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Napirendi javaslat

1. A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2012. szám)

(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Megnyitom az ülést, ismertetem a helyettesítés rendjét: Harangozó Tamás Lamperth
Mónikát, Turi-Kovács Béla Varga Istvánt, Kozma Péter Molnár Attilát, Balsai István Cser-
Palkovics Andrást, Vas Imre Papcsák Ferencet, Salamon László Rubovszky Györgyöt,
Horváth Zsolt pedig Gruber Attilát helyettesíti.

A mai napirendünk – mint tegnap jeleztük – a tegnap benyújtott és megkezdett, az
általános vitán már túl levő, a közterült rendjének fenntartása érdekében szükség egyes
törvények módosításával kapcsolatos T/3012. szám alatt előterjesztett törvényjavaslat. Az
imént fejezte be a munkáját az előterjesztő emberi jogi bizottság. E tények ismeretében fogjuk
majd az ajánlásunkat kiegészíteni; az ajánlás ezt még nem tartalmazza.

Kérdezem, ki az, aki elfogadja ezt a napirendet. (Szavazás.) 17 igennel, egyhangúlag
elfogadtuk.

A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/2012. szám); módosító javaslatok megvitatása

Az ajánlás 16 pontból áll.
Az 1. pontban Dorosz Dávid képviselő úr a cím megváltoztatását javasolja. Az

előterjesztő, mint említettem, tartott ülést, és nem támogatta a módosító javaslatot. A kormány
álláspontja?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5-en támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
12 nem. A bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott.

A 2. pont Harangozó Tamás képviselő úr javaslata, amelyet az előterjesztő nem
támogatott. Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Itt van Harangozó képviselő úr. Kíván indokolni? (Jelzésre:) Majd a
következőnél.

Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 5-en. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12
nem. Egyharmadot kapott.

A 3. pont Pálffy képviselő úr javaslata. Ezzel kapcsolatban az előterjesztő bizottság be
fog terjeszteni egy módosító indítványt, a 18. életév helyett a nagykorút fogja alkalmazni,
mert nem biztos, hogy az 18 éves, és különböző szempontok miatt a nagykorúságra érdemes
emberek lehessenek polgárőrök, ha esetleg csak 17 évesek is. Tehát ezzel kapcsolatban
várunk még egy indítványt. Így ezt a módosítást egyébként nem támogatta az előterjesztő. A
kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Ebben a formájában nem
támogatjuk.

ELNÖK: Így nem támogatja. Ki az, aki támogatja Pálffy képviselő úr jelenlegi
módosító indítványát? (Szavazás.) Nem kapott támogatást, így egyharmadot sem.

A 4. pont Gaudi-Nagy képviselő úr módosító indítványa. Az előterjesztő nem
támogatta. Kormány?
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DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Nem kapott támogatást.
(Jelzésre:) Gaudi képviselő úr az előbb még itt volt, de most éppen elment, mert vendégei
vannak.

Az 5. pont Gyüre Csaba képviselő úr javaslata. Az előterjesztő nem támogatta.
Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Nem kapott egy
támogatást sem, így egyharmadot sem.

A 6. pont Harangozó képviselő úr javaslata. Ezt az előterjesztő nem támogatta.
Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ehhez kíván hozzászólni a képviselő úr. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Sok
esetben összefüggenek természetesen a javaslatok, amelyek egyetlen problémát szeretnének
megoldani, de szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy megítélésünk szerint az a
megoldás, amelyet az emberi jogi bizottság most a kormány támogatásával a parlament elé
terjeszt, könnyen lehet, hogy nem fogja kiállni akár az alkotmányosság próbáját sem. Hiszen a
polgárőrség – nem tudom elégszer hangsúlyozni – az egyesülési törvény alapján létrejövő
társadalmi szervezet, amely ugyan bizonyos résztevékenységében közfeladat ellátásában is
részt vesz, viszont több egyéb tevékenységével nem vesz részt közfeladat ellátásában. Ezért
megítélésünk szerint általában a polgárőrség és a polgárőr működési feltételéül szabni a
rendőrséggel való együttműködést, jóval meghaladja az arányosság és az egyesülési jog
elfogadható korlátozását. Ezért az én javaslatom, amely itt fekszik, az arról szól, hogy
természetesen polgárőr-egyesületet alapítani, abban részt venni bárkinek lehet, de azon belül,
amennyiben a polgárőr és a polgárőrség konkrétan, a törvényben egyébként is felsorolt
közrend és közbiztonság tevékenységében való részvételt, illetve a körözött személy
felkutatásában való részvételt vagy egyébként a felsorolt tevékenységi körök közül legalább
hármat ellát, akkor legyen kötelező a rendőrséggel való együttműködés, hiszen ez az, amiről
beszélünk, a közrend és a közbiztonság fenntartásában való részvétel.

Nagyon tartunk tőle, hogy nem fogja kiállni az idő próbáját az a megoldás, amelyet az
emberi jogi bizottság egyébként beterjesztett. Ezzel kapcsolatban az összes többi korlátozás,
ami egyébként elfogadható, és mint látják, nemhogy elfogadható, az én javaslatomban még
tovább is van cizellálva, hiszen nemcsak a 18. évet és a cselekvőképességet, a büntetlen
előéletet követelnénk meg, hanem a személy- és vagyonvédelemmel összefüggő
foglalkozástól eltiltás hatálya alá tartozást is kizárnánk; azt hiszem, ezt nem kell külön
indokolni. A közügyektől való eltiltást is egy ilyen tevékenységben kizárnánk; talán ezt sem
kell külön indokolni. Ezeket is mind-mind érdemes és kell is előírni, pontosan a rend
fenntartása érdekében, de csak és kizárólag azokra a tevékenységekre, ahol a polgárőr-
egyesület mint egyesületi forma konkrétan a közhatalmi tevékenységek ellátásában
segédkezik; azt egyébként soha nem is láthatja el, hiszen sem intézkedési jogosítványa, sem
egyéb jogosítványa – a tévedések elkerülése végett – a polgárőrségnek most sincs.
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A módosítás másik fele pedig egy sokkal hatékonyabb eszközt adna a rendőrség
kezébe, hogy például a gyöngyöspatai helyzetet, az ilyen konfliktusok eszkalálódását meg
tudja akadályozni. Hiszen ha az MSZP-s képviselőtársaim is figyelnének, amikor beszélek
(Derültség.), akkor elmondanám nekik is, hogy a polgárőrszervezetek működését abban a
tekintetben, amikor a rendőrségi törvény alapján egyébként most is meglévő eszközzel a
rendőrség fokozott ellenőrzést hajt végre, mindenki tudja, aki ismeri a törvényt, hogy ezt csak
indoklással és csak megfelelő időszakon keresztül lehet fenntartani. Abban az időszakban
akár a polgárőr-egyesület ezen típusú tevékenységének a felfüggesztését is kérheti, és
amennyiben ezt a tevékenységet nem függeszti föl az egyesület, akkor jöhetne szóba a
szabálysértési vagy büntető törvénykönyvi fellépés az egyesület tagjaival szemben.

Ezt szeretném kérni, hogy gondolják át és támogassák. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás, kérdés? (Nincs.) Szavazunk. Tehát az
előterjesztő és a kormány nem támogatta az indítványt. Ki támogatja az MSZP javaslatát?
(Szavazás.) 5-en. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem; egyharmadot kapott.

Következik a 7. pontban Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Ez az előterjesztő
támogatta, és ha jól tudom, a kormány is támogatta, ugye?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Hozzászólás van-e? (Nincs.) Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.)
Egyhangúlag támogatja a bizottság. Köszönöm; ehhez hozzátartozott a 10. pont is.

A 8. pont ugyancsak Harangozó képviselő úr javaslata. Az előterjesztő nem támogatta.
Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egyetlen dologra szeretném fölhívni a
figyelmet, és tudom, hogy itt van két ügy, ami nem biztos, hogy összefügg, de kapcsolódó
módosító javaslattal szerintem ezt kezelni kellene, és ezt most a kormány képviselője felé
külön kérném. Az előterjesztőtől kérdezem, illetve a kormány képviselőjétől, valaki mondja
meg, hogy kinek igazolja magát a polgárőr: az állampolgárnak? A polgárőrnek sem
igazoltatási joga, sem intézkedési joga nincs az állampolgárral szemben, és nyilván az
állampolgárnak sincs a polgárőrrel szemben sem igazoltatási, sem visszakérdezési joga ilyen
tekintetben, hiszen nem ez a funkciója. Ha valaki igazoltathatja a polgárőrt arról, hogy ő
valóban jogszerűen lép-e föl vagy tevékenykedünk, az szerintünk is kizárólag a rendőrség,
akivel a megállapodása megvan, és aki ezt az okiratot róla kiállítja. Tehát még egyszer
mondom, ne keverjük össze: a polgárőrnek nincs intézkedési joga az állampolgárral szemben!
Amit láttunk Gyöngyöspatán, pontosan az egyik legfelháborítóbb, hogy polgárőr-egyesület
nevében állampolgárokat vegzáltak és igazoltattak – de ez egyszerűen törvénysértés. Tehát
innentől kezdve szerintem fordítva sem működik az, hogy megy az állampolgár, odamegy a
polgárőrhöz, hogy és akkor igazolja magát, mert ehhez nincs semmi köze. Kettejük között
elvileg nincs fizikai, az állam által engedélyezett érintkezés.

Tehát azt javasolnám, hogy akár csak az első részét a módosító javaslatnak, akár ha
kell, beadjuk kapcsolódóként, vagy adják be önök, nekem mindegy, de a rendőrség
felhívására legyen köteles a polgárőr igazolni magát, különben ezzel a szabállyal ott fogják a
polgárőröket esetleg provokálók, ennek a joghézagnak a visszaélésszerű használói majd
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vegzálni mindenhol az utcán, hogy a polgárőrök igazolják magukat. Köszönöm szépen. (Dr.
Gaudi-Nagy Tamás visszaérkezik az ülésre. )

ELNÖK: Köszönöm. Tehát az előterjesztő és a kormány nem támogatta. Kérdezem, ki
az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 5-en. Ki ellenzi? (Szavazás.) 12-en; egyharmadot
kapott.

A 9. pont Gaudi képviselő úr javaslata. Ezt az előterjesztő nem támogatta. A kormány
képviselője?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatta. A képviselő úr szót kér.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A javaslat lényege az, hogy ne lépjen be a
rendszerbe az a szabály, amelyet a törvényjavaslat irányoz, mégpedig az, hogy ha a
törvényjavaslat szellemében és betűje szerint járnánk el, akkor a helyi polgárőrszervezetek
nagyon komoly akadályba ütköznének abban, hogy területen kívül járjanak el. Márpedig a
jelenlegi közbiztonsági válsághelyzetben nem korlátozandó, hanem inkább tágítandó ez a
lehetőség. És ha a szövegezést nézzük, különösen az eredeti javaslat (4) bekezdését, akkor ott
azt látjuk, hogy ezek konjunktív feltételek, tehát a rendőrség mellett sok más egyéb
szervezettel is együttműködési megállapodást kell kötni annak a helyi polgárőrszervezetnek,
amelyik működési területén kívül szeretne eljárni. Ez szerintünk abszolút indokolatlan, és
igazából a rugalmas szolgálatvezénylést nehezíti el. A javaslatunk pedig azt célozza, hogy
lényegében a mostani gyakorlat álljon fenn, nyilván azzal, hogy együttműködési
kötelezettsége van természetesen minden polgárőrszervezetnek, de ne fosszuk meg most a
polgárokat attól a lehetőségtől, hogy a jobb erőben levő polgárőrszervezetek megsegítsenek
bajban levő településeket.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs, akkor szavazni fogunk. Tehát sem az
előterjesztő, sem a kormány nem támogatta. Kérdezem, ki az, aki támogatja. Gaudi-Nagy
Tamás Gyüre Csabát is helyettesíti. (Szavazás.) 2 igen. Ki ellenzi? (Szavazás.) 17-en.
Egyharmadot sem kapott.

A 10-esről szavaztunk.
A 11. pont Harangozó képviselő úr javaslata. Az előterjesztő nem támogatta. A

kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5-en. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem.
Egyharmadot kapott.

A 12. pont Pálffy István képviselő úr javaslata. Itt észleltük azt, hogy túlterjeszkedik
az indítvány; egyébként az előterjesztő nem támogatta. A kormányt is megkérdezzük.

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Igen, Salamon képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, de ha nem házszabályszerű, akkor
erről döntsünk, és akkor nem kell tudunk, hogy a kormány támogatja-e.
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ELNÖK: Igen, bocsánat, arról kell döntenünk. Akkor tehát egyetértünk-e a Jogi
Főosztály véleményével, hogy az indítvány túlterjeszkedik a törvényjavaslaton? Aki egyetért
ezzel, azt számoljuk! (Szavazás.) Ez 15 igen, akkor nem is kell tovább tárgyalnunk ezt.

A 13. pont Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő nem értett vele egyet.
Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja Dorosz Dávid javaslatát? (Szavazás.) 2-en;
egyharmadot sem kapott.

A 14. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Az előterjesztő nem értett vele
egyet. A kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úr?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Rövid indoklást szeretnék fűzni hozzá. Az
általános vita már lefolyt, ott igazából már elmondtuk. Szerintem aránytalan és szükségtelen
ez a szankcionálási szint. Ez elrettentő hatással bírhat azokra, akik teljes mellszélességgel és
tisztességgel szeretnék végezni a polgárőr-tevékenységüket, de adott esetben ha egy kisebb
adminisztratív szabályt átlépnek vagy éppenséggel belecsúsznak abba az egyébként teljesen
flexibilisen, gumiszerűen értelmezhető jogszabályhelybe, hogy tevékenységlátszatot kelt,
tehát közrend fenntartására irányuló tevékenység látszatát keltik – ugye, ezt is megvitattuk
már –, úgy gondolom, hogy ez egy normavilágosság elvét sértő szabályozású szabálysértés.
Tehát mind a kettő összhatásában a közbiztonsági helyzet romlását eredményezheti, és
azokkal szemben ad a rendőrség számára eszközöket, akikkel szemben éppen a bátorításnak
és támogatásnak lenne helye. Ezért javaslom ennek a két szabálysértésnek az elhagyását.

ELNÖK: További hozzászólás nincs. Ki támogatja a képviselő úr javaslatát?
(Szavazás.) 2-en. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17-en. Egyharmadot sem kapott.

A 15. pont Volner János képviselő úr javaslata. Az előterjesztő nem értett vele egyet.
Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2-en
támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17-en. Egyharmadot sem kapott.

Az utolsó pont Harangozó Tamás képviselő úr javaslata, amelyet az előterjesztő úgy
támogatott, hogy egy bizottsági módosító indítvánnyal az utolsó mondatot, tehát a „ha”-val
kezdődő utolsó mondatot elhagyja. Ezzel kapcsolatban kérjük a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): A bizottsági módosító
indítvánnyal támogatja a kormány.

ELNÖK: Tehát ebben a formájában nem. Sajnos úgy még nem tudjuk értékelni.
Vagyis az előterjesztő emberi jogi bizottság szándékának megfelelően támogatja a kormány.

Hozzászólás?
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az emberi jogi bizottság üléséről jőve, ott is
szóba került ez a rendelkezés, valóban, ott vitatkozott ezen a bizottság. Én azon az állásponton
vagyok, hogy éppen az elhagyni kívánt mondat egyébként ennek a módosító javaslatnak egy
fontos része, egy jó, támogatható része. Mert a lényeg éppen az, hogy ha polgárőrszervezet
működésének törvényes feltételei fennállnak, akkor ebben a rendőrség köteles legyen
megkötni az együttműködési megállapodást harminc napon belül. (Dr. Gyüre Csaba
megérkezik az ülésre.) Ez pontosan azt a visszásságot küszöbölné ki a rendszerből, hogy
egyfajta szubjektív válogatás tárgya lehessen az, hogy a rendőrség mely
polgárőrszervezetekkel köt megállapodást vagy melyekkel nem. Úgyhogy azt kell mondanom,
az eredeti formájában támogathatónak tartom ezt a javaslatot; remélem, ebben Gyüre Csaba
képviselőtársam is egyetért (Dr. Gyüre Csaba: Hogyne! – Derültség.), hiszen ez garanciális
elveket épít be a rendszerbe, és pontosan ez az, amit mi hiányoltunk. Tehát soha nem azt
mondtuk, hogy a teljes, korlátlan szabadsággal kell eljárni a közrend fenntartása érdekében
aktív civileknek, hanem igenis, ez egy szabályozott, ugyanakkor garanciákkal védett rendszer
legyen, hogy világnézeti, politikai és egyéb szempontok ne iktathassanak ki olyan
szereplőket, akik egyébként hasznosak és fontosak munkájuk révén.

ELNÖK: Harangozó képviselő úr kért szót, utána Salamon László.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ezzel, ha az utolsó
mondat elmarad, akkor gyakorlatilag a javaslat lényegét és lelkét veszik el a dologban. Nem
ahhoz szeretnénk menlevelet és felhatalmazást adni, hogy innentől kezdve a kormány és ezen
belül a rendőrség, nem tudom, valamilyen sajátos szempontok szerint döntse el, hogy ki a jó
polgárőr-egyesület és ki nem. Azt gondoljuk, hogy egyrészt le kell zárni az időpontot, mert a
mostani javaslat szerint a harmincadik napig kezdeményezni kell, de nincs vége a történetnek;
szerintem ez a törvénynek magát a végrehajtását teszi megkérdőjelezhetővé, ami biztos, hogy
nem a kormánypártok és a kormány szándékával egyező megoldás. De azért azt rögzíteni kell,
hogy aki az e törvényben megjelölt kritériumokat teljesíteni tudja, azzal a rendőrségnek
mérlegelési jog nélkül megállapodást kell kötnie. Ennek az egész törvénynek pontosan az a
lényege, hogy rögzíti, milyen feltételek mellett lehet működni, és ha azt megszegik, akkor
nyilvánvaló szabálysértési és büntetőjogi válasza van rá az államnak. De nem az a megoldás,
hogy vélt vagy valós, adminisztratív dolgokkal fogják korlátozni a polgárőrségek
megalakulását, és most éppen majd a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel nem kötnek
megállapodást, jövő héten pedig majd a szekszárdi polgárőr-egyesülettel nem kötnek
megállapodást, mert nem tudom, miért.

Azt gondolom tehát, azt azért rögzíteni kellene, hogy a rendőrségnek kötelessége, ha a
törvényi feltételek fennállnak, mindenkivel megkötni a megállapodást. És nyilvánvalóan a
működés során fog kiderülni az, hogy rászolgáltak-e erre, illetve hogy kell-e velük szemben
szankciót alkalmazni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Számomra az jelent kérdést akkor, amikor egy
szabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő – mert hiszen erről van szó –, hogy ennek a
szerződésnek meg vannak-e határozva az egészen pontos, egyetemes feltételei országos
szinten. Mert ha nincsenek? – akár kérdezem is a képviselő urat; látom, hogy a polgárőrség
témakörében nagyon otthon van, én nem vagyok annyira otthon. Tehát ez a szabály egy
szerződéskötési kötelezettségről szól. Ezt én akkor tudom elvileg egyáltalán támogatni,
hogyha létezik egy olyan, mondatról mondatra meghatározott feltételrendszer, egy – ezt most
csak idézőjelben mondom – „blankettaszerződés”, amelyet automatikusan alá kell írni, és
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akkor rendben van, akkor tudom ezt értelmezni. Különben a polgári jogtól megfertőzött
elmével – bár tudom, hogy ez nem polgári jogi jogviszony – abból indulok ki, hogy egy
megállapodás két fél kölcsönös, egybehangzó akaratnyilatkozatával jön létre. És azt előírni,
hogy kössék meg, ez engem a tervgazdálkodás időszakára emlékeztet. Ott voltak ilyen
szabályok a polgári törvénykönyvben, szerződéskötési kötelezettség, de ott föl volt jogosítva
bizonyos szerv a tartalom meghatározására. Tehát ha ezek a dolgok nem tisztázottak, akkor ez
egy, most feltéve, de meg nem engedve… (Dr. Bárándy Gergely és dr. Harangozó Tamás
felé:) Képviselő urak, nincs értelme akkor a bizottsági ülésnek, ha nem figyelünk egymás
érveire! (Dr. Bárándy Gergely: Erről beszélünk.) Én komolyan veszem a módosító javaslatát.
(Dr. Harangozó Tamás: Csak keressük a megoldást.) Jó, de tiszteljük meg egymást, és
figyeljünk ilyenkor! Már ne haragudjon, hogy ezt kérem, de akkor nem strapálom magam!
Szeretném érteni ezt a dolgot, és elmondani a gondolataimat.

Én tehát azt gondolom, hogy ha és amennyiben ez egyébként a közrend fenntartása
szempontjából egy járható és elfogadható megoldás, akkor is probléma számomra, hogy mi
lesz annak a szerződésnek a tartalma. Ha ez nincs így – idézőjelben mondom –
blankettaszerződésszerűen meghatározva, akkor ki fogja eldönteni, hogy ki a hibás, ha nem
létre az egybehangzó akaratnyilatkozat? Tehát úgy érzem, hogy ennek a szabálynak az ide
bevétele e kérdések megválaszolása nélkül illúzió, és nem alkalmas a célja betöltésére.
Úgyhogy azt azért nagyon gondoljuk meg, hogy szerződéskötési kötelezettséget mikor írunk
elő. Akkor nyilván egyértelműnek kell lenni minden tekintetben, minden aprólékos
összefüggés tekintetében, hogy mi annak a szerződésnek a tartalma. Nem tudom, hogy ez meg
lenne-e határozva valahol. Ha ilyen nincs, akkor nem lehet elvi szinten sem támogatni. Most,
még egyszer mondom, abba nem is bocsátkoztam bele, hogy ez a közrend és közbiztonság
szempontjából jó szabály-e, hanem kizárólag szigorú jogi megközelítéssel értelmeztem vagy
értékeltem a javaslatát.

Nekem tehát ez a problémám ezzel a javaslattal. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Salamon László képviselőtársam elmondta, hogy ez a jogszabályhely vagy módosító javaslat
számára a tervgazdálkodást idézi. Hát, számomra pedig az eredeti javaslat az ötvenes éveket
idézi. Hiszen ez egyértelműsíti, hogy ha belekerülnek a Harangozó Tamás által leírtak,
mégpedig az, hogy nem egyéni mérlegelési lehetősége a rendőrségnek, hogy kivel köt
szerződést és kivel nem, hanem ha a törvényi feltételek fennállnak, akkor köteles megkötni,
ez biztosít jogi garanciát arra, hogy nem politikai lépések és döntések fognak születni, hanem
a demokratikus jogállamiság keretein belül tudnak maradni mind a rendőrség, mind pedig a
polgárőrségek. Ez ennek a legalapvetőbb biztosítéka. Amennyiben ez nem kerül bele, hogy
köteles megkötni, teljesen egyértelmű, hogy amint láttuk, mi történik az elmúlt években, akár
az elmúlt nyolc esztendőben, akár az elmúlt egy évben, amikor azt látjuk, hogy sajnos a
politika igen-igen erőteljesen rányomja a bélyegét a rendőrség működésére, és amikor ezt
mondtam, akkor még rettenetesen finoman fejeztem ki magam. És nyilvánvaló, hogy ha ez
marad bent a szövegben, ami csak lehetőséget ad a szerződés megkötésére, akkor ismerjük az
illetékes minisztérium hozzáállását, amely gyakorlatilag az országból kitiltaná a Szebb
Jövőért Polgárőr Egyesületet; itt, Magyarországon semmilyen lehetősége, törvényes
lehetősége nem lesz annak, hogy polgárőrfeladatokat ellássanak. Tehát gyakorlatilag a
nemzeti kirekesztés programja valósul meg továbbra is a nemzeti gondolkodású emberekkel
szemben, a nemzeti érzelmű, a szolidaritást felvállaló emberekkel szemben, a nemzeti
kirekesztés programja. Hiszen annak a rendőrkapitánynak, aki meg meri kötni ezt a szerződést
a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel, annak valószínűleg már nem lesz szebb jövője a
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testületben, de semmilyen jövője és semmilyen előrelépési lehetősége sem, ezt már nagyon jól
tudjuk. És tegyék a szívükre a kezüket, kedves fideszes, KDNP-s képviselőtársaim: ezt önök
is éppen úgy tudják, mint ahogy én tudom.

Úgy gondolom, nem szabad annak a lehetőségétől megfosztani az állampolgárokat,
hogy részt vegyenek ezekben a polgárőri feladatokban, pusztán politikai döntések miatt, hogy
ez politikailag, világnézetben közelebb áll hozzánk, tehát ők részt vehetnek. Aztán majd jön
egy kormányváltás valamikor, akkor pedig ezeket tesszük ki, és egy másik polgárőrséget
fogunk fölvenni. Elképesztő, ha a politikát ilyen szinten visszük bele a polgárőrségbe, úgy,
hogy a polgárőrségek gyakorlatilag a politikának alárendelten fognak működni.

Azonos feltételeket, azonos esélyeket kell teremteni mindenkinek. Ez pedig egyetlen
módon valósítható meg: akkor, ha mindenki számára, aki megfelel a jogszabályi
feltételeknek, a lehetőségek adottak. És abban az esetben, ha ez a polgárőrség, amelyikkel
megkötötte a szerződést a rendőrség, sorozatosan jogszabályt sért, a polgárőri tevékenység
ellátására méltatlanná válik, akkor a rendőrség ez alapján fel fogja bontani a szerződést. De a
lehetőséget mindenkinek egyformán meg kell adni, ez alapvető jogállami követelmény.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gyüre Csaba mostantól Staudt Gábort helyettesíti. Szót kért Harangozó
képviselő úr, Bárándy Gergely, Turi-Kovács Béla.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, Salamon
képviselőtársamnak szeretnék válaszolni. Maga az egész törvény arról szól, hogy
együttműködési kötelezettséget írunk elő egy társadalmi szervezetnek. Tehát a törvény
erejénél fogva nincs itt szó már semmiféle polgári jogi szintű együttműködésről; a törvény
erejével és szigorával együttműködési megállapodáshoz kötjük egyáltalán a tevékenységüket,
a létezésüket. Úgyhogy itt már egyértelmű közhatalmi szintű dologról beszélünk.

A másik, hogy az együttműködési megállapodás tartalma nemhogy rendeleti szinten
vagy blankettaszerződésben, hanem itt a törvényben törvényi szinten leírva és garantálva van.
Az én 6. számú javaslatom pontosan azért szerette volna a „különösen” szót elhagyni, hogy ne
legyen még félreértés sem a történetben, hanem egyértelmű legyen, hogy az együttműködés
„a tevékenységek közös ellátását, szakmai tevékenység segítését, tevékenység
összehangolását, képzésen való részvételt”, tehát törvényi szinten szabályozza, hogy mit kell
tartalmaznia ennek a rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési megállapodásnak. Mondom,
itt fel van sorolva törvényi szinten, nemhogy rendeleti vagy akármilyen mellékleti szinten.

Az, hogy a „különösen” szó benne van, azért szeretném kivenni, hogy elejét vegyük
annak, hogy és akkor még mi igen és mi nem. Szerintünk ez így teljesen rendben van a
törvény erejénél fogva.

Még egyszer tehát csak annyit szerettem volna mondani, hogy értem, amit a
képviselőtársam mond, de pont ez a törvénynek az egész szándéka, és az előterjesztőnek az
egész szándéka az, hogy az, hogy ez két úgymond egyenrangú félnek a polgári jogi szintű
szerződése, nem működik, ezért az állam mint az egyik fél, törvényben kötelezi a civil alapon
összeszerveződő egyesületeket, hogy ezt a tevékenységet bizony csak akkor végezhesse,
hogyha a törvénynek megfelelően ezeket a megállapodásokat megköti, aminek, mondom, még
egyszer, a tartalma itt a törvényben benne van, hogy mit kell tartalmaznia.

S azzal egyet kell értenem, hogy az esélyt, a lehetőséget, hogy egy egyesülési
formában emberek akár a saját településük érdekében összefogjanak, egyesületet alapítsanak,
és a helyi rendőrséggel megkössék a szerződést, ha a törvényi feltételek fennállnak, azt nem
lehet szerintem diszkrecionális jogkörbe tenni, azt meg kell adni mindenkinek. És nagyon
helyesen – ezért nem is engedtük és nem is szavaztuk meg, hogy a szabálysértési és a büntető

tényállásokat kivegyük a törvényből –, a lényege és a lelke az egésznek az, hogy amennyiben
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azt megszegik, akkor viszont az államnak legyen eszköze közbelépni. Úgyhogy ezt legalábbis
én így látom. Köszönöm.

ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Olyan értelmű aggályaim nekem is vannak,
hogy ha a polgárőrséget egy speciális egyesületnek tekintjük, és egy speciális egyesület
létrejöttéhez törvényi előírásokat alkalmazunk, amelyeknek a betartását elvárjuk az egyesület
létrejöttéhez és működéséhez szükségesnek ítéljük, akkor a törvénynek ezt vagy tartalmaznia
kell, és abban az esetben elégséges, ha a törvényre hivatkozunk, és azt mondjuk, hogy azt
teljesíteni kell, és akkor meg kell kötni a szerződést; vagy ha nem tartalmazza a törvény,
akkor a törvénybe ezt bele kell tenni. Mert azt én is nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy
diszkrecionális joga legyen minden egyes rendőrhatóságnak, amely önmaga fogja eldönteni,
hogy melyek a feltételek. De következésképpen itt most arról vitatkozunk, hogy a törvényben
hiányosan vannak fölsorolva azok, amik föl vannak sorolva, és azt ki kell egészíteni –
bármivel; nem tudom, hogy ki kell-e –, vagy pedig a teljességét tartalmazza. És ha a
teljességét tartalmazza, akkor nem értem, hogy ha ennek a betartása és megtartása esetén
jelentkezik valaki egy szerződéskötésre, akkor milyen jogcímen lehet elutasítani. Akkor
hiányzik a jogcím ehhez, illetve aki elutasítja, az törvényszegést fog elkövetni.

Tehát ha egy picikét jóhiszemű vagyok, akkor azt is mondhatom, hogy talán elégséges
a mondat elhagyása esetén is, mert a vita aztán következik, amikor a törvényi szabályozás
ellenére elutasítják. De kérdés, hogy erre szükség van-e. Úgyhogy itt én is azt gondolom,
hogy ezt azért érdemes kivitatni.

ELNÖK: Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Kifejezetten a kormány képviselőjéhez lenne egy
kérdésem, annak tükrében, amit Harangozó képviselő úr mond. Egy ilyen együttműködési
szerződés – szerintem, ahogy én értelmezem Harangozó képviselő úr szavait, és lefordítom a
magam nyelvére vagy a magam megszövegezésére – úgy kellene hogy szóljon, ahogy a
képviselő úr képzeli, hogy egy mondat: szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2006.
évi LII. törvény szabályai szerint együttműködnek; pont, aláírás. Ebben az esetben tudom
elképzelni a szerződéskötési kötelezettséget. Vagy pedig az a kérdésem, hogy a törvényben
foglalt kötelezettségek további részletezése egy szerződés tárgyát képezheti-e vagy sem. Ez
ugyanaz, amiről Turi-Kovács Béla beszél.

Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy valóban törvényben kell minden részletét
szabályozni e kérdéseknek, bár megjegyzem, hogy ez a kérdés kicsit összefügg a Dorosz
képviselő úrnak az ajánlás 13. pontjában írt javaslatával is. Ő is, úgy gondolom, hogy ezzel a
problémával foglalkozik. Mi nem támogattuk az imént ezt a javaslatot, de ő egy törvényi
felhatalmazáson alapuló kormányrendeletben gondolja – gondolom – a részletesebb
szabályozást. Tehát tényleg az a kérdés, hogy mi az elképzelés: egy ilyen írásbeli
együttműködési megállapodás tartalmazhat-e további feltételeket – nem is feltételeket, én
inkább részleteket mondanék – részleteket, mint ami ebben a törvényben van, és ezeknek a
részleteknek a kidolgozása milyen jogi formában történik? Lesz egy egységes elképzelés,
mondjuk, a rendőrség számára egy belső utasítás arra nézve, hogy milyen feltételekkel köthet
ilyen megállapodást; ez is egy járható út, hogy meghatározza az ORFK szintjén ezeket a
feltételeket országos érvénnyel; vagy pedig hogyan?

Tehát tényleg nem ártana, ha többet látnánk ahhoz képest, hogy a probléma most
ebben a pillanatban túlmegy a Harangozó képviselő úr javaslatán egy kicsit. Mert most
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tényleg azt vizsgáljuk, vagy arra volnék én kíváncsi, hogy ez az együttműködési
megállapodás tartalmilag hogyan nézhet ki.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Istenigazából nekem egyetlen problémám van, és hallgatom az egyébként
számomra tökéletesen elfogadható és logikus érveket – legalábbis többségét tekintve –, de
abban az esetben, ha ez a törvény, amely egy feles törvény, egy egyesület működését
bizonyos feltételekhez köti – általában véve, ha jól értem, a működését –, akkor azzal a
problémával szembesülünk az én meglátásom szerint, hogy egy feles törvény korlátoz olyan
jogköröket, ami az egyesülési törvényben jelenik meg. És ezt mindannyian tudjuk és látjuk,
hogy ez a módszer alkotmányellenes. Tehát olyan jogköröket, amelyeket az állampolgároknak
kétharmados törvény biztosít, nem lehet feles törvényben korlátozni. Márpedig, ahogy látom,
ez ezt teszi.

És az az érvelés egyébként, legalábbis az a része Salamon képviselő úr érvelésének,
ami a polgári jogviszonyokkal hasonlítja össze ezt a megállapodást, azt gondolom, alapjaiban
téves, hiszen a polgári jogviszonyokban két egyenlő fél áll egymással szemben; ebben az
esetben pedig az állam és az állampolgárok vagy az állampolgárok egy csoportja áll
egymással szemben.

Anélkül, hogy értenék igazán a polgárőrséghez és a rendészeti tárgyú
jogszabályokhoz, azt tudom mondani, hogy ezek általános jogelvek. Tehát azt gondolom, ezt
a kettőt összehasonlítani nem lehet. Hadd fogalmazzak úgy, hogy ez nem egy szerződés; a
megállapodás inkább kifejezi ennek a lényegét, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy
engedélyezési jogköre az államnak. Tehát nem érdemes ezt a polgári jog terrénumára terelni,
és nem érdemes a polgári jogviszonyokkal összehasonlítani. De mondom, ez az érvelésnek a
hibája.

Az azonban, hogy olyan jogköröket korlátoz ez a feles törvény, ami kétharmados
jogszabályban van rögzítve, ez viszont kifejezetten alkotmányellenességet fog eredményezni.
Úgyhogy ezért kérem a tisztelt előterjesztőt, fontolja meg azt, hogy az ezeket kiküszöbölő

módosító javaslatokat mégis támogatja; vagy ahogy egyébként a kormányzati munkában
mostanában szokás, akár szó szerint a kormány benyújtja ugyanazt, nehogy egy ellenzéki
képviselőnek a javaslata kerüljön elfogadásra.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kormány képviselője kíván szólni.

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen tegnap többször elhangzott, hogy maga a
közrend, közbiztonság fenntartása közhatalmi tevékenység, kizárólagos állami tevékenység.
Most az ebben való közreműködés kapcsán – ugye, közreműködésről beszélünk, és nem
tevékenység végzéséről – előírni az ott hatásköri illetékességgel rendelkező rendőrség részére,
hogy ha akarsz, ha nem, akkor is közre kell működni, és akkor is be kell vonnod a
tevékenységbe, ha nem akarsz vele együttműködni, pont ez lenne alkotmánysértő, ha ezt a
kötelezést előírnánk, és ellentétes lenne egy kétharmados törvénnyel: a rendőrségi törvénnyel.
Magát azt, hogy egyesületként létrejön az egyesülési jog alapján, semmi nem korlátozza;
olyan egyesületet alakíthatnak a polgárőrök, amilyet akarnak. De amikor be akar lépni egy
közhatalmi tevékenységbe – és ezt válasszuk szét: nemcsak rendőrségi, adóigazgatási,
katasztrófavédelmi –, akkor bizonyos szabályokat neki be kell tartani. Ha annak nem tud
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megfelelni, hogyan tudok előírni, mondjuk, egy katasztrófavédelmi együttműködési
kötelezettséget, ha az a szervezet alkalmatlan a feladat ellátására? És úgy vonjam be, hogy
gyakorlatilag én vállalok érte felelősséget? Én még nem láttam olyan törvényt, amelyikben a
polgárőrség nevesítve lenne, mint közbiztonsági-közrendvédelmi feladatokat ellátó szervezet,
és úgy kívánják ezt létrehozni, mint egyesületet. Nem; az egyesület létrejön az egyesülési jog
alapján, és ott az önkéntesség alapján közre akarnak működni a helyi közbiztonság-közrend
fenntartásában. Ha az ott lévő, államilag oda kinevezett, hatásköri illetékességgel rendelkező
rendőr szervezettel együtt akar működni, akkor együttműködési megállapodást kell kötni,
tehát ezzel semmi gond nincs. De hogy kötelező legyen a felelősséggel bíró szervezetnek,
hogy együttműködési megállapodást kössön, ezt kizárt dolognak tartom. Ez lenne egyébként
alkotmánysértő véleményem szerint. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Teljesen fordított látásmód. –
Dr. Gyüre Csaba: Politikai látásmód.)

ELNÖK: Akkor tehát most határozatot hozunk. A 16. pontról van tehát szó, amelyet
az előterjesztő a később ismertetendő módon támogat, a kormány képviselője a módosító
indítvány szerint támogatta. Kérdezem, ki az, aki a jelenlegi formájában támogatja.
(Szavazás.) Igen, egyhangú. (Dr. Salamon László: Bocsánat, a 16-ost én nem támogatom!)
Akkor nem egyhangú, akkor két kivétellel támogatja a bizottság.

Kiosztottunk két javaslatot – ez már majdnem jó. Az a probléma vele, hogy az
előterjesztő nem adhat be módosítást, tehát ezt nekünk kell beadni bizottsági javaslatként.

A Lukács Tamás által aláírt javaslatot mi fogjuk beadni: ez tehát a 18. életévre más
megoldást, nagykorúságot ír elő az elmondottak alapján. Ezt már megtárgyaltuk, tehát hogy
ne 18. életév legyen előírva, hanem nagykorúság. Az lehet 17 éves is; katona is lehet egy 17
éves ember, fegyveres szolgálatot elláthat. Kérdezem tehát, ki az, aki azzal egyetért, hogy az
alkotmányügyi bizottság adja be ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság
elfogadta.

Van még egy ilyen ügyünk. Steiner Pál egyébként Ipkovich Györgyöt helyettesíti.
(Jelzésre:) Igen?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, van itt előttem egy másik bizottsági
javaslat is.

ELNÖK: Arról beszélgetünk most. Tehát az imént Harangozó úrnak a 16. pontban
megtárgyalt módosító indítványa kapcsán az utolsó mondat elhagyásáról van szó. Az
előterjesztő bizottság ezt így látta jónak, de mivel ők nem tudnak benyújtani módosítást, ezért
ezt is mi fogjuk benyújtani. Ezt tehát az előterjesztő támogatta és a kormány is támogatta.

Kérdezem, ki ért azzal egyet, hogy így benyújtsuk mi bizottsági módosító
indítványként; és azt a kapcsolódót el is hagyjuk onnan, mert az akkor nem kell, az tévedésből
került oda. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) 12 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 8 nem
mellett a bizottság benyújtja. Köszönöm szépen.

Igen, parancsoljon, képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnézést, biztosan velem van a baj, csak én azt
néztem, hogy a 16-ost támogattuk, az pedig ellentmondásban van ezzel az indítvánnyal. (Dr.
Bárándy Gergely: Abszolút ellentmondásban van. Így van.) Én csak szeretném
megmagyarázni, hogy miért nem szavaztam meg.

Engem a 16-osban az utolsó mondat zavar, a bizottsági elnöki javaslat ezt kiküszöböli,
a Lukács Tamás elnök úr által jegyzett másik javaslat – nincs száma – ezt kiküszöböli, ezt
támogatom. De jelzem, hogy a bizottság egymással ellentmondó javaslatot támogat.
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ELNÖK: Meg fogjuk oldani a problémát. (Dr. Salamon László: Köszönöm.) Úgyis
találkoznunk kell kapcsolódó módosító javaslatok miatt a jövő héten; dolgozunk még ezen a
törvényen.

Szeretnék mindenkit arra figyelmeztetni, hogy a jövő héten kedden 8 órai kezdettel
miniszteri meghallgatásokat tartunk; az évente esedékes meghallgatásokról van szó a
belügyminiszter úrral és a közigazgatási és igazságügyi miniszter úrral egyeztetett
időpontban. 9-én pedig minden bizonnyal tartunk bizottsági ülést a felmerült törvényekkel
kapcsolatban.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 51 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


