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Napirendi javaslat  
 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 

módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 

rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

Meghívottak: a Belügyminisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
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Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
Bíró Márk (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) megérkezéséig Földi Lászlónak (KDNP)  
Vargha Tamás (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 
Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársakat a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén. 13 fő 
személyesen van jelen, és hárman adtak helyettesítési megbízást. 

Iváncsik Imre alelnök urat Juhász Ferenc képviselő úr helyettesíti, Kulcsár Józsefet dr. 
Mátrai Márta képviselő asszony, Vargha Tamást pedig Tamás Barnabás képviselő úr. 

A napirendi javaslatot megküldtük a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló T/6390. számú törvényjavaslat. Kérdezem, hogy ki az, aki 
a napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló T/6390. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Köszöntöm körünkben dr. Eiselt György főosztályvezető urat a Belügyminisztérium 
részéről, és megkérném, hogy röviden ismertesse a törvényjavaslatot. Parancsoljon, 
főosztályvezető úr! 

Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium) szóbeli ismertetője 

DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A 2012. évi II. törvény megalkotása során a jogalkotó már jelezte, hogy 
ennek lesz egy folytatása, tekintettel arra, hogy magából a szabálysértési törvényből, illetve a 
végrehajtási rendeletekből több mint száz törvényi tényállás került ki, és csak azok a 
tényállások kerültek magában a törvényben kodifikálásra, amelyeket a társadalomra való 
veszélyessége, illetve kettős alakzata miatt ott volt célszerű szabályozni. 

Már akkor jelezte a jogalkotó, hogy minden más esetben, amikor az ágazati norma 
lehetőséget biztosít közigazgatási bírság kiszabására, annak a területét fogja szélesíteni és 
javaslatot fog tenni valamennyi ágazati norma módosítására annak érdekében, hogy a 
közigazgatási bírsággal ne csak jogi személyek, hanem magánszemélyek is büntethetők 
legyenek, illetve a törvénytervezetben lehetőséget nyújt arra, hogy közigazgatási eljárás 
keretében megnyíljon a lehetőség a lefoglalásra és az eszközök visszatartására. 

Maga a szabálysértési törvény, az április 16-án hatályba lépő törvény módosítására 
pontosítás céljából került sor, tekintettel arra, hogy időközben más törvények is elfogadásra 
kerültek, és az ahhoz tartozó egységet meg kell teremteni, köztük a közlekedési törvény, 
amelynek 20. §-a lehetőséget biztosít közigazgatási bírság kiszabására egyes közlekedési 
szabályok megsértése esetén. Ennek megfelelően a szabálysértési törvény 27. és 28. 
fejezetében felsorolt közlekedési szabálysértések esetén az egybefoglalás, illetve a harmadik 
elkövetés esetén nem elzárással lesz sújtható, hanem a járművezetéstől eltiltás 
kezdeményezhető. 

A másik indoka az volt, hogy időközben a szabálysértési értékhatár 50 ezer forintra 
emelkedett, és az áldozatsegítésről szóló törvényt pontosítani kellett annak érdekében, hogy a 
tulajdon elleni szabálysértés esetén is a kieső áldozatok támogatásban részesíthetők legyenek. 
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A harmadik rész, ami indokolta a szabálysértési törvény módosítását, ez a 
fiatalkorúakkal és gyermekkorúakkal kapcsolatos eljárási szabályok egységesítése és a velük 
szemben történő kíméletes bánásmód bevezetése volt. 

Maga a törvénytervezet nagyon sok ágazati normát érint, és nagyon sok ágazati 
normában vezeti be a közigazgatási bírság természetes személyre történő kiszabásának 
lehetőségét, aminek a felső határa, ami jelenleg szabályozásra került, 300 ezer forintban lett 
maximálva. 

A negyedik rész, amit érint maga a törvénytervezet, az állami foglalkoztatási szerv lett 
egységesen kijelölve a közérdekű munka végrehajtására, és megpróbáljuk ezen szabályok 
alapján kiteljesíteni a közérdekű munkát.  

A katasztrófavédelemről szóló törvény módosítására, pontosítására három ok vezetett. 
Az első, hogy az átszervezés során felszabaduló eszközök átadhatók legyenek az 
önkormányzatok részére, illetve más társadalmi szervezetek részére, itt az államháztartási 
törvényt kellett módosítani. Maga a törvény elfogadásakor a jogalkotó rendelkezett arról, 
hogy a katasztrófavédelem koordinációs tevékenysége elősegítése érdekében 
kormánybizottság fogja támogatni a szervezetet. Időközben megalkotásra került és 
módosításra került a kormány tagjairól, illetve az államtitkárok jogállásáról szóló törvény, ez 
pedig egyértelműen levezeti, hogy ebben az esetben ezen bizottságok tagjai megegyeznek a 
kormány tagjaival. A jogalkotó most arra tesz javaslatot, hogy ehelyett viszont a koordinációs 
tevékenység elősegítése érdekében az ágazati miniszter irányítása alatt jöjjön létre a bizottság. 

A harmadik, hogy eddig egyfokú eljárás volt a veszélyeztetett üzemek 
engedélyeztetése során, most ez kétfokúvá válik, hiszen létrejön a megyei katasztrófavédelmi 
szervezet, és ő fog első fokon eljárni, másodfokon pedig az országos szervezet. 

Röviden ennyit szerettem volna bevezetőként mondani. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e 

kérdést feltenni, hozzászólni. Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények, reagálások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az a 
megnyilvánulás, ez az a törvény, amiről olyan sokat beszéltünk az elmúlt fél évben, és nem az 
első és nem az utolsó olyan törvény, amely a tavalyi év, főleg a második félév jogalkotási 
káoszán próbál valami kis rendet tenni. 

Főosztályvezető úr, szinte nincs olyan része ennek a törvénynek, amit tavaly egy 
körültekintő jogalkotással ne lehetett volna megcsinálni. Az szinte hihetetlen indoklás, hogy a 
katasztrófavédelmi törvénnyel összefüggő módosításokra azért van szükség, mert közben 
megváltozott a jogi környezet, többek között az alaptörvény. Eleve nevetséges, hogy a 
jogalkotásnál egy egyébként már elfogadott alaptörvényhez nem tudják hozzáigazítani, de azt 
áprilisban a tisztelt Országgyűlés kétharmados többséggel már saját maga elfogadta, a 
katasztrófavédelmi törvényt pedig szeptemberben. Tehát semmi nem akadályozta volna se a 
minisztériumot, se a Fidesz-frakciót abban, hogy akkor körültekintőbben egyeztetve és 
szakmailag felkészülten fogadjanak el egy törvényt. 

Jellemző módosítás az természetesen, hogy mindezek mellett a szén-dioxid 
szállítóvezetékek engedélyezése ismét nagyon fontos szabálysértési és katasztrófavédelmi 
üggyé avanzsált, mint ahogy a rokkantsági nyugdíj megszüntetéséből eredő fogalmi 
változások átvezetése egy teljesen más törvényen, de végül is ez nem olyan fontos. Azt 
szeretném kérdezni inkább, ami érdemi. 

Amit már nagyon régen szóvá tettünk, és ami Budapesten több százezer vagy akár 
millió ember életét veszélyezteti meggyőződésünk szerint, és ugyan már voltak katasztrófák, 
de azt gondoljuk, hogy ez mindennapossá válhat abban a tekintetben, amit most a tűzoltóság 
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leépítésével művelnek. Ennek a törvényesítését látom itt megjelenni ebben a szövegben, hogy 
egyébként a még inkább továbbfejlesztendő eszközállományt önök elvonják a meglévő 
helyekről, és ennek most a törvényi helyét is megadják, hogy a rendszerből való kivonással 
felszabaduló gépjárműveket, eszközöket nem az önkormányzatnak, főosztályvezető úr, mert 
az önkormányzati tűzoltóságot önök megszüntették, hanem az önkéntes tűzoltó 
egyesületeknek támogatásként átadják. Tehát úgy tűnik, hogy ami kérdésünk volt, például 
hogy a belvárosból, Csepelről vagy bárhonnan máshonnan, Budapestről kivett eszközök hová 
fognak kerülni, akkor talán egyszer majd ide. De ezzel kapcsolatban teszem fel a következő 
kérdést, hogy akkor, amikor azt mondják, hogy a közel 50 tűzoltóőrs vagy tűzoltólaktanya 
felépítését, amit ígérnek most, azt majd a katasztrófavédelmi hozzájárulásból fogják 
megtenni, akkor ebben a törvényben miért szűkítik tovább azoknak a körét, akik a 
katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetik? Úgy emlékszem, a legutóbb is ott tartottunk, hogy 
néhány százmillió forintos bevételre számít a kormány ebből a bírságból, hiszen a paksi 
atomerőművet is, mint legnagyobb céget, érintett céget kivették belőle, tehát nagyon sok ilyen 
cég már nincs az országban, és mindenki tudja, a 2005-ben vagy 2006-ban épült legutóbbi 
budapesti tűzoltó laktanya egymagában 400 millió forintba került. Egy, nem ötven, hanem 
egy ilyennek a megépítése. Akkor ebből mégis hogyan lesz 50 vagy 60 új tűzoltóőrs vagy 
tűzoltó parancsnokság? 

Ezeket szerettem volna kérdezni. Az összes többire nyilván majd az általános és a 
részletes vitában ki fogunk térni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót válaszadásra főosztályvezető úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm. Csak 

szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy van egy szabálysértési bírság, van a közigazgatási 
bírság, és az önkormányzatoknak meglesz az igazgatási bírság kiszabására a lehetőségük, és a 
Ket. módosítása, ami most itt fekszik előttünk, teremti meg annak a lehetőségét, hogy a 
közigazgatási bírság, illetve igazgatási bírság megállapítása és kiszabása során a helyszínen 
lehessen eljárni. A természetes személlyel szemben olyan eljárást lehessen lefolytatni, ami 
jelenleg csak azért van benne a szabálysértési törvényben, mert vele szemben nem lehet 
visszatartást, nem lehet elkobzást és nem lehet más cselekményt végrehajtani. Tehát 
megpróbálja a jelen előterjesztésben a kormány az elfogadott koncepció mellett a 
szabálysértési eljárást úgy rendezni, a közigazgatási eljárást kiszélesíteni mindazon eljárási 
cselekménnyel, ami egyébként szükségeltetik ahhoz, hogy közigazgatási bírság kiszabható 
legyen, illetve megteremti az önkormányzatoknak nem a szabálysértési tényállás 
megállapítását, hanem az igazgatásit, és az igazgatási tényállás megállapítása mellett 
meghatározhatja, hogy mely szervezet és személy fog tudni a helyszínen eljárni, illetve 
bírságot kiszabni. 

A katasztrófavédelmi törvénnyel kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy az 
önkormányzati tűzoltók lettek az önkéntes tűzoltók, hiszen gyakorlatilag önkormányzati 
fenntartásban vannak vagy részben, és abban történik a megállapodás és a folyósítás, és a 
hivatásos tűzoltók maradnak. Tehát az átszervezés során lesznek olyan eszközök, amelyek 
jelenleg is rendelkezésre állnak, azonban a rendszerben történő tartásuk már nem célravezető 
vagy nem kifizetődő, és ezeknek az eszközöknek a továbbadása a társadalmi szervezeteknek, 
illetve önkormányzatok részére teremti meg, mert mondom: az államháztartási törvény 
jelenleg nem teremti meg, tiltja, tehát nem lehet ilyet továbbadni. 

Azt hiszem, röviden ennyit szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr! 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Még ha a katasztrófavédelmi bírság körének 
szűkítéséről tudna mondani valamit, meg akkor hogyan lesz ebből fedezet az 50 őrs 
felépítésére vagy laktanya felépítésére? 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr! 
 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): A katasztrófavédelmi 

bírság kivetésének körét szűkítették, és megpróbálták arra a szűkebb mezsgyére behozni, amit 
egyébként a szakmai szervek kezdeményeztek a kormánynál, hogy túl széles körben és túl 
nagy tételeket érintett volna, és minden olyan tétel kikerült, amit egyébként nem talált maga a 
szakmai szervezet indokoltnak, hogy ott ezt alkalmazzák. Tudtom szerint, amely 
hatástanulmányt legutoljára olvastam e tárgykörben, meglesz a megfelelő fedezet ahhoz, hogy 
a célok biztosítva legyenek. Egyébként senki nem tudta megmondani egészen addig, amíg a 
felmérések a szakmai szervek részéről el nem készültek, hogy mekkora kört és mekkora 
összeget érintett volna. A szakmai szervezetek javaslata alapján lett ez csökkentve. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván kérdést feltenni vagy 

hozzászólni. (Nincs jelzés.)  

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk a 
mai napon. Kérdezem, ki az, aki a T/6390. számú törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem találja 
általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. 

A bizottság 14 igen szavazattal, 3 ellenében, 2 tartózkodás mellett általános vitára 
alkalmasnak találta. 

A törvényjavaslat tárgyalása a plenáris ülésen holnap kezdődik. Ajánlásunkat szóban 
kellene előterjesztenünk. Kérdezem, ki vállalja ezt a nemes feladatot magára. (Tóth Gábor 
jelentkezik.) Tóth Gábor képviselő úr adja elő a bizottságunk ajánlását szóban. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy Cecilia 
Malmström biztos asszonytól érkezett egy értesítés, hogy az Europol jogi bázisával 
kapcsolatban április 20-án lesz egy konferencia Brüsszelben. A program egynapos, tolmács 
nincs, felszólalás angolul. Téma az Europol. Kérdezem, hogy van-e önként jelentkező a 
programra. (Dr. Harangozó Tamás: Engem érdekelne. Egy ember megy?) Igen. 

Első nekifutásra nem maradéktalanul sikeres a problémafelvetés, de erre majd még 
visszatérünk. Harangozó képviselő úr jelentkezett, de még vannak kérdései, ha jól értettem. 
Akkor vele majd még négyszemközt egyeztetjük ezt. (Dr. Harangozó Tamás: Tekintve, hogy 
magyar az elnöke az Europolnak.) 

A következő ülésünkre 21-én, szerdán, tehát holnapután, 11 órakor kerül sor. Mielőtt 
bezárom az ülést, Juhász Ferenc képviselő úr jelentkezett. 

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Viszonylag jól viselem azt, 

hogy én vagyok a bizottság sajtófigyelője is egyben, szeretném tájékoztatni az elnök urat, 
hogy a hétvégi sajtóból tudhattuk azt meg, hogy a Magyar Honvédség fejnehéz szervezetét 
ismételten ezer fős elbocsátással próbálják meg egyensúlyba hozni. Még egyszer mondom: 
ezer fős. Ezt a honvédelmi miniszter úr nyilatkozta.  
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Csak szeretném jelezni, hogy ez a bizottság hatáskörébe tartozó ügy, éppúgy, mint a 
haditechnikai fejlesztés, amit már mondjuk egy fél éve nem sikerült napirendre tűzni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm mindenkinek a mai napi munkáját, és 

további szép napot kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 25 perc)  
 

 Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 


