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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18628 . számon előterjesztett, A polgárőrségről szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
december 5-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . §
(2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli kiegészítését. Az Előterjesztő jelenlévő
képviselője elsősorban azt hangsúlyozta ki, hogy a benyújtott törvényjavaslat a
mintegy 15 éve működő társadalmi, civil szervezet feladat- és hatáskörének
pontosítására, illetve törvényi szintű rögzítésére törekszik . A polgárőrség
- szemben a rendőrséggel - nem rendelkezik hatósági jogkörrel, így a polgárőrök
rendelkezésére nem állnak tevékenységük során kényszerítő eszközök sem . Az
Előterjesztő képviselője elmondta, hogy a törvényjavaslat benyújtásának
elsődleges indoka éppen ez, hiszen a mindennapokban a megfelelő szabályozás
hiánya, illetve megfelelő jogi ismeretek hiányában a polgárőr nem mindig
tudhatta pontosan és helyesen behatárolni intézkedési jogkörét és intézkedési
lehetősége határait. A polgárőri tevékenység jogszabályi, törvényi szintű
meghatározása a helyes jogértelmezés és jogalkalmazás irányába is jelentős lépés
lehet, illetve az ilyen jellegű szabályozás iránymutatóul szolgálhat a jövőben az
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állampolgárok számára is . Az Előterjesztő képviselője kitért a polgárőrségnek a
más szakhatóságokkal, mindenekelőtt a rendőrséggel való együttműködési
kötelezettségére. Kihangsúlyozta továbbá, hogy a törvényjavaslat kötelezően
előírja, hogy a polgárőrség szervezetének részére nyújtott támogatást az éves
költségvetési törvények BM fejezetében kell tervezni a törvényjavaslat
elfogadását követően, bár támogatására eddig is volt lehetőség .

A bizottsági tagok részéről megerősítő és támogató hozzászólás hangzott
el. A többségi vélemény képviselői feltétlenül pozitívumnak tartják, hogy
jogalkotási szinten szabályozásra kerül a polgárőrség feladat- és hatásköre az
elfogadandó törvény által, amely jelentős mértékben megkönnyíti az
állampolgárok életét is. Elhangzott, hogy jó lenne, ha lenne minden évben
„Polgárőrök Napja" is, a fegyveres és rendvédelmi szervekéhez hasonlóan .

Az Előterjesztő képviselője tájékoztatta a bizottságot, hogy a
hagyományok szerint július harmadik vasárnapja a „Polgárőrök Napja" .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (10i,
On, 2t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . december 05 .

Szászfalvi aszló
a bizottság nöke
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