodásáról.
Tisztelt Közgyűlés!
A rendelkezésre álló egyszerűsített mérleg, a leltárból és az eredmény-kimutatásból
megállapítható, hogy az Országos Szövetség működése a jelenleg rendelkezésre álló anyagi
készletekkel és pénzeszközökkel biztosított, likviditása nincs veszélyben. Az év végi
eredménynek megfelelően a 2009. évi zárás és a 2010. évi számviteli megnyitás megtörtént,
időközben könyvelőváltás is történt, amely valószínűleg a naprakész könyvelést jobban
biztosítja.
Az Elnökség a kapott céltámogatásokkal és a pályázatokon nyert pénzeszközök
felhasználásáról a folyósító felé összességében elszámolt. Sajnos a tagszövetségek, mint már
mondtam, és a tagegyesületek esetenként hiányosan tettek eleget a Szövetségtől kapott
támogatás elszámolásának, emiatt többször kellett telefonon egyeztetni.
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Tisztelt Közgyűlés!
A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a beszámolók elfogadásával
határozatában állapítsa meg, hogy:
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA A MAGYAR
SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNT, A SZÁMVITELE
MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓS KÉPET AD AZ OPSZ VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI
HELYZETÉRŐL; A VÁLASZTOTT TESTÜLETEK ÉS BIZOTTSÁGOK ÜGYRENDJÜKNEK
MEGFELELŐEN MŰKÖDTEK, DÖNTÉSEIK AJÁNLÁSAIK ÖSSZHANGBAN VOLTAK AZ
ALAPSZABÁLLYAL; HATÁSKÖRELVONÁS NEM TÖRTÉNT. ÉS VÉGÜL, FOGADJA EL ÉS HAGYJA
JÓVÁ A BESZÁMOLÓ ÉS KÖZTÁRSASÁGI JELENTÉST.
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim!
Közel másfél évtizede, legjobb tudomásom szerint igyekeztem vezetni az Országos
Szövetségben a Felügyelő Bizottságot, tisztességgel próbáltam és végeztem az ebből adódó
munkát. Elérkezett az idő, hogy ez befejeződjön.
BEJELENTEM, HOGY A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKI TISZTSÉGÉRŐL LEMONDOK.
HA MEGBÍZNAK, ILLETVE MEGVÁLASZTANAK MÁS TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE, AZT
TISZTESSÉGGEL ÉS BECSÜLETTEL, A LEGJOBB SZÁNDÉKKAL ÉS AKARATTAL FOGOM
VÉGEZNI A MAGYAR POLGÁRŐR MOZGALOM ÉRDEKÉBEN.
Köszönöm figyelmüket!

DR. HATALA JÓZSEF

Hölgyeim és Uraim!
Az elfogadott napirendi pontoknak megfelelően hozzászólásokra nyílik lehetőség. Egy
blokkban kívánjuk megvitatni a beszámolót az 2009. évi munkáról, az Országos Polgárőr
Szövetség 2009. évi közhasznú jelentését, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
Kérem, hogy aki hozzá kíván szólni, a hozzászólási jegyét juttassa el hozzám.
Az első hozzászólás következik: Borsány Zoltán, a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség
alelnöke. Parancsolj.

BORSÁNY ZOLTÁN
Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tábornok Urak! Tisztelt Hölgyeim és
Uraim! Tisztelt Küldöttközgyűlés!
Tábornok Úr, Elnök Úr! Kérek engedélyt hozzászólásom megtartására.
Alelnökúrnak jelentem, hogy igyekszem az időkorlátra vonatkozó rendelkezését
betartani. Bár nehéz eleget tennem, hiszen a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség illetve a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködésének helyzetéből adódó
tapasztalatokat szeretném Önöknek bemutatni.
Úgy gondolom, hogy az itt ülő rendőrvezetők és polgárőr vezetők szinte mindegyike
elismerően tudna nyilatkozni a területén a legnagyobb szövetségessel folytatott kapcsolatáról.
Az OPSZ elnöke, Dr. Túrós András tábornok úr az elmúlt évben megtisztelte évértékelő
értekezletünket, ahol személyesen győződhetett meg munkánkról és annak társadalmi
elismertségéről. Folytatjuk a megfelelő színvonalú, korrekt együttműködést, hiszen a
szervezetek jelenének illetve jövőjének ez az alapja. Az együttműködők köre évről évre egyre
jobban bővül, talán ez is jelzi munkánk fontosságát, hasznosságát. Mindezt jónak tartjuk, de

16

csak akkor, ha megfelelő tartalommal kerül kitöltésre. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az
együttműködések számát növeljük, hanem a meglévőket megvalósítva lépjünk előre, és
tegyük azt teljes elkötelezettséggel.
Megyénkben 2009-ben a kapcsolatunk döntő többségében a közbiztonsági
szakterületen jelentkezett és a körzeti megbízotti szolgálat vonatkozásában realizálódott. A
körzeti megbízotti szolgálat, mint a Rendőrség legszélesebb társadalmi kapcsolata
megyénkben szinte minden településen jelen van, így megfelelő alapot jelentett a
legszorosabb együttműködéshez. A kapcsolattartás legalsó fokaként alkalmas volt, illetve
alkalmas a folyamatos információáramlás biztosítására és a két szerv közötti bizalom
erősítésére, megteremtésére. Mint rendőri pályafutásom során, mindig is igen nagyra
becsültem a társadalom segítő munkáját. Különböző beosztásokban volt alkalmam
megismerni, befolyásolni munkájukat. Immár 15 éve a Megyei Szövetség elnökségében
különböző tisztségeket töltök be, 2007 évtől pedig mint alelnök. Rendőrként egy civil
szervezet alelnökének lenni, úgy gondolom, a legnagyobb megtiszteltetés. A társadalomban
már tudatosult, hogy a Rendőrség mellett a legnagyobb bűnmegelőző szervezet a mi
szervezetünk. A Polgárőrség az a szervezet, aki szintén biztonságot jelent illetve szolgáltat. A
szervezetünk bűnmegelőző szolgálataival, önzetlen áldozatvállalásával kiérdemelte a
társadalomnak a megbecsülését. Tudjuk, hogy mozgalmunk egyre elismertebb és szintén
nélkülözhetetlen. Ezt bizonyítja a kormányzati szervek együttműködési készsége is. Ezt
felismerve, az Országos Polgárőrség Elnökségének iránymutatását figyelembe véve
újjászerveztük elnökségünket. Jelen pillanatban 10 régióba tömörült egyesületünket két
tömbbe osztottuk. Ezzel hatékonyabbá kívántuk tenni a Szövetség koordináló, irányító
munkáját, tevékenységét. Ebben feletteseim, a Főkapitányság vezetése, maximálisan
támogattak. Parancsnoki állomány támogatásáról biztosított, ezt ki szeretném emelni, és itt
kérném meg az Egyesület vezetőit, hogy igenis keressék, tegyék még szorosabbá a helyi
szintű kapcsolatot. Kölcsönösen keressük és építsük egymásra, ne csak akkor, amikor egy
feladatot meg kell oldani, egyéb esetekben is.
Az időkorlátot tekintve, tehát nagyobb lélegzetű hozzászólásra számítottam vagy
készültem, de próbálom csökkenteni.
Megyénkben ezt a havonta végrehajtásra kerülő ellenőrzéseket igyekszünk
megszervezni, és ezen ellenőrzéseinkben egyre több polgárőrt kívántunk bevonni, és hála
istennek sikerült is bevonni, ahogy ezt az elnök úr utolsó beszámolója is tartalmazta.
Legutolsó ilyen ellenőrzésünk 2010. március 27-én a megye valamennyi polgárőr
egyesületének a részvételével történt. Több 682 polgárőr, 84 rendőr bevonásával hajtottuk
végre. Szem előtt tartva a lakossággal való kommunikációt, polgárőr mozgalom létesítését, a
gyalogos szolgálatok fokozását. Mindezt megfelelő média bevonásával végeztük. Ezen akciók
legnagyobb eredménye mindenképpen az volt, hogy nem történt bűncselekmény, közlekedési
baleset ebben az időszakban. Az általunk bevezetett munkamódszerek jónak bizonyultak, ezt
bizonyítja az is, hogy ezekről az ellenőrzésekről készített iratanyagot Túrós elnök úrnak is
felküldtük, és az alábbi szavakkal méltatta azt:
„A jelentésből jól látszik az a kiváló szervezőmunka, valamint a polgárőrök szervezett
részvétele az akciókban, amely az elismerésre érdemes eredményeket hozta. Igazán jó
tapasztalni, hogy a sajtó a mellékelt cikkek tanúsága szerint ennyire pozitívan szólnak az
akciójukról. Minden résztvevőnek, minden résztvevő polgárőrnek, természetesen Önöknek is
kijáró elismerésemet és köszönetemet fejezem ki az eredményes munkáért.”
Én úgy gondolom, hogy mindezért érdemes dolgozni, és egyre nagyobb
erőbedobással végezni munkánkat.
Jelentem, hozzászólásomat befejeztem, köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

17

DR. HATALA JÓZSEF

Köszönöm az idővel való fegyelmezett gazdálkodást. Most pedig hozzászólásra
kérném fel Dr. Túri András szakállamtitkár urat.

DR. TÚRI ANDRÁS
Tisztelettel köszöntöm a polgárőr kollégákat! Tisztelettel köszöntöm a Polgárőr Szövetség
vezetőit is!
Az, az elmúlt év, amit magunk mögött tudunk, igen mozgalmas év volt a Rendőrség
illetve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium életében is. Mozgalmas volt, hiszen
egyértelműen bebizonyosodott, hogy a bűnügyi mutatók, amik folyamatosan javulnak.
Gondoljunk bele, a nyolcvanas évek végén, 1989-ben kétszázezerrel sokkoltak minket, majd
felment a 2000 körüli időszakban 600.000-re ez a szám, most nagyon szépen stabilizálódott
400.000 körül már évek óta. Tehát elkezdődött valami, főleg a bűnözésben, ami arra mutat,
hogy valami csökken. Mélyen egyetértek mindazokkal, Túrós elnök úrral is és Pintér
miniszterelnök úrral is, hogy nem a bűnügyi statisztikai adatok okozzák a lakosság szubjektív
biztonságérzetének a romlását. Okozzák ezeket a bajokat egyrészt az ország látványos
kettészakadása, amely foglalkoztatási, szociális és bűnügyi területen is érezhető, másrészt
okozzák mindezt az ebből származó részben etnikaivá vált feszültségek, amelyek kezelésére
eddig nem tudtunk igazán jó módszereket adni. Amilyen módszerek jöttek, azok a módszerek
a civilizált társadalom számára, úgy gondolom, elfogadhatatlanok, és úgy gondolom, mindent
meg kell majd tenni azért, hogy ne ezek az alpári, útszéli, a náci időkre emlékeztető
módszerek kerüljenek újra napvilágra. Viszont valamit tenni kell. Tavaly is, idén is
megpróbálta a Rendőrség a közbiztonsági háló programot föléleszteni. Tavaly is, idén is arra
törekedett, hogy koncentráljon azokra a területekre, azokra a helyiségekre, ahol fokozott a
veszélyeztetettség.
Köszönöm mindannyiuknak, mindannyiótoknak azt a munkát, amit tavaly is, – és most
már mondhatom, hiszen mindjárt május vége van – idén is a Rendőrség megsegítésére
nyújtottatok, azt a sok-sok ezer órát, – persze mindezt már folyamatosan köszönöm a Rendőr
kollegáknak is –, hiszen a közbiztonsági háló program hatására azon a területen, ahol meg
lehetett növelni a rendőri jelenlétet és a polgárőr jelenlétet, csökkent a feszültség. Merthogy a
feszültség valahogy ebben az országban direktben összefügg azzal, hogy látnak e rendőrt,
látnak e a közbiztonsággal foglalkozó embert. Ha nem látnak, akkor anélkül, hogy bármi
történt volna, hirtelen megnő a szubjektív biztonságérzet megromlottsága. Tudomásul kell ezt
venni, és ennek megfelelően kell cselekedni, és ennek megfelelően kell valószínűleg majd a
közbiztonsági hálóhoz hasonló programot folytatni.
A közbiztonsági háló program mellett mindenféle lépeseket megpróbáltunk annak
érdekében, hogy mint elmondtam, tudjunk több rendőrt küldeni az utcákra, tudjunk több
közbiztonsággal foglalkozó embert küldeni az utcára, látványosan növekedjen a
közbiztonságban tevékenykedők és tevékenységben részt vevők száma.
Pintér miniszter úr azt mondta, hogy a polgárőröknek a köszönet nem anyagi, hanem a
társadalom, a helyi társadalom elismertsége. Mélyen egyetértek ezzel. Éppen ezért nagyon
nehéz volt, és nagyon bonyolult volt annak kidolgozása, hogy hogyan lehetne minél több
rendőrt az utcán látni. Ennek jegyében két lépést tettünk tavaly. Egyik az, hogy éppen a keleti
országrészben, az adott munkára, nevezetesen az objektumőri munkára túlképzett rendőrök
helyett fegyveres biztonsági őröket képeztünk ki, és fegyveres biztonsági őröket használ a
rendőrség saját munkaviszonyban az objektumaik védelmére. Akik ott ültek eddig a kapuban,
vagy más helyen, azok mehetnek járőrszolgálatba, vagy más területre. Jelen pillanatban a
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rendőrség mintegy 400 fegyveres biztonsági őrt használ. Remélem nem tévedtem, tavaly
kezdődött 100-al, aztán még 260-al, ha minden igaz.
Ez a program mindenképpen beváltotta a hozzáfűzött reményeket három okból:
1. A fegyveres biztonsági őrök a munka nélküli világból érkeztek.
2. A fegyveres biztonsági őrök a munkanélküli világ olyan lakói, tagjai közül
érkeztek, akik a közbiztonság közelében sem voltak, és viszonylag magas volt
köztük a roma lakosság száma, az első száz kiképzett között 30 ilyen ember volt,
aki magát romának vallotta.
3. Ez a fegyveres biztonsági őr program annyira pozitív hatást váltott ki, – persze
ehhez azt is kell tudni, hogy Miskolc környékén nincs olyan jó foglalkoztatási
helyzet –, hogy mind az utolsó szemig meg vannak az ott fegyveres biztonsági
tevékenységet folytatók most már lassan egy éve, vagy már több mint egy éve.
Tulajdonképpen ez a program, ez is hárompilléres program része volt, nem untatom a
jelenlévőket ezzel, tudtuk, éreztük, hogy valamit kell tenni e körben még. E körben jött létre a
polgárőrök által sokszor kritizált településőr program is.. Ennek is az volt a célja, hogy a
munkán kívül rekedtek világából próbáljunk meg minél több embert a közbiztonság területén
alkalmazni, közel hozni a közbiztonsághoz úgy, hogy egyben az adott település sajátjának
érezze az ott lévőket. A településőr programban, azért tudni kell, hogy minimálbéren
foglalkoztatott emberek látják el ezt a feladatot. Tudni kell, hogy a minimálbéren
foglalkoztatott emberek mellett éppen a közbiztonsághoz tartozó emberek számának növelése
miatt az utcákon azt is programba iktattuk, hogy a közterület-felügyelőket, ezeket a más
hivatalos személyeket, akik egyenruhában járják az utcákat, erősítsük. Minden közterületfelügyelő mellé lehetett igényelni két településőrt, sokat igényeltek. Nem részletezem a
dolgot, a program sikerét mutatja, hogy a magyar önkormányzatok háromezer-egyszáz
valahányas számának már több mint egyharmada igényelt ilyen közreműködőt, 1325 főnél
tartunk, és olyan 2300 főnél tartunk a településőr foglalkoztatásban. Arra is tessék mindig
gondolni, hogy ez a 2300 ember már nem munkanélküli, hanem a Rendőrségnek segít.
Ezt csak azért meséltem el, hogy mielőtt ebből a posztból valószínűleg eltávozom,
azelőtt mondjam el, hogy a településőr programmal véletlenül sem szerettünk volna a
polgárőröknek ártani. Azért szerettem volna elmondani, hogyha a polgárőr településőrt lát,
tekintse kollégának, tekintse olyannak, aki ugyanazt a célt szolgálja, amit ő, minimálbérért,
ennyi a különbség.
Nagyon rövid időm van, tehát röviden kell befejeznem a mondandómat. Az, amit a
Polgárőrség az elmúlt években tett, az, az egész társadalom megbecsülését érdemli. Örömmel
hallgattam, hogy miniszter úr a támogatás további növeléséről döntött, illetve ígért ilyet.
Kívánok a Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter úr, valamint a magam nevében
sok sikert Önöknek, Nektek, virágozzék ez a mozgalom, megérdemli, hogy sok jó hírt
halljunk róla! Köszönöm.
DR. HATALA JÓZSEF

Államtitkár Úr! Köszönöm hozzászólását, kedves és bíztató szavait, Önnek is további sok
sikert kívánok! Most pedig hozzászólásra kérem fel, dr. Nagy János pénzügyőr altábornagy
urat.
DR. NAGY JÁNOS

Elnök Úr, Tábornok Urak, Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy mindenekelőtt a magam és a Vám- és Pénzügyőrség nevében
gratuláljak Önöknek az elmúlt évben elért nagyszerű eredményekhez, amelyekről most többen
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is beszámoltak, számot adtak. Szeretném megköszönni a Vám- és Pénzügyőrség nevében azt
a nagyon sokoldalú, nagyon értékes, számunkra, de azt gondolom, hogy az egész magyar
társadalom számára, az egész ország számára felbecsülhetetlen értékű szolgálatot, amelyet az
Önök által vezetett 90.000 polgárőr országszerte éjjel-nappal biztosított ennek az országnak .
Az elmúlt években, én úgy gondolom, hogy a polgárőrök és a pénzügyőrök együttműködése
fokozatosan szélesedett, elmélyült, és egyre többrétűbbé vált. Nyilvánvalóan ez egyrészt
köszönhető az Önök aktivitásának, de azt gondolom, hogy másrészt köszönhető ez
valószínűleg annak az egyre bővülő feladatkörnek is, amelyet a Vám- és Pénzügyőrség tudhat
magáénak, és vannak ennek a bővülő feladatkörnek – azt gondolom – olyan elemei,
amelyekben a jövőben talán még inkább számítunk, az Önök, magyar polgárőrök
közreműködésére, támogatására. Hiszen ebben az évben, január elsejével a Vám- és
Pénzügyőrség kapott egy olyan feladatot, amely merőben új, de én úgy látom, hogy szervesen
illeszkedik, azoknak a nagyon sok fejtörést és gondot okozó apróbb, kisebb-nagyobb
bűncselekményeknek, jogsértő cselekményeknek a körébe, amelyekkel kapcsolatban a
magyar társadalom elsősorban várja az Önök támogatását, együttműködését. És, hogy nagyon
konkrét legyek, ez az új feladatkör, ez az úgynevezett fémkereskedelem ellenőrzése, illetve a
fémlopások kezelése, megelőzése, felderítése és visszaszorítása. Önök nagyon jól tudják,
hiszen mozognak a területen, vidéken és tudják, hogy ezek a kisebb-nagyobb fémlopások
rendkívüli károkat okoznak magánszemélyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, és
nagyságrendekkel meghaladja ez a kár azt az értéket, azt a pénzt, amit a felvásárlóktól ezekért
a fémhulladékokért kaphatnak. És nem csak gazdasági kárról van szó, - én azt gondolom,
hogy – talán elsősorban társadalmi irritációról van szó, hiszen az élet minden területére
kiterjednek most már sajnos ezek a jelenségek. S, hogy ne legyek nagyon hosszú, csak
szeretnék néhány dolgot felvillantani, hiszen kezdődtek ezek a jelenségek talán a közlekedési
jelzőtáblák eltulajdonításával, a csatornafedelek eltulajdonításával, amelyeknél azt gondolom,
hogy a közlekedés veszélyeztetése sokkal nagyobb és fontosabb, mint az az érték, az a kár,
amit ezeknek a tárgyaknak az eltulajdonításával okoztak végül is.
Sajnos nem állt meg ennél a folyamat, és ma már mindennaposak például a vasúti
biztosító berendezések kábeleinek eltulajdonítása, és gyakorlatilag szoktuk mondani, hogy
mindent ellopnak, ami nincs lebetonozva. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy azt is
ellopják, már ami már le van betonozva, hiszen komplett vasúti síneket szedtek fel,
árvízvédelmi kapukból a fém-alkatrészeket kiszerelik, eltulajdonítják, köztéri szobrokat
lopnak el, sőt, még arra is vetemedtek, hogy templomtoronyból harangokat lopjanak el.
Úgyhogy, én azt gondolom, hogy a jövőben, elsősorban ennek a jelenségnek a
visszaszorításában szeretném majd az Önök segítségét kérni.
És Elnök Úrral pár perccel ezelőtt megállapodtunk abban is, hogy a közeljövőben,
egy-két hónapon belül, majd egyeztetjük az időpontot, a Vám- és Pénzügyőrség Parancsnoki
Kara és az Országos Polgárőr Szövetség vezette, közösen le fogunk ülni és át fogjuk beszélni
azokat a területeket, azokat a módszereket, megoldási formákat, amelyekben együtt tudunk
működni, a közös, valamennyiünk előtt álló feladatok minél sikeresebb, hatékonyabb
megoldása tekintetében.
Azt is örömmel hallottam, hogy nagyon sok helyről ígértek, és adnak is Önöknek
támogatást ehhez a nagyon fontos munkához, tevékenységhez, és én szeretném most
bejelenteni, hogy a közeljövőben, nagyon remélem, hogy ezen a közeljövőben sorra kerülő
megbeszélésen már konkretizálni is tudjuk majd, hogy a Vám- és Pénzügyőrség milyen
eszközök átadásával tudja majd az Önök munkáját támogatni, most első körben számítógépek
átadását szeretném bejelenteni és felajánlani Önöknek.
Végül egy záró gondolatként szeretnék Önöknek további munkájukhoz nagyon sok
sikert, erőt, egészséget és kitartást kívánni! Köszönöm a figyelmet!
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Köszönöm a hozzászólását Altábornagy Úrnak! Örömmel vesszük a felajánlást és
mindenféle együttműködés új módozatra nyitottak, készek vagyunk. Most pedig
hozzászólásra kérem fel Samu István rendőr vezérőrnagy urat.
SAMU ISTVÁN
Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!
Túrós Elnök Úr beszélt az eredményekről, amik azt hiszem, nagyon lenyűgözően
voltak 2009-ben, és igazán a Rendőrség támogatását is szolgálták, a köznyugalmat és a
közbiztonságot Magyarországon. Én pár szóval szeretnék szólni az értékekről: 2009-ben az az
értékrend, amit a Polgárőrség képvisel Magyarországon, különös hangsúlyt kapott, és ezek az
értékek támogatták a Rendőrség munkáját is. Egy önkéntes társadalmi szervezet az Önök
szervezete, és ugyanakkor ebben az országban léteznek más társadalmi szervezetek is, akik
más értékrendet képviselnek, és 2009-ben nagyon látványos volt ezeknek a társadalmi
szervezeteknek az előfordulásuk, és a közrend, közbiztonság területén való igazi
problémamegoldásuk a Rendőrség számára.
Én, úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon az Önök önkéntes társadalmi
szervezete, egy társadalmi egyensúly a szélsőségeknek, amire rendkívül nagy szükségem van,
nemcsak a napi szolgálat ellátásban, hanem ebben az egész társadalmi értékrendben, amit
Önök elfoglalnak, az maga egy bizalmat sugárzó tevékenység, főleg nagyon örülök annak,
hogy lassan most már elérik a 90.000-es létszámot. Maga az Önök szervezete, egyrészt az
állampolgárok irányába bizalmat nyújt, míg ezek a másik társadalmi szélsőséges szervezetek,
ezek az állampolgárok nagy részében rettegést keltenek. Az Önök szervezete az állami és az
önkormányzati szervekkel való együttműködésen, az állampolgárokkal való együttműködésen
alapszik, és beleértve ebbe a társadalom minden résztvevőjét, míg e másik szervezetek
alapvetően kirekesztésre alapulnak. Önök szervezett szolgálatot látnak el, mások ebben az
időben és Önök ezzel a szolgálattal akarják a békét és a nyugalmat fenntartani a közbiztonság
területén, mások ez alatt az idő alatt masíroznak.
Az Önök tevékenysége alapvetően a lakosság körében nyugalmat hoz, míg másoké a
félelemkeltésen alapul. Az Önök tevékenysége valamennyi magyar állampolgár és itt élő
embernek a nyugalmát szolgálják, másoké szűk társadalmi csoport érdeket szolgál csak ki.
Nagyon örülök neki, hogy az Önök tevékenysége a jogsértőkkel szembeni fellépésen alapul,
mások ellenséggel harcolnak. Az Önök tevékenységének jogszabály alapja van, és ezzel
szolgálnak, mások pedig önkényesen visszaélnek és kisajátítják maguknak az intézkedési
jogosultságokat. Én úgy gondolom, hogy az Önök küldetésébe tartozik most már a társadalmi
nyugalom biztosításában való részvétel is. Amikor mi számoljuk, azokat az órákat, amiket
közösen töltünk el szolgálatban, és nagy megelégedéssel tölt el, hogy ez az elmúlt évben a
kétszeresére növekedett, valamint az önállóan végrehajtott szolgálatoknak a nagy számát,
általában ezzel jellemezzük azt a társadalmi tevékenységet és hasznosságot, amit Önök
végeznek a köznyugalom érdekében. Akkor én most szerettem volna ráirányítani az Önök
figyelmét arra, hogy Önök tevékenységének van egy másik oldala, ez egy különösen hasznos,
fontos értékrendnek a képviselete ebben a társadalomban.
Ennek az értékrendnek mentén én úgy gondolom, hogy a jövőben 2010-ben, most már
és a jövőben is, közösen a rendvédelmi szervekkel, Önökkel közösen javítjuk az életvitelt és
normát, ami korábban is volt. Margóra kerülnek ezek a szervezetek és kiszorulnak bárminemű
társadalmi jelenlétből. Ez a fő célom.
Elnök Úr! A Rendőrség nevében pedig természetesen, figyelembe véve ezt a rendkívül
szűk határidőt, ami a hónap végéig szól, 30-áig, felajánlom a Rendőrségnek azt a szakmai
kapacitását, hogy az a program, amit Önök elő fognak terjeszteni a Belügyminisztérium
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részére, az már az Önökkel közösen képviselt rendőrségi véleményeket is tartalmazza, és úgy
tudjunk megjelenni a Minisztérium előtt ezzel a programmal, hogy az egyúttal már
tartalmazza a Rendőrségnek azokat a vállalásait, képességeit, amit fölajánl a Polgárőr
Szövetség működéséhez. Köszönöm Önöknek a munkájukat és további sok sikert kívánok!
DR. HATALA JÓZSEF

Köszönöm Samu István Rendőr Vezérőrnagy Úr elismerő szavait, most pedig hozzászólásra
kérem fel dr. Murai Árpád polgárvédelmi Vezérőrnagy Urat.
ÁRPÁD
Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Beszámoló Közgyűlés, tisztelt Elnökség,
Hölgyeim és Uraim!
Először is az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében, vezetése nevében
tisztelettel és szeretettel gratulálok, azokhoz az elért sikerekhez, amikről Elnök Úr beszámolt,
és amit a többi testület vezetője is megerősített. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és
nagyon lényeges dolog, hogy a testület lakosságbiztonsága érdekében ilyen szép és
eredményes sikereket tudott elérni. Az Országos Katasztrófavédelmi Főhatóságról is
szeretnék néhány szót szólni, a 2009-es évben, hogy mit is csinált. Sok mindent dolgozott
természetesen, de a szakmailag felügyelt tűzoltóságok, és a megyei igazgatóságok
veszélyhelyzeti felderítő csoportjai mintegy 72.000 alkalommal vonultak tüzekhez, műszaki
mentést igénylő beavatkozásokhoz. Nagyon sokszor ezen kárhelyszíneken valóban a tűzoltó,
a polgári védelem is együtt dolgozik a rendőrrel és a polgárőrrel is, és ez is szolgálja a
biztonságot mindenféleképpen. A számok tükrében feltehetjük a kérdést egy évre
visszatekintve, biztonságosabbá vált-e ezáltal a világ. Sajnos nem, mert ez a 72.000-es
vonulásszám 15 %-al körülbelül nagyobb volt, mint az azt megelőző évben, tehát van egy
olyan trend is, hogy valószínű, hogy a véletlenek és az állampolgári fegyelmezetlenség
folytán ezek az események, amelyekben nekünk együtt kell működni, talán a jövőben is
növekedni fognak, és ez még jobb együttműködésre kell, hogy sarkalljon minket.
Az együttműködésünk célja az állampolgárok életének, egészségének, anyagi
javainak, vagyonának védelme, és alapvetően úgy gondolom, hogy a megelőzés érdekében az
értékek mentése érdekében is további munkánk adódik természetesen. A munkának a keretét
az együttműködési megállapodás adja meg. Én úgy gondolom, hogy szinte időtállónak
mondható ez a megállapodás, mert 2001-ben köttetett meg, de valóban napjainkban is minden
gondolata élő és mainak tűnik, úgy felöleli a kitűzött célokat és területeket. Mert hát mik is a
fő területei a munkának? Valóban fontos az, hogy országos szinten a vezetések is tartsák a
kapcsolatot, de kiemelten fontosnak tartjuk a területen és a kárhelyszíneken megvalósuló
együttműködést.
Személyes tapasztalataimról is szeretnék beszámolni:
Elmondhatom, hogy kiszámíthatóak, magas színvonalúak és folyamatosak ezek a
kapcsolatok. Én mérhetetlenül nagyra értékelem például a kiemelt természeti katasztrófák
alkalmával történő jó együttműködést. Hisz úgy a 2002-es és a 2006-os nagy árvizeknél, a
kitelepítéseknél, a területzárásoknál, a magára hagyott települések őrzésvédelménél a
polgárőrök is nagyon-nagyon fegyelmezetten tették a dolgukat. És hát ez a folyamat nem áll
meg, mert most éppen az időjárás-jelentések alapján például Borsod-Abaúj-Zemplén megye
területén várható – néhány helyen talán özönvízszerű – esőzés, ami a folyók vízszintjét
megemeli majd, ismét árvízi védekezés, belvízi védekezés, talán kitelepítések is sorra
kerülnek, és hát ez megint helyet ad a közös munkának természetesen.
A cél a biztonság. Én úgy gondolom, hogy az elgondolásaink mellett meg kell azt is
jegyezni, hogy a lakosság el is várja a polgárőrök, de elvárja a tűzoltók, a katasztrófa
védelmisek munkáját is, tehát mindez pedig a lakosság önvédelmi képességét is
DR. MURAI
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mindenféleképpen kell, hogy erősítse. Mert hát van polgári védelmi szervezet is, az
állampolgári feladat, a honvédelmi kötelezettség részét jelentő polgárvédelmi kötelezettség
mellett 78.000 tervezünk lebiztosítani a természeti katasztrófák elleni védekezésbe, és hát
körülbelül 10.000 önkéntes tűzoltó is van. Azért említem csak őket, mert számos
kistelepülésen, de talán a nagyobbakon is, az önkéntes tűzoltók, a polgári védelemi
kötelezettségnek eleget tevők és a polgárőrök nagyon sokszor ugyanazok, tehát a településen
a tettrekész szervezett erőnek ilyen szakmai megosztásban is mindenféleképpen közösen
tudunk megfelelni és eleget tenni. Úgy vélem, hogy ezt a közös munkát a felkészüléssel,
kiképzéssel, gyakorlatok elvégzésével még inkább tudjuk szorosra zárni. Mi is megteszünk
mindent, hogy a gyakorlatokban jól összeállított scenáriók alapján a polgárőröket is mindig
kérjük fel szakmai feladatok végrehajtására. Úgy gondolom tehát, hogy ez a gyakorlatozás és
a valós kárelhárításban, a valós biztonság garantálásában történő közös részvétel elősegíti és
záloga a további munkánknak. De ugye a mostani híreknek megfelelően, amikor is a
Belügyminisztérium alárendeltségében szolgáltak a Rendőrség tagjai, korábban a Tűzoltóság,
Polgárvédelem és Katasztrófavédelem, most ismét egy ilyen közös keret fog majd bennünket
még inkább összekötni, hisz a Belügyminisztérium lesz az a keret, amely a leginkább fogja
tudni támogatni a Polgárőrségnek a munkáját.
Én úgy vélem, hogy mégegyszer kötelességem gratulálni az elért sikerekhez, és a
további együttműködés reményében kívánok jó erőt, jó egészséget mindenkinek! Köszönöm a
megtisztelő figyelmet!

DR. HATALA JÓZSEF

Köszönöm szépen az elismerő szavakat. Jelentem a Közgyűlésnek, hogy a hozzászólások
végére érkeztünk. Szatmári Gyula úr kíván hozzászólni.

SZATMÁRI GYULA
Elnök Úr! Tisztelt Elnökség! Kedves Vendégeink! Tisztelt Küldött Társaim!
Az valószínű, hogy a forgatókönyv azon lapja ellapozódott az Elnök úr bemondása
alapján, mint felkért hozzászóló szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel.
A hozzászólásom két részből áll. Az egyik az Országos Polgárőr Szövetség 2009. éves
munkájáról szól, majd a 2010. éves tevékenységéről. Én azt gondolom, hogy a 3 percbe bele
fog férni, hisz alapvetően, amit az Elnökség összeállított a 2009. éves tevékenységéről, azt
valamennyi tisztelt küldött társam megkapta írásban. Amit Elnök úr elmondott itt az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke, szóbeli kiegészítésében, én azt hiszem, hogy teljessé tette azt a
kiemelkedő 2009. éves munkát, ami a polgárőr mozgalomban igen csak mérföldkő volt az
elmúlt év tevékenységéhez és az elkövetkezendő év feladataihoz. Hisz egy beszámoló teljes
mértékben nem adhatja aprólékosan a munkát.
Amiről én szeretnék szólni elsősorban, az a tisztelt küldött társaim, a Megyei Polgárőr
Szövetségek elnökeinek és a küldötteknek a figyelmére szól. Az pedig nem más mint az
ügyviteli fegyelem és az ügyvitelnek az előírt feladata. Tulajdonképpen, amikor a Polgárőrség
elvetette ezt a magot ezelőtt durván 20 évvel, egy olyan fává nőtt ez a polgárőr mozgalom,
ahol a magyar társadalom polgárai valamennyien szakíthatnak e fának a gyümölcséből, és ez
a közbiztonság, a közjólét, és bizonyos értelemben a létbiztonság gyümölcse ez. Ez
valamennyi polgárőr társamnak igencsak nagy érdeme.
Különösen kell arról szólni, hogy azok az alapító tagok, akik közül egyre kevesebben
ülnek a padsorainkban, és akikről ritkán emlékezünk már meg, ezeknek az áldozatos munkája
mindig olyan volt, hogy egyben tudta tartani, megőrizte a pártsemlegességtől kezdve minden
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olyan szélsőségektől ezt a mozgalmat, és ami mindig az embert és az emberszeretetet tette
központjává. És ez a Polgárőrségre ma nagyon jellemző. Nekünk voltak kormányváltások,
különböző színezetűek, de a Polgárőrség maradt a maga kitaposott nyomvonalán, az
állampolgárok érdekéért tevékenykedett. Ennek volt egy pozitív oldala is, az hogy, mi a
rendvédelmi, rendpárti szervezetekkel, valamennyi szervezettel, akivel együttműködést
kötöttünk, szorosan együtt dolgoztunk, és azokat az intelmeket, azokat a szakszerű hatósági
jelzéseket a Polgárőrség a durván 20 éves munkája során mindig értékelte, és azt hiszem
magáévá tette. Hát ez a beszámoló ténylegesen azt tükrözte a szóbeli kiegészítéssel, amit ez a
mozgalom elért és elvégzett 2009-re. Én viszont azt is látom benne, és elég kritikus szemmel,
hogy a polgárőr mozgalom a belföldi ügyviteli, ügyrendi kérdésekben egy kicsit lemaradt, és
óriási feladat lesz az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó valamennyi egyesületnek, hogy
ezt pótolja, a kis egyesületek egyszerűsített ügyvitel formájában, a megyei szövetségek sokkal
keményebben, hogy ez úgy menjen, ahogy ezt megköveteli tőlünk az Állami Számvevőszék
és az egyéb pénzügyi fegyelem. Van itt még ennek az oldalnak egy másik része is, hisz az
országos polgárőr mozgalom kimagasló eredményének tudom én be, hogy nagykorúvá tette a
polgárőrmozgalmat. Mivel? Hát azzal, hogy a pénzeszközök leosztását leadta a Megyei
Szövetségek vezetése kezébe. Ez viszont óriási felelősséget ró. Itt már Elnök úr néhány
mondatot mondott erről a részéről, de ez a fegyelem én azt gondolom, hogy mérföldkő lesz, a
megítélése a Polgárőrség tevékenységének. Higgyétek el, az ügyvitel az egy bürokratikus
fogalom messziről, közelről viszont olyan hathatós kemény munkát és következetes munkát
követel valamennyiünktől, hogy azzal, azon keresztül lehet megítélni a tisztességes,
becsületes, jószándékú tevékenységet. A pénzekkel sokkal szigorúbban kell elszámolni,
amikor korrupciókról, egyebekről beszélünk az országban, hisz kiemelten voltak ezek itt, azt
hiszem, a prezentációban is felvázolva. Akkor, akkor igencsak nagy feladat ez. De én ezt nem
sorolom tovább.
Én a magam részéről a Tisztelt Küldöttközgyűlésnek, úgy az írásos mint a szóbeli
kiegészítést, a gazdasági közhasznúsági jelentést, valamint a Felügyelő Bizottságnak a
széleskörű, aprólékos munkával összeállított jelentését elfogadásra javaslom. Én kívánom a
Tisztelt Polgárőröknek, hogy ennek szellemében cselekedjenek.
Volt részem, még egy mondatot elmondok, volt részem részt venni az ózdi nemzeti
program keretében a közrend, közbiztonság és bűnmegelőzésről szóló fórumon. Én úgy
érzem, és azt a következtetést vontam le, hogy sokkal de sokkal jobban igénybe lesz véve a
Polgárőrség munkája, és ez valamennyiünktől nagyobb szervezettséget, odafigyelést és
lelkiismeretes körültekintő együttműködést fog igényelni. Én hiszem, hogy mint eddig, amint
elmondtam, ez a 20 éves fácska bőven terem, tovább fog erősödni, és hiszem azt is, hogy a
Polgárőrség hosszú távon meg fogja valósítani tervbe vett eredményességét. Én ehhez
kívánok jó munkát!
A hozzászólásom második része a személyi kérdés, az pedig nem más, mint az hogy a
73 évet betöltöttem, és borzasztó fájdalommal, de tiszta szívvel köszönöm azt a segítséget
először is az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó alapító polgárőröknek, azok tagjainak,
az elnökségeknek, a vezetésnek, és nem utolsó sorban a rendőri, a határőri és mindazon
hatósági szerveknek, akik e munkát elősegítették. Én úgy gondolom, hogy az az ember, aki
közéleti tevékenységre adta a fejét fiatal korában, az nem tudja, nem tudja abba hagyni. Én is
azt tudom mondani: itt lemondtam, természetesen az én megyémben, és amivel az elnökség
meg fog bízni, és a saját kis egyesületem, amit igyekszem jól vagy rosszul, sikeresen vezetni,
ott tovább folytatom e munkát. Én valamennyiőtöknek kívánok nagyon boldog és eredményes
munkát, és mindig segítsétek a polgárőr mozgalmat a szívetek szerint, de a jószándékkal!
Köszönöm a meghallgatást!
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DR. HATALA JÓZSEF

A kézjelekből ítélve Kolozsi József úr kíván egy percet hozzászólni.

KOLOZSI JÓZSEF
Itt a jelenlegi, és a belügyminiszter úr is igényként vetette fel, hogy jó volna, ha
minden településen lenne Polgárőrség. Ennek a gyakorlatban azonban akadálya van. Milyen
akadálya van? Ti mindannyian valószínű, hogy igazat fogtok adni. A cégbírósági
bejegyzéseknek a lassúsága, a kritikán aluli munkája, én nem is tudom, hogy hogyan
fogalmazzam, mintha talán félnének attól, hogy ennyire megszaporodott a polgárőr
egyesületek száma. Mert egyszerűen vannak polgárőr egyesületek, akik azért nem alakulnak
meg, mert ugyan meg volt a közgyűlés, de több mint egy fél éve nem hajlandó bejegyezni
őket a cégbíróság, még akkor sem, hogyha eleget tettek annak a hiánypótlásnak, amelyet ugye
visszaküldött részükre. Hát ez az egyik akadálya. A másik akadálya talán az, és itt van az
államtitkár úr is, hogy kaptuk a feladatra az 500 millió forintot, illetve kapták a polgárőr
egyesületek, amiről említést is majd teszek, bocsánat, és ennek a felhasználása, ugyan van egy
ilyen megfogalmazás, hogy új polgárőr egyesületek létrehozására is. No de hogyan? Ha a
cégbírósági bejegyzés hónapokat, félévet vagy egy évet is igénybe vesz, akkor addig mi nem
tudunk, – mint megyei elnökként beszélek most, aki visszatartottam, őszintén megmondom,
egy millió forintot arra, hogy négy polgárőr csoportomat átalakítsam polgárőr egyesületté –,
de nem adhatunk nekik pénzt. Kénytelen voltam a héten azt az egy millió forintot tovább
elosztani, mert bizonylat kell hozzá. Tehát, aki nincs jogilag bejegyezve, nincs cégbírósági
bejegyzése, annak nem adhatunk. Nem tudom ennek a feloldását jó volna valahogy
megoldani.
Ez a két téma volt, amit segítségül esetleg el kívántam mondani. Köszönöm, hogy
hozzászólhattam!

DR. HATALA JÓZSEF

Egy perc. Köszönjük szépen! Nem akarok abba a hibába ejteni, de úgy látom nincs
további hozzászólásra jelentkezés. Felkérem az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, Dr.
Túrós András urat a válaszadásra. Köszönöm szépen.

DR. TÚRÓS ANDRÁS:
Választ nem kell adni sok kérdésre, szerencsére.
A Közgyűlés előtt többen megkérdezték tőlem, hogy hogy vagyok. Most mondom,
hogy nagyon jól vagyok, nem tudom, ti, hogy vagytok. Teljesen jól érzem magam, nagyon
örülök a mai közgyűlésnek, örülök a hozzászólásoknak, örülök annak, hogy magas rangú
vendégek megtisztelték a Polgárőrség, Országos Polgár Szövetség Közgyűlését. Azt
gondolom, hogy valamennyien ténylegesen örülhetünk külön annak, hogy a Belügyminiszter,
a volt Belügyminiszter, a Belügyminiszter jelölt előtt eljött erre a közgyűlésre, és ténylegesen
nemcsak a saját nevében, hanem az új kormány nevében is megerősítette, hogy a
Polgárőrségre számítanak.
Ez nagyon fontos üzenet valamennyiünk számára, és ugye most nekünk az a
kötelességünk, az a dolgunk, hogy ismerjük meg ennek az új kormánynak a közbiztonsági
programját, a közbiztonsági célkitűzéseket. Sajtón keresztül már megismertük, tudjuk, hogy
nagyobb közbiztonságot akarnak, tudjuk, hogy valamennyi településre szeretnének rendőrt,
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rendőrt vezényelni, valamennyi településre körzeti megbízottat, azt gondolom, hogy ezt
nekünk lehet támogatni.
Mi pedig tegyük azt hozzá, hogy valamennyi körzeti megbízott mellé szeretnénk
polgárőr csoportot, vagy polgárőr egyesületet, és akkor talán ténylegesen ezeken a
településeken is javulhat a közbiztonság, illetve nem is a közbiztonság, hanem a lakosságnak
a biztonságérzete. A kijelölt miniszter nagyon világosan, nagyon érthetően, nagyon katonásan
megfogalmazta az elvárásait, és hozzátette természetesen ugyanolyan elánnal azt is, hogy
milyen támogatásban részesülhet majd a Polgárőrség.
Sőt ugye feladatot is kaptunk, Zámbó Pétert kerestem is, de nagyon szépen elhúzódott,
tehát, úgyhogy nem sok időnk van arra, hogy kiegészítsük azt a programot, amit a Miniszter
Úr tőlünk kért, és köszönöm Samu Tábornok Úrnak, hogy segítséget nyújtanak majd ehhez.
Nos, a hozzászólásokat ha figyelem, akkor tulajdonképpen nem sok polgárőr szólt hozzá, ami
nem baj, illetve tulajdonképpen egy igazi polgárőr hozzászólt, aki másodállásban rendőr, ha
jól tudom, igaz Zolikám? Ez is egy üzenet értékű, hogy egyébként, van nekünk ilyen
emberünk is, szeretnék azért mégis a vendégeink, a magas beosztású vendégeink
hozzászólásával kapcsolatban néhány mondatot elmondani.
Először is Államtitkár Úr felszólalásával kapcsolatban, a Túri András megszerette a
Polgárőrséget. A jelenlévők nem is tudják, hogy mi mennyit konzultálunk, és hányszor és
hányszor beszélünk telefonon, és milyen gyakran találkoztunk, és megbeszéltük a
gondjainkat, problémáinkat, és azt se tudjátok, hogy milyen sok dolgot közösen elintéztünk.
Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy Túri András Államtitkár Úr a Polgárőrségnek az
embere lett, és mi azt szeretnénk, hogy ha Túri Andrásra az új kormány is számítana.
Ténylegesen mindig szakmailag, szakmai oldalról közelítettük meg a problémáinkat,
gondjainkat és mindig közös nevezőre jutottunk és nagyon sok kérdésben segítette a
tevékenységünket.
Ugye, ide kapcsolódik az alternatív közbiztonsági szervezetek és a Polgárőrségnek az
együttműködése. Közgyűlés előtt is kaptam egy ilyen kérdést, hogy mit csináljunk ezekkel a –
nem is mondom, hogy milyen – új Polgárőr Egyesületekkel, amelyek ténylegesen ugye azt is
mondják, hogy polgárőrök, de tesznek még hozzá olyan nem kívánatos fogalmakat, amelyeket
én most itt nem fogom elmondani, hogy milyen fogalmakról van szó. Azt szeretném kérni és
javasolni a küldötteknek, a Polgárőrség vezetőinek, hogy csak azokkal az egyesületekkel,
azokkal a civil szervezetekkel, azokkal az alternatív közbiztonsági szervezetekkel lehet
nekünk együttműködni, amelyek jogszabályok alapján működnek, az összes többiről nem
kellene tudomást venni, egyszerűen figyelmen kívül kell őket hagyni, és úgy gondolom, hogy
el kell tőlük határolódni.
Tehát, most én nem fogom ezeket felsorolni, de a sajtóban ez nyomon követhető, hogy
melyek azok az alternatív közbiztonsági szervezetek, amelyekkel együtt kell működni
egyébként a polgárőr egyesületeknek a közbiztonság érdekében. Nagy János Altábornagy
Úrnak a hozzászólása azt gondolom, hogy egy új fejezetet, új időszakot jelenthet a
Polgárőrség, és a Vám- és Pénzügyőrség együttműködésében. Többször tettünk kísérletet arra,
hogy legyünk hatékonyak kapcsolatban, ez az utóbbi időben már elindult, a Vám- és
Pénzügyőrség bizonyos támogatást adott már a Polgárőrségnek, én azt gondolom, ahogy a
Polgárőrség még ezt nem viszonozta olyan formában, ahogy ezt kellett volna, éppen ezért
fontosnak tartom azt, hogy a közeljövőben egyeztetett időpontban OPSZ Elnöksége, és a
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoki Értekezlete egy közös rendezvényen beszéljük
át a lehetőségeinket.
Különösen ugye most itt van ez a lehetőség a fém-törvénnyel kapcsolatos feladatok
jelentkeznek, hogyan tudjuk ezeket megelőzni, hogyan tudunk ebbe bekapcsolódni. Samu
Tábornok Úr minden településre rendőr, ez biztos, nektek majd nagyon komoly fejfájást fog
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okozni, hogy hogyan lesz ez végrehajtva, és akkor én hozzáteszem, hogy minden rendőr mellé
polgárőr csoportot és polgárőr egyesületet kellene szervezni.
Köszönöm a Mohorai Úrnak a hozzászólását és örülök annak, hogy a
Katasztrófavédelemmel ilyen tartalmas és egyre fejlődő kapcsolat alakult ki.
Nos, amiről még én szeretnék szólni: az egyik dolog az, hogy a mai Közgyűlésen
tulajdonképpen az eredményeinkről, a hatékonyságunkról szóltunk. Azt is mondhatnám, hogy
ma itt ezen a Közgyűlésen csak szépeket mondtunk egymásnak, amit én természetesnek
tartok, és hát ugye, akik nem tudják, akkor most elmondom, hogy minden év decemberében
szoktunk tartani egy olyan zártkörű közgyűlést, amelyet kibeszélő-show-nak nevezünk,
mindenki elmondhatja a gondjait, és tulajdonképpen ezen a közgyűlésen szoktuk a hamut a
fejünkre szórni, akkor mondjuk meg a Polgárőrségnek az igazi problémáit és gondjait.
Tehát vannak gondjaink, sok gondja van a Polgárőrségnek, de azt gondolom, hogy
nem erre a Közgyűlésre tartozott, csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a decemberi
közgyűlésnek van egy nagyon komoly állásfoglalása, ez pedig ugye úgy hangzik, hogy
hatékonyabb, képzettebb polgárőrökkel a biztonságos településekért! Tehát ugye 2010-ben
ebből az következik, az egyik legfontosabb feladat, a polgárőr képzés, a polgárőr oktatásnak a
megszervezése és egy minőségi változás kell, hogy történjen ezen a területen is. 2010., ugye
egy érdekes év lesz, olyan szempontból is, hogy a Polgárőrség, Szatmári Gyula beszélt erről,
a 20. életévébe lép vagy lépett, tehát ha megéljük, és lesz lehetőségünk, akkor 2010. tavaszán
a 20. évfordulóját fogjuk ünnepelni a Polgárőrségnek. 2011., Bocsánat! Köszönöm szépen,
látom, hogy figyelt, Gyuri!
Tehát, jövő tavasszal, jövő április 24-én éppen a rendőr-nappal egy időben kellene
akkor a 20. évfordulót megünnepelni, ehhez viszont, ugye nagyon fontos, nagyon fontos az,
amelyet már unalomig ismételünk, hogy a Polgárőrség egységének meg kell maradni, hogy
méltó módon tudjunk erre készülni, nagyon fontos, hogy az egyesületek működésének a
feltételeit ebben az évben, a 20. évünkben jobban tudjuk biztosítani és megteremteni. Tehát
azt is mondhatnám, hogy a 20. év jegyében arccal az egyesületek felé próbáljuk motiválni a
polgárőreinket, az egyesületeket, és mindenki mást.
Ugye, két jelentős személyiség, Szatmári Gyula és Márton Zoltán, itt a
hozzászólásában illetve a beszámolója végén a Márton Zoltán hát bejelentette a távozását és a
lemondását. Mindkét vezetőtől külön még a közgyűlés keretében el fogunk köszönni, nem is
akarom, nem is szeretném most méltatni az ő tevékenységüket, erre külön sor fog kerülni.
Ugyanakkor szeretném hozzátenni, hogy két olyan oszlopos tagja kérte a felmentését, illetve
jelentette be a távozását, akik nélkül egészen biztos, hogy ez az Országos Polgárőr Szövetség
ilyen jelentős eredményeket nem ért volna el.
Tehát, már most szeretném kérni tőletek, hogy a Márton Zoltánt, a Szatmári Gyulát
most tapsoljuk meg, mert ténylegesen nagyon fontosak voltak a mi életünkben. Ugye, nagyon
nehéz pótolni, nagyon nehéz pótolni embereket, nagyon nehéz személyi kérdésekben állást
foglalni. Sokszor úgy vagyunk, hogy az egyik szemünk sír, a másik nevet. Én személy szerint
annak örülök, hogy nem haraggal, nem sértődöttséggel mennek el az Országos Polgárőr
Szövetség Tiszti Karából, hanem ténylegesen önként és ténylegesen meg kell értenünk az ő
indokaikat, amikor azt mondják, hogy korukra és egészségi állapotukra való tekintettel más
területen szeretnének dolgozni, más enyhébb, tehát nem egészen olyan jelentős feladatot, mint
amit eddig rájuk róttunk. Nos, Tisztelt Küldött Társaim, Tisztelt Közgyűlés! Ennyiben
kívántam a hozzászólásokra reagálni, és azzal fejezem be, ahogy kezdtem, hogy én nagyon jól
éreztem magam ezen a Közgyűlésen. Köszönöm szépen a figyelmet!
DR. HATALA JÓZSEF

Köszönöm Elnök Úr!
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Kérem, mivelhogy szavazásra kerül sor, a szavazásra jogosító körleti igazolványokat
készítsük elő.
KGY/4/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL ELFOGADTA A FELTETT
KÉRDÉSEKRE ÉS HOZZÁSZÓLÁSOKRA ADOTT VÁLASZT.
Szavazásra teszem fel a kérdést, aki egyet ért a beszámoló, ami a 2009-es évről szólt
és a szóbeli kiegészítésekkel, a Közhasznú Jelentéssel, valamint a Felügyelő Bizottság
jelentésével, az kézfeltartással illetve cédula feltartással jelezze.
Köszönöm! Ellenpróbát kérek!
MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS AZ EMLÍTETT NAPIRENDI PONTOKBAN
SZEREPLŐ ANYAGOKAT EGYHANGÚLAG ELFOGADTA.
KGY/5/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ OPSZ 2009. ÉVI
MUNKÁRÓL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓT ELFOGADTA.
KGY/6/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ OPSZ FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGÁNAK 2009. ÉVI MUNKÁRÓL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓT ELFOGADTA.
.
Áttérnénk a 4-es számú napirendi pontunkra, az Országos Polgárőr Szövetség
Alapszabályának módosítására. Felkérem, a napirendi pont előadóját, dr. Soos László Károly
Urat, hogy terjessze elő!
DR. SOOS LÁSZLÓ KÁROLY

Tisztelt Elnök Úr, Államtitkár Úr, Országos Parancsnok Urak, Tábornok Urak, Tisztelt
Polgárőrök, Hölgyeim és Uraim!
Az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabálya módosításának három indoka van.
Három csoportba sorolhatóak tulajdonképpen azok az indokok, amelyek szükségessé teszik az
Alapszabály módosítását.
Az első körbe tartoznak az összeférhetetlenségi szabályokkal kapcsolatos gondolatok,
a második körbe a polgárőr szolgálat iránti elkötelezettséget, az összetartozást, a társadalmi
megbecsülést erősítő módosításra irányuló javaslat, a harmadik körbe pedig, bizonyos
pontosításra irányuló gondolatok, illetve a hatékonyabb feladat-teljesítést elősegítő,
módosításra irányuló javaslatok sorolhatóak.
Mint ismeretes, az Alapszabály 23. pontja, a Tagegyesület kimondja azt, hogy
tagegyesületben tag lehet, az a személy, aki büntetlen előéletű, és nem áll büntetőeljárás
hatálya alatt.
Az Alapszabály 102. és 103. pontja pedig azt tartalmazza, miszerint a választott tisztségviselő
büntetőeljárás alatt a tisztségéből fakadó feladatait nem láthatja el, nagyon szigorú szabályok
ezek. A Békés Megyei Főügyészség Vezetője megvizsgálta és a Szervezeti és Működési
Szabályzattal összefüggésben aránytalannak találta ezeket az összeférhetetlenségi
szabályokat.
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Hölgyeim és Uraim!
Törvényes az OPSZ Alapszabálya, mert a Tagegyesületre kötelező az Alapszabály, és
a Tagegyesület az OPSZ Alapszabályával összhangban kell a saját normáit megalkossa. Ez
tartalmazza tulajdonképpen az Alapszabály 19/A illetve 20/A pontja is. Aránytalanul súlyos
azonban ez a kizáró ok, ugyanis arra kell gondolni, hogy ha egy verbális becsületsértés
következtében indul meg egy polgárőrrel szemben büntetőeljárás, netán valahol az intézkedés
hevében elcsattan egy pofon, és vita keletkezik abból, hogy ki kezdte a konfliktust, akkor a
meginduló büntetőeljárás következtében, hát bizony a polgárőr társat fel kellene menteni
ebből a bizonyos állásából, helyesebben az egyesületi tagságából.
Ezért erre való tekintettel a javaslat arra irányul, hogy az Alapszabály 23. pontja
árnyaltabban fogalmazzon. A 23. ponthoz csatolt kommentár, illetőleg javaslat azt
tartalmazza, hogy kisebb súlyú vétség esetén a Tagegyesület legfőbb szerve a Taggyűlés
adhat felmentést ezen kizáró szabály alól. Az OPSZ Elnöksége tehát alaposan megfontolta ezt
a javaslatot, és azért látja indokoltnak, mert ezáltal a döntés és a mérlegelésnek a lehetősége
oda kerül azokhoz a személyekhez, akik a legjobban ismerik azt a polgárőr társat, akivel
szemben adott esetben felmerül ez az összeférhetetlenségi szabály.
A módosítás második körébe tulajdonképpen a polgárőr fogadalom intézményesítése
sorolható.
A szolgálat iránti elkötelezettséget, az összetartozást, és a közbizalom
megnyilvánulását, erősítését szolgálja ez az előterjesztés. Hozzá kell tenni, hogy az
Alapszabály tervezethez mellékletként csatolt fogadalom szöveg utolsó mondata
nyilvánvalóan a lelkiismereti szabadság alkotmányos jogával összeférhetően értelmezhető és
alkalmazandó. E tekintetben is azt szeretném tehát hangsúlyozni, hogy nem OPSZ Elnöksége
találta fel ezt a gondolatot, a fogadalom-tételre irányuló javaslat az egyesületektől és a
tagszövetségektől érkezett az OPSZ Elnökségéhez. Az Elnökség miként a Tagszövetségek is
alaposan megfontolta ezt a javaslatot, és így alakult ki az a szöveg, ami javaslatként
előterjesztésre került.
Hölgyeim és Uraim!
A módosításra irányuló gondolatok harmadik csoportjába a hatékonyabb feladatteljesítés elősegítésére irányuló javaslat tartozik, illetőleg ide sorolhatóak apróbb pontosításra
irányuló javaslatok is. Az Alapszabály eddig is lehetővé tette a tiszteletbeli elnök
megválasztását, ehhez képest az Alapszabály 25. és 75. pontja biztosítja a módosítást
követően a tiszteletbeli elnök tanácskozási és részvételi jogát és arra irányuló felhatalmazást
is természetesen így a módosításra kerülő Alapszabály, hogy a tiszteletbeli elnök a
továbbiakban is a lehetőségeihez és az Elnökség illetve az Elnök úr felkéréséhez képest
aktívan vegyen részt a továbbiakban is a Polgárőrség tevékenységében.
Az Alapszabály 28. pontjának pontosítása azért vált szükségessé, mert a közgyűlési
képviselők száma bizonyos szabályok módosulása következtében pontosítást igényel. A 84.
pont a Jogi és Etikai Bizottság elnökének a jogállását hivatott rendezni, erre irányul a
módosítási javaslat. A 94. és a 95. pontnak a módosítása pedig az elnökök illetve az alelnökök
és az elnök-helyettesek számát igazítja hozzá a feladatok alakulásához.
Hölgyeim és Uraim!
Szeretném tehát azt hangsúlyozni, hogy az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a
megyei elnökkel egyeztetve alakította ki a módosításra irányuló javaslatot, így került
megfogalmazásra, kialakult egy konszenzus, egy egyetértés. Erre való tekintettel, tisztelettel
én magam is azt javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a módosításra irányuló javaslatot
szíveskedjenek elfogadni.
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Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót, és jelentem, befejeztem.

DR. TÚRÓS ANDRÁS
Kérlek László, segíts a továbbiakban, maradj, az Alapszabály értelmében, mivel a
polgárőr mozgalom alkotmányáról van szó, feltétlenül fontos, hogy ez korrekt módon
történjen, ennek az elfogadása. Akinek az alapszabály módosítással kapcsolatosan
észrevétele, véleménye van, az kérem, tegye meg.
Úgy látom, hogy nincs, elnézést, akkor kérlek. A jegyzőkönyv miatt kérlek, hogy
fáradj le. És esetleg még valakinek felül van, akkor legyetek szívesek fogjátok meg egymás
kezét és gyertek le.
Lent nincs senkinek ehhez hozzászólása? Köszönöm szépen.

DERZSI LAJOS
Tisztelt Elnökség! Tisztelt Vendégek! Tisztelt Polgárőr Társak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Derzsi Lajos vagyok a Paksi Polgárőr Egyesület elnöke. Én nekem egy hozzászólásom
lenne a 131. ponthoz, illetve pontosabban a 132. ponthoz a tagdíjjal kapcsolatban. „A
mindenkori éves tagdíj mértékét az OPSZ rendes évi közgyűlése állapítja meg.” – én nekem
volna egy javaslatom, mivel mi megbízzuk az Elnökséget a szavazatunkkal, mikor négy évre
megszavazzuk őket, hogy ezt a tagdíjat az Elnökség határozza meg. Ne mi most döntsünk
arról, hogy mennyi legyen a tagdíj, hanem az Elnökség döntsön arról. Egy ilyen javaslatom
lenne a módosítással kapcsolatban.
Köszönöm szépen.
DR. TÚRÓS ANDRÁS
Köszönöm. Meg lehet ezt a dolgot is vitatni természetesen, ha a Közgyűlés ezt a
döntést hozza, akkor az Elnökség e szerint fog eljárni. Egyetlen egy oka volt, hogy a
Közgyűlés súlyát és szerepét ezzel is erősíteni akartuk. De ha az élet úgy gondolja, ha Ti úgy
gondoljátok, hogy fogadjuk el, akkor elfogadjuk.
Kérlek szépen László, segíts nekem, mert ez mégis jogtudományok mélységeibe vezető ügy.
Akkor menjünk sorba. Szavazásra teszem fel a kérdést:
AKI EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN A TAGDÍJ MÉRTÉKÉT AZ
KÉZFELTARTÁSSAL SZAVAZZON, AKI EGYETÉRT AZZAL, HOGY KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBŐL
ELNÖKSÉGI HATÁSKÖRBE KERÜLJÖN ÁT.
Kérem. Ellenpróba, aki nem ért egyet vele. Látható többség.
MEGÁLLAPÍTOTTAM, HOGY A JAVASLATODAT A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS ELVETETTE.
Akkor haladjunk tovább. Dr. Soos László előterjesztésében szereplő témakörökkel
összefüggésben történő módosításokat, szavazásra teszem fel a kérdést. Illetve kinek van
ezzel kapcsolatban véleménye, mert ezzel nem jött. Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a
kérdést, hogy:
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYÁNAK ELŐTERJESZTETT
MÓDOSÍTÁSAIT A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS ILYEN FORMÁBAN ELFOGADJA.
Kérem. Köszönöm. Ellenpróbát kérek. Megállapítom, egy, kettő, három.
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KGY/7/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 167 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, 3 ELLENSZAVAZATTAL ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ OPSZ JELEN
JEGYZŐKÖNYVHÖZ CSATOLT EGYSÉGES ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁT ELFOGADTA, ÉS
EZZEL EGYIDEJŰLEG A 2009.04.18-ÁN A KGY/8/2009. SZ. HATÁROZATÁVAL MÓDOSÍTOTT
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLY HATÁLYÁT VESZTI.
És mivel, hogy elfogadtuk a polgárőr fogadalomtétellel kapcsolatos módosítást,
hangsúlyozva ezzel, hogy egy nemes mozgalomhoz tartozunk, épp ezért úgy gondolom, hogy
a Küldöttközgyűlés a fogadalomtételt önmagán kezdje. Kérem a jelenlévőket, hogy álljanak
fel, és felkérem Kovács Noémit, legyen szíves a fogadalomtétel szövegét előolvasni.
Egyébként sajnálkozva állapítom meg, hogy életem során ilyen csodálatos előolvasóval még
nem találkoztam.
KOVÁCS NOÉMI
Köszönöm. Akkor elkezdem. Én arra kérem Önöket, hogy azt mondják utánam, amit most
mondok, mert egy ici-picit módosított benne a Miniszter úr. Tehát polgárőr fogadalom:
„Én …(Kovács Noémi) polgárőr fogadom, hogy a polgárőrséghez önként csatlakozom.
Szabadidőmben ellenszolgáltatás nélkül bűnmegelőzési szolgálatot teljesítek. Közreműködök
a közbiztonság megőrzésében, embertársaimat segítem. Részt veszek a bűncselekmények és a
közlekedési balesetek megelőzésében, a katasztrófák és a vészhelyzetek elhárításában. Élen
járok a természet és a környezetünk védelmében. A Polgárőrség eszmeiségéhez, küldetéséhez
hű leszek. Példamutató életet élek. A hatályos jogszabályokat betartom. Az önként vállalt
polgárőri szolgálatot becsülettel, legjobb tudásom szerint látom el Hazám, Magyarország
javára. Isten engem úgy segéljen.”

DR. TÚRÓS ANDRÁS
Köszönöm. E ünnepélyes alkalom után kérem, foglaljanak helyet.
DR. HATALA JÓZSEF

Áttérünk az ötödik napirendi pontra. Személyi kérdések következnek. Felkérem a
Választási és Jelölő Bizottság elnökét, Somogyi János urat, hogy a személyi kérdésekkel
kapcsolatos előterjesztését tegye meg.
SOMOGYI JÁNOS
Tisztelt Közgyűlés!
A Választási és Jelölő Bizottság a következő javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:
I. A Felügyelő Bizottság jelenlegi elnöke, Márton Zoltán úr egészségügyi állapotára való
hivatkozással bejelentette lemondását.
JAVASOLJUK, HOGY A KÖZGYŰLÉS – ÉRDEMEI ELISMERÉSE MELLETT – VEGYE
TUDOMÁSUL MÁRTON ZOLTÁN ÚR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI FUNKCIÓJÁBÓL VALÓ
LEMONDÁSÁT.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÚJ ELNÖKÉNEK JAVASOLJUK TÓTH TIBOR URAT, AZ
ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK TAGJÁT, A BARANYA MEGYEI
POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKÉT.
Tóth Tibor kiválóan felkészült polgárőr vezető, aki folyamatosan bizonyítja a polgárőr
mozgalom melletti elkötelezettségét. Köszönöm.
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DR. HATALA JÓZSEF

Tisztelt Közgyűlés!
Felteszem a kérdést először is Tóth Tibor úrnak, hogy a feladatot vállalja-e.
TÓTH TIBOR
Vállalom.
DR. HATALA JÓZSEF

Köszönöm.
Most pedig felteszem a kérdést a Küldöttközgyűlés jelenlévő tagjainak: Van-e valakinek
más személyre javaslata? Úgy látom nincs.
Akkor szavazásra teszem fel a kérdést:
AKI ELFOGADJA, HOGY A MAI NAPTÓL A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKI TISZTJÉT
TÓTH TIBOR ÚR TÖLTSE BE, AZ A SZAVAZÓLAPJÁVAL KÉZFELEMELÉSSEL JELEZZE.
Köszönöm. Ellenpróbát kérek. Úgy látom, hogy egyhangú. Gratulálok Tóth Tibor úrnak a
megválasztásához.
KGY/8/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
ELNÖKI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE TÓTH TIBOR ÚRAT ELFOGADJA.
II. A Felügyelő Bizottság tagja Röder Richárd úr bejelentette lemondását. A Felügyelő
Bizottság új tagjának Szőllős Sándor urat, a Hajdú-Bihar Megyei Bocskai Kert
Polgárőrség alelnökét javaslom.
Vele konzultálva, a megyei elnök jelezte, elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, vele
konzultálva, – urak az élet nem áll meg, olyan gondja is lehet, hogy éppenséggel szíve
szerint inkább itt lenne mint másutt –, éppen ezért, kinek van más javaslata.
Parancsolj.
HOZZÁSZÓLÓ
Nem kellett volna előbb lemondania az elnökségről?
DR. HATALA JÓZSEF

Mindennek eljön az ideje.
Akkor most a Szőllős Sándor úrnál vagyunk. Szőllős Sándor úr személyével
kapcsolatosan van e valakinek más javaslata? Nincs.
AKKOR KÉREM, AKI EGYETÉRT AZZAL, HOGY A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÚJ TAGJAKÉNT
TEVÉKENYKEDJEN SZŐLLŐS SÁNDOR ÚR, KÉREM KÉZFELTARTÁSSAL SZAVAZZON.
Köszönöm. Ellenpróba.
KGY/9/2010. sz. Határozat
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AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL, EGYHANGÚLAG SZŐLLŐS
SÁNDOR URAT MEGVÁLASZTOTTA A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÚJ TAGJÁNAK.
III. Szatmári Gyula úr, az Országos Polgárőr Szövetség Elnökségének tagja, az OPSZ elnökhelyettese egészségügyi okok miatt az áprilisi tisztségviselői értekezleten bejelentette,
hogy a május 15-i közgyűlés után nem kíván aktív munkát végezni az OPSZ-ben.
JAVASOLJUK, HOGY ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉGNÉL VÉGZETT KIMAGASLÓ
MUNKÁJÁÉRT FEJEZZE KI ELISMERÉSÉT, ÉS VEGYE TUDOMÁSUL, HOGY SZATMÁRI
GYULA ÚR LEMOND AZ OPSZ ELNÖKHELYETTESI FUNKCIÓJÁRÓL.
EGYBEN JAVASOLJUK, HOGY A KÖZGYŰLÉS VÁLASSZA MEG SZATMÁRI GYULA URAT AZ
ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG TISZTELETBELI ELNÖKÉNEK.
Egyetlen egy, és nagyon egyszerű feladatunk van. Megköszönve, én személy szerint is,
Szatmári Gyula úrnak azt az áldozatos, hosszú éveken keresztül végzett munkáját, amit a
Polgárőr Szövetség és mozgalom érdekében tett. Sajnálattal vettük tudomásul döntését és
szándékát, éppen ezért, aki egyetért azzal, hogy tiszteletbeli elnök legyen Szatmári Gyula
úr, az kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
EGYHANGÚLAG DÖNTÖTT ÍGY A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS.
KGY/10/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL, AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR
SZÖVETSÉGNÉL VÉGZETT KIMAGASLÓ MUNKÁJÁÉRT ELISMERÉSÉT KIFEJEZI, ÉS
TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SZATMÁRI GYULA ÚR LEMOND AZ OPSZ ELNÖKHELYETTESI
FUNKCIÓJÁRÓL, ÉS EGYBEN SZATMÁRI GYULA URAT AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
TISZTELETBELI ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTOTTA.

IV. JAVASOLJUK, HOGY A KÖZGYŰLÉS HÍVJA VISSZA AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉBŐL:
- GÁSPÁR KÁLMÁN urat, a Zala Megyei Polgárőrség volt elnökét. Tehát ő is
egészségügyi állapotra hivatkozva mondott le elnökségi tagságáról.
- TÓTH TIBOR urat a Felügyelő Bizottság új elnökét.
- KULLMANN ANITA kisasszonyt, a Bugaci Polgárőr Egyesület volt vezetőjét. Ő
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a tevékenységünkben, illetve a munkánkban.
- DR. DÁNOS VALÉR urat, a Tudományos Tanács elnökét. Szintén elfoglaltsága miatt
mondott le.
Aki egyetért azzal, hogy Gáspár Kálmán urat, Tóth Tibor urat, Kullmann Anita úrhölgyet,
Dr. Dános Valér urat a Küldöttközgyűlés visszahívja az Elnökségi munkájából, azt kérem,
kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm. Ellenpróbát kérek. Köszönöm.
MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A FELSOROLTAKAT A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS AZ ELNÖKSÉGBŐL
VISSZAHÍVTA.
KGY/11/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL GÁSPÁR KÁLMÁN URAT,
TÓTH TIBOR URAT, KULLMANN ANITA ÚRHÖLGYET, DR. DÁNOS VALÉR URAT VISSZAHÍVTA
AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉBŐL.

33

V. Az Országos Polgárőr Szövetség Elnökségébe új tagként javasoljuk:
- HORVÁTH RÓBERT urat, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnökét.
- FUKSA ÁGNES asszonyt, a Baranya Megyei Nagykazári Polgárőr Egyesület elnökét.
- VASAS ZSUZSA asszonyt, a Szolnok megyei Szászberek polgármesterét.
- DR. BESENYEI LAJOS urat, a Miskolci Egyetem professzorát.
- MÁRTON ZOLTÁN urat, a Felügyelő Bizottság volt elnökét, a Fejér Megyei Polgárőr
Szövetség titkárát.
Köszönöm szépen. Aki egyetért azzal, hogy a Polgárőr Szövetség Elnökségében új
tagként munkát végezzen Horváth Róbert úrral, Fuksa Ágnes asszonnyal, Vasas
Zsuzsanna asszonnyal, Dr. Bessenyei Lajos úrral, illetve Mártton Zoltán úrral, az
kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm. Ellenszavazatot kérek.
MEGÁLLAPÍTOM, HOGY AZ ELŐTERJESZTÉST A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS EGYHANGÚLAG
ELFOGADTA.
KGY/12/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL HORVÁTH RÓBERT URAT,
FUKSA ÁGNES ÚRHÖLGYET, VASAS ZSUZSA ASSZONY, DR. BESENYEI LAJOS URAT, MÁRTON
ZOLTÁN URAT AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉBE ÚJ TAGNAK MEGVÁLASZTOTTA.

DR. HATALA JÓZSEF

Köszönöm Somogyi János úrnak az előterjesztést.
És most a hivatalos napirendi pontok végére értünk.
AZT JAVASOLJA AZ ELNÖKSÉG A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSNEK, HOGY A TAGDÍJ
VÁLTOZATLANUL 20.000 FT MARADJON.
Kérem szépen, aki egyetért, hogy a tagdíj változatlan formában kerüljön megállapításra, az
kézfeltartással szavazzon.
Köszönjük szépen.
KGY/13/2010. sz. Határozat
AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSE NYÍLT SZAVAZÁSSAL, A JELENLÉVŐ 170 FŐ KÜLDÖTT IGEN
SZAVAZATÁVAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL ÚGY HATÁROZOTT, HOGY A
TAGSÁGI DÍJ A 2010. ÉVRE TAGSZERVEZETENKÉNT VÁLTOZATLANUL 20.000 FORINT.

DR. HATALA JÓZSEF

Akkor elismerések átadására kerül sor. Kérem Kovács Noémit, hogy segítsen nekem.
KOVÁCS NOÉMI
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium elismeréseit dr. Forgács Imre miniszter úr
megbízásából dr. Turi András rendészeti szakállamtitkár adja át.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a rendőrség munkáját segítő, a polgárőrségért
végzett kiemelkedő, áldozatkész munkájuk elismeréséül
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Miniszteri dicséretben és tárgyjutalomban részesíti:
Széles János urat, a Tolna megyei Polgárőr Szövetség elnökét;
Bárdos Zoltán urat, a Komárom-Esztergom megyei Polgárőr Szövetség elnökét; valamint
Kovács Imre urat, a Veszprém megyei Polgárőr Szövetség elnökét.
Az Országos Rendőr-főkapitány elismeréseit dr. Bencze József r. altábornagy országos
rendőrfőkapitány megbízásából Samu István r. vezérőrnagy adja át.
Az Országos Rendőr-főkapitány a polgárőrségben végzett áldozatkész, kiemelkedő
munkájának elismeréseként
Főkapitányi elismerésben és tárgyjutalomban részesíti:
Szatmári Gyula urat, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettesét;
Kolozsi József urat, az Országos Polgárőr Szövetség alelnökét, egyben a Jász-NagykunSzolnok megyei Polgárőr Szövetség elnökét;
Csóra György urat, az Országos Polgárőr Szövetség alelnökét, egyben a Borsod-AbaújZemplén megyei Polgárőr Szövetség elnökét; valamint
Szabó Mihály urat, a Bács-Kiskun megyei Polgárőr Szövetség elnökét.
Az Önkormányzati Minisztérium elismeréseit Varga Zoltán Önkormányzati miniszter
megbízásából dr. Túrós András elnök úr adja át.
Az Önkormányzati Minisztérium munkáját segítő, a polgárőr mozgalomban végzett
kiemelkedő tevékenysége elismeréséül
Miniszteri dicséretben és jutalomban részesíti:
Szablics István urat, a Somogy megyei Polgárőr Szövetség elnökét;
Matajsz András urat, a „Komlós” bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület elnökét;
valamint
Somogyi János urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Polgárőr Szövetség elnökét
valamint
Domán Tibor urat, Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület elnökét, aki egyéb
elfoglaltsága miatt nincs jelen, megbízásából Peszt Péter úr veszi át a kitüntetést.
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke az Elnökség nevében tisztelettel megköszöni
Szatmári Gyula úrnak az OPSZ elnökhelyettesi tisztségben végzett munkáját.
A középiskola elvégzése után, mint gyártástervező és építőipari szaktechnikus dolgozott,
majd az Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomát.
1979. és 1998. között – nyugdíjba vonulásáig, megszakítás nélkül – Taktaharkány
tanácselnöke, majd polgármestere volt.
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A település közbiztonságáért érzett felelőssége által vezérelve alapító tagként
közreműködött a helyi polgárőr szervezet létrehozásában.
Tevékenyen hozzájárult ahhoz a folyamathoz is, hogy a polgárőr egyesületek megyei
szövetségbe tömörüljenek. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség
elnökeként pedig az Országos Szövetség megerősítésében vállalt szerepet – jelenleg a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke.
Az országos polgárőr mozgalom egyik alapító tagja. Az Országos Polgárőr Szövetség
elnökhelyettese, mely választott funkciót 1991. óta folyamatosan ellátja.
Kiemelt szerepet vállalt, és tölt be ma is a polgárőr mozgalom fejlesztésében,
eredményességének, társadalmi elismertségének növelésében.
A polgárőr mozgalomban végzett, két évtizedes, kimagasló, áldozatkész társadalmi
aktivitása elismeréseként több alkalommal magas kitüntetésben részesült Szatmári Gyula
úr. Legutóbb 2010. márciusában a Köztársasági Érdemkereszt Ezüst fokozatát vehette át
Sólyom László köztársasági elnök úr nevében Kiss Péter miniszter úrtól.
Az OPSZ-ben végzett kimagasló és szinte pótolhatatlan munkája elismeréseként, az OPSZ
Elnöke tárgyjutalomban és dicséretben részesíti.
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke az Elnökség nevében tisztelettel megköszöni
Márton Zoltán úrnak az OPSZ Felügyelő Bizottság elnöki tisztségben végzett munkáját.
1989-óta tagja aktív tagja a polgárőrségnek Fejér megyében. A közrend, közbiztonságért
érzett felelősség által vezérelve, 1993-ban aktívan közreműködött a Fejér megyei Polgárőr
Szövetség megalakításában, illetve ellátta a titkári funkcióval járó feladatokat.
Az Országos Polgárőr Szövetség megalakításában tevőlegesen részt vállalt. Elnöke volt a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak, illetve a később megalakított Felügyelő Bizottságnak is.
Ellenőrzési funkciót immár 15 éve tölt be az országos szövetségen belül.
Kiemelt szerepet vállalt, és tölt be ma is a polgárőr mozgalom fejlesztésében,
eredményességének, társadalmi elismertségének növelésében.
Nyugállományba vonulásakor 2001-ben rendőr ezredessé léptette elő az Országos Rendőrfőkapitány.
A polgárőr mozgalomban végzett, két évtizedes, kimagasló, áldozatkész társadalmi
aktivitása elismeréseként több alkalommal magas kitüntetésben részesült Márton Zoltán
úr. Kitüntetést vehetett át az Igazságügyi és Rendészeti Minisztertől, az Önkormányzati
minisztertől, valamint megkapta a polgárőrség legmagasabb kitüntetését a Kopácsi Sándor
Polgárőr Érdemrendet is.
Az OPSZ-ben végzett kimagasló munkája elismeréseként, az OPSZ Elnöke
tárgyjutalomban és dicséretben részesíti.
Az Országos Polgárőr Szövetség elismeréseit dr. Túrós András elnök úr adja át.
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a polgárőrsében végzett kiemelkedő munkájuk
elismeréseként
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Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata kitüntetésben részesíti

Budapestről
Ikladi Endre polgárőrt, a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagját, aki egyéb
hivatalos elfoglaltsága miatt nincs jelen, kitüntetését egy későbbi időpontban veszi át;
Baranya megyéből
Lakatos János urat, a Nagykozári Polgárőr Egyesület polgárőrét;
Bács-Kiskun megyéből
Varga Sándor urat, a Kelebia Polgárőr Egyesület vezetőjét;
Békés megyéből
Kesjár Mátyás urat, a Békés megyei Polgárőrök Szövetségének adminisztratív vezetőjét;
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
Csomor Benedekné asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség
gazdasági vezetőjét,
Csongrád megyéből
Magyari Béla urat, a Csongrád megyei Polgárőr Szövetség elnökét;
Fejér megyéből
Ábele Márton urat, a Csókakői Polgárőrség elnökét;
Győr-Moson-Soron megyéből
Dr. Borostyán Csaba urat, a Szent István Polgárőr Egyesület polgárőrét;
Hajdú-Bihar megyéből
Salánki Ágnes asszonyt, a Halápi és Nagycsere Polgárőr Egyesület elnöke,
Heves megyéből
Dénes Ferencné asszonyt, a Heves megyei Polgárőr Szövetség alelnökét;
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
Molnár András urat, a Cserkeszőlői Polgárőr Egyesület alapító tagját;
Komárom-Esztergom megyéből
Rostás János urat, a Nyergesújfalui Polgári Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
titkárát;
Nógrád megyéből
Szabó Lajos Attila urat, a Kisterenyei Polgárőrség elnökét, aki betegsége miatt most nincs
jelen, kitüntetését egy későbbi időpontban a Nógrád M Polgárőrszövetség Rendezvényén
veszi át;
Pest megye
Pártl József urat, a Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület elnökét;

37

Somogy megyéből
Peszt Péter urat, a Lellei Polgárőr Egyesület elnökét;
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
Váradi László urat, Demecser Városi Polgárőr Egyesület elnökét;
Tolna megyéből
Szalai József urat, a Gerjeni Polgárőr Egyesület elnökét;
Vas megyéből
Nagy Miklós urat, a Sorokpolányi Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület elnökét;
Veszprém megyéből
Mórocz István urat, Veszprém megyei Polgárőr Szövetség alelnökét;
Zala megyéből
Donáczy Dezső urat, a Polgári Szövetség Zalaegerszegért Bűnmegelőzési, Közlekedési
Egyesület elnökét.
Köszönjük szépen.

DR. HATALA JÓZSEF

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Küldött Értekezlet!
A mai napra tervezett munkánkat elvégeztük. Úgy gondolom, hogy eredményesek és
hatékonyak voltunk. Már mint levezető elnök, számomra már csak egy tisztség maradt.
Szeretettel meghívok mindenkit az étterembe egy ebédre. Szerény ebédre. Egyébként minden
kedves polgárőr barátom figyelmét felhívom, hazafelé közlekedés során vigyázzanak
magukra, a biztonsági övet kapcsolják be, és nem feltétlenül kell egy bolond szintjére
lesüllyedni, ha bolond, menjen, úgyis utolérjük. Jó utat kívánok! Sok sikert mindnyájatoknak!
Szervusztok!

Kmf.
Dr. Hatala József
levezető elnök

Kardos Pál
jkv. hitelesítő

Nemcsek Szandra
jkv. vez.

Nagy Károly
jkv. hitelesítő
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