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Napirendi javaslat 
 

 
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/13057. szám)  
(Ágh Péter és dr. Vas Imre (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 
 
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Mile Lajos (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz) megérkezéséig Básthy Tamásnak (KDNP)  
Dr. Dorosz Dávid (független) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Menczer Erzsébet Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

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

 
Jelenlévők 
 

Nemesné dr. Killár Gyöngyi (Belügyminisztérium)  
Dr. Pápai Anita (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 00 perc) 

Elnöki megnyitó, a határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Honvédelmi és rendészeti bizottság mai 
ülésén.  

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. 12 fő jelen van, 4-en adtak 
egyelőre helyettesítési megbízást, így 16 fővel határozatképes bizottságunk. 

A kiküldött napirendi pontokhoz képest nincs változás. Ki az, aki egyetért a napirendi 
pontokkal? Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A bizottság egyhangúlag elfogadta. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13057. szám) (Ágh Péter és dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános 
vita)  

Rátérünk az első és egyetlen napirendi pontunkra, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13057. számú törvényjavaslat 
tárgyalására. A tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról kell 
döntenünk. 

Köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, 
Nemesné dr. Killár Gyöngyit, illetve dr. Pápai Anitát a Belügyminisztérium részéről.  

Megadom a szót helyettes államtitkár asszonynak, aki a kormány álláspontját 
ismerteti, illetve tárcaálláspontot fog tudni közölni. Köszönöm szépen.  

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

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani. Nem tudom, 
indokoljam-e nagyjából, hogy miről szól.  

 
ELNÖK: Megkérjük. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Rendben van. 
Az önök előtt lévő javaslat három törvény módosítását tartalmazza. Elsősorban a 

szociális igazgatásról szóló törvény módosításáról szól az előterjesztés, ennek az a lényege, 
hogy a Magyarországon tartózkodó, Magyarországon jogellenesen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgároknak lehetővé teszi, hogy a hajléktalanszállót, illetve az éjjeli 
menedékhelyet térítésmentesen igénybe vehessék. Különböző okokból történhet meg az, hogy 
ők, úgymond jogellenesen tartózkodnak az országban, hiszen vagy kikerültek a menekültek 
részére biztosítható szociális ellátási körből valamilyen ok miatt, vagy az eljárás 
következtében néhány hónapra maradnak ellátatlanul, tehát ezt az időt kell áthidalni. 
Mindenképpen indokoltnak tartjuk, hogy humanitárius okokból ezek a menekültek legalább a 
hajléktalanszálláson elhelyezést nyerhessenek. 
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A szabálysértési törvény a másik, amelyet módosít az előterjesztés. Egyrészt lehetővé 
teszi, hogy a járási hivatalok a megszokott munkarenden kívül úgynevezett ügyeleti rendszert 
alakítsanak ki, hiszen szükség lehet arra, hogy hétvégén vagy munkaidőn túl szükséges az 
első eljárási cselekmény megtétele, ez pedig csak ügyeleti rendszerben képzelhető el és 
tartható fenn.  

A másik a közérdekű munka végrehajtásához kapcsolódik. A közérdekű munkánál, 
illetve a szabálysértésnél vizsgálni kell, hogy a kötelezett milyen egészségi állapotban van, 
annak a vizsgálatnak a díjával kapcsolatos ez a módosító javaslat. Ez azt jelenti, hogy a 
kiszabott közérdekű munka esetében ugyanúgy, mint a bűncselekménynél, az állam viseli az 
orvosi vizsgálat költségeit.  

Tartalmaz még továbbá a javaslat egy apró módosítást az elektronikus hírközlésről 
szóló törvénnyel kapcsolatban. Ennek oka, hogy a rendőrség adatkezelési felhatalmazást kap, 
hiszen előzőleg a szabálysértési törvény megteremtette a lehetőséget a rendőrségi eljárásra, 
viszont azért, hogy az adatkezelés egyértelmű és kétséget kizáró legyen, itt szükséges egy 
inkább technikainak mondható módosítás. Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony.  
Kérdezem, hogy a bizottság részéről van-e bárkinek kérdése, véleménye. (Jelzésre:) 

Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Ennek a törvényjavaslatnak a megszületése idén tavasszal látható volt. Akkor, amikor 

a kormány javaslatára 18 hónapról 2 hónapra leszállították, illetve 6 hónapról 60 napra 
leszállították a menekültek, az oltalmazottak és a menedékkérők szállásokon történő 
elhelyezését, akkor is világossá tettük, és módosító javaslatot is nyújtottunk be, amelynek 
indokolásában május 21-én leírtuk, hogy ez a probléma így kezelhetetlen lesz. Nemcsak azért 
egyébként, merthogy humanitárius indokból elképesztő és konkrét történeteket is ír a sajtó, 
hogy terhes kismamát raknak ki az utcára, és nem lehet tudni, hogy vele mi fog történni, 
hanem azért is, mert ezen befogadó szállások és objektumok környékén joggal fél a lakosság 
attól, hogy az így szélnek eresztett emberekkel mi lesz, és hogy az ő biztonságuk, a 
közbiztonság tekintetében mi lesz.  

Akkor is elmondtuk, lehet, hogy úgy gondolja a kormány, hogy ezzel most spórolni 
fog a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetve az idegenrendészet tekintetében, de 
hogy ezt a rendőrség költségvetésében, illetve most már, mint látjuk, a szociális ellátás 
költségvetésében duplán, triplán vagy tízszeresen fogja visszafizetni, az is biztos. Ez a javaslat 
nem szól másról, minthogy ezt a helyzetet elfogadják így, ahogy van, sőt konzerválni 
kívánják, mindeközben - még egyszer mondom - nagyon-nagyon sok pénzt is kidobnak úgy 
az ablakon, hogy az emberek továbbra sem fogják magukat biztonságban érezni, és az 
érintetteknek sincs továbbra sem megoldva valóban a helyzetük. Ez a megoldás erre a 
problémára nem jó, ezért a tárgysorozatba-vételre is alkalmatlan a mi megítélésünk szerint. Ez 
hasonló ügy abból a szempontból, mint az ároktői, ahol a kormány, ha maga nem lép, vagy a 
kormány szerveinek hibáiból bekövetkező problémákat egy teljesen rossz és kapkodó 
megoldással próbálja megoldani.  

Mi azt gondoljuk, hogy először is a 6 hónapot kell visszaállítani. Ha a 18 hónapot nem 
is, de ott is vissza kéne lépni abba az irányba, hogy az ide érkező embereknek - akármilyen 
típusú ide érkező embereknek - elsősorban azt oldjuk meg, hogy ha kell, akkor integrálni 
tudjuk őket, hogy megfelelő állampolgárai vagy megfelelő tagjai legyenek a magyar 
közösségnek. Amennyiben más típusú itt tartózkodásuk van, akkor is védjük meg a magyar 
állampolgárokat, ne tegyük ki őket ennek a problémának egyrészt, másrészt pedig ezeket az 
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embereket, az érintetteket sem lehet egyik napról a másikra hajléktalan sorba taszítani, hiszen 
onnantól kezdve, mindenki pontosan tudja, hogy ezek az emberek akár tartósan, hosszabb 
ideig itt Magyarországon fognak maguknak, sajnos, és másoknak is problémát okozni. Azt 
gondoljuk, hogy ez a megoldás, semmiképpen nem jó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
(Jelzésre:) Iváncsik Imre alelnök úr! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a most benyújtott javaslatot milyen menetben 

tervezi a kormánytöbbség tárgyaltatni az Országgyűléssel. Ehhez kapcsolódóan kérdezem, 
hogy történt-e bármi váratlan, előre nem látható olyan esemény vagy eseménysorozat, ami 
indokolja azt, hogy vasárnap este 11 órakor még meghívó sincs, és egy valamikor vasárnap 
benyújtott törvénytervezetet hétfőn délben tárgyalunk. Komoly-e ez a szándék? Egy ilyen 
horderejű ügyben szabad-e, lehetséges-e fölkészülten, az összes következménnyel számolva 
tárgyalni? Rendben van-e ez így, mert nekem ellenkező a véleményem erről. 

A dolog előre látható volt, mint ahogy utalt rá képviselőtársam, ha csak most itt valami 
különleges olyan indokot nem tudnak az előterjesztők a válaszban mondani, ami meggyőz az 
ellenkezőjéről. Ezt elfogadhatatlannak és egészen elképesztőnek tartom. Túlzásnak tekintik, 
vagy nem, a parlamentarizmus megcsúfolásának tekintem, hogy vasárnap nyújtanak be 
javaslatot, amit hétfőn tárgyalnak, és nincs kétségem afelől, hogy az összes újra elmondott 
aggályunkat semmibe véve most ezt a javaslatot fogják majd jóváhagyni, aztán, ha majd egy-
két hónap múlva, egy vasárnap megint támad egy ötlet, akkor majd a rá következő héten egy 
újabb ötlettel fognak előállni, és azt jóváhagyni. Szeretném itt a mélységes 
elégedetlenségemet szóvá tenni ebben az ügyben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. 
(Jelzésre:) Jámbor Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Ahogy a felvezetésben is hallhattuk, a jogellenesen Magyarországon tartózkodókról 

van szó. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben, ha jogellenesen Magyarországon 
tartózkodókról van szó, akkor nem kell, hogy jogalapot teremtsünk ahhoz, hogy ők tovább 
folytathassák a jogellenes tartózkodást Magyarország területén. Ez esetben, ahogy igazából az 
eljárásmenet és a gyakorlat ezt a korábbiakban megkövetelte, vagy próbálták ezt végrehajtani, 
egy-egy menekültkérelem elutasítását követően általában a kitoloncolás aktusával zárult.  

Vannak bizonyos esetek, amikor ezt valóban nem lehet végrehajtani, ilyen kizáró ok 
lehet például, ha gazdasági menekültről van szó, ha az adott országban polgárháborús 
körülmények vannak. Ezért bizonyos esetekben valóban elgondolkodtató lenne úgymond 
humanitárius okokból, amint az előterjesztésben is van, a hajléktalanszállók igénybevételének 
lehetősége, de ez tényleg nem jelenthet megoldást esetenként családok számára, de mégis ez 
egy róka fogta csuka helyzet, amikor az ország ezzel a kérdéssel vergődik.  

Igazából valós megoldást Magyarország nem alkothat sem gazdasági okból, sem a 
hármas országszabályozás miatt, tehát hogy a menekültnek ott kell menekültjogot kérnie, 
abban az európai uniós országban, ahova először belép, tehát, ha innen tovább is mennének 
Magyarországról Nyugat-Európa irányába, és ott ismételten menedékjoghoz folyamodnának, 
akkor is Magyarországra toloncolnák vissza őket. Tehát Magyarország helyzete nagyon nehéz 
ebben az ügyben, mégis az az álláspontunk, tudjuk, hogy ez nehéz, megoldhatatlannak tűnő 
probléma, de mivel jogellenes tartózkodásról van szó, ne teremtsünk jogot a további itt 
tartózkodásra, és ne terheljük ezzel a magyar adófizetőket. Köszönöm szépen. 
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Nem tartjuk alkalmasnak általános vitára. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Ha nincs több kérdés, akkor megkérem államtitkár asszonyt, hogy válaszoljon a 

kérdésekre. 

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

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy európai uniós irányelv 
szabja meg, hogy mennyi időt tölthet a menekült az őrzött szálláson. Ezek a szabályok 
változtak, tehát 2-6 hónapban állapítja meg az EU a tartózkodás lehetőségét. Valóban igaz az, 
hogy ezek illegális menekültek, tehát őrizetbe vétel történt, tehát az őrzött szállásról történő 
eltávolításuk indokolt. Szeretném egyben azt is jelezni, hogy mindösszesen 28 fő ilyen 
státuszban lévő harmadik országbeli tartózkodik pillanatnyilag Magyarországon, és reméljük, 
hogy ez egyre kevesebb lesz.  

Úgy gondolom, tekintettel arra, hogy lassan fagyok jönnek, annyit mindenképpen - és 
ezért hivatkoztam humanitárius okra - meg kell tennünk, hogy addig, amíg a kitoloncolás 
megtörténik, vagy bármilyen módon el tudja hagyni az országot, legalább a 
hajléktalanszállóra be kell engedni őket, és meg kell teremteni a lehetőségét úgy, mint ahogy 
bárki másnak, hogy ne fagyjon meg. Köszönöm szépen. 

További kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Úgy hallottam, hogy helyettes államtitkár asszony mindenki kérdésére kielégítő és 

precíz választ adott mind humanitárius szempontból, mind a benyújtás időpontját is 
figyelembe véve, már csak azért is, hogy ha az időjárást nézzük, akkor fagyok várhatók. Úgy 
gondolom, hogy ebben a dologban felelős országgyűlési képviselőként kell döntenünk. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek bármilyen kérdése, véleménye. (Jelzésre:) 
Harangozó Tamás képviselő úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. 
Helyettes államtitkár asszonytól, elnök úrtól és a Fidesz-frakciótól is kérdezem, hogy 

ez most a végleges, a tényleges, hosszú távú kezelése lesz ennek az ügynek? Vagy két hónap 
után kiküldik az embereket az utcára hajléktalannak ide Magyarországra, és annyi lesz a 
válasz erre a kérdésre, erre az egyébként valóban nagy problémára, amelyik szemmel 
láthatóan a statisztikák szerint az elmúlt években exponenciálisan növekszik, és ma x ezer 
emberről beszélünk, de jövőre vagy néhány éven belül már lehet, hogy x tízezer emberről 
fogunk beszélni, hogy őket is ezzel a végleges megoldással két hónap után kitesszük az 
utcára, és majd bemehetnek a hajléktalanszállókba, hogy ne fagyjanak meg. Tehát ezt értsük 
úgy?  

Ez egy fontos kérdés, hogy tudjuk egyáltalán bármilyen szinten tárgyalni ezt a kérdést, 
hogy ez egy átmeneti megoldás-e önök szerint, és hajlandók-e felülvizsgálni az eredeti 
döntésüket, csak most nem akarják, hogy a döntésük miatt emberek megfagyjanak, és 
meghaljanak az utcán. Vagy ez a végleges megoldás önök szerint, hogy 2 hónap után vagy 60 
nap után ezeket az embereket szélnek eresztik, és ha jobb híján nem, akkor a hajléktalan-
ellátásban tudnak menedéket találni maguknak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Úgy gondolom, a helyettes államtitkár asszony precízen és pontosan 

megválaszolta azokat a kérdéseket, melyeket a képviselő úr is fölvetett. Úgy gondolom, ha 
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mélyére nézünk a dolgoknak, akkor mindenki értesülhetett arról, hogy az Európai Unió is 
folyamatosan vizsgálja ezt a kérdést, és gyakorlatilag nemcsak Magyarországot érintő 
kérdésről beszélünk, hanem akár a schengeni országokat is övező kérdésekről beszélhetünk, 
ez a menekültáradat akár Afrika, akár Kelet-Ázsia részéről érkezhet, úgyhogy én azt 
gondolom, hogy ennek a törvénynek a felülvizsgálata egy idő után természetesen sorra kell, 
hogy kerüljön. Viszont, mint ahogyan a helyettes államtitkár asszony megfogalmazta, mind 
humanitárius szempontból, az időjárásra is utalva, és nem szeretnék - zárójelben - 
visszamutogatni, persze, természetesen a szocialista frakció korábban jelezte és korábban már 
észlelte ezt a kérdést, de akkor én azt gondolom, hogy ez egy pozitív válasz volt arra, hogy a 
kormány is felismerte, és figyelt erre a módosító javaslatra, így adott esetben szerintem egy 
ellenzéki támogatást is várhatunk tőlük.  

Másrészről azt gondolom, ha a jövőben egy egyeztetés mindenféleképpen le fog 
folytatódni ebben a kérdésben, akkor gyakorlatilag lehet ezen egy jogharmonizációt is 
végrehajtani, természetesen az európai uniós irányelveknek megfelelően véleményem szerint. 
Bízom benne, hogy én megválaszoltam képviselő úrnak azt a kérdését, amit irányomban tett.  

Nem tudom, helyettes államtitkár asszony szeretné-e kiegészíteni, vagy még 
hozzátenni. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm, elnök úr, csak egyetlen mondatot. 
Ez valóban egy átmeneti megoldás, hiszen a kormány, úgy, ahogy ön is említette, 

folyamatosan foglalkozik a migráció kérdésével, és nemcsak - idézőjelben - házon belül, 
hanem a szomszédos országokkal egyeztetve és az EU-val folyamatosan konzultálva. 
Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Ha már több kérdés nincs, több hozzászólás, akkor bízom benne, hogy a humanitárius 

szempontokra is figyelemmel ellenzéki támogatást is kapunk ehhez a törvényjavaslathoz. 
Ezek szerint a tárca támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja a T/13057. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

A bizottság 17 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a javaslatot tárgysorozatba vette. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Javaslom, hogy döntsünk az általános vitára való alkalmasságáról is. Ki az, aki 
támogatja a T/13057. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) 
17 igen. Ki az, aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

A bizottság 17 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak 
találta a törvényjavaslatot. 

Tudomásom szerint a mai nap folyamán már megkezdődik a vitája a tisztelt Házban. A 
bizottság részéről Básthy Tamás alelnök urat kérem meg bizottságunk előadójának, mivel első 
helyen van kijelölve bizottságunk.  

Köszönöm szépen államtitkár asszonynak és munkatársainak a jelenlétet. 
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Napirendi pontunk végére értünk. Szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy ma 
15 órakor, az interpellációkat követően ismételten bizottsági ülés lesz. A mai bizottsági ülést 
bezárom. 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 21 perc) 

 
  

Csampa Zsolt  
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


