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Napirendi javaslat 
 

 
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló határozati javaslat 
(H/10645. szám) 
(Általános vita) 
  
Meghívottak: 
Honvédelmi Minisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői 
 

A bizottság részéről  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt, (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 

Vargha Tamás politikai államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Bodnár Bence főosztályvezető (Belügyminisztérium Jogszabály-
előkészítési Főosztály)  

Jelenlévők 

Dr. Kádár Pál ezredes, megbízott főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium 
Tervezési és Koordinációs Főosztály)  
Dr. Darkó Zsolt szakértő (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 57 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. 15 fő személyesen van jelen, 
3-an pedig helyettesítési megbízást adtak. Ekképpen bizottságunk a helyettesítésekkel együtt 
18 fővel határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására, és tájékoztatom önöket, hogy Harangozó 
képviselőtársunk egy napirend-kiegészítést javasolt, amit magam részéről is javaslok 
napirendre venni és megtárgyalni. Ezért az egyszerűség kedvéért ezzel a kiegészítéssel együtt 
teszem fel szavazásra a mai bizottsági ülésünk napirendjét. Megkérdezem, hogy ki az, aki 
ezzel egyetért. Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 

Megállapítom, hogy a bizottságunk a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló H/10645. számú 
határozati javaslat (Általános vita)  

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, a Magyar Honvédség részletes bontású 
létszámáról szóló H/10645. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitája.  

(A meghívottak megérkeznek az ülésre.) Tisztelettel köszöntöm körünkben Vargha 
Tamás parlamenti államtitkár urat, a Honvédelmi Minisztérium részéről és dr. Kádár Pál 
ezredes urat, a Tervezési és Koordinációs Főosztály vezetőjét. Megkérem államtitkár urat, 
hogy röviden foglalja össze nekünk az előterjesztést. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. 

Vargha Tamás parlamenti államtitkár kiegészítése  

VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyar Honvédség engedélyezett maximális 
létszámának meghatározása az Országgyűlés hatásköre, erre való tekintettel kell ezt a 
napirendi pontot megtárgyalnunk.  

A 2007-ből származó határozat még a 2004-ben elfogadott honvédelmi törvény 
alapján született. Az alaptörvényt követően fogadtuk el 2011-ben az új honvédelmi törvényt, 
és ennek szellemében, illetve az azóta bekövetkezett szervezeti változások miatt új határozat 
elfogadása válik szükségessé. 

A határozati javaslat állománycsoportok szerinti bontásban határozza meg a 
rendszeresíthető beosztások számát, és mindezek eredményeképpen a kormány a honvédség 
engedélyezett összlétszámát 29 700 főben javasolja meghatározni. Ez nem jelent változást, 
módosulás csak az állományarányok között tapasztalható, hiszen nem ismert olyan 
körülmény, amelyre való tekintettel ezen változtatni kellene most.  

A honvéd altisztjelölti létszám korábban nem jelent meg a határozatban, hiszen ez az 
altisztképzés bevezetésével, 2012-ben jelent meg. A határozati javaslat elfogadása esetén ezek 
az engedélyezett létszámarányok és létszámok közelíteni fognak a honvédségben ténylegesen 
rendszeresített beosztások számához. 

Tisztelt Bizottság! Kérem a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni a 

napirendi pont vitájához. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úré a szó, parancsoljon! 
 



 6 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Csak egy kérdést szeretnék feltenni, elnök úr, köszönöm 
a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Melyek ezek a szervezeti változások, amelyekről itt az imént 
említést tett, és amelyek az állományarányok változását és az új határozat elfogadását 
indokolják? 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Azzal, hogy a 

Honvédkórház a hadrendbe került, ez a szervezeti változás indokolja mind a tiszti, az altiszti 
és a közalkalmazotti létszámarány beemelését az engedélyezett összlétszámba.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a 
napirendi pont vitájában. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs több hozzászólónk, akkor az általános 
vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki a javaslatot általános 
vitára alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság 14 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett általános vitára 
alkalmasnak találta a javaslatot. 

Ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk. Távollétében Ágh Péter képviselő urat 
megbízzuk ezzel a feladattal. Ha nincs más javaslat, természetesen abban az esetben. (Nem 
érkezik jelzés.) 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a közúti közlekedés biztonságának 
javítása érdekében szükséges módosításáról szóló T/10683. számú törvényjavaslat 
(Döntés tárgysorozatba-vételről)  

Tisztelt Bizottság! Rátérünk 2. napirendi pontunkra. Államtitkár úrnak és 
főosztályvezető úrnak köszönjük szépen a megjelenést, további jó munkát kívánunk! (A 
meghívottak távoznak az ülésről. - A 2. napirendi ponthoz érkezett meghívottak belépnek a 
terembe, és elfoglalják a számukra fenntartott helyet.) 

A 2. napirendi pontunk a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a közúti közlekedés 
biztonságának javítása érdekében szükséges módosításáról szóló T/10683. számú 
törvényjavaslat, dr. Harangozó Tamás képviselőtársunk önálló indítványa. A tárgysorozatba-
vételről kell döntenünk.  

A Belügyminisztérium képviseletében tisztelettel köszöntöm dr. Bodnár Bencét és dr. 
Darkó Zsolt urakat.  

Elsőként megadom a szót előterjesztőként Harangozó Tamás képviselőtársunknak, 
hogy ismertesse javaslatát. Parancsoljon, képviselő úr! 

Dr. Harangozó Tamás előterjesztése  

DR. HARANGOZÓ TAMÁS előterjesztő (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A 
március 14-én kialakult közlekedési káosz és hóhelyzet értékelése során nagyon sokszor 
elhangzott a kormány részéről is, a Fidesz részéről is olyan megszólalás, amely a közlekedők 
felelősségét és a bent ragadt emberek felelősségét is firtatta. Ebben a témakörben miniszter 
úrnak volt egy pontosító kifejezése, és ezt a bizottsági ülésen is megerősítette, amelyen itt 
ültünk, ami arról szól, hogy a dugók és a közlekedési káosz kialakulásában egyébként 
felelőtlenül eljáró emberekkel valamit kezdeni kellene. Ha a kormányzat álláspontja utóbbi 
pontosabb, szűkített változatát vesszük alapul, azzal magunk is egyet tudunk érteni, 
olyannyira, hogy miután elnök úr és Gulyás képviselőtársunk még a bizottsági meghallgatás, 
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a kormányzati jelentés tárgyalása előtt szükségesnek érezte, hogy a Btk.-módosítást ebbe a 
témakörbe behozza, ezért mi is, ugyan a bizottsági ülést megvárva, de aznap benyújtottuk ezt 
a szabálysértési törvény-módosítást, ami azt gondolom - szintén az akkori napok tanulságait 
levonva -, egy kifejezetten előremutató és az ügy közös megoldása felé mutató javaslat. 

A dolog arról szól, hogy valóban nagyon sokszor felelőtlen közlekedők, például nyári 
gumival vagy hólánc nélkül közlekedő kamionosok is okoznak ilyen közúti torlódást. Ez az 
egyik fele a javaslatnak. A másik fele pedig: azt gondolom, katasztrófahelyzeteken kívül is 
sajnos majdnem mindenkinek vannak tapasztalatai, hogy akár egy sima balesetnél is hány 
honfitársunk van, aki úgy gondolja, hogy néhány méternyi előrejutás kedvéért a leállósávot 
használva, azt akár elállva, magát a mentőautót, tűzoltóautót vagy a katasztrófavédelem - 
ezekben a napokban például a katasztrófavédelem - gépjárműveit lehetetlenítik el, hogy 
megközelítsék a helyszínt. A javaslat semmi másról nem szól, mint hogy ezekre az egyébként 
is meglévő szituációkra olyan egyszerű tényállást adjon, amelyben az eljáró hatóságnak - 
nyilván elsősorban a rendőrségnek -, amennyiben tényállásszerűnek tartja az eseményt, akkor 
ne legyen mérlegelési joga, hanem kötelező legyen a jogosítvány elvétele az ilyet művelő 
embertől. 

Ez egyértelműen a kamionosok tekintetében, szeretném leszögezni - és már többet 
nem is fogok szólni -, abszolút vétkességhez van kötve. Tehát vétlenül ilyen szituációba 
keveredőre eleve nem szól a tényállás. Azt viszont, aki a közlekedési szabályokat, az előzési 
tilalmat, akár például a hólánchasználatot vagy bármi más ilyet megszegve, csak azért, hogy ő 
maga előrejusson, ilyen ügy okozója lesz, azt gondolom, nagyon fontos, hogy nagyon 
súlyosan megbüntessük, és azt gondolom, hogy egy olyan embernek, aki életvitelszerűen 
ebből él, hogy autót vezet, annak annál súlyosabb büntetés, mint hogy a jogosítványát 
elvegyék, nincsen, ezért csak azt mondom, hogy annál súlyosabb visszatartó erőt, mint hogy a 
jogosítvány elvétele a szankció, nem tudnék mondani, hiszen még a pénzbüntetést is, ha kell, 
akkor akár ő, akár a cége ki tudja fizetni, ez sajnos szintén tapasztalat nap mint nap.  

Ettől függetlenül, még egyszer mondom, a "b" része a javaslatnak az pedig, hogy azon 
felelőtlen - és más jelzőket nem akarok mondani - honfitársaink, akik ilyenkor a leállósáv 
használatát úgy szegik meg, hogy akár a mentőautó vagy a tűzoltóautó képtelen bejutni a 
helyszínre, és esetleg ebből ilyen problémák adódnak, náluk is mérlegelés nélkül a 
jogosítvány elvétele a szankció része legyen. 

(Bíró Márk az elnökkel konzultál.) Képviselőtársam, hallom, miről beszél, akkor 
mondom. Önök módosították a szabálysértési törvényt, nem érintve, képviselő úr, a leállósáv 
használatára vonatkozó szabályokat. De beraktak egy új passzust a szabálysértési törvénybe, 
amelyik arról szól, hogy osztrák mintára baleset esetén úgynevezett menekülősávot kell - bár 
ilyen nincs a törvényben - kialakítani. Szeretném mondani képviselőtársamnak, hogy ön is 
pontosan lássa: ezt úgy kell kialakítani, hogy ez nem érinti a leállósáv használatát, aki a 
középső sávban van, annak balra, aki a szélső sávban van, jobbra - a saját sávján belül - kell 
lehúzódnia, így középen egy menekülősávot kialakítania.  

Teszem hozzá, miután semmilyen tájékoztatás ezt nem követte, akár március 14-én is 
láthattuk, hogy nincs olyan ember ma Magyarországon, aki tisztában van ennek a szabálynak 
a létével, és nincs olyan ember Magyarországon, aki ilyen menekülő-útvonalat alakítana ki, a 
legjobb szándéka mellett sem, mert a magyar állampolgároknak fogalmunk nincs, hogy van 
ilyen szabály. Ezért ezt is szeretnénk javasolni, csak ez nem a törvényjavaslat része, hogy 
ebben egy tájékoztató kampányt a kormányzatnak mindenképpen el kellene kezdenie, mert 
nem tudják az emberek, hogy ilyen kötelezettségük van.  

De, még egyszer mondom, ez nem érinti a leállósáv használatát, az a szabály nem 
arról szól, hogy a leállósávban kell félreállni, hanem arról, hogy a saját sávjukon belül kinek 
hova kell félrehúzódnia. És nyilvánvalóan a masszív mentőalakulatok továbbra is a 
leállósávban tudnak megközelíteni egy ilyen helyszínt, és ennek a szankcionálása, azt 
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gondolom, továbbra is nagyon fontos lehet az ilyen helyzetek kialakulásának megelőzése 
érdekében. 

Megtisztel a bizottság, ha tárgysorozatba veszi, és komolyan foglalkozik a javaslattal. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megadom a szót a Belügyminisztérium képviselőjének, 

hogy tájékoztasson a kormány, illetve a tárca álláspontjáról. Parancsoljon! 

Dr. Bodnár Bence tárcaálláspont-ismertetője  

DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Bodnár Bence 
vagyok, a Belügyminisztérium főosztályvezetője; tárcaálláspontot mondanék.  

Folyamatban van a szabálysértési törvény átfogó felülvizsgálata, és a tárca nem 
támogatja azt, hogy önálló képviselői indítványok kezeljék az aktuális problémákat. Ezt a 
felvetést és a törvényjavaslatban foglalt célokat vizsgáljuk a felülvizsgálat során, és a 
szabálysértési törvénybe jobban illeszkedő, annak a logikáját elfogadó megoldási javaslatot 
kíván a tárca adni.  

Egyebekben pedig a közlekedési szabályok fokozottabb védelme, amit itt a javaslat is 
lényegében megcéloz, ez természetesen a tárca elképzeléseivel egyezik, ugyanakkor maga a 
javaslat olyan bizonytalan jogfogalmakat használ, ami teljesen parttalanná teszi a 
jogalkalmazás számára az alkalmazást. Ezeket a fogalmakat mindenképpen egzakt módon kell 
megfogalmazni, mert különben egyszerűen nem csak arra a szituációra, nem csak azokban a 
helyzetekben fog a tényállás megvalósulni, amire a javaslat kiterjed, és úgy gondoljuk, hogy 
ez nem megengedhető.  

A két tényállással kapcsolatosan. A bizonytalan jogfogalmak inkább a 173/A.-ra, tehát 
itt az előzéssel történő ellehetetlenítésre vonatkozik. Tehát itt az intenzív havazás, ónos eső, 
hófúvás, tehát ennél jobban körülírt, jogilag meghatározott fogalmakat kell adni. Ezt 
vizsgáljuk, hogy hogyan lehet megadni, tehát hogy mindenki számára objektíve nyilvánvaló 
legyen, hogy mikor lépnek életbe azok a fokozottabb felelősségi szabályok, amelyek 
lényegében mondjuk egy kamionsofőrnél foglalkozástól eltiltáshoz vezetnek kötelezően. 
Tehát ehhez nagyon pontos körülírás kell. 

A második tényállással kapcsolatosan. Ez jelenleg közigazgatási bírság hatálya alá 
tartozó magatartás, ami százezer forinttal büntetendő. Az objektív felelősség körében van 
szabályozva, ami azt jelenti, hogy kizárja a szabálysértési vétkességi felelősséget. Lényegében 
elsőbbséget élvez a közigazgatási bírságolás, ezt a szabálysértési törvény 2. §-a mondja ki. 
Tehát ha adott jogsértés közigazgatási bírsággal sújtható, akkor szabálysértés nem valósulhat 
meg. Tehát ezt mindenképpen a rendszerbe megfelelően kell illeszteni, amennyiben ezt 
kezelni kívánjuk. 

Tulajdonképpen a járművezetéstől eltiltás jelenleg is minden egyes esetben 
alkalmazható ezekben a tényállásokban. A jelenleg hatályos KRESZ és a szabálysértési 
törvény ezeket a magatartásokat szankcionálja, szankcionálhatja, minden esetben a 
járművezetéstől eltiltás megvalósulhat, az eljáró hatóság mérlegelése alapján.  

Ki kell emelni, hogy olyan körülményeket szabályozunk a tényállásban, ami a 
büntetés kiszabása körében értékelendő, tehát fokozottabb figyelmet érdemlő vezetési 
szituációkban nyilvánvalóan a szankció is magasabb. Erre az egységes jogalkalmazói 
gyakorlat megvan. Ami pedig ezen túlmegy, az már lényegében a büntetőjogi kategóriába 
vonul át, ezt már nem tudja a szabálysértési jog kezelni, illetőleg ez egy zárt rendszert alkot 
most is. 

Az önálló képviselői indítványban foglaltak lényegében a szabálysértési szabályozási 
rendszer átalakítását is igénylik, olyan szempontból, hogy általános részi szabályokat is kell 
módosítani hozzá.  
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Úgyhogy mivel ezeket a koncepcionális kérdéseket meg kell vizsgálni, ezért nagyjából 
ezekből az indokokból az önálló indítványt nem támogatja a tárca. 

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: (Jelzésre:) Csampa Zsolt alelnök úr, parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

főosztályvezető úrhoz tennék fel egy kérdést, hogy valójában akkor azt ki lehet mondani, 
hogy maga a javaslat hellyel-közzel elfogadható, hiszen a Belügyminisztérium részéről az 
egységes szerkezet áttekintése körülbelül hasonló irányokat szabna meg, ha jól értelmeztem.  

 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Célját tekintve vannak olyan elemei, 

amelyek támogathatók, de biztos, hogy ebben a formában nem átvezethető a rendszeren.  
 
ELNÖK: Ez egy alapvetően jó javaslat. Egyetlenegy kérdés merült fel akkor, amikor 

hallgattam a főosztályvezető urat - még az is lehet hogy viccesnek fog hangzani, pedig 
kifejezetten nem annak szánom -, hogy az intenzív havazást és az ónos esőt meg a hófúvást 
hogyan lehet egzaktabban körülírni. Tehát a fogalmi rendszere érdekelne, hogy ha bekerülne 
az új egységes szabálysértési kódexbe, akkor hogyan kerülne bele. Tehát mit látnak 
megoldásnak a Belügyminisztériumban? 

 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Itt pont a márciusi eseményekkel 

kapcsolatosan, a riasztásokhoz kapcsoltan lehetséges. Ugyanakkor azt látni kell, hogy adott 
területre adják ki a riasztást, és nem biztos, hogy minden területen ez a fokozott… - tehát 
mondjuk kiadják egy megyére vagy egy közigazgatási egységre, ahol nem biztos, hogy 
egységesen ezek a fokozott szabályok kell hogy érvényesüljenek. Illetőleg ez a javaslat kicsit 
ahhoz hasonlít, hogy bizonyos felelősségi szankciók kötelező erővel automatikusan magasabb 
bírságtételt, illetőleg kötelező eltiltást vonnak maguk után, azonban felmerül annak a 
veszélye, hogy adott utakon a közlekedés zavartalan, ugyanabban a körzetben, ahol a riasztás 
érvényes, pedig nem. Ha teljesen más szektorban szabályszegés történik, akkor lényegében a 
törvény kötelező erővel mondja ki ott is a járművezetéstől eltiltást, ami adott esetben egy 
túlszabályozást jelenthet. Tehát ennek ilyen veszélyei vannak, tehát nagyon aprólékosan 
lebontva kell szerintünk ezt szabályozni. 

 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. 

(Jelzésre:) Bíró Márk képviselő úr, parancsoljon! 
 
BÍRÓ MÁRK (Fidesz): Harangozó képviselőtársamnak szeretném megjegyezni, hogy 

a kamionokhoz nem gyártanak téli gumit. (Dr. Harangozó Tamás: Mit mond?) Nem 
gyártanak téli gumit kamionokhoz. Tehát hóláncról lehet szó, de téli gumiról nem, mert a 
gumiforgalmazók nem gyártanak ilyet.  

A leállósáv nem leállósáv, hanem biztonsági sáv. Tehát a hivatalos megfogalmazás 
szerint. Ennek a szélessége, amennyiben betartja mindenki az új KRESZ alapján a lehúzódást, 
nem éri el sok esetben azt gyakorlatban, ahol mondjuk egy nagyobb teherautóval, 
mentőautóval el lehetne férni. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen meg kellene nézni 
azokat a definíciókat, amelyeket megfogalmazott. Az elvvel egyetértek magam is, de ne 
mondjunk olyanokat, ami helytelen. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS előterjesztő (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet hogy 

rosszul olvasom, de most olvastam a KRESZ-t, leállósáv van, képviselő úr, továbbra is. 
Teljesen függetlenül az ön által mondott biztonsági sávtól. Az csak a munkaneve, hogy 
biztonsági folyosó, vagy nem tudom, mit szoktak rá vonatkoztatni. Mint említettem, a 
KRESZ-ben bent sincs az a kifejezés, ahogy egyébként a politika meg a köznyelv hívja. A 
leállósávra vonatkozó szabályok nem változtak a KRESZ-ben, képviselőtársam, azok 
pontosan ugyanúgy benne vannak, ahogy eddig voltak. 

Akkor gyorsan, és akkor nem is kérnék még egyszer szót, akár ilyen reakcióként is. Én 
a BM-es kollégával kifejezetten szeretnék szakmai vitát is folytatni. Tehát az, hogy az 
előzésre vonatkozó szabályokat megszegi, és ezzel a közúti forgalomban részt vevők 
továbbhaladását ellehetetleníti, szabálysértést követ el, és el kell venni a jogosítványát. 
Semmiféle félreérthetőség nincsen, képviselőtársaim. Az a rendőr, az a hatósági ember, aki ott 
a helyszínen intézkedik, az pontosan meg tudja állapítani, hogy ezt a tényállást használni kell-
e vagy nem kell használni. Kifejezetten az van, hogy egy vétkes magatartáshoz kötjük, 
amelyik oksági összefüggésben van a dugó kialakulásával. Ezt minden egyes esetben a 
rendőrnek ott helyben - ahogy egy csomó más szabálysértést - magának kell megítélnie. Meg 
fogja tudni ítélni, a lehetősége megvan rá. 

Azt értem, hogy az intenzív havazás, ónos eső és hófúvás is ez a kategória, azért írtuk 
a "különösen" jogi fordulatot, amely nyilvánvalóan egy segítséget ad a jogalkalmazónak. Ez a 
tényállás arra jó, hogy világosan lehet látni például egy ilyen március 14-ei helyzetben, hogy 
van-e vétkes okozója ennek a történetnek. És persze őt először kimentjük, mint ahogy tőlünk 
nyugatabbra lévő országokban sem hagynak ott senkit, de utána tőlünk nyugatabbra lévő 
országokban is - a mi információink és tudásunk szerint -, bár kimentik az embert, elviszik a 
kamionját, de olyan büntetést kap, hogy az élettől is elmegy a kedve. Utána. És mi ezt a 
logikát szeretnénk követni benne, hogy amikor baj van, mindenkinek segítünk, de utána, aki 
okozója és egyébként felelőse is ennek a történetnek, az ne élvezze ugyanazt a bánásmódot, 
mint mondjuk az a tízezer ember, aki miatta az éjszakát ott töltötte a hóban. És ezzel - a 
konkrét ügyre ugyan már nem tudok utólag semmit mondani - a lehetőséggel az a felkészült 
rendőr kolléga vagy bárki más, akinek ez a dolga, az meg tudja állapítani, és ha kell, lesz 
olyan szabály, amihez nyúlhat. Ennyi a dolog. 

A másikat meg teljesen nem értem, tehát a leállósáv használatára, azt gondolom, nem 
lehet vonatkoztatni azokat a megjegyzéseket, amit mondott, semmilyen más fogalmat nem 
használunk benne, mint a szabálysértési törvény jelenlegi fogalmai. 

És magának is ellentmondott az előbb, mert azt mondta, hogy most is a jogosítvány-
elvétel mindig az intézkedő rendőrhatóság mérlegelésétől függően alkalmazható. Ez a lényege 
a javaslatnak: nincs mérlegelés. Ha a rendőr olyan szituációval találkozik, ahol a mentőautó 
ott áll, és nem tud eljutni a helyszínig, és mondjuk egy ember ebbe pláne belehal, ez egy 
másik kérdés már, de egyáltalán a helyzetet súlyosbítja, akkor neki el kell vennie a 
jogosítványt, azonkívül meg azon túl, hogy milyen pénzbírságot szab ki és milyet nem.  

Ha valóban az általános részt is kell módosítani, valóban az egész KRESZ-t és 
szabálysértési törvény logikáját felülírja ez a két tényállás, én még ezt is el tudom fogadni, 
erre való a parlamenti munka, a parlamenti vita, és mondjuk egy tárgysorozatba-vétel után a 
BM javaslata arra, hogy hogyan kellene megoldani. Én majdnem biztos voltam benne, hogy a 
BM nem is fog mást mondani, mint hogy támogatja, mert a miniszter úr itt a legutóbbi 
bizottsági ülésen konkrétan ezt a javaslatot idézte, és a saját elmondottait látta benne 
megerősíteni. Én továbbra is azt kérném, hogy kezdjük el a parlamenti munkát, biztos, hogy 
nem lesz olyan szakmai javaslat, amit az ügy megoldása érdekében ne tudnánk támogatni. 

Azt pedig idézni fogom a BM részéről, hogy egyéni képviselői indítványokat a BM 
nem támogat, mert szétfeszít bármilyen törvényt. Múlt héten szavaztuk meg az elnök úr és 
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Gulyás úr beadott Btk.-módosítását ugyanebben a megfontolásban, amit egyébként jómagunk 
is támogattunk. Én úgy emlékszem, azt a BM támogatta. 

Zárásként pedig: a leállósáv használata és szabályozása továbbra is itt van benne. A 
bizottsági ülésen most már a többieket nem szórakoztatnám, majd Bíró Márk 
képviselőtársamnak megmutatom.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Annyi pontosítást hadd tegyek, hogy a BM akár tarthatja is 

magát ehhez a mondathoz, mert a múlt heti Btk.-javaslatunkat a KIM támogatta. Gáva 
helyettes államtitkár úr volt itt. (Dr. Harangozó Tamás: Meg a kormány! A kormány is!) 
Tárcaálláspont volt csak. No, mindegy is.  

Határozathozatal  

Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés a vitában. (Nem érkezik jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a T/10683. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.)  

A bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett a 
tárgysorozatba-vételt elutasította. 

Annyit hadd tegyek hozzá, hogy az elhangzottak figyelembevételével akkor tisztelettel 
és nagy szeretettel várnánk a Belügyminisztérium javaslatát ennek szellemében. Tehát a 
pontosított belügyi javaslatot még a tavaszi ülésszakban örömmel vennénk, ha napirendre 
tudnánk tűzni. Én magam a javaslat irányával egyetértek, nem lettem teljesen meggyőzve a 
vitában arról, hogy ez egy rossz javaslat lenne. Elfogadom a Belügyminisztérium álláspontját, 
csak ezzel a kéréssel, hogy ha lehet, akkor még az idén, sőt ebben az ülésszakban kerítsünk 
erre sort. 

Tisztelt Bizottság! Holnap 10 óra 30 perckor ismét bizottsági ülésünk lesz. 
A mai napi munkájukat megköszönöm. További jó munkát! 
 

(Az ülés végének időpontja: 16 óra 24 perc) 

 

 
  

 
Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 


