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Tisztelt Képviselő asszony/úr!

amely szélesíti a közrend
fenÍItaltásábaÍI köZemúködő szervek intézkedési jogosítványait. A javaslat alapvető
célkitÍ,izése méltrínyolandó: a köaend fenntaÍtásban, illetve a búniildözésben közremiiködő
szerveloél dolgozókla vonatkozó egységes szabályozást telemti meg' Ilyen szervek a
te.mészetvéde]Íni őIség, a köáeiilet-felügyelet' a mezőőIség, az erdővédelmi szolgá|at, az
önkormányzati temészetvédelmi fuség, illetve ide sorolandóak a hivatásos vadászok is. A
közös szabályoz|issal pithuzamosan azonba! lényegesen szélesíti az egyes szervezeteknek a
magánszférába való beavatkozás lehetőségét biztosító intézkedési jogosítványait. A
teljesség igénye nélkül néhány bóviil a ruházat' a csomag és járművek átlr-ulatísrának
lehetősége, a javaslat az összes szeruezet nevében fellépő személynek megengedné a bilincs'
i]letve önvédelmi célból a szolgálatj kutya alkalmazását'

Az állam a legitim fizikai erőszak-monopólium letéteményese: az állami szervek jogosultak a
jog által ködlhatárolt keretek között kényszerítő eszközöket alkalmazrri. Erőszak alatt nem
kizfuólag a feg;ruer vagy egyéb testi sérülés okozásfua alkalmas fetszerelés használatát kell
éItení: széles értelembe ide taitozik minden olyan eszköz, amellyel az állam ellenőrzés alatt
tada a polgfuait. llyen eszközök az |gazoltalás' a motozás' a lérfigyelő rendszerek
működtetése' de temészetesen a klasszikus eszközök bilincs. ]öfeg}-Ve.' t€sti kényszel
alkalmazása _ is ide tartoznak' Az állami erőszak nonopólium határának a szélesítése
elkerülhetetleniil a magánszféra és a személyi szabadság szúkítését jelenti.

Az Alkotmánybíróság á1landó gyakorlata szerint mind a ktizbiztonság, mind a
búnmegelőzés olyan elvont társadalmi érték' amely csak kicsi sú||yal eshet |atba alapjog-
korlátozáskor (30/1992. AB határozat)' Ennek megfelelően a közbiztonság és
bűnmegelőzés elvont értékként jelentkezik, ha alapjog-korlátozrás szilkségességét és
annyosságát vizsgáljuk. A sziikségességi és arányossági vizsgáat másik oldalrin az erqberi
méltóság, a nagiínszfera és a személyes adatok véde]rne á11. Az AlkotÍnánybíóság szerint
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Az országg1ríés előtt van a belügEinisáemek az egves lendészeti 1éladatokat ellátó

tásíiról szó|ó T/7772'
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ezeknek a jogoknak a sérelmét jelenti, haÉJJ#ut,o 'uoo,,u*u, avatkozik be az emberek
magánéletébe. (4611991. AB. hat.)

A töwényjavaslattal érintett szervezetek többsége a helyi önkomrrínyzatok irányítrása alatt
működő rendészeti szerv. tnkormányzati szinten ezeknek a politikai célokra való
felhasznrílásrínak a veszélye nagyobb és elleíőriáetetlenebb. Ebből következően a
kiszolgáltatott, védtelen, jogi alapismeretekkel nem renrjelkező személyek könny€n a
szélsőséges politikai akalat ádozataivá válhatnak.

Tisaelt Képviselő asszony/ur! A Társaság a Szabadságjogokért áláspon1ja szelint a
törvényjavaslat egy újabb lépés az öDkormányzati rendőrség megteÍemtése felé' Az
előterjesztéshez nem kapcsolódik a jogalkotásról szóló 2010. évi C)oC(. törvény 17.s által
előírt előzetes hatásvizsgálat, amely szakmai alapon igazolná' hogy a szükséges és alkalmas
az alapjog-kollátozó kényszerintézkedések alkalmazási körének a bővítése a közbiáonság
növeléséhez. Kérjiik, hogy álljon ki a szabadságjogok és az Alaptörvény vI. cikt (l)
bekezdésében biáosított magánélet védelme mellett' és szavazzon nemmel a
törvényj avaslatra.

Budapest' 2012. jűius 3. Tiszteltettel,

Hiittl Tivadar

Adatvédelem és Infomációszabadság Programvezető
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