
T/18628/40. szám 

 
Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a polgárőrségről szóló T/18628. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18628/34. sz. egységes javaslattal) 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a polgárőrségről szóló, T/18628/34. számon 
beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18628/35-39. számú 
zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság 2006. február 13-i ülésén úgy foglalt állást, hogy 
módosító javaslatának (T/18628/39. sz., ajánlás 1. pont) elfogadásához a jelenlévő képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 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, nagykorú, cselekvőképes, 
büntetlen előéletű személy, aki önként vállalja a polgárőrség tevékenységében való 
közreműködést." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 

2.  Sági József és Stolár Mihály képviselő az egységes javaslat 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, nagykorú, cselekvőképes, 



 2

büntetlen előéletű, legalább középfokú végzettséggel rendelkező személy, aki önként vállalja 
a polgárőrség tevékenységében való közreműködést." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  Dr. Pósán László képviselő az egységes javaslat 1. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A polgárőr e törvény alkalmazásában a helyi polgárőr szervezet nagykorú, 
cselekvőképes, büntetlen előéletű, legalább középfokú végzettséggel rendelkező tagja, a 
Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint közfeladatot ellátó személy, aki önként 
vállalja a polgárőrség tevékenységében való közreműködést." 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Dr. Pósán László képviselő az egységes javaslat 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 az lehet, aki hozzájárul ahhoz, 
hogy az e törvény 1. számú melléklete szerinti adatait nyilvántartsa az a szervezet, amelyben 
polgárőri feladatok ellátására felvételét kérte, illetve a területileg illetékes rendőrkapitányság." 
 

T/18628/37/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/37/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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 "(4) A polgárőr [által] tevékenysége során [köteles viselni] megkülönböztető mellényt 
köteles viselni, [mely] amely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva. [A szolgálati 
gépjárművet jól látható helyen, hasonló felirattal kell ellátni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

6.  Dr. Pósán László képviselő az egységes javaslatot 1. számú melléklettel 
kiegészíteni javasolja: 
 

"1. számú melléklet 
 

A polgárőrség tagjairól a polgárőrség és a területileg illetékes rendőrkapitányság által 
nyilvántartott adatok: 

 Neve: 
 Leánykori neve: 
 Születési helye: 
 Születési ideje: 
 Anyja neve: 
 Lakcíme (ahol életvitelszerűen tartózkodik): 
 Legmagasabb iskolai végzettsége: 
 
 A polgárőrségbe felvételét kérő nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű." 
 

T/18628/37/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18628/37/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. február 13. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 


