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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 9 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel a
határozatképességünk megvan; a helyettesítés eddigi rendje a következő: Balsai Istvánt
Lukács Tamás helyettesíti, Berényi Lászlót Harrach Péter, Demeter Zoltánt Csöbör Katalin,
Farkas Flóriánt Varga László, Gajda Róbertet Gulyás Gergely, Kővári Jánost pedig Ékes
Ilona.

Döntés A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (bizottsági önálló indítvány) benyújtásáról

Az elnök bevezetője

Egy napirendi pontunk van, ez pedig azért vált szükségessé és sürgőssé, mert azt
gondolom, a jogalkotók felelőssége és kötelessége, hogy ha valamilyen magatartási
szabálynak a megsértését tapasztalják, akkor nem zarándokolni kell, járni és szítani
esetlegesen a feszültségeket, hanem megnézni azt a jogszabályt, amelynek alapján ezek a
kérdések kezelhetők. Ezért a polgárőrségről szóló jogszabály új szabályozása önmagában
azért is szükségessé vált, mert az elfogadott alapjogi rendelkezések szerint az állam
visszaveszi az erőszak-monopóliumot, és nem fogja engedni azt, ami a hatályos jog szerint
jelenleg lehetséges, és a polgárőrségről szóló törvény 2009-es módosításaival vált
lehetségessé, hogy a polgárőrség szabályozásának rendelkezései szerint sem az illetékességi
területe, sem a rendőrséggel való együttműködése szabályozva nem volt, tehát gyakorlatilag a
rendőrségtől függetlenül, bármely illetékességi területen működhetett. Ez szemben áll az
állam erőszak-monopóliumával, szemben áll azzal a logikával, hogy az államnak kötelessége
megvédeni a polgárait, és a polgárőrség is csak ezeken a kereteken belül működhet.

A képviselő hölgyek és urak megkapták a törvénymódosítást. Várom az
észrevételeket, hozzászólásokat, kérdéseket. Köszönöm.

Szabó Timea, Gaudi-Nagy Tamás, majd Varga László kért szót.

Hozzászólások

SZABÓ TIMEA (LMP): Gyanítom, hogy rövidebb leszek, mint Gaudi
képviselőtársam, úgyhogy köszönöm a szót.

Alapvetően támogatjuk ezt a benyújtott módosítást. Két rövid javaslatom van. Az első
a 4. § (5) bekezdésére vonatkozik, ez a gázspray használata. Azt javaslom, ezt picit
pontosítsuk, hogy valahogy foglalja magában az arányosságot és az önvédelmet. Szerintem ez
visszaélésre adhat esetleg okot, ha csak úgy fogalmazzuk meg, hogy gazspray-t tarthat
magánál és használhat.

A másik pedig, hogy úgy általában ellenezzük az ilyen salátatörvényeket. Úgyhogy én
azt javasolnám, hogy a 8. §-t úgy, ahogy van, vegyük ki ebből, mert nem ide tartozik a
hajléktalanokról szóló rész.

Köszönöm.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A most bizottság elé
terjesztett javaslattal kapcsolatban több elvi alapvetést kell először tisztáznunk. Először is
abban a felismerésben, azt gondolom, mindenki osztozik, párt-, frakció- és minden
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szemponttól függetlenül, hogy közbiztonsági válsághelyzet van Magyarországon, és ebben a
helyzetben mind a jogalkotásnak, mind a jogalkalmazásnak komoly feladatai vannak.
Azonban ennek az előterjesztett javaslatnak az irányultsága és a szabályozási célja, azt
gondolom, tévúton jár, tekintettel arra, hogy azzal a jelenséggel foglalkozik, amely úgy
foglalható össze, hogy a társadalom válasza vagy védekezési reakciója mindarra a
közbiztonsági válsághelyzetre, ami az országban zajlik. Ami persze nem most kezdődött, ezt
nyilván senki sem állítja, sőt ennek az elmúlt nyolc évben láttuk a teljes körű kiteljesedését.
Lényegében ma már a Gyöngyöspatához hasonló jelenségek bármikor bárhol előfordulhatnak,
és ebben a helyzetben ha a jogalkotó szabályozást kíván tenni és eszközöket kíván adni az
államnak egyébként ahhoz a kötelezettségéhez, hogy biztosítsa az állampolgárok jogos
elvárását a biztonsághoz, akkor úgy gondolom, ebben az eszközrendszereket elsősorban a
rendőrségnek ahhoz kell adni, hogy azokkal szemben léphessenek föl, akiknek a tevékenysége
révén a közbiztonsági válsághelyzet kiteljesedett. Tehát jelesül azon társadalmi rétegek és
csoportok felé, akik életvitelszerűen vagy a helyi közösségi szabályok megszegésével
fenyegetik a tisztességes, dolgos, munkából élő emberek százezreit, és lehetetlenítik el az
életet most már számos kistelepülésen. (Lendvai Ildikó megérkezik az ülésre.)

Ez az előterjesztés egyértelműen azokkal szemben kíván eszközt adni az állam kezébe,
akik erre a jelenségre, ennek a közbiztonsági válsághelyzetnek a jelenségére kívántak –
egyébként álláspontom szerint – a jog keretein belül, a civil kezdeményezés jogával élve
választ adni, és egyébként a polgárőrségről szóló jelenleg hatályos, 2006. évi LII. törvény
kereteit is figyelembe véve gyakorlott tevékenységükben kerültek eddig is korlátozásra
jogellenes módon. Jogellenes módon több alkalommal történtek olyan rendőri intézkedések,
amelyek akár a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel, akár más szervezetekkel szemben vélt
jogsértés miatt indultak, és ezek tekintetében aztán bíróság felmentő döntéssel zárta az ügyet.
Tehát szerintem tévúton jár a javaslat.

Konkrétan, különösen ha a polgárőrszakmai szabályokat vizsgáljuk, tehát
rendészetszakmai szempontból azt az alapelvet is szerintem figyelmen kívül hagyja, hogy
ebben a helyzetben az eszközök körét kellene inkább bővíteni a polgárőrszervezetek számára,
hogy hogyan tudnak még hatékonyabban, még erőteljesebben részt venni az egyébként
megbomlott, évek óta tartó, elmúlt nyolc év… – Lendvai Ildikó megérkezett, hogy ő is hallja,
azért mondom, hogy az elmúlt nyolc év – igencsak gyalázatos kormányzati tevékenysége
miatt kibomlott és elburjánzott közbiztonsági válsághelyzet miatt fellépő szervezetekkel és
kezdeményezésekkel szemben kíván tehát eszközöket teremteni ez a jogszabály, és ezért úgy
az egészét nem tudjuk támogatni. Részeiben pedig olyan aggályos elemei vannak, két nagy
részre bontható: egyrészt a polgárőrtörvény egyes elemeit módosítja, különösen két elemet
emelnék ki, ami szerintem nagyon aggályos, az egyik az, hogy a polgárőr-tevékenység csak
rendőrséggel kötött, írásbeli együttműködési megállapodás alapján kezdhető meg. Ez viszont
szigorítást jelent a jelenlegi szabályokhoz képest, hiszen a jelenlegi szabályozásban csupán
együttműködési megállapodást köthet, együttműködik különböző szervekkel, többek között
rendőrséggel, és ennek keretében együttműködési megállapodást köthet, ha ellát legalább
három olyan tevékenységet, amelyet a polgárőrtörvény 6. § (1) bekezdése előír. Ha viszont
most ez a szabályozás belép, akkor ez gyakorlatilag gyengül, tehát összességében az üzenete
és a tartalmi szabályozás következménye az lehet, ami a legrosszabb, és amit szerintem senki
nem szeretne ebben az országban, hogy gyengüljön a társadalom önvédelmi képessége, és
gyengüljenek azok a civil erők, emberek, akik saját energiájukat, idejüket, pénzüket
rááldozva, akár még testi épségüket is kockáztatva, ennek a megromlott helyzetnek a
helyreállításában segítik a rendőrség munkáját, illetve az állam tevékenységét.

Hogy miért adhat ez visszaélésre okot: mert gyakorlatilag nem szerepel a
szabályozásban egyetlen olyan elem sem, amely arról szólna, hogy a rendőrség milyen
feltételek mellett tagadhatja meg vagy zárkózhat el együttműködési megállapodás megkötése
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elöl, mondjuk, egy polgárőrszervezettel. Márpedig azt a jelenséget észleljük, hogy vannak
olyan típusú polgárőrszervezetek, amelyek valamilyen szempontból nemkívánatossá lettek
nyilvánítva, mint például a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, és nagyon aggályos az, hogy a
rendőrség ezen felhatalmazással élve, önkényesen adott esetben nem fog együttműködési
megállapodást kötni olyan polgárőrszervezetekkel, amelyeket valami oknál fogva annak
nyilvánítanak, hogy azok nemkívánatosak, lehet, hogy akár még a tevékenységük megkezdése
előtt, pusztán a személyi összetétel vagy éppenséggel az irányultságuk, világnézetük miatt.
Tehát szerintem ez a szempont nem jelenhet meg, úgyhogy nekünk mindenképpen, ha
egyáltalán szabályozáshoz nyúlunk, akkor nagyon határozottan meg kellene jelölni azt, hogy a
rendőrség milyen szempontok alapján zárkózhat el, mondjuk, egy ilyen együttműködési
megállapodás megkötésétől, vagy inkább pozitívan megfogalmazva: legyen köteles
együttműködési megállapodást kötni, ha a polgárőrtörvény előírásait teljesítő szervezet egy
olyan javaslattal él, ami egyébként megfelel a törvény előírásainak. Tehát hogy ne legyen
benne az a mérlegelési jog, ami egyébként szerintem most itt benne rejlik.

A másik nagyon komolyan kifogásolható elem az, hogy a rugalmas vezénylési rendet
– szakmai megfogalmazással – gyakorlatilag lekorlátozza, tehát megfosztja a
polgárőrszervezeteket attól, hogy amennyiben megfelelő létszámmal rendelkeznek, és
mondjuk, egy szomszédos településen vagy egy távolabbi településen működő
polgárőrszervezet segítséget kér ahhoz, hogy tevékenységét eredményesebben láthassa el,
mert olyan tömegű és olyan méretű a közbiztonság veszélyeztetése az ott élő összeférhetetlen
társadalmi csoportok részéről, akkor ezt sokkal korlátozottabban tehesse meg. Úgyhogy ez
megint csak rendőrséggel és egyéb hatóságokkal kötött írásbeli megállapodás alapján válna
lehetségessé, és innentől kezdve az állam szerintem óriási felelőtlenséget követ el, hogyha a
lovak közé dobja a gyeplőt, és azt mondja, hogy mindenki a saját településén, ahol él, próbálja
megvédeni magát, de eltiltják vagy megfosztják, tulajdonképpen de facto megfoszthatják
ezzel a rendelkezéssel a polgárőrszervezeteket attól, hogy az ország más pontjain is kifejtsék
tevékenységüket.

Azt szeretném egyértelműen leszögezni, hogy most tényleg a szokásos politikai
címkézős vitákat szerintem nem kellene itt lefolytatnunk. Szerintem nagyon szerencsétlen
dolog, hogy egyébként sok tekintetben az áldozathibáztatási effektus felbukkanását látjuk;
tehát azok kerülnek most górcső alá, és azokkal szemben fogalmaznak meg akár bírálatokat
vagy jogszabályi korlátozásokat, akik egyébként ezzel az eljárással a közbiztonsági
válsághelyzettel szemben szeretnének fellépni. Ennek az útját mindenképpen a törvényesség
keretei között kell megtalálni, de szerintem nagyon rossz úton jár az állam és a
kormánytöbbség akkor, ha ennek keretében nem a társadalom jogos elvárását teljesíti, azaz
nem a rendőrség eszközeit, hatósági jogköreit és pénzügyi eszközeit növeli a közbiztonság
valódi garantálása érdekében, hanem ilyen típusú jogszabályokkal próbálja a civil önvédelem
lehetőségeit korlátozni.

S ami még különösen aggályos, a harmadik eleme ennek a javaslatnak, azok a
szabálysértési tényállások, amelyek a polgárőr-tevékenység úgymond nem jogszerű folytatása
miatt elzárást vagy 150 ezer forintig terjedő pénzbírságot irányoznak elő; illetőleg a másik a
közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése, ami végképp egy normavilágosság elvét
sértő, az előterjesztés 7. §-ában szereplő javaslat. Ez sok tekintetben emlékeztet engem azokra
a Lendvai Ildikóék időszaka alatt elharapózott aktuálpolitikai büntetőszankció-
megfogalmazásokra, amelyek nem kellően világosak, széles és önkényes jogalkalmazásra
adnak lehetőséget. Konkrétan gondolok erre a közbiztonsági tevékenység jogosulatlan
végzése tényállásra, amelyben olyan fogalmazások szerepelnek, hogy „közrend fenntartására
irányuló … tevékenység látszatát kelti”. Ez egy olyan tág és a büntetőjogi kategóriák
rendszerébe be nem illeszthető megfogalmazás, amely megint csak az intézkedő rendőrt
hozza olyan helyzetbe – ezt már sokszor elmondtuk, ezt annak idején egyébként még a
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jelenlegi kormánypárti képviselők is nagyon helyesen elmondták például a lex tojás
parlamenti vitájában –, hogy a nem kellően világosan megfogalmazott normák és a
dogmatikailag a büntetőjog, szabálysértési jog rendszerébe nem illeszkedő normák
kifejezetten lehetőséget adnak arra, hogy egyrészt elbizonytalanodjon a jogalkalmazó, tehát a
rendőr nem fogja tudni pontosan, hogy mikor járhat el. Mondjuk, adott esetben egy példát
véve, egy Gyöngyöspatához hasonló település cigányok lakta utcájában, mondjuk, egy lassan
végigguruló autóban ül két erőteljes testalkatú fiatal, figyelve az utca képét, és egyébként
készenlétben arra, hogy ha és amennyiben bűncselekményt követ el valaki, adott esetben
éljenek a büntetőeljárási törvényből fakadó jogaikkal, amely szerint bárki a bűncselekmény
elkövetőjét a helyszínen elfoghatja és visszatarthatja, akkor ezek szerint az ő esetükben a
rendőrség intézkedési mérlegelést kell hogy végezzen, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, ami
egyébként a dolga, hogy adott esetben egy ilyen környéken maradéktalanul lépjen fel
nemcsak az olyan típusú, mint amilyen súlyos, véres esemény történt Gyöngyöspatán, ahol
nagyon komoly bűncselekmény történt, egy csoportos, felfegyverkezett garázdaság, hanem a
kisebb bűncselekmények ellen, amelyek valóban megkeserítik a kistelepüléseken élők életét,
amire egyszerűen azt látjuk, hogy nincs kapacitása és ereje a rendőrségnek. Tehát az ilyen
típusú tényállások alkotásával elbizonytalanodik a rendőrség, és tévútra kerülhet a
gondolkodás, ami végül is nem az azokkal szembeni fellépést erősíti, akikkel szemben
egyébként a közbiztonság garantálása érdekében fel kellene lépnie.

A 8. §-ban foglalt, hajléktalanokkal szembeni szankció pedig álláspontom szerint
kifejezetten embertelen, és ebben a formájában ellenkezik azzal az elvárással, amelyet az
állammal szemben megfogalmaznak a polgárok akkor, amikor azt mondják, hogy azért a
szociális érzékenységnek egy olyan szintjén kellene működnie az államnak, amikor azok, akik
jelentős részben nyilván, ezt azért tegyük egyértelművé, akik hajléktalanként utcán laknak,
döntő többségükben önhibájukon kívül kerülnek oda, akár éppenséggel azon devizahitelek
elárverezett lakásainak volt tulajdonosai, akik a hitelt nem tudták törleszteni az
árfolyamváltozás miatt, amit szintén az elmúlt nyolc év szégyenlistájára írhatunk rá vagy
bűnlajstromához írhatunk hozzá, hogy devizahitel-felvételre kényszerült a lakosság, hiszen a
forintalapú hitelek támogatását megvonták, és így egy ilyen adósságcsapdába terelték a
társadalmat. Egy ilyen helyzetben, amikor ilyen tömegű eladósodás mutatkozik a
társadalomban, szerintem ilyen típusú szabálysértési tényállások alkotása, mely szerint
elzárással vagy akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki az említett
szabályok szerint megszegi a közterületen történő lakhatás tilalmát, azaz hajléktalanként a
közterületen lakik, szerintem ebben a helyzetben nem ilyen szankciókat kell hozni, hanem
olyan intézkedéseket, amelyek ezt a szintén elég szomorú és válságos helyzetet kezelik.
Hozzátéve azt, hogy a hajléktalanügyben nagyon kemény összefonódások és nagyon komoly
érdekcsoportok működnek, jórészt az SZDSZ-hez kötődő körök, ahol nagyon keményen
rendet kellene tenni. És ha a hajléktalanforrások és -eszközök hatékony használata történne
meg, akkor egy ilyen válsághelyzetben szerintem a kormányzat nem teszi jól, ha nem ezt az
utat választja, hanem kifejezetten szankcióban kívánja részesíteni azokat, akik önhibájukon
kívül kerülnek az utcára.

Hozzátéve azt, hogy egyébként a rend pártjaként a Jobbik természetesen támogat
minden olyan törekvést, amely a társadalom megvédését szolgálja, de úgy gondoljuk, hogy
jelen helyzetben egy ilyen szankció alkalmazása nem jó, nem kívánatos. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, bemutatom dr. Magyariné dr. Nagy Edit
főosztályvezető asszonyt – már a hölgy jogán elsőként – és az általunk már ismert dr. Eiselt
György helyettes államtitkár urat. Azt szeretném, hogy ha elhangzottak az egyes képviselői
észrevételek, utána kérnénk majd a kormány álláspontját a javaslatról.

Varga László következik.
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VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Először is, nem közvetlenül a tárgyhoz, és főleg nem
vagyok Lendvai Ildikónak az ügyvédje, nem is kért meg (Lendvai Ildikó: De még
megkérhetem!), de azért hadd kérjem meg a képviselőtársakat, hogy ne személyeskedjünk. Az
elmúlt nyolc évről megvan a véleményünk, de ezt ne kössük egy személyhez sem (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Nem csak egy személyhez!), különösen bizottságon belül, tiszteljük annyira
egymást. Nyilván ha az elmúlt nyolc évről beszélünk, az más, de fölösleges neveket
emlegetni. Ez az, ami nem tartozik közvetlenül a tárgyhoz.

Ami közvetlenül a tárgyra vonatkozik, a polgárőrség és a rendőrség kapcsolatát
feltétlenül rendezni kell. Hadd hasonlítsam az egyházi törvényhez, amely előtt állunk, és
amelyet meg fogunk nemsokára tárgyalni. Ott is az a helyzet állt elő az elmúlt húsz évben,
hogy burjánzottak a magukat egyháznak nevező, gazdasági és egyéb tevékenységet folytató
csoportosulások, és magukat egyháznak nevezték. Ha nem határozzuk meg azt, hogy igenis, a
rendőrséggel együttműködve kell végeznie a polgárőrségnek a tevékenységét, akkor kismillió
csapat összeáll, azt mondja tíz ember, hogy ők kinevezik magukat X, nem tudom, minek, és
ők föllépnek, és maguknak vindikálnak jogokat. Igenis szükséges, hogy a rendőrséggel
kössenek megállapodást, hiszen a magyar állam tartja fönn a rendőrséget, a magyar állam
felelőssége a közrend fenntartása a rendőrségen keresztül; és természetesen, aki segíti a
rendőrség munkáját, annak a rendőrséggel meg kell egyezni, be kell jelenteni, közösen kell
ezt a tevékenységet végezni.

Az egyenruhával kapcsolatban ez inkább javaslatom lenne; nem biztos, hogy ezt mi
most meg tudjuk oldani. De jó lenne, ha a polgárőrségnek, akik a rendőrséggel megállapodást
kötöttek, valami módon megismerhető, fölismerhető jelük lenne az országban mindenütt, nem
különböző öltözékekben jelennének meg.

Tehát magát ezt a törvényjavaslatot támogatom.
Bennem is fölmerült, amikor tegnap este az internetről leszedtem ezt a

törvénytervezetet, hogy hogyan került ide a hajléktalankérdés. De aztán kiderült, hogy itt a
közterület rendjének a fenntartásáról van szó. Megint csak nem biztos, hogy most, ebben a
törvényben kell megtenni, bár lehet, hogy a jogászok megtalálnák azt a formulát, hogy az az
önkormányzat büntetheti meg elzárással vagy 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal azt, aki
a közterületet életvitelszerűen használja, amelyik a maga rendeletében gondoskodott arról,
hogy aki hajléktalan, azt elhelyezze. És ha az elhelyezésre ő nem hajlandó, hanem annak
ellenére kivonul az utcára és ott pakol ki, akkor lehet valamit tenni vele szemben.

Én elfogadom azt is, hogy nem itt kellene, de ha már itt van, és a közterület rendjéről
van szó, akkor azért hangsúlyossá kellene tennünk, és akkor föloldódna az a feszültség,
amelyet Szabó képviselő asszony is érzett, hogy most itt a hajléktalanokkal szemben fogunk
föllépni? Nem, hát a szociálisan érzékeny kormányzat és állam nem lehet érzéketlen a
hajléktalanokkal szemben! Teremtsük meg azt a lehetőséget, hogy mindenkit el lehessen
helyezni, és aki az elhelyezéssel nem él, annak nyilván vállalnia kell ennek a következményét.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy elkéstem, és
most mégis elébe vágtam más képviselőtársamnak, csak egyszerűen nem akartam, hogy a mi
véleményünk ne hangozzék el, azért tettem fel ilyen gyorsan a kezem. Előbb mondom
összesítve, utána néhány részletmegjegyzést tennék.

A törvényjavaslat első hét paragrafusát – nyilván részletmegjegyzésekkel – boldogan
és két kézzel támogatnám, támogatnánk; gyakorlatilag is két kézzel, mert Nyakó Pistát
helyettesítem.
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Azt a bizonyos mások által és utoljára képviselő úr által emlegetett – de hallom, Timea
is mondta – 8. §-t viszont nem csak szerkezeti okokból, hanem tartalmi okokból sem tudjuk
támogatni. Amennyiben tehát így marad, akkor ennek a tartózkodás szavazási magatartása fog
emiatt megfelelni, csak jelezni akartam, hogy ez hét igen és egy nem egészéből állna össze.

Most pedig valamit mind a kettőről.
Nem vagyok szakember, és nyilván a rendészeti bizottság meg a kormány tisztelt

képviselői megteszik a megjegyzésüket, de az első hét paragrafus irányával mindenképpen
egyetértek, és azzal is, hogy ez nagyon hamar menjen be a parlamentbe, ha nem akarjuk, hogy
a fél ország gyöngyöspatásodjon; most nem részletezve, hogy ez mi mindent jelent. Én ugyan
– ennyiben reagálok csak képviselő úr megjegyzésére – értem és tiszteletben tartom
természetesen a társadalom önvédelemhez való jogát, de az államot azért találták ki annak
idején, hogy bizonyos társadalmi jogosítványokat az államra átruházva lehessen biztosítani és
gyakorolni. A rendvédelem tipikusan ilyen. Lehet persze segítséget adni ehhez
szervezeteknek és állampolgároknak; a polgárőrség egyébként sok évtizeden át ezt tette. Ezt
csak azért szeretném hangsúlyozni, mert miközben egyetértek azzal, hogy a visszaéléseket
gátoljuk meg, nem a törvényben, de legalábbis a kommunikációban ki kell mondani, hogy a
valódi polgárőrökkel ebben az országban nem volt baj, és valóban segítséget nyújtottak a
maguk hatáskörén belül a rendfenntartáshoz. Amennyire én tudom, ők maguk nem vállalták
fel ezeket az új szervezeteket, hogy azok lennének; de akárhogy is, ne az egész polgárőrségről
tűnjön úgy, hogy negatív ítéletünk van. Ez a szövegben nincs így, de a kommunikációban
külön hangsúlyozni kell. De pontosan azért, hogy a búza az ocsútól elváljon, hogy kiderüljön,
ki a probléma része és ki a megoldás része – mert a mostani alakulatokat a probléma részének
tartom, míg a polgárőrség egésze sokáig a megoldás része volt, és bízom benne, hogy lesz –,
tehát hogy ez szétváljon, ezért helyeslem azt a kezdeményezést, hogy a törvényi szabályozás,
ahol lehet, ezt tegye világossá.

Nyilván nem gondolom, hogy az egésznek – senki sem, az előterjesztő sem, hogy a
probléma egészének – a megoldása önmagában rendben van. Nekünk magunknak is van
országgyűlési határozati javaslatunk beadva más irányokról. De itt nem az a kérdés, hogy a
pártok presztízse vagy szerzői joga vitattassék; tehát ha például a 8. § nem volna benne, én
boldogan megszavaznám ezt a parlamentben is, és gondolom, ilyen helyzetben aztán végképp
nem azt nézzük, hogy ki vagy melyik pártból való az előterjesztő személye. De nyilván
vannak más rendészeti, szociális intézkedések is, amelyeket más szabályok keretében lehet és
kell rendezni.

Mondom, az irányvétellel tehát az első hét paragrafust tekintve maradéktalanul
egyetértek. Még annak olyan részleteivel is, hogy egyenruhában, rendőrséggel való
együttműködéssel, illetve különösen a más településen való fellépéssel – mert ezt érzem a
legokosabb, vagy bocsánat, a probléma gyökerét leginkább megközelítő javaslatnak –
foglalkozni kell. Mondom, a részletekhez nem értek, tehát például fogalmam nincs, hogy
most azt írjuk, hogy gázspray-t tarthat magánál, nem tudom, eddig mit tarthatott, de nem is
akarok én ebbe belemenni; nem ehhez kell érteni, nyilván elnök úr megnézte, hogy ez hogyan
van. De ez nem változtat tehát az első hét paragrafus támogatásán. Nyilván ha szakemberek
módosításokat adnak be hozzá, tőlünk vagy mástól, akkor nosza!

A 8. §-sal azonban, ahogy itt elhangzott nyilván különböző megközelítésekkel, nem
csak az a bajom, hogy nem ide tartozik. Értem persze, hogy nem akar valaki félpercenként
hozzányúlni a közterület rendjét szabályozó törvényekhez, de azért nem is kimondatlanul,
hanem kimondottan tudjuk, hogy ez a kezdeményezés nem a hajléktalanprobléma miatt
született. Szerkezetileg tehát nagyon jól meglenne a törvény enélkül. De nem szépészeti
kifogásaim vannak, nem akarom hosszan elmondani; önmagával ezzel az iránnyal, hogy most
már ne csak 50 ezer forinttal, ahogy a Fővárosi Önkormányzat tervezi, hanem 150 ezer
forinttal büntessük, valóban úgy, hogy senki nem látja, hogy a megoldás egyéb föltételei
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kibontakoztak volna-e – ezzel nagyon nem értek egyet. Másik törvényben sem támogatnám,
ebben meg még a helyét sem látom. És kommunikációs oldalról is kicsit veszélyesnek tartom,
hogy bárki úgy olvassa, hogy ezek a nyomorult hajléktalanok még azért is felelősek, ami most
kialakult itt egyes szervezetek körül.

Azt szeretném tehát mondani, és tudom, hogy mennyiségileg nem kell a szavazatunk,
mármint nem szükséges ahhoz, hogy parlament elé kerüljön, de talán ebben az egy esetben én
az előterjesztők helyében mégis látnám jelentőségét annak, hogy ellenzéki oldalról is kapjon
támogatást egy ilyen törvény. Ezért tisztelettel azt kérem, és jelezném, hogy ha a 8. § dolgát
nem itt próbálnánk rendezni, és azt majd megvitatnánk máshol, ahol nekem változatlan lenne
a véleményem, de még egyszer mondom, az egy másik vita, és magam is kétlelkű vagyok,
hogy ez most idekeveredett, de hát itt van a papíron, muszáj szólni róla. Tehát ha a 8. §
elmaradna, és máskor, más törvényben lefolytatnánk a külön vitát erről, akkor én azt a
bizonyos két kezemet – praktikusan és jelképesen is – boldogan emelném fel. Ha nem, akkor
maradok a tartózkodásnál.

Köszönöm.

ELNÖK: Csöbör Katalin!

CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm a szót. Nagyon fontosnak tartom ezt a
módosító indítványt, és én is amellett vagyok, hogy minél előbb beterjesszük. Annál is
inkább, mert imént a jobbikos képviselőtársamtól elhangzott, hogy ők a rend pártja, illetve a
közbiztonság hívei; én pedig úgy érzem, hogy pontosan a feszültségkeltés és a káosz pártja.
Ezzel szemben a kormány és mi, más ellenzéki pártokkal egyetemben, nem engedhetjük, hogy
polgárháborúba vezessék a vidéket.

Fontosnak tartanám a módosításba egy olyan paragrafus beiktatását, hogy a
polgárőrség ne kötődhessenek párthoz, sőt büntethető legyen ez is. Meg kellene végre értenie
a Jobbiknak, hogy hiba volt a Magyar Gárda megszervezése, hiába adnak neki más neveket,
és polgárőrféle szervezetekben saját rendvédelmi szervezeteket hoznak létre. Vannak olyan
tagok bizonyos polgárőrszervezetekben, akik esetleg kétes ügyeik miatt már leszerelt
rendőrök, mert ott nem felelnek meg a törvényi elvárásoknak, ezért saját rendvédelmi
szervezeteket akarnak létrehozni. Vidéken azt látom, hogy a feszültséget keltik folyamatosan,
bizonyos egyenruhákba burkolózva. Én egyáltalán megtiltanám az egyenruhát, bármilyen
kreált egyenruhát, mert ezek civil szervezetek, civil önkéntes rendőrök, tehát civil ruhában
működjenek. Ezt a 4. §-ra vonatkozóan gondolnám.

Úgyhogy a lényeg az, hogy polgárőrszervezetek egyáltalán ne kötődhessenek bizonyos
pártokhoz. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Harrach Péter következik.

HARRACH PÉTER (KDNP): Úgy érzem, ez egy jó előterjesztés, de talán azt is
kimondhatjuk, hogy részmegoldás, ha valaki úgy akarja érteni, félmegoldás. És azt is
elmondom, hogy miért, s talán a hajléktalanpélda jó erre. Szögezzük le, hogy ez lehetőséget
ad az önkormányzatok számára és nem kötelezettséget, egyrészt. Másrészt a dolog egyik
oldalát oldja meg, egy rendezett viszonynak a megteremtését, viszont nem oldja meg, de
párhuzamosan más törvényben rendezni kell a lakhatási lehetőséget, ami természetesen nem
jelenti egy lakás kiutalását, de mindenképpen jelenti egy emberi körülményeket biztosító
hajléktalanszállás lehetőségét.

Egy párhuzamos példát mondanék: a rokkantnyugdíjazással kapcsolatos
visszaélésekhez hozzá kell nyúlni. De akkor lehet hozzányúlni, ha munkalehetőséget



- 12 -

biztosítunk, többek között közmunkaprogramot vagy legalább azt. Ez csak példa volt, és
ennek semmi köze valóban ehhez.

A polgárőrségre kifejezetten szükség van, éppen azért, hogy a rendőrség folyamatos,
mindenhol nem biztosítható, teljes jelenlétét valamiképpen pótolja. De ennek a
polgárőrségnek felelősnek kell lennie, és így válik nélkülözhetetlenné. Én azt mondom, az
egyenruha nyugodtan hordható, meghatározott egyenruha, a rendőrségtől jól elkülöníthető
egyenruha, és felhatalmazással.

De ha megengedik, ezekhez a kérdésekhez azért úgy kell hozzányúlni, hogy picit
eltávolodunk tőlük, és nézzük a jelenségeket. Jó példa persze Gyöngyöspata. Két hír érkezett
Gyöngyöspatáról, természetesen két szemléletet is tükröz. Az egyik így szól, hogy
Gyöngyöspatán sérült a közbiztonság, lopások, fenyegetések, erőszakos cselekmények
történtek, és ezek az esetek többségében cigány származású, deviáns személyek elkövetéséből
fakadtak. Nem mondjuk ki és nem is tartjuk kimondhatónak a cigánybűnözés kifejezést, de
azt tudomásul kell vennünk, látnunk kell és nem szabad eltitkolnunk, hogy ezek a
félelemkeltő cselekmények nagyrészt tőlük származtak. Ez az egyik információ. A másik
információ az, ami éppen ennek az ellentéte, és úgy szól, hogy félkatonai szervezetek
járőröznek, gyakorlatoznak, és ezzel keltik a félelmet a másik félben.

Úgy gondolom, bármelyik oldalnak az elfogult és szélsőséges megközelítése nem
veszi figyelembe és érez együtt sem az esélytelenül megszületett cigánygyerekek sorsával, és
ugyanúgy a meglopott idős emberek kifosztottságával sem. Itt emberek élete sérül és
lehetőségei sérülnek, és ez ellen a jelenség ellen fel kell lépni. Egyetértek azzal, hogy a
rendőrségnek meg kell adni a lehetőséget, hogy mindkét irányban határozottan, hatékonyan és
a törvényes keretek között lépjen fel. Nem olyan régen történtek olyan események, amelyek
az utóbbi kihangsúlyozására is késztetnek; tehát betartva a törvényeket, de határozottan és
hatékonyan. És úgy érzem, ez a törvénytervezet vagy törvénymódosítás ennek a célnak egy
részét szolgálja. Ezt mindenképpen meg kell tenni, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a
még ránk váró feladatokat sem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely alelnök úr!

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Részben csak egy félmondat
erejéig csatlakoznék ahhoz, amit Harrach frakcióvezető úr elmondott, hogy esetleg azt a
látszatot keltheti ez a törvényjavaslat, hogy kizárólag csak az ott, nem az állam nevében
rendet tenni szándékozók bűne az, ami történt. Szerintem ez egyáltalán nincs így;
természetesen az övék is, mert a feszültségkeltésben nekik is részük volt, de részük volt
azoknak is, akik katasztrófaturistaként keltették ott a feszültséget, és idéztek elő a másik
oldalról is olyan erőszakos eseményeket, vagy legalábbis okot adtak erre, aminek a
következményei aztán láthatóak voltak.

Viszont miután a 8. § kapcsán mind a három ellenzéki párt kritikát fogalmazott meg,
és most itt a tárcával is egyeztetve, valóban ez a vita külön is lefolytatható, ezért javaslom,
hogy hagyjuk el a 8. §-t, és ebben az esetben akkor mindenki támogathatja. És a „mindenkit”
azért mondom, mert még a Jobbik támogatásában is bízom. Ugyanis Gaudi-Nagy Tamás nem
rövid felszólalásában a 7. §-nál a normavilágosságot kritizálta, de ettől eltekintve úgy
gondolom, abban, hogy büntetlen előéletű személy működhessen közre a polgárőrség
munkájában, abban, hogy ez a részben rendfenntartási feladatokat ellátó szervezet a
rendőrséggel, illetve más állami szervekkel együttműködve, kivételes helyzetektől eltekintve
saját területén láthassa el a tevékenységét, ebben egyetértés volt, legalábbis ezt nem érte
kritika. Ezért úgy gondolom, hogy ha valaki a rend pártjaként nevezi meg vagy címkézi saját
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magát, akkor ezeket a rendelkezéseket mind támogatnia kellene, mert semmi másra nem
irányul, csak a rend megteremtésére.

Tehát javaslom a 8. § teljes elhagyását, és a többinek a reményeim szerint egységes
támogatását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a kormány képviselőit kérem, hogy az
elhangzottakra válaszoljanak. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Szeretnék reagálni erre.) Akkor
parancsoljon, Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igyekszem tényleg röviden szólni, csak több
felszólalás is érintette azt a szempontot, amelyet igyekeztem itt erőteljesen képviselni, és
lehet, hogy kicsit hosszan. De azt azért szeretném rögzíteni még egyszer, hogy a kritikám
érdemileg a polgárőrtörvény módosításának az irányára is irányult, egész pontosan arra, hogy
azért nem támogatható a javaslat szerintünk, mert ezt a bizonyos rugalmas szolgálatvezénylést
korlátozza le, illetve az együttműködési kötelezettség előírása mellett nem biztosítja azokat a
garanciákat, amellyel az önkénynek azt a lehetőségét tudná kizárni, hogy a rendőrség saját
választása szerint, akár világnézeti vagy politikai, bármilyen szempontból bizonyos
szervezetekkel köt, bizonyos szervezetekkel nem köt megállapodást. Tehát ezért ezt így,
ebben a formában nem tudjuk támogatni.

Nagyon köszönöm Harrach frakcióvezető úrnak, hogy mégis ő mondta ki és nem én
mondtam ki, hogy azért azok a jelenségek, amelyek Gyöngyöspatán is felbukkantak, tényleg a
cigánysághoz tartozó személyekhez köthetők jelentős mértékben, tehát alapprobléma a
közbiztonsági válsághelyzet előidézése. Azt pedig tényleg nagyon határozottan szeretném
cáfolni és visszautasítani, amit Csöbör Katalin képviselőtársam mondott, hogy nem
engedhetjük meg, hogy polgárháborús helyzet alakuljon ki, és tulajdonképpen arra utalt, hogy
ebben jelentős felelőssége van a Jobbiknak, illetve azoknak a szervezeteknek, amelyek
pontosan ezt a társadalmi önvédelmi igényt próbálják megtestesíteni vagy képviselni.

Egyébként még azt is szeretném kiemelni, hogy nagyon komoly társadalmi
támogatottságot élveztek ezek a szerveződések az adott településeken, akár Hajdúhadházon,
akár pedig Gyöngyöspatán; aláírásgyűjtésekkel, a lakosság jelentős számát elérő aláírásokkal
fejezte ki a lakosság, hogy fontos és jó számukra ez a tevékenység. Ami nyilván egy
kényszer; ugyanúgy egy kényszerhelyzet, ahogy annak idején a Magyar Gárda létrehozatala,
ami szerintem ugyanúgy egy társadalmi igénynek a megtestesítése volt, bár sokkal
komplexebb probléma, de ott is hadd védjem meg azt a szerveződést, amelynek szerintem
megvolt és megvan a létjogosultsága, ha más nem, az egyesülési jog talaján. Ez az ügy
egyébként Strasbourgban van, tehát még nem zárult le.

Amit még szeretnék kiemelni, az az, hogy most ki a megoldás része vagy a probléma
része. Vannak jó és vannak rossz polgárőrszervezetek; talán erre utalt Harrach frakcióvezető

úr. Ez szerintem sem egy jó megközelítés, amely szerint aki arra adja a fejét, hogy a közrend
fenntartásában a polgárőrtörvény hatálya alatt tevékenykedik, ott nem lehet
megkülönböztetést tenni afölött, hogy akkor most ő éppenséggel a probléma része vagy a
megoldás része. Egy biztos, hogy ilyen típusú szabályozásokkal nem lehet megoldást elérni.
Kicsit meg is döbbentem Orbán Viktor miniszterelnök szavain, a mai újságban láttam, hogy
ezek a javaslatok, kiegészülve egyébként a 2990-es törvényjavaslattal, a Ptk. módosítására
irányuló javaslattal, ezek hosszú távú megoldást fognak hozni. Nem tudom, miben hoznának
hosszú távú megoldást, ha csak és kizárólag azon tényezőkkel vagy jelenségekkel szembeni
kormányzati fellépést látunk, akik a problémát felszínre hozzák, és megpróbálnak a saját
eszközeikkel az egyesülési jog talaján vagy az öltözet esetén a véleménynyilvánítási
szabadság talaján segítséget adni a nagyon kétségbeejtő helyzetbe került embereknek. (Szabó
Timea távozik az ülésről.)
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Zárógondolatként annyit szeretnék még hozzátenni, hogy az állampolgár joggal várja
el, hogy az általa fizetett állam gondoskodjon a személye és vagyona megvédéséről. S ezt az
emberi jogát nem lehet elvitatni az embereknek és közösségeiknek, hogy ha az állam nem
képes ennek az elvárásnak maradéktalanul megfelelni, akkor ne nézzék tétlenül ezt a
veszélyhelyzetet, ami saját személyes és vagyoni biztonságukat vagy környezetük biztonságát
veszélyezteti, hanem egy úgynevezett kárenyhítési kötelezettséget teljesítve tegyék meg a
tőlük telhetőt a védelem biztosítása érdekében. S ennek keretében, ha ez egyedül nem megy,
akkor igenis össze lehet fogni, és ebben szerintem bátorítani kell azokat, és akár még
dicséretben vagy elismerésben is kell részesíteni, akik ilyen típusú szemlélettel végzik a
munkájukat. Ezt a keretet megítélésem szerint azok a szervezetek – most nem ide értve a
Véderőt –, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület vagy bármely más, ilyen típusú polgárőr
jellegű szervezet, amelyek most nagy reflektorfényt kaptak, azok esetében szerintem nem
vitatható ez a szándék, hogy igenis, a közbiztonság mint érték megvédése mellett szálltak
síkra. De ez a javaslat így, ebben a formájában sajnálatos módon nem szolgálja ezt
álláspontom szerint.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontját kérem, főleg annak
vonatkozásában, hogy a 8. §-t külön tárgyalhatónak vélik-e, és ha a 8. §-t elhagyjuk, akkor azt
támogathatónak találják vagy nem. Köszönöm.

Tárcaálláspont ismertetése

DR. EISELT GYÖRGY szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is nem a kormány
nevében, hanem a minisztérium nevében tudom kifejteni az álláspontunkat, hiszen a kormány
álláspontját nem ismerem ezzel kapcsolatban.

A minisztérium nevében támogathatónak tartom a módosító indítványt, akár
egészében is, akár a 8. § nélkül is, az alábbi indokok miatt.

Magának a polgárőrségnek a létrehozásával, a polgárőrtörvény megalkotásával a
törvényalkotónak az volt a célja, hogy a helyi közbiztonság fenntartása érdekében, az ott lévő

önkormányzattal együttműködve, a területileg illetékes rendőrkapitánysággal karöltve lássák
el a területet, nem az ország bármely pontján, hanem ott, ahol tevékenykedik, ott, ahol lakik.
Ennek a kötelezettségnek a biztosítására a jogalkotó megalkotta a Btk.-nak azt a részét, hogy
a polgárőrt közfeladatot ellátó személlyé nyilvánította. Időközben a norma ugyan egy kicsit
változott, tekintettel arra, hogy nem tette kötelezővé a továbbiakban 2009. január 1-jétől a
rendőrséggel történő közvetlen együttműködést, írásbeli együttműködési megállapodás
megkötését, hanem egy lehetőséget biztosított, és kialakult a gyakorlat. Mindenki mondta,
hogy a „helyi” szó benne van, helyi polgárőrök, így fognak eljárni; de a későbbiek során ez
nem teljesen így valósult meg. És a rendőrségnek, hogy a más területen lévő megbomlott
közbiztonságot helyreállítsa, gyakorlatilag más lehetősége nem volt, a Btk. biztosította ezt a
szabálysértést, a garázdaság tényállását, de más fellépési lehetősége nem volt.

Ha most visszaáll az az állapot, amely annak idején megszületett, hogy a polgárőrség a
helyi közrend, közbiztonság érdekében tevékenykedjen az ott lévő kormányzati szervekkel,
szerintem ezzel mindenki megelégedésére helyreáll ismételten az a jogrend, amit a rendőr
végre tud hajtatni, végre tud hajtani, a polgárok legnagyobb megelégedésére.

Köszönöm.
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Az elnök összefoglalója

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megpróbálom összefoglalni. Mint előterjesztő,
elfogadván azt az indítványt, amely a 8. § elhagyását indítványozza, ekként fogunk szavazni.
Tehát ezt a módosító indítványt befogadtam.

Azonban engedtessék meg, hogy egy szót erről a bizonyos 8. §-ról szóljak. Azt
hiszem, teljes félreértése a dolgoknak, amikor ezt kizárólag a hajléktalanproblémára szűkítjük
le. Kizárólag az önkormányzatok részére adott volna eszközt – és majd tovább kell gondolni
ezt a dolgot, hiszen ha valami még nincs megoldva, akkor nem nyugodhatunk, hiszen
jogalkotók vagyunk –, ez egy eszköz az önkormányzatoknak, hogy alkosson olyan
rendeleteket, amelyek törvényen alapulnak vagy törvényi megfelelőségük megvan, hogy
betartatható legyen az a rendelet, amelyet az önkormányzat alkot. Egyáltalán nem következik
ebből, hogy egyetlen önkormányzat fog ilyen rendeletet alkotni, de ahol fölmerül, és tudja
biztosítani, hogy a hajléktalanellátást vegye igénybe a hajléktalan, és megvédi a polgárait
attól, hogy különböző atrocitásoknak legyenek kitéve a polgárok azon emberek által, akiknek
egyébként föl van kínálva, hogy más lehetőséget igénybe vegyenek, azt gondolom, ezt a vitát
le kell folytatni, és valahogy ezt a kérdést rendezni kell. De egyetértve azzal, hogy amilyen
címet a törvény visel, ebbe beletartozna ez is, de az egység és a kompromisszum érdekében én
ezt a javaslatot elfogadom.

Engedtessék meg, hogy egy-két felvetésre konkrétan is válaszoljak. Miután átnéztem
az egész történetét ennek a polgárőrtörvénynek, sajnálatos módon azt kell mondani, hogy a
2006-os törvény 2009-ben bicsaklott meg – megnéztem egyébként a szavazásokat is, hogy ki
szavazta meg és ki nem –, amikor egy olyan koncepció alakult ki, hogy a polgárőrszervezet az
egyesülési jog alapján gyakorlatilag azt csinál, amit akar, a hatóságoknak nem tartozik
felelősséggel, nem kell beszámolnia a hatóságnak, és nem kell, hogy a hatóság utasításai
szerint járjon el. Tehát kiengedtük a szellemet a palackból, amikor azt mondja a 2009-es
törvénymódosítás – csak a legkirívóbbat mondom –, hogy a rendőrséggel kölcsönösen
kicserélik információikat. Tehát a rendőrség köteles kiadni az információit a polgárőröknek, a
2009-es módosítás után nincs meg az illetékessége a polgárőrszervezeteknek, grasszálhatnak
bárhol az országban. Azt gondolom, ezek azok az alapvető kérdések, amit a 2009-es
törvénymódosítás után helyre kell tenni. És most az sem érdekel, ki és hogyan követte el
akkor ezt a törvénymódosítást vagy miért. Egy a tény, hogy az élet bizonyította, hogy ez a
törvény alkalmatlan arra, hogy valóban, azok a jó szándékú, tisztességes emberek, akik
segíteni szeretnének a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében, szabályozott keretek
között működhessenek és végezhessék ezt, amikor a joggal való visszaélésnek ilyen tág
kapuját találjuk, illetve a gyakorlatban szembetalálkozunk vele.

S még egy dolgot szeretnék Gaudi képviselőtársamnak mondani: gyümölcséről
ismered meg a fát. Ha már Gyöngyöspatáról beszélünk, nézzük meg a végeredményt! Mi lett
ennek a végeredménye? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Az nincs még!)

És hogy is mernék Harrach Péter képviselőtársammal, frakcióvezetőmmel egyet nem
érteni (Derültség.), de ha nem értenék most egyet, azt is megmondanám, de a hajléktalanság
kérdésében föltétlenül, hogy csak és kizárólag ezzel nem tudjuk ezt lerendezni. Azonban a
tényeket is tiszteljük valamelyest: Gyöngyöspatán ebben az évben öt lopási és egy
garázdálkodási cselekmény volt, a büntetőjogi statisztikák átlagát ez nem haladta meg.
(Közbeszólások.) Ettől függetlenül, bocsánat, én nagyon jól tudom, hogy ezekben a
statisztikákban a látens dolgok, amikor a fáról elviszik a gyümölcsöt, nincsenek benne
(Lendvai Ildikó, dr. Gaudi-Nagy Tamás: Így van!), és az is idegesíti a lakosságot. Ezt is
hajlandó vagyok elismerni. Csak mondom, ezek a tények.

És a tények kedvéért még egy dolgot el kell mondanom Gyöngyöspata kapcsán. 2007-
ben már az önkormányzat jelzett a rendőrség felé, hogy szíveskedjék megerősíteni a
közbiztonságot – 2007-ben! Tehát egy valóságos problémára adott rossz válasznak vagyunk
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most itt a végkifejleténél. Én most ezeket a kérdéseket nem akarom megvitatni, hogy kinek mi
az érdeke, és mi motiválta, mi mozgatta. De úgy gondolom, ezeket a kérdéseket föl kell tenni.

S végül köszönöm szépen a bizottság minden tagjának ezt a vitát, a részvételt és ezt a
hozzáállást, mert meggyőződésem, hogy a képviselői eskünknek akkor teszünk eleget, ha nem
grasszálunk be különböző helyekre, és nem a feszültséget növeljük, hanem ha azt találjuk,
hogy valahol a jog a joggal való visszaélésnek tág kapuját nyitja meg, akkor ezeket a
joghézagokat lezárjuk. Ezt teszi ma a bizottság, és ebben a reményben teszem föl szavazásra a
javaslatot. Előtte azonban még ismertetem a helyettesítés rendjében bekövetkezett változást:
Szabó Timea alelnök asszonyt Gulyás Gergely helyettesíti, Kubatov képviselő úr pedig Gajda
képviselő urat; ennyiben változott a helyettesítés rendje.

Szavazás a bizottsági önálló indítvány benyújtásáról

Ezek után megkérdezem, hogy a 8. § elhagyása mellett ki az, aki az előterjesztéssel
egyetért. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 2 nem. Köszönöm szépen, a
bizottság tehát benyújtja az önálló indítványt.

Én vállalom az előadói szerepet, ha más nem vállalja, de ha más akarja vállalni,
szívesen átadom. (Gulyás Gergely: Nincs ilyen ambíció. – Derültség.) Nincs. Köszönöm
szépen.

Nagyon szépen köszönöm, hogy a pénteki napot erre rááldozták. Azt gondolom,
tényleg ez a felelősségteljes magatartás, amelyet ma itt tanúsítottunk. Köszönöm.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 3 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


