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Napirendi javaslat

1. A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3012. szám)

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

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Előterjesztőként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Balsai István (Fidesz)
Berényi László (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Nyakó István (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Kővári János (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Baracskai József (MSZP) Nyakó Istvánnak (MSZP)
Zagyva György Gyula (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Eiselt György szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok! Első ránézésre megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel
határozatképes, a helyettesítés rendjét a jegyzőkönyv részére majd munkatársam bediktálja.
Köszönöm szépen.

A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3012. szám)

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

(Módosító javaslatok megvitatása) (Előterjesztőként)

11 módosító indítvány érkezett be a megadott határidőig. Az Alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottság ajánlását megkapták, az adott sorrend szerint fogunk
haladni.

Az 1. pontban Dorosz Dávid képviselő úr a törvénytervezet, a módosítás címét kívánja
megváltoztatni. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés. - Varga László felé:) Képviselő úr, téged
kérdezlek nyelvészeti szempontból a két mondat különbségéről. Nekem az eredeti annyiban
logikusabb, hogy az egyes törvényeket módosítjuk, nem pedig… (Varga László: Igen, egyéb
törvényeket.) Ebben az esetben tehát akkor Varga László képviselőtársammal konzultálva
logikailag az egyes törvényeket módosítjuk, nem pedig az „egyes törvényeknek a közterület
rendjéről…”, hanem az egyes törvények módosításáról van szó. Nemcsak hangsúlybeli dolog,
hanem nyelvhelyességi dolog is, így gondolom, de lehet más vélemény is. Az előterjesztő
véleménye az, hogy nem támogatja. Ki az, aki támogatja a módosítást? (Nincs jelzés.) Aki
nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. (Ékes Ilona megérkezik az ülésre.) A kormány
álláspontját még nem ismerjük, de ez nem változtat a nyelvhelyességi kérdéseken.

A 2. pontban Harangozó Tamás képviselő úr… Bocsánatot kérek, szeretném
megkérdezni, hogy a módosító indítványról az adott képviselők értesítve lettek-e. Igen, tehát a
közös meghívóval, külön nem lettek értesítve. Ez már érdemi dolog. Ki az, aki ehhez a
módosításhoz hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nyakó képviselő úr, kíván szólni? (Nyakó
István: Ez így jó, ahogy van.) Értem.

Előterjesztőként egy-két észrevételt hadd tegyek. Miután az egyesülési jog alapján a
polgárőrségnek különböző feladatai vannak meghatározva, és nem köteles az egyesülési jog
alapján minden egyes tevékenységet magára vállalni, ha ezt a módosítást elfogadnánk, akkor
csak egységes egészében lehetne polgárőr-egyesületet alapítani, nem lehetne például
részfeladatokra, polgárőr-egyesület környezetvédelemre, ebből a módosításból ez következne,
ezért nem támogatom. Tehát itt amíg a polgárőrség az egyesülési jog alapján áll, ami elég
nehéz jogilag, nem is tudom, hogy érték el ezt 2006-ban, mert az egyesülési jog az alapjog,
közben meg az egyesületek között valahogy ki lett emelve, így külön törvény vonatkozik rá,
és a két törvény nem mindenben van összhangban. Ha ezt a módosítást elfogadnánk, akkor
kizárnánk annak a lehetőségét, hogy önkéntes elhatározással egyes feladatokra alapuljon
egyesület, ezért nem támogatom. A kormány álláspontja nem ismert. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 3. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. Köszönöm szépen.

A következő. Külön kell szavazni a 2. és 3. pontjáról. Bocsánatot kérek, Nyakó
képviselő úrnak mondom, ez a módosítás szintén a 2. és 3. pontja Harangozó Tamás
módosításának, „aki önként vállalja a polgárőrség tevékenységében…”. Minden egyesület
önként vállalt dolog, tehát ez megint az egyesületi törvénnyel ellenkezik. Az, hogy jogszerűen
jár el, meg megint csak egy olyan jogfogalom, ami bizonytalanná teszi, ezért nem támogatom.
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. Köszönöm szépen.
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Pálffy István javaslata. (Dr. Balsai István: Szeretnék szólni.) Balsai István!

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Ez láthatóan egy jó szándékú
javaslat, azonban szembe kell néznünk egy pár dologgal. Az egyik az, hogy a választójog
kidolgozásánál nagyon sok nyugat-európai országhoz hasonlóan fölmerül a korlátozottan
cselekvőképesek választási joga. Semmi jogunk nincs elzárni bizonyos feltételek megléte
esetén a korlátozottat, tehát a nem teljesen cselekvőképes személyeket. Már az előbb is
akartam mondani, a 18. életévhez sem kell kötni. Ha valaki családot alapíthat 16 éves
korában, az miért ne tudna polgárőr lenni? Ugyanez a korlátozottan cselekvőképesre is
vonatkozik. Tehát aki családapa lehet vagy családanya lehet, és gyermekek nevelését
végezheti, az szerintem polgárőr is lehet. Tehát ezt a látszólag jó szándékú módosítást én nem
tudnám támogatni.

ELNÖK: Az előterjesztő részéről egyetértek a képviselő úrral. Megint az egyesülési
törvényre is hivatkozom. A 18 év annyiban problémás, és ezt megfontolásra ajánlom, hogy
esetleg nagykorúsághoz kössük, ne a 18 év legyen, tehát így módosítanánk a saját
előterjesztésünket is. Igaz, hogy van a magyar jogban olyan eset, hogy házasságkötéssel 18 év
előtt is nagykorúvá kell válni, de ha nagykorúnak tekinti a jog egészében, akkor lehet, hogy itt
helyesebb kifejezés volna a 18 év helyett a nagykorúság. Ezért két részletben, elsőként
magáról a módosító indítványról fogunk szavazni, a másik pedig, ha egyetért a bizottság,
hogy bizottsági módosítóként nagykorúra cseréljük.

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőjét, Eiselt György urat. Az eddigi
dolgokról szeretném tájékoztatni annyiban, hogy Dorosz Dávid javaslatát nyelvhelyességi
szempontból nem támogattuk. Harangozó Tamás javaslatait azért nem támogattuk, mert az
egyesülési joggal oly mértékig ellenkezne, hogy elfogadás esetén egyes részcselekményeknél
nem lehetne külön egyesületet alapítani. Most Pálffy István javaslatánál tartunk, a 3-asnál. Az
előterjesztő nem támogatja. A kormány?

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Nem támogatja? (Szavazás.)
Tisztességből tartózkodom.

A kérdés másik része, hogy azt terjesztem elő, hogy bizottsági módosítóként a 18 évet
nagykorúra cserélnénk ki, tehát nem a 18 év lenne, a polgárőr nagykorú, büntetlen előéletű
személy lehet. A nagykorúság nem biztos, hogy csak a 18 évhez van kötve. Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Csak jelezni
szerettem volna a tisztelt bizottságnak, hogy a 18. év nem azért került be, hogy nagykorú nem
nagykorú, hanem ehhez kapcsolódik a gázspray használata, ami gyakorlatilag bizonyos
fizikai, pszichikai állapotot feltételez. Nagykorú lehet 14-15 éves emberke is, aki viszont nem
tud ennek a kötelezettségnek minden esetben eleget tenni. Ez gyakorlatilag azért került be,
hogy a rendőrség által használt nagy anyagkoncentrátumú gázspray használatához biztosít
maga a törvény bizonyos esetekben visszatartási, illetve intézkedési kötelezettséget. A
gázspray nála lehet, ezért kezdeményezte annak idején a kormány, hogy kerüljön be a 18.
életév.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak most az a kérdés, hogy mihez kell nagyobb
felelősség, hogy valaki gázsprayt használjon vagy pedig megnősüljön, mert 18 év előtt
megnősülhet, gázsprayt meg nem használhat. Nem biztos, ha a jogrend egészét tekintem.
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Kisebb felelősséggel jár megnősülni, mint gázsprayt használni, de ez egy megjegyzés,
elfogadom ezt a véleményt.

Ki kíván hozzászólni, észrevételt tenni a vitához? (Jelzésre:) Balsai képviselő úr!

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Nem biztos, hogy jól tudom, de úgy tudom, hogy az
önkéntes katonai szolgálat vállalása sincs 18 évhez kötve, 18 év alatt is fegyveres szolgálatot
választhatnak. Úgy tudom, legalábbis az én időmben így volt, mármint katonaköteles
koromban. Nem tudom, most mi a helyzet, de ha ez így van, akkor nincs akadálya annak,
hogy valaki 17 éves korában gázsprayt is használhasson, ha úgy adódik.

ELNÖK: Kormány?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem akarok
vitatkozni senkivel, tudomásul vettem ezt. A katonáknál van egy fizikai, pszichikai
állapotfelmérés meg egészségi kontroll. Gyakorlatilag a polgárőrségnél más kontroll nincs,
csak az idő, mármint a kor, semmi más feltételnek nem kell megfelelni.

ELNÖK: Bocsánatot kérek, akkor nem kellene a 18 év alatti házasságkötések
pszichikai feltételeit vizsgálni? Nem hiszem, mindegy, mindenesetre én ezt a bizottsági
módosító indítványt előterjesztem, ami úgy hangzana, a polgárőr nagykorú, büntetlen előéletű
személy lehet. Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem, tegye fel a kezét. (Szavazás.)
Köszönöm szépen.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr nincs jelen. (Nyakó István: Szavazzunk!) Igen, máris.
Az előterjesztő nem támogatja. A kormány?

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm
szépen.

Gyüre Csaba képviselő úr szerint minden bejegyzett polgárőr-egyesülettel köteles
megkötni a rendőrség az együttműködési megállapodást. Zárójel: ha logikusan az összes
módosító indítványt egy cetlis rendszerben támogatjuk, lesz olyan módosító indítvány, ami a
kormányt fölhatalmazza, hogy a megállapodás feltételeit dolgozza ki. Most ezt a vitát azzal
együtt szeretném lefolytatni. A kormány álláspontja?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány
egyiket se támogatja, mert gyakorlatilag az egyik oldalon egy olyan kötelezettség lenne a
rendőrkapitányság előtt, amit jelen pillanatban én csak aggálynak látok. A másik, hogy akár a
kormány, akár a belügyminiszter kapna felhatalmazást arra, hogy részleteiben szabályozza az
együttműködési megállapodást, pont attól térnénk el, hogy a helyi önkormányzat, a helyi
viszonyok határozzák meg, hogy milyen feltételekkel, hogyan tudnak együttműködni. Tehát
ezt központilag meghatározni igen aggályosnak tartanám.

ELNÖK: Igen, egyetértek, nem beszélve arról, hogy ha tíz ember egyesületet alapít,
akkor egy adott önkormányzat területén egymással vetélkedő csoportok alakulhatnak ki, ami
nem biztos, hogy a közrend biztosítása szempontjából kívánatos esemény volna. Azt
gondolom, hogy a megállapodás feltételeit és a végrehajtást tényleg diszkriminációmentesen,
tehát jogállami feltételeknek megfelelően ki kell dolgozni. (Jelzésre:) Kormány?
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Azt szeretném
hozzáfűzni, hogy maga a rendőrség egy hierarchikus szervezetben van. Tehát azzal, hogy
maga a kapitányság nem köti meg és a másik nem ért vele egyet, a felettes szervekhez, így a
felügyeleti szervekhez fordulhat, a végső esetben a kormányhoz, függetlenül attól, hogy
magából a törvényből ez nem következik, de magából a kormány működéséből viszont igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja, a kormány nem
támogatja. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.

Harangozó Tamás képviselő úr visszahozza azt a 2009-es módosítást, hogy ha
„legalább hármat ellát”. A probléma az ennél, hogy ki tudok három olyat választani a felsorolt
tevékenységek közül, ami tevékenységnek csak átvitt értelemben van a közrend védelméhez
köze. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3.
Nem támogatja? (Szavazás.) 14. Köszönöm szépen.

A többi egyébként az előző szavazással a bizottsági módosító indítvánnyal is
ellenkezik, tehát ezért az egész módosító indítványt tekintem, hogy a 6. pontban
meghatározott módosító indítványt a bizottság nem támogatja.

Dorosz Dávid képviselő úr, nyelvhelyességi dolgok. A kormány álláspontja?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Igen, köszönöm, valóban. Varga képviselő urat kérem, nézze meg
nyelvhelyességi szempontból ezt a 7. pontot. Ez összefügg a 10-essel, tehát a 10-esen is
átvezeti ugyanezeket a nyelvészeti kérdéseket. (Varga László: Igen.) Igen, tehát
támogatandónak ítéli meg Varga képviselő úr. Ki kíván hozzászólni, észrevételt tenni? (Nincs
jelzés.) A 7. és 10. pontról így együttesen szavazunk mint egymással összefüggő kérdésekről.
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.

A 8. pont, Harangozó Tamás képviselő úr. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Kérdés, észrevétel, nyilatkozat? (Nyakó István jelentkezik.) Igen?

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Csak egy kérdésem lenne, de azt mondom, hogy
majdnem költői a kérdésem. Ha a polgárőr helyi szervezetben végezheti a tevékenységét,
lehet, hogy valahol benne van, nem akarom magam szakértőként feltüntetni ennek az
anyagnak, de esetleg a helyben lakás benne van-e valahol a törvényben, hogy lakcímkártyával
egyéves helyben lakás, mert akkor így bárki csatlakozhat bárhova. Nem lenne lényeges
esetleg egy ilyenre kitérni vagy majd utána?

ELNÖK: A kormány?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Magának a polgárőrségről szóló törvénynek az ötödik módosítása lesz
2006 óta. A törvényből egyébként se következett ez. Egyet tudok ígérni, hogy az egész
törvény 3 hónapon belül ismételten az Országgyűlés elé fog kerülni, illetve tervezzük az őszi
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ülésszakra, tekintettel arra, hogy lassan kezelhetetlen maga a törvény, a törvény szövege és
annak összefüggései.

Ennek az előterjesztésnek ezt a részét azért nem tudjuk támogatni, ha már indokolni
kell, hogy a minőségét kell igazolni. Jelen pillanatban megnéztük, mintegy 90 ezer polgárőr
tevékenykedik ebben az országban minden gond és probléma nélkül közel 20 éve, és nem
voltak ilyen problémák, igazolvánnyal. Egységes igazolványt egyébként a szövetség ad ki,
amiből nem lehet következtetni arra, hogy melyik területre van. Tehát ezért kezdeményeztük
azt, hogy helyben megállapodást kössenek, hiszen a megállapodásból gyakorlatilag majdnem
minden olyan adat ismertté válik az ott lévő hatóság előtt, ami ehhez szükséges. Azért került
be a törvénybe, és most is benne van, hogy amennyiben fokozott ellenőrzés van és jönnek más
területekről rendőri erők, akkor egyeztetnek előtte, hogy ilyen probléma ne merüljön fel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy megjegyzést előterjesztőként hadd tegyek. Ha
én a helyi szervezetbe valahova belépek, megint az egyesülési jogra hivatkozom, nem kell
helyi lakosnak lennem, de helyi szervezetnek lehetek tagja. Ennek következtében a polgárőr
minősége… Egyébként szerintem akkor jár el jogszerűen, ha az intézkedő polgárőrnek, a
polgárőr minőségnek ki kell tűnnie igazolás nélkül is. (Nyakó István jelentkezik.)

Igen, Nyakó képviselő úr!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nem akarok én sem alkotmánysértő lenni, se semmi.
Most azért módosítjuk ezt, mert van egy kialakult helyzet, tehát a vándorlás településről
településre, védegylet meg minden ehhez hasonló. Ha nem ütközik, ha nem alkotmánysértő,
akkor azt simán elképzelhetőnek tartom, hogy helyi szervezetbe, legalábbis
polgárőrszervezetbe legalább helyben lakás igazolása legyen, de nem akarok…

ELNÖK: Bocsánat. Az a probléma, hogy ezt ebben a törvényben nem tudnánk
rendezni, csak az egyesülési törvényben, ami egyébként az első fél év jogalkotási terve szerint
jön. Köszönöm szépen. Tehát a kormány és az előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 3. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. Köszönöm szépen.

9., Gaudi-Nagy Tamás. Ez lényegében arra irányul, hogy a törvénymódosításnak az
ellenkezőjét próbálja visszaállítani, hogy bárhol eljárhatnak. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs. Nem
támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem.

A 10. pontról szavaztunk. 11., Harangozó Tamás képviselő úr. Kormány álláspontja?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja,
tekintettel arra, hogy a korábbi részekkel ez részben összefügg, mert egymásból következik,
amit a képviselő úr az előterjesztésében leírt. Így ha kiragadunk valamit, akkor maga a
törvény lesz végrehajthatatlan.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak összehasonlítottam a jelenlegi beterjesztéssel. Én
azt hiszem, hogy ez az eredeti, ugyancsak arról van szó, hogy az eredeti szöveget állította
volna vissza, tehát a 2009-es szöveget állította volna vissza. Előterjesztő nem támogatja, a
kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3. Nem támogatja? (Szavazás.) 14.
Köszönöm szépen.

Pálffy István képviselő úr javaslata.
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a
kormány.

ELNÖK: Azon kívül, hogy a házszabályszerűsége is megkérdőjelezendő, egyébként
sem támogatandó, mert majd ha lesz új polgárőrtörvény, akkor... Zárójelben jegyzem meg, ha
már itt tartunk, hogy azért a jogalkotásnál a kormány tervei szerint az egyesülési jogról szóló
törvény még ebben a fél évben tárgyalandó. Nem hiszem, hogy a polgárőrtörvényt attól
függetleníteni lehetne, tehát ezért sem támogatandó. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki
nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem. Az, hogy házszabályszerű-e, majd legyen az
alkotmányügyi bizottság gondja, de nem támogatott.

13. pont, Dorosz Dávid, a kormány felhatalmazása.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Mint ahogy
korábban jeleztem, annyira megkötné a jelenlegi rendszert, hogy gyakorlatilag majdnem
végrehajthatatlanná tenné. Jelenleg nem is tudom, hogy hány száz szervezettel megvan a
megállapodás, a helyben kialakult szokásos alapján állapodtak meg a polgárőrszervezetek, az
önkormányzat és a kapitányságok, a területen lévő kapitányságok. Ezt így kiemelni, és egy
kormányrendelet részletszabályként határozná meg, hogy mi legyen a tartalma, gyakorlatilag
olyan feladatai lehetnének, amit nem tudok én se megoldani, tehát én magam mint jogalkotó
nem tudok fölvállalni egy olyan részletszabályt kialakítani, ami a megállapodás tartalmára és
megkötésére részletes szabályokat állapítana meg.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak szeretném azért a módosítás szakszerűségét és
jóindulatát annyiban védeni, hogy én most nem tudom, vagy nem tudom, hogy tudja-e
Magyarországon valaki, hogy éppen milyen megállapodások vannak. Az sem egy kívánatos
állapot vagy a jogbiztonságot fenyegeti, ha különböző önkormányzati területeken teljesen
ellentétes megállapodások vannak. Tehát ha nem is konkrét szabályzat, de valamifajta
iránypontokat meg kell határozni a megállapodáshoz, azt gondolom. Hogy az
kormányrendelet-e, abban már kétségeim vannak, mert a jogalkotásról szóló törvény szerint
nem biztos, hogy kormányrendelet területére tartozik. (Varga László jelentkezik.) Igen? Varga
László képviselő úr! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az ülésre.)

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Én annyiban módosítanám dr. Dorosz Dávid javaslatát,
hogy „iránymutató szabályokat állapítson meg”. Tehát valami egységesítés.

ELNÖK: Bocsánat, meglátjuk, csak a másik kérdés, hogy kormányrendeletben-e. A
kormány?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Jelen pillanatban
a törvény alapján költségvetési támogatásban részesül a szövetség, illetve az egyes
tagszervezetek a külön megállapodások alapján. Ezeket a megállapodásokat a
Belügyminisztérium ebben az évben is aláírta a polgárőrség országos szövetségével, ami
alapján a megyei, területi szövetségek megkötik a főkapitányságokkal és így jön le a
kapitánysági szintig. Tehát valami iránymutatás közel 20 éve van a megállapodások
megkötésére, és tekintettel arra, hogy a rendőrség tevékenysége eléggé jól behatárolt a
rendőrségről szóló törvény alapján, azon keretekben vannak benne. De tudtom szerint ebből
még probléma a 20 év alatt nem lett.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Elfogadom, köszönöm.
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ELNÖK: (Jelzésre:) Nyakó István!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Helyénvaló, legitim ez a kérdésfelvetés egyébként
szerintem, mivel az egész ügy, ami miatt most tárgyalunk, nem erre irányul, nem ez a kérdés,
hanem hogy gátat szabjunk bizonyos elemek grasszálásának a település utcáin. Én azt
gondolom, hogyha 3 hónap múlva tényleg fog jönni egy átfogóbb felülvizsgálata ennek az
egész történetnek, ott érdemes erre kitérni, hogy mik azok az ismérvek mégis, ami alapján a
rendőrség és a polgárőrszervezet megköt valamit. Tehát én ezt javasolnám, hogy most akkor
lépjünk ezen túl, térjünk majd rá vissza.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Balsai István!

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Én úgy gondolom, hogy a polgárőrség nemhogy nem
konkurenciája, kifejezetten mellérendelt, a rendőrség munkájának a segítője, operatívabbnak
tartom, a miniszterrel amúgy is szoros együttműködésben vannak, nap mint nap látjuk a
belügyminisztert a különböző eseményeken. Én ezt tökéletesen elegendőnek látom, a
kormánynak kicsit el is vonná a hatáskörét az operatív résztől, én úgy gondolom. Tehát ez
nem lenne célszerű.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A 13. ajánlási pontnál
vagyunk, ha jól észleltem. Ez a javaslat annyiban mindenképpen figyelemre méltó, amire már
a vitában is utaltunk, meg a korábbi módosító javaslataink e tárgyban felhívják a figyelmet
arra, hogy nagyon fontos a jogállami elvek érvényesítése érdekében, hogy az együttműködési
megállapodás tartalma ne legyen önkényesen meghatározható, és valóban, a helyi viszonyok,
érdekrendszerek és egyéb más szimpátiaszempontok vagy unszimpátia-szempontok ne
határozhassák meg az együttműködési megállapodás megkötésének a körülményeit. Tehát ez
a javaslat támogatható, azt hozzátéve, hogy a legjobb igazából az lenne, hogy ha még az
együttműködési megállapodás megkötésének a határideje is meg lenne határozva és
mindenképpen tiltva lenne az, hogy ha valaki a törvényes érdekeknek megfelel, azzal a
szervezettel ne köthessenek megállapodást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Berényi képviselő úr!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök úr, én meg úgy gondolom, hogy az egyesülési
törvény éppen arra ad lehetőséget, hogy a helyi viszonyokban kialakult együttműködések
kerüljenek előtérbe, ráadásul egy ilyen típusú megkötésnél akár a kormányig vagy a
Legfelsőbb Bíróságig is lehetne fellebbviteli dolgokat végezni, úgyhogy én ezt nem
támogatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés, észrevétel nincs. Ki az, aki támogatja az
indítványt? (Szavazás.) 5. Nem támogatja? (Szavazás.) 14. Köszönöm szépen.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr gyakorlatilag a teljes szabálysértési tényállások
elhagyását javasolja. Képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A vitát már lefolytattuk
múlt pénteken, amikor a bizottsági előterjesztéssel kapcsolatos vita folyt, illetve tegnap meg
az általános vitában, itt igazából csak még egyszer két gondolatot felvillantanék.
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Tehát most ebben a helyzetben határozott álláspontom az, hogy ilyenfajta
szankcionálás, illetve súlyosítása a szankcióknak közrendfenntartási tevékenység tekintetében
semmiképpen nem szolgálja a társadalmi érdekeket, most inkább bátorítani kellene mindenkit
arra, hogy törvényben szabályozott keretek között, de megbecsült módon, ellenőrzött módon
vegyen részt a megbomlott közrend helyreállításában. Viszont ilyen szintű szankciókkal és
különösen ilyen, normavilágosság elvét sértő megfogalmazásokkal, mint például a
közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése tényállás, amelyben úgy gondolom, hogy
nagyon tág jogértelmezésre, önkényes jogértelmezésre ad alapot és semmiképpen nem segíti
ennek a helyzetnek a megoldását, egyébként szerintem aránytalan.

Ultima ratio szempontnak nemcsak a Btk. módosításának, hanem a szabálysértési
törvény körében is érvényesülnie kell. Úgy gondolom, ahogy tegnap is elmondtam a vitában,
hogy a szükségesség-arányosság elvét sem szolgálja az, hogy ilyen súlyú szankciókkal
próbálják adott esetben ellehetetleníteni azokat, akik a közbiztonság fenntartása érdekében
önkéntes és egyébként nem jogellenes magatartást fejtenek ki. Ezekkel a tényállásokkal
viszont oly módon bekorlátozzák vagy fenyegetik a polgárőr-tevékenység folytatóit, amely
mondjuk megítélésem szerint visszacsap, tehát nem azt a célt szolgálja, amit eredetileg
elgondoltak, és ez igazából azokat bátorítja, akik a közbiztonság felbomlásáért felelősek, és
nem azokat segíti, akik ezt a helyzetet szeretnék megszüntetni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányálláspont?

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Nem támogatja? (Szavazás.) 17.
Volner képviselő úr ugyancsak elhagyását javasolja, tehát ugyanaz az indítvány. A

kormány álláspontja ugyanaz, az előterjesztő álláspontja ugyanaz. Nem támogatja. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 2. Nem támogatja? (Szavazás.) 17. Köszönöm.

Végül Harangozó Tamás képviselő úr a hatálybalépés rendelkezéseit változtatja meg.
Kormány álláspontja?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Megint az a baj,
hogy magát ezt a szöveget így nem tudjuk támogatni. Ha az utolsó mondat nem lenne benne,
támogatható lenne részünkről, tekintettel arra, hogy itt pont azt az állapotot hozza vissza,
hogy egy egyesülési jog alapján létrejött szervezettel szemben kötelezővé tenné a helyi
közbiztonság fenntartása érdekében a szerződéskötést. Ez olyan korlátozás lenne a
kapitányságnak, főkapitányságnak, hogy az általuk kapott felhatalmazásnak, egy kétharmados
törvénynek, a rendőrségi törvénynek nem tud eleget tenni, hiszen ő felel a helyi közrend,
közbiztonság fenntartásáért, és meg lenne kötve a keze-lába abban, hogy mindenkivel köteles
szerződést kötni, függetlenül attól, hogy az együttműködik vele vagy nem. Tehát az
együttműködés, közreműködés a lényege az egész tevékenységnek, és nem az, hogy önállóan
végezze valaki a tevékenységet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A kormány tisztelt képviselőjének
álláspontjával ellentétben azt gondolom, amit az előbb már elmondtam, hogy ez a javaslat
ebben a szövegezésében egyébként azt a célt szolgálja, amire viszont korábban hivatkoztam.
Eszerint szerintem pontosan nem lehet arra hivatkozni a helyi rendőri vezetés részéről, hogy
megköti a kezüket abban, hogy kivel és milyen formában kötnek együttműködési
megállapodást polgárőr-tevékenység céljából. Szerintem jó ez a megfogalmazás, ha a
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törvényes feltételek fennállnak, akkor bizony legyen köteles a rendőri szerv megkötni ezt a
megállapodást. Ha viszont ez hiányozna - láthatóan ezek szerint a kormány tisztelt képviselője
érzi is, hogy ez aggályos -, akkor ezek szerint ez azt jelenti, hogy még sincs szándék arra a
rendőri szervek részéről, hogy a törvényes feltételeknek megfelelő szervezetekkel
megállapodást kössenek, vagy hogy kell értenünk ezt a felvetést, mert ez eléggé aggályos.

ELNÖK: Bocsánatot kérek, ezt mindig a helyi rendőrség dönti el, hogy van-e
szándéka vagy nincs. Adott esetben a Belügyminisztériumnak az ég adta világon semmi köze,
hogy Piripócson a rendőrkapitányság azzal az egyesülettel, amelyet egyébként ismer, kíván-e
szerződést kötni.

Bocsánat, még egy megjegyzés Gaudi képviselő úrnak. Ez nem az önök indítványa.
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Tudom.) Jó, csak azért, mert „indítványunk”, így fogalmazott, csak
ezért szerettem volna figyelmeztetni, hogy figyelemmel kísérjük, mindenre figyelünk.

A kormány kíván-e reagálni?

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

ELNÖK: Előterjesztőként javaslom, hogy bizottsági módosítóként az utolsó mondat
elhagyásáról döntsünk. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 17. Nem ért egyet? (Szavazás.)
2. Köszönöm.

Ezt követően kérdezem, ki az, aki a módosító indítványt támogatja, az eredetit, igen,
ezzel a módosítással. (Szavazás.) Nem támogatja… (Az elnök egyeztet.) Akkor még egyszer
felteszem a kérdést. A bizottsági módosító indítvány szerint tehát a bizottság ezzel a
szövegjavaslattal támogatja a szövegjavaslatot úgy, hogy az utolsó mondatot elhagyja.
Mindenki számára érthető. Erről szavaztunk, tehát akkor ez a bizottság módosító indítványa.
Az eredetiről nem kell szavazni, mert ez a bizottsági módosító. Bocsánat, tehát így tettem fel
a kérdést, a bizottsági módosító indítványnál elhagytuk az utolsó mondatot, és a bizottság az
eredeti módosító indítványt támogatja, de hogy mindenkinek egyértelmű legyen, még egyszer
felteszem a kérdést. Tehát az utolsó mondat elhagyására a bizottság támogatja-e az
indítványt? (Szavazás.) 17. Nem támogatja? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. Tehát a
bizottsági módosító indítvány elhagyva az utolsót és támogatva az egészet.

Más kérdés, észrevétel nincs. Köszönöm a fegyelmezett munkát. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


