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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a polgárőrségről szóló T118628 . számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Polgárőr nagykorú, cselekvőképes személy lehet . Nem lehet polgárőr az a nagykorú, aki
a) tankötelezettségének tesz eleget,
b) a köz- vagy felsőoktatásban államilag finanszírozott képzésben folytat tanulmányokat,
c) államilag támogatott felnőttképzésben, átképzésben vesz részt .

Indokolás

A polgárőri tevékenységben ma részt vesznek kiskorú fiatalok is . Jelentős részük olyan fiú,
akinek a nevelése felett a sokszor egyedülálló szülő elvesztette irányítását . A lélektani
szempontokon túl is súlyosan kifogásolható ezt a helyzetet arra kihasználni, hogy fiatal fiúk a
gyakran sötétedés utáni, sőt éjszakai bűnüldözésbe vessék bele magukat, magyarán gyerekek
gondoskodjanak a társadalom biztonságáról .

A polgárőri tevékenység a polgárőr szabadidejében, jelentős részben éjszaka folyik . Ez
azonban nem járhat azzal az eredménnyel, hogy fiatalok nem tudnak legjobb tudásuk szerint
eleget tenni a tankötelezettségüknek, esetleg emiatt nem is képesek teljesíteni azt . A
társadalom érdekével ellentétes az is, hogy ha az államilag finanszírozott képzésre nyújtott
támogatás nem hasznosul megfelelően, vagy épp lyukas zsákba ömlik . A fiatalok számára
biztosítani kell a tanulás melletti megfelelő pihenést, amelynek legjobb eszköze ma a fenti
rendelkezések törvénybe foglalása . A javaslat nem terjed ki azokra, akik dolgoznak, vagy nem
közpénzen folytatják tanulmányaikat. Ők maguk viselik a polgárőrségben való részvétel
egzisztenciális kockázatát .

Módosító javaslat



A polgárőrség szabályzata szerint ma kiskorúak este 9 óra után nem vehetnek részt a polgárőri
feladatokban. A tapasztalat szerint azonban a polgárőrségek vezetése ennek nem minden
esetben tud érvényt szerezni, ezért kiskorúak - saját állításuk szerint - akár hajnalig is
polgárőrként az utcán lehetnek. A polgárőrség annak sem tud érvényt szerezni, hogy a
kiskorúak betartsák szabályzatuknak az intézkedés tilalmára vonatkozó rendelkezéseit . Nem
várható el egy kiskorától, hogy felmérje ennek veszélyességét, viselje ennek felelősségét .

Budapest, 2005 . december 8 .
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