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Napirendi javaslat 
 

 
1. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 

díjról szóló törvényjavaslat (T/11109. szám)  
(Általános vita) 
 
Meghívott:  
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője  
 

2. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló törvényjavaslat (T/11106. szám) 
(Általános vita) 
  
Meghívott:  
Belügyminisztérium képviselője 
 

3. Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11103. 
szám) 
(Általános vita) 
 
Meghívott: 
Belügyminisztérium képviselője 
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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 
Ágh Péter (Fidesz)      
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) 
Dr. Simon Miklós (Fidesz) 
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)   
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

   Bíró Márk (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz) 
   Borbély Lénárd (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP) 
   Farkas Zoltán (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz) 
   Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP) 
   Menczer Erzsébet (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz) 
   Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 
   Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 

A bizottság titkársága részéről 

 
   Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Schváb Zoltán helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 
 

Jelenlévők 

Szabóné dr. Gáspár Erzsébet szakértő, Belügyminisztérium 
Dr. Liszkai Rita szakértő, Belügyminisztérium 
Dr. Firnigel Edit szakértő, Belügyminisztérium 
Barta-Vámos László szakértő, Belügyminisztérium 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 14  perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 
ülésén. 10 fő személyesen van jelen, 6 fő pedig helyettesítési megbízással, így megállapítom, 
a bizottság határozatképes. 

A kiküldött napirendhez képest nincs változás. Kérdezem: a bizottság a három 
napirendi javaslattal egyetért-e? Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy 
a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 
díjról szóló törvényjavaslat (T/11109. szám) 

Rátérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására, az autópályák, autóutak és 
főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló T/11109. számú 
törvényjavaslat tárgyalásának általános vitájára.  

Tisztelettel köszöntöm Schváb Zoltán helyettes államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumból, és felkérem, foglaljon helyet a mikrofon előtt. 

Dr. Schváb Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
tájékoztatója 

 
DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

(Mikrofonhiba miatt rosszul érthető beszéd.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! A 
kormány a jelenlegi díjellenőrzési rendszer hiányosságait felismerve arra utasította a nemzeti 
fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű 
tehergépjárművekre vonatkozóan a megtett úttal arányos útdíjfizetés lehetőségeit. Az 
úthálózat külterületi szakaszain is fizetni kell majd, de egyelőre csak a 3,5 tonnánál nagyobb 
össztömegű tehergépkocsik esetében. Ez a bevétel a közlekedési szektor kialakítására, az 
egyre romló közúthálózat korszerűsítésére fordítódik. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, próbálja meg a másik mikrofont, hátha az kevésbé recseg. 
 
DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nagyon zavaró ez a recsegés!  
Tehát ez az autópályák, autóutak, főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 

díjról szóló törvény megteremti a lehetőségét, megteremti az alapját egy európai mértékben is 
korszerű, társadalmilag is igazságosabb közlekedési rendszernek. A rendszer egy lényegesen 
zártabb ellenőrzési rendszer lesz, amely az ügyeskedőket kiszűri.  

A Honvédelmi és rendészeti bizottság specialitását illetően a díjfizetési kötelezettség 
alól mentessége lesz a Magyar Honvédségnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatoknak, a 
rendvédelmi szerveknek, valamint az Országgyűlési Őrségnek. Természetesen ezen 
túlmenően a szolgálati gépjárműveik után megilleti az útdíjmentesség a hivatali idejük alatt 
Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó NATO keretében működő fegyveres erőket, a 
Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ki kíván hozzászólni az 

elhangzottakhoz? (Jelzésre:) Iváncsik alelnök úré a szó. Parancsoljon!  
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Kérdések és válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Előterjesztő! Összevonom a kérdéseimet. Nem értem, miért kell ilyen módon tárgyalni az 
előterjesztést, hiszen a hétvégén nyújtották be, már ma bizottsági ülés van, és ha jól tudom, 
még ma általános vita is lesz, holnap pedig részletes vita. Mi indokolja ezt a kapkodást?  

Úgy gondolom, július 1-jével hatályba szeretnék léptetni ezt a szabályozást, de úgy 
vélem, jelentős lemaradásban van az előkészítés. Készültek-e hatástanulmányok, 
megalapozott számítások azzal kapcsolatban, hogy a 75 milliárdos bevétel, amit várnak tőle, 
teljesíthető lesz-e? Milyen hatással lesz a hazai fuvarozókra, a kis- és középvállalati szektor 
szereplőire? Van-e felkészülési idejük vagy módjuk, hogy ezzel kapcsolatban számításokat 
végezzenek, hogy a vállalkozásukat a megváltozott feltételekhez igazíthassák? Ez nem okoz-e 
elháríthatatlan akadályt, veszteséget számukra? Ezek az általánosságban feltett kérdéseim.  

A konkrét kivitelezettséggel kapcsolatos javaslatot egyértelműen támogatom, azzal 
egyetértek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

(Nagyon zavaró, rosszul érthető a hangosítás.) Az úthasználat változásának, a díjak 
meghatározásának van egy nagyon szigorú európai uniós irányelve, ami  a járműkategóriát, az 
útkategóriát figyelembe veszi. Ezenkívül az európai uniós  előírásokkal összhangban 
megjelennek a környezetvédelmi kategóriák is, az EURO1-es, EURO2-es és EURO3-as 
besorolások rendszere alapján a modern járművek kedvezményt kapnak.  

A három nagy közúti fuvarozó érdekképviselettel többször egyeztettünk, 
mindegyikkel meg tudtunk állapodni. A kompenzációról nem beszélnék, mert az Európai 
Unió szabályozza, hogy mit lehet, és mit nem lehet kompenzálni. A magyar fuvarozó cégek 
versenyképességét a külföldi fuvarozókkal szemben az új útdíj mindenképpen növelni fogja. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
szavazunk. Aki a T/11109. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki van ellene? (Szavazás. – 
2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A bizottság 13 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot általános vitára  
alkalmasnak nyilvánította.  

Az ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk. A bizottság előadójának Ágh Péter 
képviselő urat javasolom. (Egyetértő jelzések.)  

Köszönöm szépen az államtitkár úr megjelenését. 

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló törvényjavaslat (T/11106. szám) 

Rátérünk a második napirendi pontunk tárgyalására, a körözési nyilvántartási 
rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló T/11106. számú 
törvényjavaslat általános vitájára. 

Köszöntöm a körünkben dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és 
Szabóné dr. Gáspár Erzsébet szakértő asszonyt. Államtitkár asszony, öné a szó, parancsoljon! 
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Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
tájékoztatója 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
(Mikrofon- és hangosítási hiba miatt rosszul érthető a szöveg.) Köszönöm a szót. Tekintettel 
arra, hogy a körözési eljárás egy komplett eljárás, ezért egyaránt tartalmaz büntetőeljárási, 
közigazgatási hatósági eljárási, illetve rendészeti elemeket. A törvényjavaslat egyértelműen 
meghatározza és szétválasztja az egyes eljárási elemeket. Tekintettel arra, hogy a körözési 
eljárás alapja a körözési nyilvántartás, maga az eljárás a nyilvántartásba való bekerüléssel 
indul, amelyet a rendőrség vezet, illetve hajt végre. A törvény szabályozza, meghatározza és 
szét is választja a rendőrség nyilvántartási, illetve végrehajtási feladatait.  

A talált dolgok tekintetében is egy új, egységes nyilvántartást hoz létre a törvény, és itt 
is rögzíti a rendőrség, illetve a jegyző feladatait. A jegyző veszi nyilvántartásba a talált dolgot, 
ezt a rendőrség a honlapján közzéteszi. 

A körözési eljárásban a körözést elrendelő döntése alapján kerül be a körözött személy 
a körözési nyilvántartásba, és az erről szóló bejegyzéssel indul az eljárás, amint már 
említettem. Miután minden eljárási cselekményt a nyilvántartásban rögzíteni kell, ezért ennek 
alapján egy információs rendszer jön majd létre. Új dolog az is, hogy a törvény meghatározza, 
hogy a körözési eljárásban a rendőrség mikor veheti igénybe a média vagy más meghatározott 
szervezetek segítségét.  

Az eltűnt személyekkel kapcsolatban is egy új szabályt vezet be, tekintettel arra, hogy 
az új polgári törvénykönyv a holttá nyilvánítást az eltűntté nyilvánítás megállapításához köti, 
ezért az eltűntek azonnal bekerülnek a körözési nyilvántartásba. Az eltűnt személyekkel 
kapcsolatban ez azért is lényeges, mert azonnal megindul az eljárás, így nagyobb lehetőség, 
több remény van a felkutatásukra, illetve az eredményes felkutatásukra.  

Módosító rendelkezéseket tartalmaz ezenkívül a törvényjavaslat hat törvény 
vonatkozásában, amelyek a körözési eljáráshoz kapcsolódnak, például a rendőrségről szóló 
törvény, a büntetés-végrehajtásról szóló törvény, a hitelintézetek működésével kapcsolatos 
törvény, illetve más pontosító javaslatok is. 

Kérem, támogassák a törvényjavaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. A bizottság tagjai közül kíván-e 

valaki hozzászólni, kérdést feltenni? (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!    

Kérdések, észrevételek és válaszadás 

IVANCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! 
Tisztelt Bizottság! A javaslat 35. §-ában szerepel a védett állomány megbízhatósági 
vizsgálatával kapcsolatosan egy olyan felsorolás, amely a korábban hozott szabályhoz képest 
szűkítést jelent. Szeretném megjegyezni, hogy a vizsgálat bevezetését korábban sem 
támogattuk, most sem értünk vele egyet. 

A 46. §-ban ugyanúgy arra a bizonyos védett körre vonatkozó megbízhatósági 
vizsgálat szerepel, és nem derül ki továbbra sem, korábban sem tudtuk, hogy ezt mikortól 
szándékoznak hatályba léptetni. Itt ellentmondást látok az előterjesztésben. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár asszony!  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Úgy gondolom, az első kérdés a véleménynyilvánításhoz tartozik.  
A második kérdés: a törvény kihirdetését követően 30 nap múlva lép hatályba. Maga a 

törvény 2014. január 1-jén lépne hatályba, tekintettel arra, hogy itt a nyilvántartási rendszer 
informatikai hátterének biztosítása időt vesz igénybe. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Kérdezem: ki tartja a 
T/11106. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak? (Szavazás. – 14 igen 
szavazat. ) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) 
A bizottság a törvényjavaslatot 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
általános vitára alkalmasnak találta. 

A bizottság véleményét szóban kell előterjesztenünk. Kulcsár József képviselő urat 
javasolom bizottsági előadónak. (Egyetértő jelzések.) 

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11103. szám) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a harmadik napirendi pontunk megtárgyalására, az egyes 
rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló T/11103. számú törvényjavaslat általános 
vitájára. Tisztelettel köszöntöm körünkben továbbra is a helyettes államtitkár asszonyt, 
Szabóné dr. Gáspár Erzsébet úrhölgyet, illetve Barta-Vámos Lászlót a Belügyminisztérium 
részéről. Szintén felkérem az államtitkár asszonyt, hogy a minisztérium részéről foglalja össze 
a javaslatot. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
tájékoztatója 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 2012. április 1-jén lépett hatályba az új szabálysértési 
törvény. Az eltelt egy év tapasztalatai a gyakorlatban észlelt szükséges pontosítások 
átvezetése és módosítása történik meg ebben a javaslatban. A fiatalkorúak számára tartalmaz 
lényeges könnyítéseket az elmúlt év tapasztalatai alapján a javaslat. A fiatalkorúakra 
kiszabható pénzbírság összegének maximuma jelentősen csökken a felnőttekéhez képest, 
továbbá nem lehet kiszabni helyszíni bírságot a fiatalkorúval szemben, csak akkor, ha a 
törvényes képviselője jelen van. Bevezeti a javaslat a szóbeli figyelmeztetés lehetőségét, a 
legenyhébb büntetést a nagyon csekély szabálysértések első elkövetőivel szemben. 

Lehetővé teszi a visszafizetést azon állampolgárok számára, akik az Alkotmánybíróság 
rendelkezése kapcsán mentesültek volna a büntetés alól, illetve bevezeti a kártalanítás 
jogintézményét. Az elzárás, illetve a közérdekű munka vonatkozásában egy olyan módosítási 
javaslattal is éltünk, hogy aki a tizennegyedik életévét be nem töltött korú gyermeket nevel, 
vagy fogyatékosról folyamatosan gondoskodik, az megválthatja a kiszabott bírságot 
közérdekű munkával. Lehetőséget biztosít a javaslat az elkövető körözésére abban az esetben, 
ha az elzárás letöltésére nem jelenik meg.  

Néhány más törvény is helyet kapott ebben a törvénycsomagban, ezért is viseli a 
címében az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról elnevezést, ilyen a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, az illetékekről szóló 
törvény. Ezek általában a kényszerintézkedések alkalmazásával vagy a szabálysértések 
behajtásával kapcsolatos módosításokat tartalmazzák. A rendőrségről szóló törvény is egy 
ilyen pontosítást tartalmaz, a tűz elleni védekezésről szóló törvénynek július 1-jén kell 
hatályba lépnie, ez egy EU-s irányelv átültetésével kapcsolatos szabály, a közterület-
felügyeletről szóló törvény módosítása az erdő védelméről szól, szintén a szabálysértésekkel 
kapcsolatos, illetve a kéményseprő-ipari törvény módosítása a szénmonoxid-érzékelő 
berendezések alkalmazásával kapcsolatos. 

Kérem, támogassák a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Alelnök úré a szó. 
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Észrevételek 

IVANCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 
Asszony! A most szereplő szabályokat a 2011. őszi ülésszakon fogadta el az Országgyűlés, és 
a 2012. április 15-ei hatályba lépés előtt már nagy terjedelemben módosításra került. Úgy 
érezzük, a mostani második, szintén nagy terjedelmű módosítás sem orvosolja azokat a 
kifogásokat, amelyeket akkor támasztottunk, ami miatt nem támogattuk ezeket a szabályokat. 
Ilyenek például az aránytalanul szigorú szabályok, a túlzott bírságtételek, a fiatalkorúak 
elzárásának lehetősége és más hasonló észrevételek, éppen ezért nem támogatjuk a mostani 
szabályozás általános vitára való alkalmasságát, de majd elmondjuk részletesen az általános 
vitában, ha odakerül. 

(Dr. Dorosz Dávid megérkezik.) 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni, 
kérdést feltenni? (Nincs jelzés.) 

Aki a T/11103. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki ellenzi? (Szavazás. – 3 nem 
szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) Dorosz Dávid képviselő úr 
megérkezésével változott a szavazatok száma. A bizottság a törvényjavaslatot 14 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta.  

Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. A bizottság előadójának Básthy 
Tamás alelnök urat ajánlom. (Egyetértő jelzések.) 

Napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, köszönöm a megjelenésüket, mai 
bizottsági ülésünket bezárom. 

(Az ülés végének időpontja: 15 óra 38  perc) 

 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
 


