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KTB/14/2012. sz. ülés 

(KTB/124/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2012. április 10-én, kedden 17 óra 48 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                                 

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirend: 

 

1.  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

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

törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes 

törvényei rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám - 

Kezdeményezés zárószavazást előkészítő bizottsági módosító indítvány benyújtására) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

 Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Boldvai László (MSZP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

Vágó Gábor (LMP) 

Molnár Oszkár (független) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Font Sándor (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Hoffman Pál (KDNP) Kara Ákosnak (Fidesz). 

 

 

 

 

Meghívottak részéről: 

Hozzászólók: 

 

 

 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 48 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. (Babák Mihály: Mi is az elnök urat.) Délutáni, 
mondhatni, rendkívüli ülésünket megnyitom, amire azért került sor, mert a szabálysértésekről 
és egyebekről szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványok között volt egy, 
amelyik a központi költségvetés főösszegét, annak bevételi és kiadási oldalát egyaránt 
érintette. A hatályos házszabályi rendelkezés szerint pedig ilyen módosító indítványt csak a 
számvevőszéki és költségvetési bizottság nyújthat be. Hozzáteszem, hogy ezt a hibát az 
alkotmányügyi bizottság is érzékelte, és úgy próbálta korrigálni, hogy ő nyújtotta be ezt az 
indítványt. De fájdalom, még a Ház legelitebb bizottságának sincs jogosítványa arra, hogy a 
költségvetési főösszeghez módosítványt tegyen, csak ennek a bizottságnak. És most azért 
vagyunk itt, hogy ezt a korrekciót elvégezzük annak érdekében, hogy mehessen tovább a 
munka. 

Megkérdezem tehát képviselőtársaimat, hogy ilyen bevezetés után elfogadják-e, hogy 
ezt a soron kívüli ülést ezzel az egy napirendi ponttal töltsük el. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel tessék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
elfogadta, hogy ezt a napirendi pontot tárgyaljuk. 

Úgy látom, jelen van Banai Péter helyettes államtitkár úr. Kíván szólni? (Jelzésre.) 
Nem. Pedig szívesen meghallgattam volna, mert mindig okosabb vagyok, ha önt hallom, de 
tudomásul veszem természetesen. 

Valójában a javaslat arról szól, amit most a bizottság elé terjesztek, hogy tartalmában 
nem változik meg az a szöveg, amit az alkotmányügyi bizottság benyújtott, és a honlapon 
megismerhető volt mindenki számára. Lényegében csak arról van szó, hogy a benyújtó nem 
az alkotmányügyi, hanem a számvevőszéki és költségvetési bizottság lenne. Ez tehát az én 
javaslatom a tisztelt bizottságnak, hogy ezt a bizottsági módosító indítványt fogadjuk el. Ezt 
indítványozom én, és megkérdezem, hogy van-e valakinek erről más vagy egyáltalán 
bármilyen véleménye. Dancsó képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Elég gyorsan zajlottak itt az események. Azt rögzíthetjük, hogy az ajánlás 
9. és 10. pontját összedolgozta az alkotmányügyi bizottság, ez került benyújtásra. Eredendően 
a 10. ajánlási pont viszont olyan költségvetési főösszegeket érint, amelyeket ennek a 
bizottságnak a kompetenciájában kell tartani, hogy házszabályszerűek legyünk. Az 
alkotmányügyi bizottság benyújtotta, innentől kezdve a dolog elrendeződött, a 
házszabályszerűség megvan, tehát érdemi változás nincs benne. Viszont formailag helyreállt a 
rend azzal, hogy benyújtja ez a bizottság, és úgy gondolom, most már a parlament plenáris 
ülésén szavazásra kerülhet sor. Köszönöm szépen. (Több fideszes képviselő közbeszól: 
Ugorjunk neki!) 

 
ELNÖK: Veres képviselő úr is szót kért. Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Szeretném kezdeményezni, hogy tartsuk be a 

szabályokat. Mivel írásos előterjesztést a bizottság tagjai nem láttak, csak ketten a 
bizottságból, azt gondolom, érdemi vitát addig lefolytatni nem lehet. (Babák Mihály: Tessék, 
ott van.) Rendben van, Misi. Majd ha ki lesz osztva az indítvány, akkor beszélhetünk. 
Egyébként nyilvánvalóan nem értek egyet azzal, amit Dancsó képviselő úr mondott, mert 
természetesen nincs rendbe téve a házszabályszerűség azzal, hogy az alkotmányügyi bizottság 
benyújt valami olyat, amihez nincs joga. Elnök úr ezt pontosan megfogalmazta a bizottsági 
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ülés kezdetén. Szerintem, ha már bizottsági ülés van, annak megvan a maga oka. Egyébként 
az iromány elolvasását követően tartalmilag beszélhet róla a bizottság. 

 
ELNÖK: Világos a képviselő úr indítványa. Az egy technikai kérdés, hogy 

munkatársaim ezeket a papírokat kiosszák, de még nem vagyunk ebben a helyzetben, akkor 
technikai szünet következik. (Szijjártó Péter: Megtörtént. Veres képviselő úr azt olvassa. Mi 
meg tudjuk kívülről.) Tehát megkapták képviselőtársaim az ajánlási pontban szereplő, 
tartamilag megismerhető javaslatot, amit Salamon elnök úr jegyzett. A feladat az, hogy ezt a 
tartalmilag azonos indítványt a mi bizottságunk nyújtsa be. Itt tartunk, erre vonatkozólag a 
kormányoldal nyilatkozott. Veres képviselő úr, ha kívánja, szót adok. (Babák Mihály: 
Provokálja.) 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Igen, igen, köszönöm. Most azt mondja a 

kormányoldalról valamelyik képviselő, feltehetően Szarvas polgármestere, hogy provokálja. 
Ennek ellenére azt mondom, hogy nem provokálom, hanem eléggé nyilvánvaló az 
indítványból kiindulva, most elolvasva az indítványt, hogy indokolt a költségvetési bizottság 
ülése, hiszen a költségvetés olyan számait módosítja ez az indítvány, amit valóban nem tehet 
meg az alkotmányügyi bizottság. (Babák Mihály: Azért vagyunk itt.) Miután az imént 
kormánypárti oldalról az hangzott el, hogy az alkotmányügyi bizottság benyújtott módosító 
indítványa rendben van, szerintem akkor van rendben, ha a költségvetési bizottság is tárgyal 
róla. 

Úgy gondolom a rendelkezésre álló információk alapján, hogy miután részletes 
indoklást nem ismerek az indítvány mögött, az imént hallottuk alelnök úrtól, hogy a 
kormánypárti képviselők kívülről ismerik az indítványt, a magam részéről szívesen hallanám 
a kormány álláspontját a kérdésben. Miután a kormány képviselője jelen van a bizottság 
ülésén, ezért szeretném kérni, hogy tegyen az indítvánnyal kapcsolatban nyilatkozatot. 
Indokló jellegű nyilatkozatot szeretnék a kormány képviselőjétől kérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor ismét megkérdezem Banai helyettes államtitkár urat, 

hogy a felszólításra most már esetleg mond-e valami új információt nekünk. Tessék 
parancsolni! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Értelemszerűen a kormány képviselőjeként, amennyiben kérdés 
van, akkor igyekszem rá válaszolni. 

Azt gondolom, a jogi eljárásról nem tisztem nyilatkozni. Amit a tisztelt Országgyűlés 
házszabályszerűnek tart, ahhoz alkalmazkodunk kormányzati tisztviselőként. A javaslat 
tartalmát illetően pedig arról van szó, hogy április 15-től bizonyos szabálysértésekkel 
kapcsolatos feladatok a helyi önkormányzatoktól a kormány irányítása alá tartozó 
kormányhivatalokhoz kerülnek át. A feladattal együtt a feladatot végző létszám is átkerül az 
önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz, és a feladattal, a személlyel együtt a 
szabálysértési eljárásból befolyó bevétel is a központi költségvetés bevétele lesz. Tehát nem a 
helyi önkormányzatoké, ahogy korábban volt, hanem a központi költségvetésé. 

Mivel a normál költségvetési szabályok szerint ez a bevétel az úgynevezett XLII. 
fejezetben jelenik meg, a kiadások viszont a kormányhivataloknál, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium fejezetéből történnek, ezért a módosító javaslat annyi tartalmaz, 
hogy amennyivel megnövekszik a központi költségvetés fő bevételei fejezet összege, ez közel 
1 milliárd forint, annyival növekszik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kiadási 
fejezete is. A hiányt a módosító javaslat tehát nem érinti, mind a bevételek, mind a kiadások 
növekednek 1 milliárd forinttal. A bevételek a központi költségvetés fő bevételei fejezetnél, a 
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kiadások pedig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezeténél szerepelnek. 
Tartalmi háttere alapján tehát a kormány a javaslatot támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szavazás következik arról, hogy az 

ismertetett indokkal kísért indítványt a számvevőszéki és költségvetési bizottság benyújtja-e. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ez elsöprő 
többség. Köszönöm szépen. A mai ülést befejeztük. Köszönöm, államtitkár úr. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 58 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


