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Dr. Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Megjelent Vendégek! Elkezdjük bizottsági 
ülésünket. Mindenkit sok szeretettel köszöntök.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket majd a 
szavazáskor ismertetem. 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e valakinek észrevétele. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, és amennyiben elfogadják ezt a napirendi javaslatot, akkor kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadta bizottságunk a napirendi 
javaslatot. 

a) A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) (Általános vita)  
 b) Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám)  

Ennek értelmében soron következik a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló T/12002. számú 
törvényjavaslat, az ahhoz kapcsolódó ÁSZ vélemény tárgyalása is egyben. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Párniczky Tibor főosztályvezető urat, 
Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről; Pulay 
Gyula felügyeleti vezető és Görgényi Gábor ellenőrzésvezető urakat az Állami Számvevőszék 
részéről. 

Elsőként a minisztérium képviselőinek adom meg a szót. 

Dr. Somogyi Andrea (NGM) szóbeli kiegészítése 

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Néhány szót mondanék az önök asztalán lévő törvényjavaslatról.  

Kérem, engedjék meg, hogy egy rövid összefoglalást tartsak a gazdaság helyzetéről, 
ezt követően a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban néhány dolgot 
említenék meg.  

Tehát a kormány az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján készítette el 
a zárszámadási törvényjavaslatot. Június 30-áig kellett átadnunk az Állami Számvevőszéknek 
és augusztus 30-ig kellett az Országgyűlésnek benyújtani. Ennek a kötelezettségének tett 
eleget a kormány. Itt szeretném megköszönni az Állami Számvevőszék munkáját azzal, hogy 
javaslataival hozzájárultak a zárszámadási törvény előkészítéséhez. 

A gazdaságpolitika fő vonásaival kapcsolatban szeretném kiemelni azt, hogy a 
kormány 2012-ben is folytatta a strukturális problémák megoldását, a magas államadósság 
csökkentését, az ország versenyképességének javítására és a munkaerő-piaci aktivitás 
fokozására minden lehetőséget megmozgatott. Az Európai Unió gazdaságára is tekintettel, a 
bruttó hazai össztermék 2012 folyamán 1,7 százalékkal csökkent; az államadósság rátája 
ugyanakkor 2012-ben 79,2 százalékra csökkent. Az államháztartás európai uniós módszertan 
szerinti 2012-es hiánya – az előzetes adatok alapján – a GDP 1,9 százaléka, ez bőven alatta 
marad az előirányzott 3 százaléktól. Az államháztartás központi alrendszerében a központi 
költségvetés 2012. évi pénzforgalmi hiánya 611,2 milliárd forintot tett ki. Az adóbevételek 
közül elmaradt a társasági adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, ugyanakkor nagyobb 
mértékben realizálódtak a központi költségvetési szervek bevételei, illetve az állami 
vagyonnal kapcsolatos befizetések.  
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A fiskális politika érdekében a kormány évközben számos intézkedést tett meg. 
Áprilisban és októberben zárolásra került sor; ugyanakkor, amikor év végén már látszott, 
hogy mindenféleképpen tartható a 3 százalék alatti hiány, a zárolás feloldására került sor 
decemberben.  

Még egyszer kiemelném az államadósság alakulását: ez 2012 során nominálisan 235,5 
milliárd forinttal, azaz 1,1 százalékkal csökkent a 2011. évhez képest. 

Néhány szó a bizottság feladatába tartozó előirányzatok alakulásáról. 2012-ben a 
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap tartalmazta a családi támogatásokat, az anyasági 
támogatásokat, a gyerekgondozási segéllyel kapcsolatos kifizetéseket, az apákat megillető 
munkaidő kedvezményt, az életkezdési támogatást, illetve új elemként tartalmazta a korhatár 
előtti ellátásokat. A családi támogatások körébe tartozó ellátásokra 456,1 milliárd forintos 
előirányzat teljesült, ami az eredeti előirányzat 97,8 százaléka. A korhatár előtti ellátások 
tekintetében 279,9 milliárd forintra teljesült az előirányzat.  

A korhatár előtti ellátások azért is érdekesek, hiszen a nyugdíjrendszer átalakítása 
kapcsán a Nyugdíjbiztosítási Alap már csak az öregségi nyugdíjellátások, illetve a nők 
úgynevezett 40 éves szolgálati jogviszonyával kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. A 
Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetése 2766 milliárd forint bevételi, 2836,6 milliárd 
forint kiadási főösszeggel zárta a 2012. évet, tehát az egyenleg 70,6 milliárd forint hiányt 
mutatott. A Nyugdíjbiztosítási Alap kapcsán érdemes még megemlíteni, hogy a nők, a 40 
évvel rendelkezők éves átlaglétszáma 76,6 ezer fő volt, ami az előző évnek mintegy 4,6-
szerese.  

A Nyugdíj Alap profiltisztítása kapcsán máshova kerültek a rokkantsági ellátások 
kifizetése is; ezt 2012-ben az Egészségbiztosítási Alap tartalmazta. Az Egészségbiztosítási 
Alap főösszegei a következőképpen alakultak: a bevételi főösszeg 1744,6 milliárd forint, a 
kiadási főösszeg 1791,5 milliárd forint, tehát az egyenlege mínusz 46,9 milliárd forint.  

Az új rokkantsági és rehabilitációs ellátások fedezete, mint ahogy említettem, az E-
alap költségvetésében található. 2012-ben 358,4 milliárd forintra teljesültek a kifizetések, 
amely 16 milliárd forinttal haladta meg az előirányzatot. Ha már rokkantsági ellátás, a 
fejezetben találhatók a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos támogatások is, 
mármint az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.  

A fejezet 2012. évi támogatási előirányzata 135.304,5 millió forint. A fejezet 
tartalmazta nem csak a megváltozott munkaképességűek támogatását, hanem a szociális 
intézményi támogatásokat, a gyermekvédelmi intézmények támogatását, a fogyatékossági 
programokat családi programokkal, ilyen például a családbarát önkormányzattal kapcsolatos 
kifizetésekkel összefüggő előirányzatok; illetve 2012-ben még a szociális területhez tartozott 
az ifjúsági, és a kábszer probléma megelőzésével kapcsolatos előirányzatok is.  

A helyi önkormányzatoknál a szociális és gyermekvédelmi kiadásokkal kapcsolatban 
néhány adat. A segélyezési feladatokra: 163,8 milliárd forintra teljesültek az önkormányzati 
körben. Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 
keretei között 240 ezer fő ellátásáról gondoskodtak, ami ugyan 50 ezer fővel alacsonyabb, 
mint az előző évi, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a megyei intézményfenntartó központok 
létrejöttével, 2012. január 1-jétől már állami fenntartásba kerültek ezek az intézmények. Az 
önkormányzati körben a szolgáltatások és intézmények 2012. évi pénzforgalmi működési célú 
kiadása 170,7 milliárd forint volt.  

Az önök előtt fekvő törvényjavaslat elszámol az egyházi kiegészítő támogatásokkal, 
melyet az egyházakkal egyeztettünk. Megállapítottuk, hogy a valós rés 70,2 százalék. Ugye, 
korábban a költségvetési törvényben 88,5 százalék volt az egyházak kiegészítő támogatása, 
így az egyházaknak visszatérítési kötelezettsége keletkezett. A kormány javaslatot tett arra, 
hogy a visszafizetési kötelezettség egyharmadától az Országgyűlés tekintsen el annak 
érdekében, hogy az egyházi fenntartású szociális intézmények működése biztosított legyen. 
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És végül néhány szót az egyéb lakástámogatásokról. Az egyéb lakástámogatások 
előirányzata 103,2 százalékon teljesült, vagyis 2012-ben 124 milliárd forint kifizetés társult 
ehhez az előirányzathoz. 

Köszönöm szépen, és kérjük, hogy a bizottság támogassa az általános vitára való 
alkalmasságot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük Somogyi Andrea osztályvezető asszonynak az előzetes 

felvázolását a törvényjavaslatnak.  
Megadom a szót az Állami Számvevőszék részére, nem tudom, hogy ki kíván 

hozzászólni? Pulay úr? Tessék! 

Dr. Pulay Gyula (ÁSZ) szóbeli kiegészítése 

DR. PULAY GYULA (Állami Számvevőszék): Tisztelt Bizottság! Az Állami 
Számvevőszék elsősorban abból a szempontból vizsgálta a zárszámadási törvényjavaslatot, 
illetve az ehhez kapcsolódó beszámolókat, hogy azok kellőképpen megalapozottak-e, 
megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak és egyéb gazdasági szempontoknak. Ezen kívül, 
pont a megalapozottság vizsgálata érdekében, külön vizsgáltuk, hogy a belső kontroll 
rendszerei hogyan működtek az egyes beszámolót készítő intézményeknek is. És arról is 
beszámolhatok, hogy egyre nagyobb a terjedelme annak a pénzügyi lefedettségnek, amelyet 
az Állami Számvevőszék konkrétan megvizsgál a zárszámadás megalapozottságának a 
vizsgálata érdekében. 

2012-ben az ellenőrzés lefedettsége a bevételi főösszegnek a 97 százalékát, a kiadási 
főösszeg 91 százalékát érte el. Ennek – szinte a teljes zárszámadási összeget lefedő 
vizsgálatnak – az alapján, azt tudtuk megállapítani, hogy a zárszámadási törvényjavaslatban 
foglaltak megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, és gyakorlatilag a beszámoló 
megbízható képet nyújt a 2012-es folyamatokról.  

A belső kontrollrendszerek vizsgálata folyamán, főleg az új intézményeknél, 
találkoztunk bizonyos hibákkal, vagy a belső kontrolloknak a ki nem építettségével. Ennek 
kapcsán az Állami Számvevőszék lehetőséget biztosított az intézmények számára arra, hogy 
az ellenőrzés megállapításai alapján tökéletesítsék a belső kontrollrendszerüket, amire az 
ellenőrzés befejeződéséig, tehát a jelentés elkészítéséig sor került. Ennek alapján, valamint a 
tavaly már megkezdett hasonló törekvésünk eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy 
lényegesen javult általában a gazdálkodásnak a minősége és a belső kontrolloknak a 
minősége, ilyen módon a beszámolás egészének a megbízhatósága is javult.  

Konkrétan, a bizottság feladatkörébe tartozó előirányzat kapcsán, elsősorban a 
Nyugdíjbiztosítási Alapról szeretnék néhány szót mondani, nem megismételve az 
osztályvezető asszonynak a szavait. Itt a Nyugdíjbiztosítási Alapnál hiány keletkezett az 
elmúlt időszakban a tervezett nullszaldóhoz képest, aminek alapvetően két indoka volt. Az 
egyik, ahogy elhangzott, a 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba vonulható nők számának az 
emelkedése, ott a tervezett átlagos 30 ezer fős létszámhoz képest – ahogy elhangzott – több 
mint 70 ezer fő vette igénybe ezt a nyugdíjat, ami közel 45 milliárd forintos többletkiadást 
okozott. A másik probléma pedig, ami a túlteljesítéshez vezetett, hogy az infláció alakulása 
következtében kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre az Országgyűlés, illetve a kormány, és 
ennek alapján keletkezett egy többletkiadási kötelezettség a Nyugdíjbiztosítási Alapban.  
Összességében a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a gazdálkodását is megfelelőnek tartottuk, 
egyetlenegy olyan körülmény volt, aminek alapján fel kellett hívni a figyelmét egy 
problémának a korrigálására. 

A Nyugdíjbiztosítási Alapnál a belső kontrollok rendszerét is megfelelőnek találtuk. A 
fejezetet illetően tulajdonképpen igazán komoly kiemelendő kérdést nem tudnék említeni, itt 
is alapvetően azzal találkoztunk, hogy bár időnként bizonyos határidőknek a be nem tartását 
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az anyag megállapítja, de olyan hibát nem találtunk, ami a beszámolónak a valódiságát 
megkérdőjelezné. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni az 
előterjesztett anyagokhoz.  

Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon egyszerű kérdésem lenne, köszönöm szépen. 

Az egyik kérdésem, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerült korhatár előtti ellátásokról 
van szó többek között, valamint a szociális ellátások egy meghatározott köréről. Hány embert 
érintett vagy érinthet ez még a hátralévő rövid időn belül? 

A másik kérdésem pedig az, hogy ugye, elterjedt valamilyen oknál fogva, nagyon 
sokan keresnek meg, hogy úgy hallották, és ezt még cáfolnom kell, hogy a 40 éves 
lehetőséget – nem a nők esetében, egyébként is a nyugdíjba vonulás lehetőségeként – 
megszünteti a kormány. Én erről nem tudok. Felvetettem Visegrádon is, nem tudunk erről, de 
ebben – tudom, hogy ez nem közvetlenül számvevőszéki kérdés – szeretném, ha esetleg 
kapnék választ. 

A harmadik kérdésem pedig az, hogy mi úgy látjuk, hogy az elmúlt évek során az évi 
kétszeres nyugdíjemelés egy jól szabályozott módon történt. Az egyik szabályozás volt az 
előző esztendei inflációnak és bérkiáramlásnak megfelelően a januári nyugdíjemelés; és utána 
a következő nyugdíjemelés pedig a nyári: június-júliusi különbözet visszamenőleges emelése 
és visszamenőleges kifizetése október-november környékén. Na most, két ilyen 
nyugdíjemelés történt eddig is. Most a kérdés az, hogy ebben volt-e most valamiféle probléma 
a kifizetéseket illetően, és a háttérben megvolt-e ennek a fedezete? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mint tudjuk, zárszámadásról, 

ÁSZ-jelentésről, költségvetésről van szó, ennek kapcsán felteszem azt a kérdést, amit már én 
is firtattam ebben a bizottságban és korábban is és máskor is, illetve szakpolitikusunk, Nyikos 
László írásbeli kérdést tett fel az illetékes aktuális miniszternek úgy emlékszem 2012-ben, és 
most ismét fel szeretném tenni már csak a tisztánlátás végett: mihez tudjuk viszonyítani a 
költségvetést, a 2012-es költségvetést. Legfőképpen azért, mert tudomásom szerint 1990 óta 
nincsen országleltár, nincsen ország vagyonleltár. Tehát van-e ez egymással összefüggésben 
gazdasági, politikai alapon, legfőképpen a 2012-es vagy majd a 2013-as, ’14-es költségvetésre 
vonatkozólag. Tehát a legfontosabb kérdés, van-e arra lehetőség, esély, szándék a kormány 
részéről, hogy a többször ígért országleltárt ebben a ciklusban, 2014 tavaszáig mondjuk 
elkészítse. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Lengyel Szilvia képviselő asszonyé a szó. 
 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Előterjesztők! Én az LMP képviselőcsoportjának a kisebbségi véleményét szeretném 
megfogalmazni, ha erre most van lehetőség, vagy nem tudom, hogy még kérdések jönnek-e.  

 
ELNÖK: Vélemények, kérdések időszaka. Az, hogy kisebbségi lesz-e az ön 

véleménye, az még nem dőlt el, tehát ezt még előre nem lehet definiálni, az majd kiderül a 
szavazáskor. 
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LENGYEL SZILVIA (LMP): A tapasztalat azért sokszor beszél az emberből, de 
köszönöm. Tehát korrigálnék, akkor a véleményünket. Jó? Köszönöm szépen. 

Tehát az LMP nem tud támogatni egy olyan zárszámadást, mely szerint a szociális 
területet érintő megszorítások politikája a tavalyi év költségvetés alapján is folytatódott. A 
társadalompolitikai területekről való forráskivonás már ugye, a kormányváltás előtti években 
is megindult, de a negatív tendencia 2010-től még inkább felerősödött. Ezek a folyamatok az 
LMP által vallott társadalmi célkitűzésekkel ellentétesek, szükségesnek tartjuk 
megváltoztatásukat, a társadalompolitikai területeket érintő érdemi forrásbővítést. Ezt a 
fordulatot a tavalyi évi költségvetés sem hajtja végre, véleményünk szerint. 

A 2012. évi költségvetésről szóló zárszámadás alapján, a nemzeti össztermékből való 
részesedéseket nézve, a társadalompolitikai területekről tovább folytatódott a forráskivonás. 
Az államháztartás konszolidált kiadásait a GDP százalékában és pénzforgalmi szemléletben 
mutató adatok szerint, bár a 2012-es előirányzathoz, és a későbbi módosításhoz képest a jóléti 
funkciók részesedése kedvezőbben alakult, az előző évekhez képest mégis további csökkenést 
szenved el. Az összes jóléti funkcióra 2010-ben a GDP 31,11 százalékát költötte az 
államháztartás, 2011-ben már csak 30 százalékot, és 2012-ben szintén tovább folytatódott a 
negatív tendencia, a tavalyi teljesítés már 29,2 százalék volt. 

Az államháztartás összes kiadását tekintve, a kormányváltás évében mért 61,5 
százalékához képest a jóléti funkciók részesedése 58,9 százalékra csökkent. Ez az arány, bár 
magasabb a tavalyi évhez képest, de a kiadások nagysága és szerkezete egyaránt alkalmatlan 
arra, hogy megállítsa a felerősödő elszegényedési folyamatokat és visszafordítsa az 
egyenlőtlenségek növekedését. A jóléti funkciók leépülése a társadalmi kohézió gyengítésén 
keresztül Magyarország versenyképességét és gazdasági fejlődését is visszafogja.  

A jóléti funkciókon belül a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások főcsoport 
GDP arányos teljesülése a 2010. évi 17,51 százalékról, 2011-ben már csak 16,8 százalékot 
mutat, és ez az alacsony arány teljesült a tavalyi év tekintetében is. 

Korábban is kritizáltuk, és most is el kell mondanunk, hogy bár a szociális célú 
kiadások a sorozatos megszorítások terhét viselik, az eleve visszafogottan tervezett kiadási 
előirányzatok a tavalyi évben is több esetben alulteljesültek. Ez azt jelenti, hogy még a szűkös 
lehetőségeket sem sikerült teljes körűen kiaknázni a magyar államnak a szociálpolitikai célok 
érvényesítésekor. Az Állami Számvevőszék jelentése kiemeli többek között, hogy a 
családtámogatások, szociális juttatások az előirányzottnál 35,7 milliárd forinttal alacsonyabb 
összegben teljesültek. 

A szociális szakosított szolgáltatások államosítását az LMP több szempontból is 
erősen kritizálta. Kifogásaink egy részét az ÁSZ-jelentés is megerősíti, hiszen az 
önkormányzatoktól átvett intézményhálózat finanszírozása a szükségesnél továbbra is jóval 
alacsonyabb, a napi működés is problémákat jelent. A forráshiány mellett a működés, és a 
gazdálkodás stabilitása a folyamatosan változó jogi környezet miatt sem biztosított. 

Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor ez az LMP képviselőcsoportjának a 
véleménye. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy a kályhától kell kiindulni. Az Állami 
Számvevőszék már a költségvetés benyújtásakor több ponton bírálta a költségvetést. Hogy 
pontosan idézzem: a 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat megalapozottságáról 
teljes körűen nem lehetett véleményt mondani egyrészt a 2012. évi bevételi előirányzat 
tervezetek jelentős részét alátámasztó dokumentumok, illetve háttérszámítások hiánya, 
másrészt a jegyzőkönyvben rögzített, és a költségvetési törvényjavaslatban megjelenő adatok 
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eltérései miatt, amelynek okait, részben hátterét egyáltalán nem ismeri az ÁSZ. Ez volt az 
ÁSZ véleménye a költségvetés benyújtásakor.  

Azt gondolom, hogy az a vélemény, amelyet most Pulay Gyula úr tolmácsolt, 
nevezetesen – elnézést, ha két jelentős mondatot emelnék ki – az egyik az, hogy a beszámoló 
megbízható képet nyújt a 2012-es folyamatokról. Ez kétségtelen, azóta ez a beszámoló 
valóban egy pontos képet nyújt ezekről a folyamatokról, azokról a folyamatokról, amely 
szerint a kormány intézkedései elsősorban a legszegényebbektől vettek át forrásokat azért, 
hogy azt átcsoportosítsák a magasabb jövedelműeknek. És azokról a folyamatokról, amely 
szerint a társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység nőtt mindennek következtében, mert a 
jelenlegi zárszámadás szerint a szegényellenes társadalompolitika egy újabb lenyomata, egy 
újabb dokumentuma fekszik előttünk. Hiszen a Számvevőszék véleménye is alátámasztja ezt 
abból a szempontból is, hogy nem tévedés, nem hiba, hiszen olyan hibát nem találtak, amely a 
valódiságot, a beszámoló valódiságát megkérdőjelezné. Nézzünk ehhez egy pár tételt, csak az 
indoklás alátámasztása miatt. 

A költségvetést az elfogadást követően kilenc alkalommal kellett módosítani. Egyetlen 
makrogazdasági tervezési célszám nem teljesült, se a GDP, se az infláció, se a hiány, se a 
forint árfolyam, ezt nem sikerült eltalálni; tovább nőtt Magyarország lemaradása a centrumtól. 
És azt bizonyítja ez a zárszámadás, hogy a családoktól és a vállalkozásoktól újabb áldozatokat 
követelt 2012. Az infláció az előzetesen tervezett értékét meghaladta, átlagosan majdnem 6 
százalékkal voltak magasabbak az árak 2012-ben. És ha csak a szociális területről mondok 
nem teljes körű, csak egy néhány példát mondanivalóm alátámasztásaként, akkor azt lehet 
elmondani, hogy a gyermekszegénység egyre növekszik. Az UNICEF 2013-as jelentése 
megállapította, hogy a magyar gyermekek körében az elmúlt években nőtt a jólétükben 
veszélyeztetettek aránya, és jelenleg minden második gyermek nélkülöz valamilyen 
szempontból.  

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen az önkormányzatoktól kapott 
segélyekre szánt forrásból 40 milliárdot vontak el 2012-ben zárolások, átcsoportosítások 
miatt, így kevesebb támogatás jutott a rászorulóknak. 

A szociális szolgáltatások állami támogatása 2012-ben sem emelkedett, így nem 
emelkedett az idősek, fogyatékosok, hajléktalanok intézményeinek állami támogatása sem. 
Azt mindannyian tudjuk, hogy a munkanélküli segély folyósítás ideje és összege csökkent, 
ugyanakkor viszont nem valósultak meg olyan mértékben a munkahelyek – ha finoman is 
fogalmazok –, mint ahogy a Fidesz választási ígéreteiben ezt megtette, és ebben az évben 
rúgta ki a kormány a nyugdíjrendszer egyik lábát, mert gyakorlatilag megszüntette a magán-
nyugdíjrendszert, ez lett volna a második pillér, és az ebből befolyó 3000 milliárd forintot 
pedig elköltötték. Bár a választási kampányban még azt ígérte a Fidesz, hogy megvédi a 
nyugdíjpénztári befizetéseket és a nyugdíjakat, egy tollvonással megszűntek a korhatár előtti 
nyugdíjak és a rokkantnyugdíjasok helyzete sem lett könnyebb: 200 ezer embernek kellett 
újra kérelmeznie az ellátását; és a szociális bizottság tagjai, azt gondolom, hogy szinte minden 
héten kapnak több olyan levelet, amelyet kilátástalan helyzetbe került emberek írtak, akiktől 
például megvonták a rokkantnyugdíjat.  

Egyébként az ÁSZ is felhívta arra a figyelmet, hogy a konvergenciaprogram 2012-re – 
a rokkantsághoz és az egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások átalakítása kapcsán – 88 
milliárd forint megtakarítást tervezett; a profiltisztítás miatt ezen kiadások 2012 évtől az E-
alap finanszírozásába kerültek, a becsült megtakarítással szemben pedig csak 24,9 milliárd 
forint, tehát 28 százaléknyi kiadáscsökkenést eredményezett.  

Mindezek alapján a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja nem tudja támogatni 
ezt a törvényjavaslatot, általános vitára alkalmatlannak tartja. Nem teremtett 2012-ben a 
kormány munkahelyeket, a szociális támogatások értéke csökkent, megnehezítették a 
mindennapi életét számos olyan társadalmi csoportnak – a gyermekes családoknak és az 
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időseknek –, akik egyre szűkösebben élnek, és azt gondolom, hogy a kormány említett 
intézkedései nem a szegénység ellen, hanem a szegények ellen szóltak, tovább mélyítették a 
szakadékot és tovább gyengítették a társadalmi szolidaritást. Mindezek alapján, amelyet 
természetesen az általános vitában is megindoklunk majd, a Magyar Szocialista Párt nem 
támogatja a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Horváth Zoltán képviselő úré a szó. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Lenne egy kérdésem, 

amelyet sem az anyagban nem olvastam, sem a mostani szóbeli kiegészítésben, hogy van-e 
arról adatuk, információjuk, hogy az Európai Unió által biztosított, elsősorban a szociális és 
gyermekvédelmi területre szánt társadalmi megújulás operatív program, valamint az 
infrastruktúra fejlesztésre a társadalmi infrastruktúra operatív programban a tervezetthez 
képest milyen sikerrel tudtuk ezeket a forrásokat az ágazatokba becsatornázni. Ez lenne a 
kérdésem. Reakciót is megfogalmaznék, meg egy kis általános véleményt is, ha ezt lehet. 

Két olyan állítást is szeretnék cáfolni, ami az előzőekben elhangzott. Az egyik az, 
hogy 2012-ben nem történt munkahelyteremtés. A versenyszférában 1,4 százalékkal nőttek a 
munkahelyek, és az ellenzék által oly sokszor kritizált közfoglalkoztatási program keretében 
pedig azok, akik eddig az életükben talán még munkát sem láttak, sőt sok olyan családból, 
ahol a családfőnek lehetősége sem volt arra, hogy érdemi munkát végezzen, az ő 
lehetőségeiket több mint 2 százalékkal, tehát országos szinten több mint 2 százalékkal tudta 
növelni a kormány a közfoglalkoztatás keretében. És ahogy az előbb mondtam, a 
versenyszféra is több mint 1,4 százalékkal növelte a munkahelyek számát, úgyhogy az a 
megállapítás, mely szerint nem történt munkahelyteremtés, ez azt gondolom, hogy az előbb 
említett adatok alapján cáfolható.  

A másik pedig szerintem csak egy szakmai tévedés, amikor arról beszélünk, hogy a 
magán-nyugdíjpénztári rendszerrel megszűnt a második pillér, ez szintén nem igaz, mert 
ugye, az állami pillér mellett továbbra is biztosítva van az önkéntes magán-nyugdíjpénztári 
rendszer. Nagyon furcsa intézményrendszere volt a magyar nyugdíjpolitikának a kötelező 
magán-nyugdíjpénztári rendszer, amelynek keretében multinacionális cégeknek, biztosítóknak 
adtuk azokat a forrásokat, amelyek teljesen értelmezhetetlenek egy olyan struktúrában, amely 
befizető-kirovó rendszerben biztosítja a nyugdíjat a mindennapokban. Tehát azt nem lehet 
csinálni, hogy egy struktúrát nem változtatok meg, csak pénzügyi mechanizmusokkal 
létrehozok egy új alapot. Azt látjuk, hogy az Európai Unióban – és az utolsó talán, ha jól 
emlékszem – Lengyelországban ugyanúgy felismerték ennek a rendszernek a hiátusságát, és 
vélhetően ők is úgy döntenek, hogy az állami pillér mellett meghagyják a magán-
nyugdíjpénztári rendszert, azonban önkéntes alapon és nem kötelező alapon.  

Ezt szerettem volna hozzáfűzni. Valamint Lengyel Szilvia képviselő asszony itt az 
LMP álláspontját mondta el, és volt benne egy olyan mondat, ami arról szólt, hogy a szociális 
intézményrendszerekben a napi működési lehetőségeket sem tudta biztosítani a kormány 
2012-ben. Képviselő asszony, voltam megyei önkormányzatnak vezetője. A gyerekvédelmi 
intézményrendszerben évről évre azt láttuk, hogy 100 forint kiadáshoz 30-35 forint bevételt 
biztosított a központi költségvetés. Ez azt jelentette, hogy a megyei önkormányzatok óriási 
hiányt halmoztak fel. Mert ugye, sokszor halljuk azt, hogy mekkora béremelés zajlott 2002-
ben a közszférában, és az is igaz, hogy általánosság tekintetében 2002 óta a teljes közszféra 
esetében ekkora léptékű béremelés nem volt, ez igaz. Azonban, ha megnézzük, hogy mi 
történt ebben az 50 százalékos béremelésben, akkor azt látjuk, hogy a központi költségvetés 
háromhavi, háromhavi fedezetét biztosította ezeknek a kiadásoknak, azután pedig a saját 
önkormányzat mindenki a saját pénzéből, akinek volt a sajátjából, akinek pedig nem volt, 
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elment a pénzintézetéhez és hitelt, kölcsönt vett fel, hogy biztosítsa ezt a béremelést. Nem 
történt más 2012-ben, amikor a megyei intézményfenntartó központok által az állam ezeket az 
adósságokat – csak a 19 megyei önkormányzat esetében több mint 180 milliárd forintról 
beszéltünk –, amelyeket felhalmoztak a megyei önkormányzatok. Akkor ki is fizette ki 
ezeknek a béremeléseknek a fedezetét? Nem más, mint 2012-ben az állam, amely a megyei 
önkormányzatoktól, és azóta már a települési önkormányzatoktól is átvette ezt az adósságot. 
Úgyhogy ma pedig ezeknél az intézményeknél – ha belemélyed a költségvetési törvénybe, 
meglátja – egy új típusú finanszírozásra tértünk át, a normatív alapú finanszírozásból egy 
feladatalapú finanszírozás rendszerébe. Ez azt jelenti, hogy a valóságban egy intézménynél 
felmerülő 100 egység kiadás mögött 100 egységnyi bevétel van. Nem fordulhat az elő, amit 
ön említett, hogy napi működési problematikái vannak, hiszen a bért egy az egyben lefedezik, 
a dologi kiadásaikat pedig a Magyar Államkincstár kollegáival egyeztetve az intézmények 
félévente ellenőrzik, és ha hiányzik forrás, akkor azt biztosítják. Nem az van, mint az elmúlt 
időszak gyakorlataiban történt – amit az előbb is mondtam –, hogy nem tudták kifizetni 
nemcsak a béreket, hanem nem tudták kifizetni a dologi kiadásokat, ez a helyzet még egyszer 
nem fordulhat elő. És 2012-nek ez a legnagyobb eredménye szerintem, ha csak a szociális 
gyermekvédelmi szakosított intézményeket nézzük, hogy ez a fajta anomália végre megszűnt, 
az a fajta bizonytalanság megszűnt, amely tényleg mindennapi működési zavart okozott az 
ellátórendszerben.  

Én nem vagyok közgazdász, és nem is szeretnék a makroszámok világával bajlódni, 
azonban ha csak azokat az alapadatokat nézzük meg, amelyek a magyar gazdaságot jellemzik, 
az államháztartás hiányát GDP arányban, ugye, 1,9 százalékos a hiány. Amikor az össz 
nemzeti adósságunk csökkenő tendenciát mutat, Európában talán öt ország volt az, aki 
elmondhatta, hogy ebben a 2012-es időszakban egy csökkenő államháztartási hiányra tudta 
rátenni a pályát. Amikor arról beszélünk, hogy csökken az infláció, az azt jelenti, hogy az 
emberek a mindennapi életükben nem az elmúlt időszakok: 4, 5, 7, 8, 9 százalékos pénz 
romlásával találkoznak a mindennapokban, hanem ez a szám olyan alacsony, ami talán a 
rendszerváltás óta a legalacsonyabb szintre került. És azt gondolom, hogy mi, akik 
szociálpolitikával foglalkozunk, örülhetünk annak, hogy a nyugdíjasok kétszer is – ugye, a 
november, januárra való felemelésével – több mint 5 százalékos nyugdíjemelésben 
részesülhettek. Tesszük hozzá, ezt úgy, hogy azzal a választásokkor vállalt és végigvitt 
program keretében, ahol a 40 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba tudtak 
vonulni, több mint 74 ezer ember tudott élni ezzel a jogosítvánnyal. Azt gondolom, hogy 
ennek mindannyian örülnünk kell, akár pártok véleményét, akár ellenzék véleményét 
fogalmazzuk meg, ez pozitív, és ahogy Iván László képviselőtársam fogalmazott, reményei 
szerint az elkövetkező időszakban is biztosítani tudjuk ezt a tendenciát.  

Úgyhogy amikor mi kormányoldalról azt fogalmazzuk meg, hogy Magyarország 
jobban teljesít, akkor azt gondolom – ha csak a számok tükrében nézzük – elmondhatjuk, 
hogy természetesen Magyarország jobban teljesít. És reméljük, mert majd az ellenzék 
oldaláról még nem került elő ez az érv, de én most szeretném ezt kioltani: hogy viszont a 
gazdaság, a GDP nem növekedett, hanem csak csökkent. Ez igaz, de ha belenézünk a 
számokba és a 2012-es számokat megnézzük, akkor a legnagyobb lemaradás: az aszály, a 
szárazság tekintetében az agrárvilágban volt. Reméljük, sőt ma már tudjuk, hogy az agrárium, 
ahogy az építőipar is megfordult trendben van, és a 2013-as folyamatok egy újból növekvő 
pályára állítják ezeket az ágazatokat, úgyhogy száz szónak is egy a vége, kérdésem is volt, és 
szerettem volna egyértelműen cáfolni azokat a téves ellenzéki állításokat, amelyeket itt 
bizottsági keretben meg kellett tennem. Köszönöm szépen elnök úr, a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Én is 

szeretnék néhány véleményt elmondani a zárszámadási törvénnyel kapcsolatban. 
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Két plusz hiányosságot szeretnék még felsorolni, hiszen Baráth Zsolt képviselőtársam 
már elmondta az alapproblémát, hogy nincsen országleltárunk. Innentől kezdve nyilván a 
Jobbik nem tud megszavazni egyetlenegy zárszámadási vagy költségvetési törvényt sem. 
Hiszen azt sem tudjuk, hogy csökken az állam vagyona vagy növekszik az állam vagyona egy 
adott évben, ez lenne a legalapvetőbb információ, amire szüksége volna a képviselőknek 
annak érdekében, hogy dönteni tudjanak mondjuk egy ország költségvetéséről, de ezt soha 
nem kapjuk meg.  

Ezen felül, amit hiányolok én magam a zárszámadási törvényből, illetve a pártunk, az 
egyik az államháztartás adóssága, illetőleg az adósságszolgálatnak a részletezése. Például, 
hogy mennyi a kamat, mennyi a törlesztés, milyen struktúrában létezik az államháztartási 
adósság – tehát külföldi deviza vagy különböző hitelezők –, kik azok a csoportok, akik 
hiteleznek mondjuk Magyarországnak és milyen formában, tehát ezek mind-mind alapvető 
információk kellene hogy legyenek, és ezeket nem lehet részletesen megtalálni csak 
általánosságban a zárszámadási törvényben.  

A másik fontos terület, amit nem találunk részletezve, illetve gyakorlatilag szinte 
semmilyen szinten, hogy a közalapítványoknak, a közhasznú szervezeteknek a közpénz 
felhasználása hogyan zajlik, ez sem található a zárszámadási törvényben.  

Az Állami Számvevőszék felé pedig annyi megjegyzésem volna az előttünk lévő 
anyaggal kapcsolatban, hogy az ÁSZ-nak van egy szakmai szabályzata, amelynek ugye, a 
lényege az – ez egy 2008-as szakmai szabályzat –, hogy tömören, világosan és közérthetően 
kell megfogalmazni a képviselők számára a jelentést. Ennek nem igazán tesz eleget az 
előttünk található jelentés. Sőt hozzá kell tenni, hogy néha maga az Állami Számvevőszék az, 
amelyik magyarázza a számok alakulását, és nem csak leírja szakmai nyelven, hanem 
hozzátesz különböző magyarázatokat, ami igazából a kormány feladata lenne, hogy 
magyarázkodjon. Tehát ez számunkra egy kicsit érdekes, hogy miért az Állami Számvevőszék 
anyagában található ilyen anyag. 

Aztán a másik nagyon fontos dolog, hogy nyilván hibátlan zárszámadás nem létezik, 
de a hiányosságoknál, a különböző problémáknál ugyancsak nem találjuk az Állami 
Számvevőszék anyagában, hogy egy-egy hiba gyakorlatilag mit jelent, egy elszámolásnál egy 
probléma miből adódott. Tehát mondjuk, egy véletlenszerű rendszerbeli problémáról vagy 
korrupciós ügyről van szó, ezek sincsenek igazából tisztázva ezeknél a számos vizsgálatoknál, 
hogy konkrétan mire jutott ilyen szempontból az Állami Számvevőszék. 

Hozzá kell tenni, hogy ugye, az Állami Számvevőszék 100 intézményt auditált 
körülbelül, és ugyanakkor a Magyar Államkincstár adatai szerint 900 központi költségvetési 
szerv működik az országban; és ennek a 100 intézménynek az auditálásán keresztül gondolta 
úgy az Állami Számvevőszék, hogy elegendő bizonyítékot szerzett arra, hogy egy olyan 
állásfoglalást tegyen, hogy elfogadható ez a költségvetés. Tehát nyilvánvalóan azért egy teljes 
körű vizsgálatot nem tudott végezni az Állami Számvevőszék, ezért talán kicsit bátorság azt 
mondani, hogy minden rendjén található; ahhoz minden egyes intézményt végig kellett volna 
nézni, minden egyes költségvetési szervnek a kiadásait, hogy ezt el lehessen mondani, és 
nyilván így is nagyon sok hibát lehetett felfedezni.  

És ha a hibáknál vagyunk, azért a saját területünkre nézzünk, ajánlom, mert ez még 
annyira nem került szóba az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Azért az beszédes, 
magának a minisztériumnak az irányítása, és nyilván majd remélhetőleg még lesz rá 
lehetőség, hogy a miniszter úrral erről beszéljünk és jelezzük neki ezeket a problémákat. 
Hiszen már az elején az Állami Számvevőszék jelentésében látható, hogy a ’12-es 
költségvetési törvény 19 rendelet megalkotását írja elő a minisztériumok számára, és ebből 
12-öt nem tartottak be időre, és ebből a 12-ből 7 a mi általunk is felügyelt minisztérium, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről történt. Tehát itt gyakorlatilag a nagy többségét 
ez az egyetlenegy minisztérium adta annak, hogy a rendeleteket jóval később alkották meg a 



- 14 - 

kifizetésekkel kapcsolatban, ami akár 180 napot is jelenthetett hozzáteszem, tehát nem rövid 
időelcsúszásról van szó, nem egy-két napról van szó.  

A másik, amit még itt mindenképp jelezni szeretnék, hogy ugye, az eddigi 
jelentésekben is számos alkalommal voltak különböző hiányosságok feltárva, különböző 
hibák, én akkor is megkérdeztem, hogy milyen intézkedést tett az Állami Számvevőszék, 
hogy megszűnjenek ezek a visszaélések vagy visszaélésgyanús dolgok. Most is tudok kettőt 
hirtelen mondani, csakhogy érthetőbb legyen. A 76. oldalon van egy olyan rész, ahol 480 
millió forintos támogatási összegből 42,4 millió forintot nem a célnak megfelelően használtak 
fel. Ilyenkor kérdésem, hogy mit tett az Állami Számvevőszék, milyen intézkedést kért, hogy 
itt történjen valami, feljelentés történt, adatokat kértek be esetleg még a minisztériumtól vagy 
bárhonnan annak érdekében, hogy utánajárjon, hogy ennek a 42,4 millió forintnak végül is mi 
lett a sorsa, tehát jó lenne ezt látni, tudni.  

És ugyanúgy itt pártprogramoknál is található egy ilyen hasonló adat, ahol 238 millió 
forinttal kapcsolatban merültek fel hiányosságok. Itt is jó lenne látni, hogy milyen 
hiányosságok, és ahogy már előzőleg is elmondtam, tudni azt, hogy ez most egy rendszerbeli 
hiba, vagy pedig korrupciós gyanús dolgokról van szó. Ugye, ezek még 8-10 évvel ezelőtti 
ügyek, hozzá kell tennem, itt még az MSZP idejéről, a másiknál a Fidesz idejéről van szó, 
tehát ez pártfüggetlen. Nyilvánvalóan látnunk kellene, hogy ezeknek a pénzeknek mi a sorsa, 
vagy legalább egy mondatot leírni, hogy milyen intézkedés történt annak érdekében, hogy ne 
történjen ilyen, vagy kivizsgálás folyjék, vagy felelősségre vonás folyjék ezeken a 
területeken.  

Összességében, ha lehet, akkor egy-két kérdésemre szeretnék majd választ kapni én is. 
És itt már azért komoly gazdaságpolitikai elemzések zajlottak képviselőtársaim részéről, hogy 
az ország dolga jó felé megy, rossz felé megy. Én most nem kívánok nagyon-nagyon 
belemenni ebbe a vitába, hiszen egy zárszámadási törvénynek egyébként eléggé fiskálisnak 
kéne lenni, és csak szinte könyvelési ügyekkel kellene foglalkoznunk, hogy megegyeznek-e a 
különböző összegek a kiadás és bevétel területén, ez lenne a lényege, legalábbis Nyugat-
Európában egy zárszámadási törvény erről szokott szólni. De ha már itt azért volt egy kis 
ilyen jellegű hozzászólás is, én azért mindenképp szeretném megjegyezni, hogy lehet itt 
bármilyen szép szavakat hangoztatni, de addig, amíg Magyarországon nem születnek 
gyerekek, amíg hihetetlen mértékben fogy az ország lakossága, addig nem lehet semmilyen 
pozitívumról beszélni. Nem lehet fejlődésről beszélni, nem lehet hozsannázni – hogy így 
fogalmazzak –, hiszen éppen a legfontosabb dolog, a jövő veszik el számunkra, és ez az 
utóbbi években felgyorsuló folyamat volt, egyre inkább felgyorsuló folyamat. Tehát azért 
kérem képviselőtársaimat, hogy ilyen szempontból, ebből az egyetlenegy szempontból 
legalább legyünk visszafogottak, hogy akkor lehet majd itt igazából fejlődésről beszélni és 
akkor örülhetünk bármilyen számnak, ha amögött emberek is lesznek, akik megszületnek, 
mert akkor lesz jövő Magyarországon, különben ezekkel a számokkal nem mondom, hogy mit 
csinálhatunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

Megadom a szót a viszonválaszra, ha nincs további kérdés; de megkérdezem, hogy 
van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor a kormányzat részére megadom a szót. 

Dr. Somogyi Andrea (NGM) viszonválasza 

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 
konkrét kérdésekre szeretnék választ adni. Ugyanakkor szeretném felhívni a képviselő urak és 
hölgyek figyelmét azzal kapcsolatban, hogy a zárszámadási törvényjavaslatban összesen 
kilenc kötetben számol be a kormány, ami előirányzatonként részletesen bemutatja az 
előirányzatok alakulását is, és azokat a célokat, amelyekre a források felhasználásra kerültek.  

Ugyancsak részletesen bemutatja a kormány már a fejezeti kötetben, az államadósság 
kérdését is. Az 523., 524., 525. oldalon található, elnök úr által kért ugye, mind forintban, 
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mind devizában fennálló adósságok alakulása mind az állam 2009. december 31-én, 2010. 
december 31-én, 2011. december 31-én és 2012. december 31-én az adósság alakulása, itt 
megítélésem szerint elég részletesen ki van fejtve ezekben a kötetekben, illetve 
mellékletekben. 

Az uniós támogatásokkal kapcsolatban. Ugye, a 19. fejezet, uniós elszámolások 
szintén részletesen tartalmazza valamennyi uniós eszköz felhasználását, a TÁMOP, a 
társadalmi megújulás operatív programmal kapcsolatban egy összefoglaló táblát talál 
képviselő úr a 489. oldalon az I-es kötetben. Azért felolvasom, ha megengedi. Tehát a 
TÁMOP programok uniós kötelezettségvállalási kerete 925.284,9 millió forint, és itt is ’11 és 
’12 kapcsán az állományok tartalmazzák, tehát összességében a TÁMOP programokra ’12. 
december 31-éig kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült 381,7 milliárd 
forint. A központi költségvetési forrás ehhez 67,3 milliárd forint volt, remélem, hogy ez 
pillanatnyilag kielégítő válasz.  

A vagyonnal kapcsolatban. Igazából én csak az állami vagyonnal kapcsolatos 2012. 
évi kiadásokról és bevételekről tudok tájékoztatást adni, mely értelmében az állami vagyonnal 
kapcsolatos költségvetési kiadások 137,4 milliárd forintot tettek ki 2012-ben. Olyan 
kifizetésekre került sor, mint a Nemzeti Eszközkezelő feladataihoz való hozzájárulás vagy a 
PPP-programok kiváltása; illetve természetesen az állami tulajdonban lévő vállalatok 
támogatása, amiben ugye, szerepelnek a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 
Főkefe, Erfo és Kézmű Kft. támogatásai is.  

Iván professzor úr kérdésére válasz. Szolgálati járandóságban 41.676 fő részesült 
2012-ben, korhatár előtti ellátásban 141.328 fő részesült, tehát így érintette a Nyugdíj Alap 
profiltisztítása, de természetesen ezekre a fedezet rendelkezésre állt, csak immáron nem a 
Nyugdíj Alapban, hanem a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alapban, tehát a kifizetések 
megtörténtek, a korhatár előtti ellátásoknál is természetesen a nyugdíjemelés érvényesítésre 
került mind visszamenőlegesen ’12 novemberében. 

A 40 évvel kapcsolatban nincs olyan információnk, hogy a kormánynak bármilyen 
szándéka lenne ezen szabályok megváltoztatása, és természetesen a Nyugdíjbiztosítási Alap 
fedezetet nyújtott a nyugdíjak kifizetésére, nem is történt még olyan, hogy erre ne került volna 
sor. Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Megadom a szót az Állami Számvevőszék részére! 

Dr. Pulay Gyula (ÁSZ) viszonválasza 

DR. PULAY GYULA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Kétszer szokott az Országgyűlés rendszeresen találkozni az Állami Számvevőszék 
jelentéseivel. Az egyik az, amikor véleményezzük a költségvetést, illetve amikor a 
zárszámadásnak az ellenőrzéséről számolunk be. E két dokumentumnak a műfaja azért 
lényegesen különbözik, hiszen a vélemény sokkal inkább egy elemző, kockázatokat feltáró 
dokumentum, ami szintén kerüli azt, hogy gazdaságpolitikai értékelést adjon a folyamatokról, 
inkább csak a kockázatokra hívja fel a figyelmet. A zárszámadásnak az ellenőrzése pedig 
kifejezetten egy szabályszerűségi ellenőrzés, ahol az Állami Számvevőszék küldetésénél 
fogva tartózkodik attól, hogy a folyamatokat kifejezetten gazdaságpolitikai szempontból 
értékelje, alapvetően arra szorítkozunk, hogy a folyamatoknak a szabályosságáról, a 
beszámolóknak a megbízhatóságáról nyilvánítsunk véleményt, tehát ezért is van az, hogy 
esetleg olyan dolgokat is kifogásolnak vagy számon kérnek az anyagtól, ami értelemszerűen 
nem tartozik az Állami Számvevőszéknek a feladatai közé. (Rónaszékiné Keresztes Monika 
megérkezett.) 
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A másik, hogy óriási nagy a költségvetésnek a területe, tehát ezért nem képzelhető el a 
jelenlegi kapacitásaink alapján, hogy minden egyes költségvetési intézményhez eljussunk. 
Ezért a Számvevőszék azt a megoldást alkalmazza most már második éve, hogy minden 
fejezetnél a fejezet irányítását végző szerveknél elvégezzük a vizsgálatot, kiválasztunk 
bizonyos kockázatosnak tartott szervezeteket, ezen kívül pedig egy-egy fejezetnél végzünk 
teljes körű ellenőrzést, ahol megnézzük az intézményi beszámolókat is, hogy azok mennyire 
megbízhatóak. Ugye, a múlt évben a Belügyminisztérium fejezetnél történt meg ez az 
ellenőrzés, ebben az évben, amit most tárgyalunk, tehát 2012-ben a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium fejezeténél hajtottuk végre az ellenőrzést. De ha összeadjuk a 
központi szerveknek és a KIM-nél végzett ellenőrzést, akkor nem 105, hanem körülbelül 460 
költségvetési intézménynél végeztük el ezt az ellenőrzést, tehát nagyjából a fele a 
megnevezett szerveknek. És jövőre is az az elgondolásunk, hogy egy másik nagy 
minisztériumot választunk ki, amelynek lényeges intézményrendszere van, hogy annak a 
működéséről is egy még részletesebb képet tudjon az Állami Számvevőszék bemutatni, tehát 
azt gondoljuk, hogy ez a vetésforgó-szerű mély ellenőrzés ez az, ami megfelel a jelenlegi 
kapacitásoknak és ehhez tudjuk hozzáigazítani az ellenőrzési rendünket.  

Kifogásként hangzott el, hogy a tömör és világos, közérthető fogalmazás 
követelményeinek nem felel meg a jelentés. Ugye, itt azért mindig nehéz kompromisszumot 
kötni abban, hogy tömör is legyen, világos is legyen és közérthető is legyen. Nyilván 
mindenkinek más az a megfogalmazás, ami a közérthetőséget és a világosságot jelenti, 
valóban nem annyira olvasmányos egy ilyen zárszámadásról szóló beszámoló, azt hiszem 
maga a zárszámadás se egy igazándiból izgalmas olvasmány általában. Itt arra törekedtünk, 
hogy magyarázatokat kifejezetten olyan esetekben fűzzünk a folyamatokhoz, amikor valami 
előirányzat lényegesen eltér a tervezettől. Tehát, ahol úgy gondoltuk, hogy az Országgyűlés 
részére be kell mutatnunk, hogy konkrétan milyen tényezők húzódnak meg a folyamatok 
mögött, ott sem magyarázkodásról van szó, hanem a tényszerű bemutatása annak, amikor a 
Nyugdíjbiztosítási Alapnál – amit említettem is – két milyen nagy folyamat eredményezte azt, 
hogy végül is az előirányzattól eltérő eredmények születtek. Tehát azt gondoljuk, hogy egy 
tömör száz oldalas jelentésben ennél részletesebb és közérthetőbb értékelést nehéz adni egy 
ilyen nagy költségvetési rendszernek a működéséről. 

Hogy mi a helyzet azokkal, ahol találtunk valamilyen hiányosságot? Az anyag maga is 
tartalmazza. Tételesen fel vannak sorolva azok az intézmények, illetve fejezeti irányító 
szervek, amelyekhez az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levelet intézett, tehát ha ilyen 
elszámolási pontatlanságot tapasztaltunk vagy bármilyen más hibát, akkor ezekre a hibákra 
felhívtuk az érintett minisztereknek vagy intézményvezetőknek a figyelmét. Itt ugye, a 
tételesen kifogásolt vagy említett két esetben is az történt, hogy maga a minisztérium is 
feltárta azt, hogy a szerződésben foglaltaknak nem teljesen felel meg, illetve mintegy 10 
százalékban nem felel meg a teljesítés, és jelenleg is folyamatban van ezeknek a szerződési 
tételeknek a felülvizsgálata. De miután az ellenőrzés, és maga a félév is július 31-ével 
befejeződött, ezeknek a teljes körű értékelése még nem történt meg, hanem ezt majd a július 
31-ét is követő felülvizsgálat alapján lehet megállapítani, hogy itt tulajdonképpen milyen 
típusú mulasztásról van szó. A lényeg az, hogy a Számvevőszék is felhívta erre a figyelmet, 
és a minisztérium pedig a szerződéses partnereitől megköveteli azt, hogy a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően számoljanak majd el.  

Tehát az Országgyűlésnek, illetve a kormánynak csak arra a néhány pontra hívtuk fel a 
figyelmét és tettünk konkrétan javaslatot, amelyeknél úgy gondoltuk, hogy ilyen szabályozási 
hiányosságok következtében mindenképpen indokolt a szabályozást tökéletesíteni; illetve 
maga a jelentés is, a jelentésnek a végén tételesen beszámol az utóellenőrzésünknek az 
eredményeiről. Tehát minden évben megvizsgáljuk, hogy az előző évben tett javaslatok, amit 
főleg a kormány vagy az illetékes miniszterek részére tettünk, azok milyen mértékben 
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teljesültek, tehát a lényeg az, hogy az ÁSZ-nak a javaslatai, figyelemfelhívó levelei alapján 
ezek a hibák korrigálásra kerülnek. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük a válaszokat. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ennek tükrében 

kíván-e még valaki hozzászólni esetleg. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor lezárom a 
vitát és szavazásra kerül sor. De előtte a helyettesítéseket beolvasom.  

Ágh Péter képviselő urat Gaal Gergely képviselő úr helyettesíti, Csizi Péter képviselő 
urat Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszony helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat 
Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti, Horváth Zoltán képviselő urat távozása után Talabér 
Márta képviselő asszony helyettesíti, Tamás Barnabás képviselő urat Iván László képviselő úr 
helyettesíti, Bagdy Gábor képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony 
helyettesíti és Dr. Varga László urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti.  

Határozathozatal 

Aki a T/12002-es számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 
nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a törvényjavaslatot támogatta. 

A bizottságnak ez alkalommal nincsen lehetősége előadót állítani, hanem írásban kell 
elküldeni a Költségvetési bizottság részére minden frakciónak a véleményét. Kérem, hogy ezt 
majd tegyék meg, és a mi bizottságunk titkárságára adják le ezeket a véleményeket – ahogy 
mondja titkár úr – szerdán 12 óráig. 

Ha nincs más felvetés ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, akkor lezárom a 
napirendi pontot. Köszönöm szépen a részvételt a kormányzat és az Állami Számvevőszék 
részéről. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám) (Általános vita) 

Folytatjuk a munkánkat. Soron következik a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10749-es számú 
törvényjavaslat tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes 
asszonyt, a Belügyminisztérium részéről. 

Öné a szó! 

Dr. Pálfi Kinga (BM) szóbeli kiegészítése 

DR. PÁLFI KINGA (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm a 
bizottságot, és akkor kicsit összefoglalnám a törvényjavaslat lényegét.  

Ugye, az előzménye a 2013. március 11-én elfogadott alaptörvény módosítás, amely 
során az alaptörvény rögzíti azt, vagy bekerült az alaptörvénybe, hogy az állam és a helyi 
önkormányzatok törekednek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást 
biztosítani. Mindemellett rögzíti az Alaptörvény azt is, hogy törvény vagy helyi 
önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek 
védelme érdekében a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősíthetik 
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az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást. Ez alapján kerül sor a szabálysértési 
törvény módosítására, amely törvényjavaslat önök előtt fekszik. 

Mindenekelőtt fontos azt hangsúlyozni, hogy két konjunktív feltételnek kell teljesülnie 
ahhoz, hogy a szabálysértési tényállás megvalósulhasson. Az egyik az, hogy a helyi 
önkormányzat rendeletében kijelölte – az alaptörvényben foglalt garanciális feltételeknek 
megfelelően – azokat a közterület részeket, ahol megvalósulhat ez a szabálysértési tényállás, 
és ezen a kijelölt területen valósul meg; és a másik feltétel, hogy a felkérésre önként nem 
hagyja el az érintett ezt a területet. Tehát itt kvázi megbontjuk a szabálysértési törvény 
logikáját ennél a tényállásnál, hiszen elsősorban egy felkérésre, egy felszólításra kerül sor, 
majd ezt követően kerülhet csak sor a szabálysértés megállapítására.  

A szankcionálás tekintetében elsősorban közérdekű munka kiszabására van lehetőség. 
Azon belül a szabálysértési törvény rögzít olyan garanciális elemeket, eseteket, amikor erre 
nem kerülhet sor, illetve a közérdekű munkát önként el kell vállalnia az eljárás alá vontnak. 
Ha nem vállalja a közérdekű munkát, vagy nem kerülhet sor közérdekű munka kiszabására, 
akkor másodsorban lehet pénzbírságot kiszabni. Ugye, hogy ha a pénzbírságot nem fizeti be 
az eljárás alá vont, akkor a bíróság ezt átváltoztathatja elzárásra, és akkor az elzárást kell 
végrehajtani.  

Fontos kiemelni, hogy a törvényjavaslat ebben az esetben kizárja a helyszíni bírság 
alkalmazását, hiszen feltehetően erre úgysem kerülhet sor; tehát kizárt az, hogy ott a 
helyszínen kifizeti a helyszíni bírságot az érintett, ezért aztán ezt eleve a törvény kizárja, és 
megpróbálja inkább a kvázi jóvátétel jellegű közérdekű munka felé terelni ezt a 
szankcionálást. 

Fontos azt is kiemelni, hogy maga a törvényjavaslat tartalmazza a helyi 
önkormányzatok részére a felhatalmazást, hogy kijelöljék ezeket a közterületeket, azonban ez 
csak lehetőség részükre; tehát a törvényből nem adódik jogalkotási kötelezettségük a helyi 
önkormányzatoknak. Ugye, ez a legnagyobb része a törvényjavaslatnak, de tartalmaz még egy 
tényállást a törvényjavaslat, ez pedig a tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés, amely 
eljárással sújtható szabálysértésnek minősül. Ez is legfőképp a közegészségügyi érdekek 
védelme érdekében kerülne bele a szabálysértési törvénybe. 

Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatunkat. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük az ismertetését a törvényjavaslatnak. Ezennel megnyitom a vitát. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Először kérdezni szeretnék, és aztán 

elmondom a véleményemet is.  
Az alaptörvény negyedik módosításakor ugye, az volt a kormánypárti érv, hogy ez a 

világ első alkotmánya, amely biztosítja az emberhez méltó lakhatás feltételeit, és ezek után 
született egy kormányhatározat, nagyon helyesen, a hajléktalanság kezelése érdekében 
szükséges egyes feladatokról. Ennek ugyebár három pontja van. Az egyik a megyeszékhely, a 
megyei jogú városok önkormányzatait, fővárosi önkormányzatokat felkéri arra, hogy 
tájékoztassák a belügyminisztert – ezt csak a kollegáim, a képviselőtársaim kedvéért 
mondanám – arról, hogy mérjék fel azt, hogy milyen lehetőségeik vannak a hajléktalan 
személyek ellátását nyújtó szociális intézményeinek férőhelyeiről. Milyen információjuk, 
milyen lehetőségük van a létrehozásra, a területükön van-e kapacitáshiány, és ennek alapján 
meg kellett küldeni a belügyminiszternek, az emberi erőforrások miniszterének azt, hogy a 
forrásigényről és mindezekről az adatokról készítsenek egy felmérést.  

A második pont arra vonatkozott, hogy felkérték a hajléktalan személyek részére 
történő szociális ellátások nyújtásában közreműködő civil szervezeteket, hogy tájékoztassák a 
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Belügyminisztériumot a nem szociális intézményként működő szálláshelyekre vonatkozó 
igényekről, valamint felhívják a belügyminisztert, hogy a nem szociális intézményként 
működő szálláshelyek létesítésének lehetőségeiről készítsenek előterjesztést a kormány 
részére. Mindezeknek a határidejére 2013. május 15-ét szabta meg. Kérdezném, hogy 
megtörténtek-e, tehát megvalósultak-e ezek a kérések, amelyeket a belügyminiszternek, az 
emberi erőforrások miniszterének kellett benyújtani.  

A véleményem pedig a törvénytervezetről, annak előrebocsátásával, hogy én azt 
gondolom, hogy az elmúlt 20 év egyik legnagyobb mulasztása, tehát nem a jelenlegi 
kormányé, ezt szeretném hangsúlyozni, hanem az elmúlt 20 év legnagyobb mulasztása az, 
hogy igazából megnyugtatóan nem sikerült a hajléktalan kérdést rendezni. Ebben annyit kell 
hozzátenni, hogy a korábbi időszakban sem, meg hát sajnos ebben az időszakban sem, amióta 
önök kormányoznak, és én úgy látom, hogy ez a törvénytervezet a legnagyobb jó szándékkal 
sem alkalmas arra, hogy ezt a problémát kezelje.  

Azért nem tartom ezt alkalmasnak arra, mert elsősorban rendészeti kérdésként kezeli a 
hajléktalanság kérdését, és az eddigi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy ez egy óriási 
társadalmi probléma, de csupán rendészeti kérdésként nem lehet megoldani. Ezt nagyon jó 
szándékkal mondom ellenzéki képviselőként is, és bizonyára az önök tapasztalata is ezt 
támasztja alá, mert ugyan lehet bírságot kiszabni, meg területről kitiltani, akkor majd olyan 
területen folytatják ezt, ahol nem lehet utolérni őket; tehát ez a fajta módszer szerintem nem 
jó módszer, hogy rendészeti kérdésként kezelik csupán, és nem lesz alkalmas arra, hogy ezt az 
óriási társadalmi problémát kezelje. Azért sem, mert a szabálysértési jog eszközeivel, azzal, 
hogy betiltják, a hajléktalanságot nem fogják tudni megoldani, ehhez kellene egy olyan 
komplex intézkedéscsomag, amelyben szerepet kapnak a lakhatást biztosító hatékony 
kormányzati intézkedések, de ugyanígy szerepet kap ebben az újrakezdés segítése, ami 
tudom, hogy iszonyatosan nehéz dolog. És az újrakezdéssel a továbblépés esélyeinek a 
növelése, valamint egy olyan mentori rendszer kiépítése, amelyben még az utógondozás is 
szerepel, mert hiszen senki nem saját akaratából válik hajléktalanná. Ennek nagyon bonyolult 
és sok oka van, onnantól elkezdve: az elszegényedéstől az eladósodáson át, a családi 
problémákon keresztül, és én azt gondolom, hogy a hajléktalanság kezelését is csak mindezen 
intézkedések összehangolt és komplex alkalmazásával lehet eredményesen megtenni.  

Éppen azért, mivel ez csak egy rendészeti szemléletet előtérbe helyező 
törvénytervezet, ezt a törvénytervezetet a Magyar Szocialista Párt nem támogatja. Azt igen, 
hogy legyen egy olyan komplex rendszer a hajléktalanság kezelésére, amely biztosítékot nyújt 
nem csak a pillanatnyi kezelésre, hanem a hosszú távra is, hiszen azt gondolom, hogy 
mindannyiunknak ez lenne az érdeke, bár kétségkívül tudom, hogy ez egy iszonyatosan nehéz 
dolog. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a hajléktalanság, 

a fedél nélküliség, és az úgynevezett életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás 
különböző formai kifejezésen belül, nagyon komoly háttérfolyamat zajlik, és magyarán 
mondva, az emberi megmaradásnak, fennmaradásnak a biztonsága. Én csak egy dologra 
szeretném mindannyiunk figyelmét felhívni, hogy mennyire heterogén – ezt már Pál Béla 
képviselőtársam is említette –, de egy nagyon fontos része az egész fedél nélküliségnek az, 
hogy a pszichiátriai intézményekből kikerülő pszichiátriai beteg, a gondozókhoz járó, de 
gondozást mégsem igénybevevő sodródó, úgynevezett függő, kiszolgáltatott, tehetetlen 
csoportoknak vagy embereknek a sorsa, és ezek nagyszámúak.  
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Felvetődik elsősorban az, hogy tudunk-e valamiféle rátekintést kapni arra, hogy ezek a 
fluktuáló, változó, nyilvánvalóan életvitelszerűen megvalósuló közterületen tartózkodók 
mégiscsak, általában meghatározóan, milyen csoportokat képeznek. Ezeket eddig én nem 
láttam, és hogy csak tudjuk, mint pszichiáter is mondom évtizedek óta, hogy ezek voltak, és 
most hogy ez a rendszer, a pszichiátriai ellátás, gondozás rendszere, amelyiknek a gyökerei 
ott vannak, hogy Magyarországon a húszas években indult el egész Európában az első 
szervezett ideggondozói hálózati működés. A családi ápolási telepek itt alakultak ki, ennek 
ellenére most valami olyan szörnyű dolog történik, hogy nagyon jóindulatú kiváló 
szakembereink is ebben a hálózati és ellátási rendszer zavarban nem találják a szerepüket se, 
meg a hatékonyságukat se tudják biztosítani.  

Tehát az én kérdésem alapvetően az, hogy a pszichiátriai, vagy határeseti 
személyeknek az ellátásához nem elég csak az, hogy én azt mondom, hogy ennek nincs 
lakása, ezért vagy azért kikerült az utcára vagy bárhova, ez egy speciális terület. Tehát az 
ideggondozó hálózattal, a pszichiátriai gondozó hálózattal, valamint a szociális 
ellátórendszernek a specializált ellátási intézményessége révén kell biztosítani folyamatosan. 
Ezt egyrészt monitorozni kell, tehát meg kell néznünk, hogy hány ember kerül ki, és ezért egy 
olyan összeműködés, és egy olyan koordinációs működtető törődés kell hogy kialakuljon, 
amelyik eleget tesz annak, hogy ne kerüljenek ezekbe. Jó, én azt mondom, hogy ez a javaslat, 
ez a törvénytervezet nagyon humánusan igyekszik ezt ellátni, és tényleg azt kell mondani, 
hogy ehhez hasonló, minden vad megnyilatkozás mellett is, a leghumánusabb, ezt a 
pszichiátriai mentálhigiénés problémát nem lehet megkerülni és ez növekszik. Növekszik 
azzal, hogy bekerülnek a relatíve fiatal drogosok, a fiatal úgynevezett fedél nélküliek, akikkel 
megint csak mentálhigiénésen is másféle segítség, és támogatás szükséges ebben a 
rendszerben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen, a szót. Én főleg kérdéseket 

szeretnék feltenni, de azért természetesen egy-két megjegyzést is fűznék a javaslathoz. 
Érthető a szándék, elég nagy a nyomás a kormányon is, ahogy már Pál Béla is mondta, 

az elmúlt 20 év mulasztását kell, hogy pótolja és kezdjen valamit ezzel a hajléktalan 
kérdéssel, akár járványügyi szempontból is, akár a városok élhetősége szempontjából is. De 
elképzelhető, hogy nem pont a legjobb irányt választották. Mégpedig azért, amit már Iván 
László professzor úr elkezdett egyébként – én ezt kritikaként értelmeztem, ugyanez jutott 
nekem is eszembe –, hogy egy kalap alá veszi az összes hajléktalan embert, amikor elég 
markáns csoportokat lehet náluk megkülönböztetni, akiknek egészen más ellátásra és akár 
eljárásra van szükségük.  

A terület kijelölése az egy érdekes kérdés. Azért azt jó lenne tudni, hogy ebben 
mekkora szabadságuk lesz az önkormányzatoknak. Maximalizálva lesz-e esetleg az a terület, 
amit kijelölhetnek erre, meg a törvény megfogalmazásában van egy érdekes megfogalmazás, 
amit nem igazán tudok értelmezni, hogy a települési önkormányzatok és a fővárosi 
önkormányzat; tehát nem a kerületek fogják meghatározni a kijelölendő területeket, hanem a 
fővárosi önkormányzat fogja központilag ezt kirendelni? Ez lenne az első kérdésem. 

A másik az, hogy egyetértek azzal bizonyos szinten Pál Béla képviselőtársammal, 
hogy a rendészeti megoldás így magában, sőt egyáltalán nem megoldás. De én úgy gondolom, 
hogy én egészen, és a Jobbik frakció is egészen máshogy gondolja, mint mondjuk a Magyar 
Szocialista Párt, mert mi úgy gondoljuk, hogy igenis szükség van kényszerintézkedésekre a 
hajléktalansággal kapcsolatban. Itt kellene belépnie a már általam is említett osztályozásnak, 
csoportok létrehozásának, ugyanis a hajléktalanoknak egy elég markáns csoportja van, főleg 
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az utcán, közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok között elég nagy arányban 
vannak azok, akiknek igenis kényszerintézkedésre lenne szüksége, de a rendészeti megoldás 
nem megoldás.  

Milyen kifutásai lehetnek egy szabálysértési eljárásnak? Közérdekű munka büntetést 
szabnak ki rá, ahogy ön is említette, hogy a jóvátétel megvalósuljon. Csak nagyon jól tudjuk, 
hogy azok az emberek, akikről most szó van, és akiket el akarnak tulajdonképpen takarítani 
akár a főváros, akár a nagyobb városok frekventált helyéről, ők nem hiszem, hogy igazán 
alkalmasak arra, hogy a közérdekű munkát abban a formában, ahogy ma ismerjük, 
végrehajtsák. Lesznek akkor speciális közérdekű munka letöltési helyek, ahol speciálisan 
szociális munkások, akár egészségügyi dolgozók majd az erre a büntetésre, vagy szabálysértés 
jóvátételre ítélt hajléktalanokat foglalkoztassák vagy ledolgoztassák velük? Mert így, 
mondjuk valamilyen szinten érthető lenne, mert ennek lehetne valamilyen reszocializációs 
hatása is.  

De én félek attól, hogy bedobják majd ezeket a közérdekű munkás hajléktalanokat az 
önkormányzat, vagy bármilyen szervezet által mozgatott közérdekű munkások közé, és ez így 
nem fog eredményre vezetni. És mivel a pénzbírság kiszabása elég reménytelen, hogy ezt egy 
fedél nélküli kifizesse, el fogunk jutni az elzárásig, ami tulajdonképpen nem old meg semmit, 
mert pár napot a fogdán tölt, és akkor utána ugyanott, ugyanazon a közterületen, sőt lehet, 
hogy még pont ugyanazon a helyen fogja folytatni az életvitelszerű utcán tartózkodást. Tehát 
én nem látok ebből kimenetet, zsákutcába kergeti saját magát a kormány, illetve a rendőrség 
is ezzel; a probléma nem szűnik meg, csak lesz egy újabb teher a rendőrség nyakán, és majd a 
fogdák költségeit pedig az adófizetők vállalhatják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A hajléktalan téma ismét egy 

egész síkos pálya. Ha a kormány ehhez tavaly vagy az idén, vagy bármikor hozzá mert vagy 
hozzá képes nyúlni, akkor feltételezem, hogy kellő koncepció, illetve, amit Iván professzor is 
említett: monitorozás vagy előtanulmányok, vagy valami alapján teszi, hogy meghozza azt a 
törvényt, meghozza azt a lehetőséget a hajléktalanoknak, meg a nem hajléktalanoknak, 
akiknek egymást is el kell hogy viseljük. Egy-egy olyan életközösségbe tudjunk egymással 
élni, amivel kapcsolatban mellesleg vannak fenntartásaim olyan értelemben is, hogy akik a 
törvényt előterjesztik, és most nem akarok nagyon cinikus lenni, hogy azt megkérdezzem, 
hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr, aki szolgálati gépkocsival közlekedik legtöbbször, mit 
tud arról, hogy a hajléktalanok hogyan élnek. Jómagam példáját hozom ennek 
ellentételezéseképpen, illetve mondhatnám a többi képviselőtársaimat is, akikről feltételezem, 
hogy úgy, mint én, járnak gyalog, úgy, mint én járnak a 4-es, 6-os villamoson, és úgy, mint én 
közlekednek, tömegközlekednek, és látom nap mint nap, akár itt a Jászai Mari téren a lezárt 
aluljárót. Látom azokat a helyzeteket, amik nem azt a megoldást támasztják alá, vagy nem azt 
a megoldást szolgálják, amiről itt szó lenne.  

Hogy ne legyek elfogult, ezért a Jobbiknak is van politikai elemző intézete. Az Iránytű 
Intézet a Jobbik politikai elemző intézete, de nem ezt idézem, hanem a Policy Solutionst, 
amiről nagyon jól tudjuk, hogy milyen hátterű politikai elemző intézet, és akár vitaalapnak is 
jó a következő mondat, ami a minap jelent meg a sajtóban. A budapesti szavazók erősen 
megosztottak a hajléktalanok kitiltásával kapcsolatban: a fővárosiak 45 százaléka szerint a 
tiltás nem megoldás a problémára, derült ki a Policy Solutions politikai elemző intézet által 
2013 júliusában, tehát egy-két hónappal ezelőtt készített reprezentatív közvélemény 
kutatásából.  

Amit Vágó Sebestyén képviselőtársam is felvetett, hogy kényszerintézkedésre szükség 
van, mondjuk ezt mi is; de, hogy ezeknek a határait feszegetni kell, és ha lesz ebből megint 
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általános vagy részletes, bármilyen vita, akkor természetesen mi fogjuk is. A bizottsági 
helyzet egy kicsit azért más, merthogy itt apróbb részleteiben is tudjuk tárgyalni, és 
előkészíteni azt az általános vitát, ami majd ebből származik. 

Hogy szerintem vagy számunkra mi a dolog lényege, és akkor még nem fogok eljutni 
most ezekben a pillanatokban, hogy paragrafus, vagy számok szerint részletezem az 
előterjesztést. A szociális rendszer abúzusok, tehát hogyan alakul ki a hajléktalanság, 
megítélésem szerint. Szociális rendszer abúzusok és anomáliák sorozata vezethet ahhoz az 
állapothoz, amit Iván professzor úr is taglalt az előbb, hogy valaki mondjuk hajléktalanná 
válik. Mit lehet ilyenkor kezdeni az embernek saját magával, ha nem kapja meg azokat a 
mentális pszichés vagy fizikai segítséget, ami által kikerül az utcára, és akkor mi a teendő 
abban a szituációban, amikor zavarja a környezetét, mert nem életvitelszerűen tartózkodik a 
köztereken mondjuk.  

És akkor már itt el is jutottam odáig, hogy a 3/1-es pontban életvitelszerű 
tartózkodásnak tekinthető mindaz, és itt felsorolja, kiemeli: különösen az alvás, tisztálkodás, 
étkezés, öltözködés, állattartás. Nem találtam továbbra se a biológiai szükségletek 
lehetőségének a kielégítését, és most elnézést kérek, egy rövid matematikát, csak az 
érzékeltetés kedvéért. Ha 100 forint egy WC használat itt Budapesten, és bárki, de egy 
hajléktalan napi háromszor, négyszer ezt igénybe veszi, az 300-400 forint, egy héten az 2800 
forint, négyszer 2800 forint az tizenvalahány-ezer forint. Hol van arra egy hajléktalannak – 
még másnak se biztos – pénze, 12 ezer forintja egy hónapban, akinek az étkezésre nincsen 
pénze, hogy WC használatot úgy eszközöljön saját maga számára, hogy a biológiai 
szükségletét kielégítse, hogy ezt ellen tudja tételezni az én tudomásom alapján az 
alkalmankénti 100 forintos használati díjjal. Sehogy nincs a hajléktalannak erre pénze, tehát 
akkor már, ha itt kényszerintézkedést alkalmazunk egy ilyen szituációban, nem is mondom 
tovább, el tudjuk képzelni, hogy miről van itt szó; és el tudjuk képzelni annak a rendőrnek a 
helyzetét, hogy milyen szituációba kerül akár ő, vagy akár az a hajléktalan, akivel szemben a 
kényszerintézkedést egy ilyen szituációban végrehajtja. Na de, ez csak egy apró részlet, 
hanem hogy akkor egy picit haladjunk tovább.  

Ez a helyszíni bírság és a kényszerintézkedés, amit még egyszer mondok én is, hogy 
támogatja a Jobbik. A helyszíni bírságot sehogy nem tudjuk eszközölni, azt is tudja mindenki, 
tehát erről most így ilyen szinten, a lehetőség szintjén akár lehet beszélni, de a kivitelezés 
szintjén, a gyakorlatban hogyan működik egy törvény. Beszéltünk erről nem olyan régen, pár 
perccel ezelőtt Iván professzor úr, ha nem működik a gyakorlatban a törvény, akkor vagy el 
kell dobni vagy másikat kell csinálni, vagy erősen el kell gondolkodni rajta, hogy jó volt-e az 
előterjesztés, meg jó volt-e az a törvénytervezet, illetve az a törvény, annak a végeredménye, 
ahová jutottunk; és látjuk, hogy nem jutunk tulajdonképpen semmire. 

Azon kívül egy dologra szeretném felhívni a törvényalkotók, a mi saját magunk 
figyelmét is, de aki az előterjesztést most itt eszközölte. Van-e erről szó, de még élesebben 
kell a főváros, a vidék – itt gondolok a falvakra, községekre és a megyei jogú városokra – 
hajléktalan helyzetét tényleg felmérni, monitorozni, olyan éles különbségek vannak ebben a 
három szegmensben, amit mindenképpen a törvényalkotásnál figyelembe kell venni, mert 
nem lehet a kalapot egy az egyben ráhúzni az egészre. El kell különíteni a fővárosi hajléktalan 
helyzetet, és az ahhoz kapcsolódó következményeket, meg az ellátást. El kell különíteni a 
vidék hajléktalan helyzetét, és itt gondolok megint a falvakra, és el kell különíteni a megyei 
jogú városokat. Talán még, az én tapasztalatom szerint, ha mondjuk megyei jogú városból – 
ahonnan jöttem, Szolnokról – indulok ki, és ott is ismerem huszonvalahány éve a hajléktalan 
helyzetet, még dolgoztam is benne, akkor el tudom mondani, hogy talán még a megyei jogú 
városok könnyebb helyzetben vannak a hajléktalan felmérés és ellátás szempontjából 
mindenképpen, mint a főváros. És talán még a vidéki falvak, ahol teljesen más megint csak a 
helyzet, vannak a viszonylag, vagy relatíve legkönnyebb helyzetben, ahol talán a legkevesebb 
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a hajléktalan, és minél kisebb a falu, a település, annál jobban nyomon tudják követni, ha 
feltűnik akár egy odavándorolt vagy betelepülő félben lévő hajléktalan.  

Tehát a nyomon követés egy közel kétmilliós városban, vagy egyáltalán a regisztrálás 
a hajléktalanszállókon, meg az ellátás lehetőségein kívül a regisztráció, amikor azt 
megmondjuk egy embertársunkról, hogy ő hajléktalan, és milyen ellátásra szorul, ott kezdődik 
a dolog. Amíg ezt nem tudjuk nem törvényileg, ezt még nem törvényileg kell szabályozni, ez 
szakmailag – most majdnem azt mondtam, hogy protokollal, de ez nagyon furcsán hangzik 
így –, de ha szakmailag nem tudjuk azt szabályozni, hogy hogyan mérjük fel a 
hajléktalanoknak csak a számát Budapesten, addig nincs miről beszélnünk. És mindenképpen 
javaslom és kérdezem én is, hogy ezek az előtanulmányok vagy monitorozás milyen 
stádiumban van, és ha tényleg a határidő letelt, főleg akkor, mire tudjuk alapozni ezt a 
törvényjavaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést, hogy még egyszer szólok, de kiegészítem 

azzal, hogy nemsokára lesz egy nemzetközi úgynevezett: kontinencia kongresszus, aminek a 
referáló bevezető előadására kértek fel. A vizelettartás – tudom, hogy furcsán hangzik – be se 
kerül a gondolkodásba, a törvény végrehajtási rendszerébe vagy a törvényekbe akár. Nem azt 
mondom, hogy vizelettartási probléma miatt külön törvényt kellene alkotni, de az embereknek 
az általánosságban több tízezres, sőt országosan a fővárosban százezres rétege nem tudja a 
vizeletét tartani. A széklettartási problémáról most nem beszélek. De a vizelettartási probléma 
olyan, részben az időseknél, részben például a fedél nélkülieknél, részben a gyógyszert 
szedőknél, részben pedig nagyon súlyos ugye, a hajléktalanság vagy a fedél nélküliség azt is 
jelenti, hogy felfázások, stb. miatt ezek az emberek bepisilnek. Na most, amikor a biológiai 
szükségletről volt szó, ki számol azzal – nem csak a mentálhigiénés szinten, hanem ezzel az 
egy témával csak –, hogy mit jelent az, hogy szankcionálnom kell azt, aki nem tehet róla, mert 
bepisil. Büdös, a környezetét szennyezi, stb., stb., ezek olyan részletei a mindennapi 
életünknek, hogy egy törvény – Thomas Mann azt mondta – azért van, hogy áthágják, nem is 
lehet betartani.  

De azért mondom, hogy ez fontos, mert ez ad legalább egy alapot, egy lehetőséget, 
hogy ennek a mentén gondolkodjunk, javaslatokat tegyünk, és én ezt nagyon fontosnak 
tartom, hogy valahol egy kályha pótlékkal el kell indulni. Azért tartom ezt nagyon fontosnak 
és jónak, hogy ez bekerült egyáltalán, mert vannak a héják és a galambok. Tudjuk nagyon jól, 
vannak, akik ki akarják irtani a hajléktalanokat, vannak, akik azt mondják, hogy 
csoportosítsuk ide, meg oda, meg amoda, és akkor jönnek a karantének. Ez külön egy nyílt 
napot megérdemel, hogy hogyan lássuk el a szegények, nyomorultak, rászorultak, függők, 
tehetetlenek sorsát, amelyik fluktuál, változik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az új szempontokat, valóban érdekes volt eddig a vita. 
Szemereyné képviselő asszonynak megadom a szót. 
 
SZEMEREYNÉ PATAKI KLAUDIA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én csak 

olyan szempontból szeretnék egy kicsit a problémára rávilágítani, mint Kecskemét megyei 
jogú város vezetője alpolgármestereként, mi évek óta foglalkozunk ezzel a problémakörrel, és 
nem lehet azt mondani, hogy itt fekete és fehér szabályokat lehet alkotni. Itt most alapvetően a 
helyi önkormányzatoknak – és én úgy látom, hogy az előttünk álló napirend is arról szól –, 
egy olyan jogszabályi hiányosságot kell most pótolni, ami nem teszi lehetővé, hogy a helyi 
önkormányzat eljárjon ebben az ügyben. Mondok egy példát. Kecskeméten mi az elmúlt 
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években kiemelt figyelmet fordítottunk, létrehoztunk szenvedélybetegek nappali ellátására 
gondozó szolgálatot, pszichiátriai betegek nappali ellátására gondozó szolgálatot, népkonyhai 
étkezést, hajléktalanok átmeneti szállását, éjjeli menedékhelyét, hajléktalanok otthonát 
újítottunk fel és adtunk át, rehabilitációs otthont hoztunk létre, ahol mentálhigiéniás képzések 
vannak Kecskeméten, nappali melegedő van, és emellett működik egy utcai szociális 
munkaszolgálat is.  

Tehát én azt gondolom, hogy mindazok, amik itt elhangoztak, hogy mire van szükség, 
azokat a keretfeltételeket mi Kecskeméten megteremtettük, a szükséges szervezetekkel 
ellátási szerződést kötöttünk; de egyelőre még az a jogszabályi felhatalmazás abszolút 
hiányzik a mi helyi rendeletünkből, hogy mi alapján tudjuk őket beutalni ezeket a különböző 
ellátási területekre. És én azt gondolom, hogy nem is a Pintér úrnak a feladata az, hogy a 
kocsiból ő ezt eldöntse, (Baráth Zsolt: Az apparátusnak.) hogy Kecskeméten például a 
Korház  utcában mi szükséges, ez a mi feladatunk, hogy ezt továbbítsuk. És igenis erre a 
keretszabályra vár a helyi önkormányzat ahhoz, hogy egy keretet adjon meg a helyi 
rendeletalkotásra; ez a mi feladatunk itt most, és ez hiátus; erre van szükségünk, úgyhogy én 
támogatom ezt az előterjesztést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs további hozzászólási szándék, az előterjesztőnek a viszonválaszra megadom a szót. 

Dr. Pálfi Kinga (BM) viszonválasza 

DR. PÁLFI KINGA (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót. Több kérdésben 
összefoglalóan válaszolnék, és akkor esetleg majd részletekbe menően is. Azt, ahogy önök is 
látják, ez valóban csak a rendészeti oldalról próbálja meg kezelni a hajléktalan kérdésnek azt 
az oldalát, hogy bizonyos területeken is pont ezért kellene nem mindent, tehát ez nem 
felszámolni akarja a hajléktalankodást, hiszen ezt így rendészeti oldalról nem lehet, ez egy 
szociális kérdés, és a szociális igazgatásnak a feladata, hogy ezt próbálja megoldani. 
Ugyanakkor igenis vannak olyan területek, ahol nem feltétlenül jó, hogy ott él. És megint csak 
arra utalok, hogy szabálysértésként nem az valósul meg, hogy ő ott mászkál, vagy nem 
tudom, leül a padra és egy kicsit elbóbiskol, hanem amikor kiépíti a saját kis kvázi kuckóját 
valahol, ahova rendszeresen visszatér, ő ott lakik. És ugye, ezért fontos hangsúlyozni azt, 
hogy nem minden egyes közterületről szeretnénk kiszorítani, hanem az önkormányzat ki fogja 
jelölni azokat a közterület részeket, ahol nem lehet ilyen tevékenységet folytatni.  

Szeretném hangsúlyozni azt, amibe már bele is kezdtem, és több képviselő úr részéről 
elhangzott, hogy ez valóban egy komplex feladat. Azt gondolom, hogy a legfőbb rész a 
szociális igazgatási kérdés, ezáltal ugye, EMMI hatáskör, tehát mi mint Belügyminisztérium 
egyetlenegy oldalról tudunk ehhez hozzátenni valamit, hogy próbáljuk meg a többi polgár 
számára élhetővé tenni a városnak egyes részeit, és itt a frekventált részekről beszélünk. A 
Belügyminisztérium nem tudja megoldani feltétlen a szociális igazgatási kérdéseket, valóban 
ez egy összetett kérdés, de abba mi nem tudunk úgymond beleszólni. Azonban szeretném azt 
hangsúlyozni, hogy már a tavalyi télen is, illetve azóta is tudomásom szerint, megfelelő 
számú hajléktalanszálló áll rendelkezésre, kihasználtságuk pedig egyáltalán nem közelíti meg, 
tehát nem használják az erre szorulók a hajléktalanszállókat. Szociális oldaláról igazából én 
ennyit tudok hozzátenni; a szociális ellátórendszert illetően mi annyira nem vagyunk e 
tekintetben otthon. De egyik oldalról ugye, ott vannak a hajléktalanszállók, és mindemellett a 
szabálysértési tényállás, amit most mi előterjesztettünk, még emellett is nem azt mondja, hogy 
egyáltalán ne legyen hajléktalan sehol, és nem tudom, menjen oda, ahova akar, mert ez 
egyáltalán nem célja senkinek, hanem vannak olyan területek, ahol nem tesz jót senkinek sem, 
nem tesz jót a gazdaságnak sem, hogy ott életvitelszerűen laknak.  
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És akkor szeretném azt az oldalt is egy kicsit jobban kifejteni, hogy ugye, szó volt itt 
erről a biológiai szükségletek megoldásáról. Ez nem szabálysértési tényállási elem egyébként 
ebben a tényállásban. Tehát itt arról van szó, hogy felépíti a kis, nem tudom, összeszedett 
rongyaiból, meg innen-onnan összeszedett dolgaiból a kis kuckóját valahol, és akkor ő azt 
beépíti, és minden este oda jár vissza, itt erről beszélünk; ha ezt olyan területen teszi, amelyik 
kikerült terület.  

A helyszíni bírság is szóba került. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a törvény 
kifejezetten tiltja a helyszíni bírság alkalmazását a hajléktalannal szemben, tehát a 7. bekezdés 
mondja azt, hogy helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.  

A másik pedig, amire szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy professzor úr 
említette, hogy valahonnan el kell indulni, tehát a Belügyminisztérium innen tudott elindulni, 
a többi a szociális igazgatás területére tartozik. Tehát mi ennyit tudtunk hozzátenni, és 
egyébként ezt az állampolgári elvárást a hajléktalanok szempontjából a leghumánusabban 
próbáltuk megfogalmazni.  

Kérdés volt még az, hogy a helyi önkormányzatok mekkora önállóságot kapnak, 
illetve hogy akkor a főváros tekintetében ki jogosult. Ezt egyértelműen rendezi a törvény. 
Tehát a főváros tekintetében a Fővárosi Önkormányzat jogosult kijelölni ezeket a területeket, 
illetve ezen kívül pedig a helyi önkormányzatok. És azon kívül, hogy az alaptörvényben 
foglalt feltételeknek, amit egyébként maga a szabálysértési törvény csak megismétel, tehát 
ezen kívül, nincs semmilyen korlátozása a helyi önkormányzatoknak. Tehát amennyiben 
ezeknek a garanciális feltételeknek úgy gondolja, hogy az a terület megfelel, akkor azt 
bárhogy kijelölheti, nincsen maximalizálás, semmi sincsen.  

És akkor ugyanehhez kapcsolódik az is, hogy el kell különíteni a fővárost a vidéktől. 
Mi azt gondoljuk, hogy azért a Fővárosi Önkormányzat kapja meg ezt a kijelölési jogot, mert 
valóban a fővárost ebben a tekintetben egységesen kell kezelni. Tehát, ha most az egyes 
kerületeknek adogatnánk, akkor minden egyes kerület azt mondja, hogy akkor én is kijelölöm, 
meg én is, meg én is; és akkor valóban esetleg nem lesz olyan terület, ahova menni tudnak, és 
akkor ezért a Fővárosi Önkormányzat az, aki tudja belőni – furcsán fogalmazva –, hogy 
melyek ezek a frekventált és kiemelt területek.  

Amiről még szó volt, a kormányhatározatban foglalt feladatok. Azt hadd bocsássam 
előre, hogy rendészeti szakterületről vagyok. Bár a belügyminiszter is feladatot kapott e 
tekintetben, de nem a mi szakterületünk, tudomásom szerint ezek a felmérések elkészültek, 
jelentések készültek a kormány részére. A hajléktalanszállókkal kapcsolatos újabb jelentések, 
illetve új hajléktalanszálló kiépítésével kapcsolatos előterjesztés is szerepelt a kormány előtt, 
vagy szerepelni fog, ezt nem tudom pontosan megmondani, de tudom, hogy van ilyen anyag. 
Tehát én azt gondolom, hogy ezek az előzetes felmérések megvalósultak a belügyminiszter 
rendészeti oldaláról, de ehhez kell az EMMI szociális oldala is, ezt azért szeretném 
hangsúlyozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Baráth Zsolt képviselőtársunk kíván hozzászólni. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak azért, mert Pálfi Kinga 

osztályvezető asszonynak a válasza további kérdéseket indukál, rövid leszek.  
Szóval szögezzünk le néhány dolgot. Az előterjesztő Pintér Sándor belügyminiszter, 

egy. Kettő. Ennek kapcsán rendészeti szempontból próbálják kezelni a dolgot, ez többször 
elhangzott, ezt megértjük, még támogatjuk is. De ugye, van a másik oldala. Azt mondja, hogy 
szociális hatáskör, és az EMMI hatásköre lenne. Akkor kérem, könyörgöm, működjenek 
együtt a két szakminisztérium, és mindjárt megvan a megoldás. Az egyik, az EMMI is 
elmondja a szociális részét a dolognak, mint ahogy mi is elmondtuk, tekintettel arra, hogy mi 
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szociális bizottság vagyunk, és a Belügyminisztérium is elmondja, és mindjárt született egy 
olyan törvény, javaslat vagy tervezet, ami már komplexebben kezeli ezt a kérdést.  

A harmadik pedig csak röviden, arra szeretnék reflektálni, hogy azon rugózhatunk, 
hogy helyszíni bírság vagy pénzbírság. Lehet, hogy én rosszul mondtam, ezt én elismerem, ha 
úgy volt – majd a jegyzőkönyvből meg tudjuk nézni. De a 4-es pont 1-es bekezdés úgy 
záródik, hogy ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja, pénzbírság szabható 
ki. Azzal ellentétben, amit ön idézett, hogy bírság kiszabásának nincs helye, akkor már van 
egy ellentmondás. (Talabér Márta: Helyszíni bírság.) Helyszíni bírság igen; de pénzbírság 
meg szabható ki, tehát akkor beszéljünk már egyszerre. (Dr. Lanczendorfer Erzsébet: Ott 
helyben.) Ott helyben nem, jó, és akkor utána majd kiszabja papíron, és akkor hova küldi a 
hajléktalannak, vagy akkor hogyan működik; tehát ez is olyan érthetetlen számomra, hogy ha 
így nem, akkor úgy meg igen. Akkor csak szabható ki pénzbírság, csak nem helyszíni bírság 
címen; akkor döntsük el, hogy akkor most szabjunk ki pénzbírságot, vagy nem szabunk ki. 
(Talabér Márta: Ezt mondta.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük a hozzászólást. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni.  
Előterjesztő kíván hozzászólni még esetleg a felvetéshez. 
 
DR. PÁLFI KINGA (Belügyminisztérium): Reagálok képviselő úr felvetéseire. Igen, 

különbség van pénzbírság és helyszíni bírság között. De a törvény, ahogy említettem is, 
megbontja az egész törvény szerkezetét azáltal, hogy először is felhívja, addig semmit nem 
tesz; ez egyébként nem valósul meg más szabálysértés esetében. Ezután, ha ő továbbra is ott 
marad, és nem távozik, ezután közérdekű munka szabható ki. Nyugodtan ki lehet szabni neki 
olyan közérdekű munkát, hogy például közterület fenntartásban vegyen részt, nem tudom: 
söprögessen akár maga után egy kicsit. Sajnos ezt tovább kell görgetni, és ha ő erre nem 
hajlandó, akkor nincs más lehetőség, mint a pénzbírság, mert most én már nem tudok 48 
szankciót csak a hajléktalanokra kitalálni, akkor valóban pénzbírság jön. Persze ez 
prognosztizálható, hogy valószínű nem fogja befizetni, de akkor is, akkor pedig elzárásként 
fogja letölteni a büntetését, és ez által megvalósul a szankcionálás. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönjük. Kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. 

Határozathozatal 

Aki a T/10749-es számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Aki nem támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találta.  

Kérdezem, hogy ki vállalkozik a plenáris ülésen a többségi vélemény elmondására. 
 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Gaal Gergely képviselő úr. 
 
ELNÖK: Gaal Gergely képviselő úr lesz a többségi előadó. Kisebbségi előadóként ki 

kíván hozzászólni? Baráth Zsolt képviselő úr a kisebbségi véleményt elmondja. 
Köszönöm, akkor ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 



- 27 - 

 

Egyebek 

Az utolsó napirendi pontként az egyebekben kérdezem, hogy kíván-e valaki valamit 
felvetni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönöm szépen a munkát, további jó napot 
kívánok!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc) 

   

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 

 


