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   Az Országgyűlés 

 
Önkormányzati bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

a polgárőrségről szóló T/18628. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága megvitatta a polgárőrségről szóló, 
T/18628. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18628/3., 6-
29. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 A módosító javaslatokat az Emberi jogi és a Rendészeti bizottság január 30-i ülésén 
tárgyalja meg. A módosító javaslatokat nem kijelölt bizottságként az Oktatási bizottság is 
megtárgyalja január 30-i ülésén. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást.   
 A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon 
tesszük közzé az ajánlás végén. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
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 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "1. § (1) A polgárőrség e törvény alkalmazásában az ország közrendje és 
közbiztonsága fenntartásának segítésében, a határőrizetben, a környezet- és 
természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi 
bűnmegelőzésben való [állampolgári] lakossági részvételben, illetve az önkormányzatok és a 
lakosság közötti bizalom erősítésében, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme 
érdekében a[z állampolgárok] lakosok közösségei által meghatározott feladatok ellátásában 
közreműködő, az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezet, illetve ilyen 
szervezetek szövetsége." 
 

T/13142/15/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/15/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A polgárőr e törvény alkalmazásában a helyi polgárőr szervezet tagja, a Büntető 
Törvénykönyvben meghatározottak szerint közfeladatot ellátó személy, aki önként vállalja a 
polgárőrség tevékenységében való közreműködést. 
 A polgárőr abban az esetben teljesíthet önállóan szolgálatot, ha a helyi polgárőr 
szervezet igazolja, hogy ismeri a polgárőrökre vonatkozó jogszabályokat és a balesetvédelmi 
előírásokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 

3.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A polgárőr e törvény alkalmazásában a helyi polgárőr szervezet tagja, a Büntető 
Törvénykönyvben meghatározottak szerint közfeladatot ellátó személy, aki önként vállalja a 
polgárőrség tevékenységében való közreműködést. 
 Polgárőr lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy; büntetlen előéletű 
magyar állampolgár, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi alkalmassági 
feltételeknek megfelel. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.   Stolár Mihály és dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(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: Lásd a T/18628/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Stolár Mihály és dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) Polgárőrség tagja munkáját ellenszolgáltatás nélkül végzi." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "2. § (1) A polgárőrség [tevékenysége során] kölcsönösen együttműköd[ik]ésben 
tevékenykedik a helyi önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervezetekkel, a 
rendőrség, a határőrség, a katasztrófavédelem, illetve a vám- és pénzügyőrség szerveivel, a 
környezet- és természetvédelmi szervezetekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes 
tűzoltóságokkal, a mezei- és természetvédelmi őrszolgálattal, valamint a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat az 1. § (3) bekezdésének kiegészítésére utal, azonban ez nem az, hanem 
ahogy itt az ajánlásban is szerepel: a 2. § (1) bekezdésének a módosítása. 
A módosító javaslat mondattanilag nem jó, javasoljuk a hiba kiküszöbölése érdekében a „kölcsönösen” szót 
„kölcsönös”-re módosítani. 

 
Indokolás: Lásd a T/18628/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.  Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A polgárőr által tevékenysége során viselt formaruha a Magyar Honvédség, a 
rendvédelmi szervek vagy más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága miatt 
megtévesztésre nem lehet alkalmas. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre 
alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve gépjárművén [ilyen 
feliratot nem helyezhet el] csak a polgárőrség feliratot helyezheti el." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
8.  Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
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 "(2) A polgárőr által tevékenysége során viselt formaruha a Magyar Honvédség, a 
rendvédelmi szervek vagy más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága miatt 
megtévesztésre nem lehet alkalmas. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre 
alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve gépjárművén ilyen 
feliratot nem helyezhet el. Köteles magánál tartani az igazolványát és viselni a 
polgárőrszervezethez való tartozást igazoló jelvényét." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A polgárőr által tevékenysége során viselt formaruha a Magyar Honvédség, a 
rendvédelmi szervek vagy más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága miatt 
megtévesztésre beszédtávolságról nem lehet alkalmas. A polgárőr hatósági jellegre utaló, 
megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve 
gépjárművén ilyen feliratot nem helyezhet el." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

10.  Pál Tibor képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "(3) [A polgárőr tevékenysége során nem tarthat magánál közbiztonságra 
különösen veszélyes eszközt, és nem viselhet lőfegyvert.] A  polgárőrt tevékenységével 
összefüggésben – a jogos védelem és a végszükség eseteit kivéve – lőfegyverhasználati jog 
nem illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
11.   Stolár Mihály és dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 "(3) A polgárőr tevékenysége során nem tarthat magánál a közbiztonságra 
[különösen] veszélyes eszközt, és nem viselhet lőfegyvert." 
 

Megjegyzés:  A módosító javaslat a 3. § (1) bekezdésére utal, holott ez helyesen ahogy az ajánlásban is 
szerepel: a 3. § (3) bekezdése. 

 
Indokolás: Lásd a T/18628/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A polgárőr tevékenysége során nem tarthat magánál közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközt, és nem viselhet lőfegyvert. Önvédelmi marok lőfegyvert csak a személyre 
szóló engedély birtokában, az arra vonatkozó szabályok szerint hordhat magánál." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

13.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új (4) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(4) A polgárőr által tevékenysége során köteles viselni megkülönböztető mellényt, 
mely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva. A szolgálati gépjárművet jól látható helyen, 
hasonló felirattal kell ellátni." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat mondattanilag helytelen. 
A módosító javaslat szövege egyező képviselő úr T/18628/6. sz. módosító javaslat (4) bekezdésében 
foglaltakkal, lásd ajánlás 14. pontja. 

 
Indokolás: Lásd a T/18628/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

14.   Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új (4)-(5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
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 "(4) A polgárőr által tevékenysége során köteles viselni megkülönböztető mellényt, 
mely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva. A szolgálati gépjárművet jól látható helyen, 
hasonló felirattal kell ellátni. 
 
 (5) A polgárőr rendelkezzen igazolvánnyal, melyet az intézkedéssel érintett személy 
kérésére köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy polgárőr szervezet tagja." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat mindkét bekezdése mondattanilag helytelen. 
A módosító javaslat (4) bekezdésének szövege egyező képviselő úr T/18628/3. sz. módosító javaslatában 
foglaltakkal, lásd ajánlás 13. pontja. 

 
Indokolás: Lásd a T/18628/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

15.  Stolár Mihály és dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "4. § A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény 
elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény 
folytatását erőszakmentesen megakadályozni, az elkövetőt [visszatartani] a helyszínről való 
távozásában békés eszközökkel gátolni. Köteles azonban a[z elfogott] a távozásban gátolt 
személyt haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult nyomozó 
hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

16.  Dr. Gál Zoltán képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "6. § (1) A polgárőrszervezetek szövetségének tevékenységét a központi költségvetés 
az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogat[hat]ja, feltéve hogy a 
polgárőrség legalább három feladatot ellát a következők közül: 
 
a) a közrend, a közbiztonság védelmében, az államhatár őrzésében és rendjének 
fenntartásában, a katasztrófa- és veszélyhelyzet, továbbá a környezet veszélyeztetettségének, 
károsításának, rongálásának megelőzésében és elhárításában, következményeinek 
felszámolásában való közreműködés; 
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b) a bűn- és baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági és a 
környezetvédelmi tevékenység támogatása, a lakosság és a települési önkormányzatok közötti 
kapcsolat erősítése; 
c) a rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányok, a megyék (főváros) tekintetében a 
rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő önkormányzatok által létrehozott 
bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság munkájában való részvétel;  
d) folyamatos kapcsolattartás a 2. § (1) bekezdésében felsorolt együttműködő – helyi, területi 
és országos hatáskörű – szervekkel, kölcsönös segítségnyújtás egymásnak a feladatok 
ellátásában; 
e) közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, eltűnt személyek, 
körözött tárgyak felkutatásában; 
f) önálló, illetve közös szolgálat vagy feladat teljesítésével való részvétel a 2. § (1) bekezdése 
szerinti együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében; 
g) közreműködés az állampolgárok személyének és javainak védelmében, az állami és 
önkormányzati vagyon megóvásában. 
 
 (2) A polgárőrség szervezetének részére nyújtott központi költségvetési támogatást az 
éves költségvetési törvény Belügyminisztérium fejezetében kell tervezni. 
 
 (3) A polgárőrség tagjai a részükre biztosított eszközöket a rendeltetésüknek és 
céljuknak megfelelően a feladataik ellátásához használják. 
 
 (4) Az együttműködő szervek, különösen az önkormányzatok, a rendvédelmi, a 
környezet- és természetvédelmi szervek a polgárőrség működését és tevékenységét lehetőség 
szerint anyagi források biztosításával, technikai és egyéb eszközök átadásával vagy más 
módon támogathatják. 
 
 (5) Minden év július hónap első szombatja a polgárőrség napja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés bevezető szövegének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) A polgárőrszervezetek szövetségének tevékenységét a központi költségvetés 
az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogathatja, feltéve, hogy a 
polgárőrség legalább három feladatot ellát a következők közül:" 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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18.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés bevezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) A polgárőrszervezetek szövetség[é]einek tevékenységét a központi 
költségvetés az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogathatja, feltéve 
hogy a polgárőrség legalább három feladatot ellát a következők közül:" 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Pál Tibor képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés bevezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) A polgárőrszervezetek szövetségének tevékenységét a központi költségvetés 
az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint [támogathatja] támogatja, feltéve 
hogy a polgárőrség legalább három feladatot ellát a következők közül:" 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

20.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) A polgárőrszervezetek szövetségének tevékenységét a központi költségvetés 
az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogat[hat]ja.[, feltéve hogy a 
polgárőrség legalább három feladatot ellát a következők közül: 
a) a közrend, a közbiztonság védelmében, az államhatár őrzésében és rendjének 
fenntartásában, a katasztrófa- és veszélyhelyzet, továbbá a környezet 
veszélyeztetettségének, károsításának, rongálásának megelőzésében és elhárításában, 
következményeinek felszámolásában való közreműködés; 
b) a bűn- és baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági és a 
környezetvédelmi tevékenység támogatása, a lakosság és a települési önkormányzatok 
közötti kapcsolat erősítése; 
c) a rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányok, a megyék (főváros) 
tekintetében a rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő önkormányzatok 
által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság munkájában való részvétel;  
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d) folyamatos kapcsolattartás a 2. § (1) bekezdésében felsorolt együttműködő – helyi, 
területi és országos hatáskörű – szervekkel, kölcsönös segítségnyújtás egymásnak a 
feladatok ellátásában; 
e) közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, eltűnt személyek 
felkutatásában; 
f) önálló, illetve közös szolgálat vagy feladat teljesítésével való részvétel a 2. § (1) 
bekezdése szerinti együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében; 
g) közreműködés az állampolgárok személyének és javainak védelmében, az állami és 
önkormányzati vagyon megóvásában.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

21.   Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § (1) A polgárőrszervezetek szövetségének tevékenységét a központi költségvetés 
az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogathatja, feltéve hogy a 
polgárőrség legalább három feladatot ellát a következők közül:/ 
 
 "b) a bűn- és baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági és a 
környezetvédelmi tevékenység támogatása, a lakosság és [a települési] az önkormányzatok 
közötti kapcsolat erősítése;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

22.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés g) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § (1) A polgárőrszervezetek szövetségének tevékenységét a központi költségvetés 
az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogathatja, feltéve hogy a 
polgárőrség legalább három feladatot ellát a következők közül:/ 
 
 "g) közreműködés a[z állampolgárok] lakosok személyének és javainak védelmében, 
az állami és önkormányzati vagyon megóvásában." 
 

T/13142/15/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 



 11

 
Indokolás: Lásd a T/18628/15/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

23.   Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A polgárőrség szervezetének [részére] nyújtott központi költségvetési támogatást 
az éves költségvetési törvény Belügyminisztérium fejezetében kell tervezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

24.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(5) Július harmadik vasárnapja a Polgárőrök Napja. Ezen a napon értékeli a 
Belügyminisztérium, az önkormányzatok, a rendvédelmi, a környezet- és természetvédelmi 
szervek a polgárőrség működését és tevékenységét, és tünteti ki az arra érdemes polgárőröket, 
és polgárőr szervezeteket." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat az 5. §-t egy új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. A törvényjavaslat 5. 
§-a bekezdés nélküli. Feltehetően képviselő úr a 6. §-ra gondol, amely valóban (4) bekezdésből áll, tehát itt 
helyes jogszabály-szerkesztési szempontból egy új (5) bekezdés felvétele. Az ajánlásban ezt így 
szerepeltetjük. 

 
Indokolás: Lásd a T/18628/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

25.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(5) Július másodika Országos Polgárőr Nap. Ezen a napon értékeli a 
Belügyminisztérium, az önkormányzatok, a rendvédelmi, a környezet- és természetvédelmi 
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szervek a polgárőrség működését és tevékenységét, és tünteti ki az arra érdemes polgárőröket, 
és polgárőr szervezeteket." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat az 5. §-t egy új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. A törvényjavaslat 5. 
§-a bekezdés nélküli. Feltehetően képviselő úr a 6. §-ra gondol, amely valóban (4) bekezdésből áll, tehát itt 
helyes jogszabály-szerkesztési szempontból egy új (5) bekezdés felvétele. Az ajánlásban ezt így 
szerepeltetjük. 

 
Indokolás: Lásd a T/18628/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

26.  Pál Tibor képviselő a törvényjavaslatot új 7. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 "7. § Július első szombatja országos polgárőrnap." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 
 Budapest, 2006. január 26. 
 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

bizottság elnöke 


