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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése, elfogadása 

LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, hölgyeim és uraim. Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. A jegyzőkönyv tanúsága 
szerint tizenketten személyesen, hatan pedig helyettesítéssel vannak jelen, tehát a bizottság 
határozatképes.  

Az eredeti napirendi javaslathoz képest nem szeretnék se levenni, sem hozzátenni. Aki 
el tudja fogadni így az eredeti napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12093. szám) 
(Általános vita) 

Rátérünk az 1. számú napirendi pont tárgyalására, amely a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő T/12093. számú 
törvényjavaslat. Fülöp Attila helyettes államtitkár úr van jelezve előadóként - itt is van - az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától. Jó reggelt kívánok! Általános vita előtt szeretném 
megkérdezni a helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e néhány mondatban reflektálni az 
előterjesztésre, vagy pedig egyből a képviselői kérdésekre, észrevételekre térjünk rá és majd 
azokra reflektál. 

 

Fülöp Attila (Emberi Er őforrások Minisztériuma) hozzászólása 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Csak 
három mondatban szeretnék reflektálni, ha lehetséges. Ennek az előterjesztésnek a célja 
valóban az egységes nyilvántartás kialakítása, amire eddig nem volt lehetőség, illetve ami 
eddig nem állt rendelkezésre. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az első fázisban a 
nyilvántartásba bevonandó hat eljárás tekintetében ma hatáskörrel és döntési jogkörrel bíró 
jegyző, járási jegyző, illetve járási hivatalok magába a fejlesztésbe is bekapcsolódhatnak és be 
is kapcsolódnak. Azt reméljük, hogy ez a nyilvántartás pontosan arra lesz alkalmas, hogy 
egyrészt segítse a döntéshozatalnál azoknak a folyamatoknak az ellenőrzését és átláthatóvá 
tételét, amikre eddig adat hiányában nem volt lehetőség, másrészt pedig azt reméljük, hogy az 
állam részére egy olyan tervezési eszköz áll majd rendelkezésre, amiből valóban ki lehet 
szűrni, hogy az adott segély, az adott támogatás azt a célt szolgálja-e, amit törvény szerint 
hivatott szolgálni. A bevezetését pedig november 15-től tervezzük, a hatályba lépést, ez azt 
jelenti, hogy az egy hónapos feltöltési időszakot követően december 15-től a rendszer 
működik ezzel a hat ellátással. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr.  
A bizottság tagjai részéről kérdés van-e az előterjesztéshez. (Jelzésre:) Pál Tibor 

képviselő úr! 
 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, amikor olvastam a 
törvényt, számomra nem vált világossá, mibe is kerül ez most, hogy ez az új rendszer létrejön. 
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Jól értem-e, hogy miközben létrejön ez az új rendszer, egyben megmarad az önkormányzati 
nyilvántartás is? Tehát két rendszer fog egymás mellett futni. 

A következő, hogy a törvényben a felsorolásnál sok minden van, és ha jól láttam, az 
önkormányzati segély, amit nem is olyan régen hoztunk létre törvényileg, kimaradt ebből a 
rendszerből. Miért maradt ki? 

Valamint írnak az alapvető jogok biztosának, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság 
elnökének a véleményezéséről, de nem láttam a törvény mellett. Volt-e nála, és ő mondott-e 
erre a törvényre valamit? 

A felvezetőjében ön is azt mondta, hogy ez a típusú nyilvántartás, amit most 
létrehoznak, a további tervezésre ad majd lehetőséget. Megosztaná velünk, hogy milyen 
terveket szőnek ezzel kapcsolatban? Mi a szándékuk azzal, hogy a nyilvántartást bevezetik? 
Mit kívánnak a jövőben tervezni? Valójában miért is kell létrehozni ezt a központi 
nyilvántartást? Azt gondolom, önmagában nem baj, ha van egy ilyen, de jó lenne ebben 
tisztán látni, hogy ez most akkor arról szól, hogy a segélyek esetében valamifajta 
minimumsegélyt vagy plafont kívánnak létrehozni. Egyáltalán mit kívánnak tervezni? Mit 
kívánnak kezdeni ezzel a rengeteg adattal? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? (Jelzésre:) Habis alelnök úr, parancsoljon! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy az a 

nyilvántartás, amelyet a járási hivatalok vezetnek, az ezzel kapcsolatos szoftvert vagy 
tartalmat megkapják-e az önkormányzatok is, hogy mindenütt azonos tartalommal lehessen, 
ha jól értem, ezt a párhuzamos nyilvántartást vezetni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 

megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Először 

Pál Tibor képviselő úr kérdésére reagálnék. A szoftver, illetve az informatikai rendszer 
kifejlesztése az új Széchenyi-terv beruházáson keresztül valósul meg. Ennek a költsége 390 
millió forint. Ennek a nyilvántartásnak a létrehozása kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy 
eddig arról a 130 millió forintról, amit évente a költségvetés elköltött a jegyző és a járási 
hivatalok segítségével segélyekre, támogatásokra, nem állt rendelkezésre egységes 
nyilvántartás, egységes adat. Ez azt is vonta maga után, hogy adott esetben arra a jegyzőre 
vagy arra a járási hivatalra olyan döntést telepítettünk, hogy nem biztos, hogy minden 
információ rendelkezésre állt számára, például hogy adott esetben egy támogatást, segélyt a 
kérvényező már igénybe vett más településen, vagy nem. Nyilván egy ilyen nyilvántartás 
ennek a kiszűrésére jó.  

Azért szeretnénk meghagyni azt a lehetőséget, és ezzel Habis képviselő úrnak is 
szeretnék válaszolni részben, hogy azt a lehetőséget szeretnénk fenntartani a járások és a 
jegyzők számára, hogy miután vannak olyan ellátások, amelyekről ők döntenek és ők vezetik 
a nyilvántartást a továbbiakban is, ezért ha ők szeretnék, akkor vezessék továbbra is azt a 
nyilvántartást, ami számunkra rendelkezésre állt, de ez az eszköz egy segítség. Ha valaki azt 
gondolja és úgy látja, hogy ez az ellenőrzött, most kifejlesztett szoftver jobb, mint az eddig 
használt nyilvántartó rendszer, akkor ezt tudja használni. A törvény egyetlenegyre tesz 
kitételt, hogy ennek a nyilvántartásnak rendelkeznie kell azokkal az adatokkal, amelyekkel 
egyébként adott esetben a járás vagy az önkormányzat rendelkezik. Azért ez a hat darab 
ellátás került bele ebbe a törvénybe most, mert ez a hat darab ellátás az, amiről országosan 
egységes szabályok szerinti ellátás, illetve országosan egységes szabályok szerinti nyújtás 
valósul meg. Az ön által említett önkormányzati segélyekkel kapcsolatban vannak 
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keretszabályok, de nyilvánvalóan mindegyik önkormányzat saját maga tudja ezt pontosan 
megtenni. 

Az egyeztetésre válaszolva pedig, az alapvető jogok biztosával és a Nemzeti 
Adatvédelmi Hatósággal is egyeztetve volt, és ők is egyetértésüket fejezték ki. Nyilván lesz 
még egy kormányrendelet, ami pedig arra hivatott, hogy a konkrét adatfelhasználásra 
vonatkozó szabályokat abban megalkossuk. Remélem, hogy sikerült válaszolni a kérdésekre. 

 
ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. 
Észrevételek a bizottság tagjai részéről, illetve hozzáfűznivalók vannak-e? (Jelzésre:) 

Pál képviselő úr! (Dr. Szűcs Lajos megérkezik a bizottsági ülésre.) 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Egyrészt köszönöm a válaszokat. Valóban 

így most teljesebb a kép. Az igazi kérdésre nem sikerült választ kapnom, hogy mit kívánnak 
majd tervezni és mit kívánnak kezdeni ezekkel az adatokkal. Azért mondom ezt, mert amit ön 
mondott példát, hogy a különböző önkormányzatoknál kétségtelenül másképp vannak 
szabályozva, de hogy valaki úgy vegyen igénybe valamilyen segélyt egy önkormányzatnál, 
hogy közben egy másikban is megteszi ezt, azt tudom mondani, hogy ez ma egyébként 
lehetetlen. Legyünk őszinték, hogy ahol ezt meg lehet tenni, ott az önkormányzati vezetéssel 
nagy probléma van, akkor azon kell elgondolkodni. Szinte kizárt, hogy ha valakinek akár a 
lakhelye miatt vagy bármiféle szempontból igazolt, akkor csak annál az adott 
önkormányzatnál lehet valamilyen segélyt igénybe venni. 

De mondom, az nem világos a számomra összességében, hogy ez a nyilvántartás és az 
itt összegyűlt adatok, adathalmaz minek a tervezésére lesz jó, mit kívánnak ezzel tervezni, 
főleg úgy, ha - mondom - egymás mellett egyébként a két nyilvántartás majd párhuzamosan 
működik, nem beszélve arról, hogy ez majd pluszköltséget is fog jelenteni. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Ha egyéb észrevétel nincs, akkor szeretném megkérdezi a tisztelt bizottságot, hogy ki 

az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Tizennégy igen szavazat. Ki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Senki. Ki 
tartózkodik? Hat tartózkodó szavazat. 

Szűcs Lajos lesz az, aki el fogja mondani a bizottsági véleményt a javaslatról. 
Kisebbségi vélemény nincs, gondolom, mert Lajos majd elmondja, hogy milyen kérdések 
merültek fel. Vagy kívántok szólni, Tibor?  

 
PÁL TIBOR (MSZP): Most már nem. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Én nyitott vagyok. Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak és 

kollégájának. 
A 2. számú napirendi pontunk a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 

T/11657. számú javaslat. A KIM részéről nincs itt senki, ezért ugrunk egyet, és ha 
megérkeznek, akkor megtárgyaljuk. 

A 3. számú, a sajtó által is nagy figyelemmel kísért napirendi pont következik Foktő 
község önkormányzatával kapcsolatban. Polgármester úr, üdvözlöm, egy nagy baj van, hogy a 
minisztérium részéről senkit nem látok a teremben. Azt kérem - jegyzőkönyvbe mondva -, 
hogy ha megtennék, hogy a KIM-et felhívnák és elmondanák, hogy két napirendi pontunkat 
sem tudjuk tárgyalni, és ha így van, akkor ezeket nem fogjuk megtárgyalni ma, mert ha vége 
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van az ülésnek, akkor a bizottság nagy tisztelettel lezárja a mai ülését. Szerintem valaki 
fáradjon át a KIM részéről. 

A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

A 4. számú napirendi pont következik. A Belügyminisztériumból Szaló Péter helyettes 
államtitkár úr tisztelt meg bennünket a figyelmével. Kérem, foglaljon helyet. (A 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársa, dr. Horváth Tamás belép a terembe.) 
Kérem, foglaljon helyet, ha a KIM részéről érkezett. A Normafa Park történelmi 
sportterületről szóló törvényjavaslat tárgyalása következik, a T/1283. számon található. A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása a feladatunk. Szeretném 
megkérdezni a helyettes államtitkár urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog mondani 
ezekhez. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot képviselek. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot képvisel Szaló helyettes államtitkár úr. Az 1. számú 

módosító javaslat Szabó Rebeka módosító javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem tudta támogatni. 
A 2. módosító javaslat Szabó Rebeka javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Egyharmad sem tudta támogatni. 
A 3. számú javaslat Szabó Rebeka módosító javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 4. számú javaslat következik. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatta. (Jelzésre:) 

Képviselő úr, parancsoljon! 
 
IVÁDY GÁBOR (független): Tisztelettel köszönöm a szót. A képviselőtársaimhoz 

szólnék, azt hiszem, elsősorban az ellenzéki képviselőtársaimhoz. Egy tiszteletteljes kérésem 
lenne hozzájuk, és tudom, hogy nagyon sok vitát generál, generálhat ez a törvényjavaslat. Van 
ennek a törvényjavaslatnak egy olyan pontja, amely a 2. § j) pontjában található, az engesztelő 
kápolna építése. Talán önök is megkapták a felhívást ezzel kapcsolatban, egy egész 
mozgalom, a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom is új erőre kapott, és kezdték 
újraszervezni az engesztelő kápolna építését. Azt szeretném kérni tisztelettel, negyedjére úgy, 
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hogy korábban például a bebörtönzött Mindszenty is megpróbálta, illetve az alapkő letételénél 
ott volt, hogy ha a törvényjavaslat többi része esetleg nem is támogatható, nagyon szépen 
kérem a képviselőtársaimat, hogy a hozzászólásaikban esetleg említsék meg, ha ők is 
egyetértenek azzal, hogy az engesztelő kápolna negyedjére végre hadd épüljön meg a 
Normafán, a Szent Anna-réten. Ennyi lett volna a rövid hozzászólásom, és köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszönöm szépen a helyettes államtitkár 

úrnak is a részvételt. 
 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról szóló 
határozati javaslat (H/12136. szám) (Általános vita) 

Rátérünk a 3. számú napirendi pontra, amely Foktő Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének feloszlatásáról szóló határozati javaslat - H/11136. szám - általános 
vitája. A KIM részéről Horváth Tamás főosztályvezető urat köszöntöm, illetve Jakab 
Ferencet, Foktő polgármesterét is. A helyzetet mindannyian ismerjük, olvastuk. Szeretném 
megkérdezni, hogy a főosztályvezető úrnak az előterjesztéshez van-e hozzáfűznivalója, 
kiegészítenivalója, illetve utána megkérdezem majd a polgármester urat is, hogy nagyon 
röviden kíván-e hozzászólni a kérdéshez. Főosztályvezető úr, parancsoljon! 

 

Dr. Horváth Tamás (KIM) hozzászólása 

DR. HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): nagyon szépen köszönöm. Igazából csak egy nagyon rövid kiegészítést 
szeretnék tenni az előterjesztéshez, tulajdonképpen a benne foglaltakat szeretném ismételten 
megerősíteni. 2013. február 1-je óta az önkormányzat tulajdonképpen nem működik. Az 
illetékes kormányhivatal a törvényességi felügyelet eszközrendszerének alkalmazásával 
próbálta beindítani az önkormányzat működését, ezzel összefüggésben törvényességi 
felhívással, javaslattétellel, bírósági eljárásokkal, szakmai segítségnyújtással próbálta az 
önkormányzaton belüli helyzetet rendezni. Az önkormányzat több alapvető feladatának nem 
tett eleget, többek között a költségvetési, illetve a zárszámadási rendeleteinek a 
megalkotásával. Ezzel összefüggésben a kormányhivatal a zárszámadási rendeletet az 
önkormányzat helyett meg is alkotta, illetve a működésképtelenséget követően a 
kormányhivatal előterjesztéssel élt az Alkotmánybíróság felé, hogy vizsgálja meg az 
önkormányzat működésének alkotmányellenességének. Az Alkotmánybíróság a kérdést 
megvizsgálta, és a 18/2013. AB-határozattal alaptörvény-ellenesen működőnek nyilvánította 
az önkormányzatot, és ennek alapján kezdeményezte a kormányhivatal a KIM útján az 
önkormányzat feloszlatását. Ennyit szeretettem volna mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Polgármester úr, parancsoljon! 
 

Dr. Jakab Ferenc polgármester (Foktő) hozzászólása 

DR. JAKAB FERENC polgármester (Foktő): Tisztelt Elnök Úr! Én a parlament, 
illetve a bizottság támogatását kérem ehhez a feloszlatáshoz. Sajnos 2010 óta ez a helyzet, 
ahogy mondani szokták, amikor sok pénz van, akkor elfogy a becsület - nálunk sikerült. 
Lehet, hogy ez nem olyan összeg, de egy 1600 fős faluban egy 30 milliárdos beruházást 
hoztunk, több száz milliós iparűzési adóval. Az a helyzet, hogy azóta sajnos 
működésképtelenné vált az önkormányzat. Folyamatosan a kötelező döntések meghozatalát 
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arra használják fel, hogy jogszabálysértő döntéseket kívánnak hozni a képviselők. Én ehhez 
nem tudom adni a nevemet, nem is tudtam támogatni. Kérném a feloszlatás támogatását a 
parlamenttől. (Tasó László megérkezik a bizottsági ülésre.) 

 
ELNÖK: Polgármester úr, ez eléggé egyértelműnek hangzik a leírtakból, illetve az ön 

által elmondottakból. A tisztelt bizottságot kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy mindenki így gondolja. 

Szavazás 

Szeretném megkérni a tisztelt bizottságot, hogy aki általános vitára alkalmasnak tartja 
a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Huszonkettő igen szavazat. A 
bizottság egyhangúlag támogatta. Nagyon szépen köszönöm a polgármester úrnak is, hogy 
elfáradt ide. 

A Normafára vonatkozó napirendi pont tárgyalásán túlvagyunk. A szabálysértésekkel 
kapcsolatos napirendi pont következik. Nagy Edit helyettes államtitkárt nagyon várnánk. (Dr. 
Apáti István megérkezik a bizottsági ülésre.) Amíg megérkezik, egy perc szünetet rendelek, 
amíg a BM képviselőjét előkerítjük. (Rövid szünet.) 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat (T/11657. 
szám) (Általános vita) 

Nagy megtiszteltetés ért bennünket, Rétvári államtitkár úr személyesen megtisztelte a 
bizottságot. Köszönjük szépen. Rátérünk az eredeti 2. számú napirendi pontra, amely a 
panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú előterjesztés általános vitája. 
Szeretném megkérdezni államtitkár urat, hogy kíván-e az előterjesztéshez szóban bármifajta 
indoklást vagy hozzáfűznivalót tenni, vagy pedig egyből a kérdések, észrevételek 
következzenek. 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Köszönöm szépen. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy a bizottság ülését feltartottuk, de 
rajtunk kívülálló okokból az Emberi jogi bizottságban ragadtunk be. Szerintem kezdhetjük a 
kérdésekkel, úgy látom, elnök úr ezt javasolta és nemcsak felvetette. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, mert annyira minden kiolvasható az előterjesztésből. Szeretném 

kérdezni a tisztelt bizottságtól, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. (Jelzésre:) 
Habis alelnök úr, parancsoljon! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem az 5. § (2) 
bekezdésére vonatkozik, miszerint az elektronikus rendszeren keresztül benyújtott közérdekű 
bejelentés rövid, személyes és egyedi intézményi adatok nélküli tartalmi kivonatát és az 
intézkedések állását mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. 

A kérdésem arra vonatkozik, hogy garantálható-e az, hogy az emberek az egyéni 
érdeksérelem és a közérdek között különbséget tudnak tenni. Őszintén szólva, én mint 
közmeghallgatást évente kétszer vezető polgármester kérdezem ezt, ahol ugyancsak az az 
általános szabály, hogy közérdekű kérdést lehet egy közmeghallgatáson felvetni, de nem 
egyszer egyéni érdeksérelmek, sőt esetenként rágalmazás és egyéb kategóriába tartozó 
felszólalások is zajlanak. Tehát nem volna-e célszerű valamiféle elsődleges szűrő után ezt a 
bizonyos közzétételt megtenni, hogy elkerüljük az ilyenfajta problémákat? Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Köszönöm szépen. Egy valós problémára világított rá a polgármester úr, képviselő úr, éppen 
ezért az ombudsman maga az első szűrő, aki a formai vizsgálatot elvégzi ezekkel a 
bejelentésekkel kapcsolatban. Neki már megvan a rutinja ilyesfajta perlekedésekkel 
kapcsolatban, hogy hány ilyen bejelentés érkezett hozzá. Így amit valótlannak, alaptalannak 
tart, azt alapból megszűri. 

Másrészről mi is választottunk a koncepcióalakítás legelején, hogy az angolszász 
típusú bejelentővédelmi rendszert alakítjuk ki, ahol 10 százalékot a bejelentett összegnél, ha a 
korrupciós vád bebizonyosodik vagy a közérdekű sérelem bebizonyosodik, megkap az illető 
bejelentő, tehát közvetlenül anyagilag érdekeltté válik, de mi abszolút nem ezt a 
magánérdekkel vegyített közérdeket választottuk, hanem teljes mértékben a közérdekű 
bejelentések rendszerét választottuk.  

Úgy gondoljuk egyrészről, hogy mindenképpen közérdeket jelent be az illető egyéni 
érdekeltség nélkül, másrészről az ombudsman előszűri ezeket a bejelentéseket és a 
nyilvánvalóan alaptalanokkal nem foglalkozik, harmadrészről pedig a feltett összefoglaló az 
üggyel kapcsolatban már nyilván anonimizált, tehát a bejelentő adatai rajta nem találhatók 
meg és nem is következtethető ki, hogy ki volt. Úgy gondoljuk, hogy ebből a típusú 
perlekedésből vagy patvarkodásból egyfajta komolyabb bejelentői rendszer alakulhat ki az 
ombudsman apparátusában. De maguk a további hatóságok, a rendőrség és az ügyészség, 
amelyeknek az ombudsman alapos gyanú esetén továbbítaná ezeket a bejelentéseket, nem 
fogják megkapni. Az ombudsman vizsgálata, az iratok átnézése, a tájékoztatás bekérése az 
érintett szervtől és egyéb adatgyűjtések alapján jól látható, hogy ezzel foglalkoznia nem kell, 
illetőleg kellő mértékű apparátus is biztosítva lesz az ombudsmannak arra, hogy ezeket az 
alaptalan kérelmeket már eleve kiszűrje. Köszönöm szépen. (Dr. Bóka István megérkezik a 
bizottsági ülésre.) 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Észrevétel van-e a bizottság részéről? 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szeretném megkérdezni, hogy a bizottság részéről ki 
az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. (Szavazás.) Tizenhét igen. Ki 
nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) Senki. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hét 
tartózkodó szavazat. Köszönöm szépen, államtitkár úr. 

A bizottság Szűcs Lajost állítja előadónak. Kérdezem, hogy van-e, aki szeretne 
kisebbségi véleményt előadni. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, akkor Szűcs Lajos úr lesz a 
bizottsági előadó. Köszönöm szépen a megjelenést. 

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) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Az 5. napirendi pont következik, ha a Belügyminisztérium részéről dr. Magyariné dr. 
Nagy Edit helyettes államtitkár asszony megjelenne. Állítólag már elindult az alkotmányügyi 
bizottság üléséről. Remélhetőleg néhány percen belül ideér, és folytatjuk a bizottsági ülést. 
Úgy látszik, a pontos kezdés itt, a parlamentben sem szokás. (Rövid szünet.) A 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvénynek az alaptörvény IV. módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10749. 



 13 

számú törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása következik. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a helyettes államtitkár 
asszonyt, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog mondani. 

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

Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, a kormány szerdán tárgyalja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy az 1. számú módosító javaslattal 

kapcsolatban, mely a Honvédelmi bizottság módosító javaslata, mi az álláspont. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Tizenhét igen szavazat. 
A 2.számú javaslat Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők javaslata. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem 

támogatta. 
Staudt Gábor 3. számú módosító javaslata következik. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatta. 
Kiss Sándor 4. számú módosító javaslata következik. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatta. 
Az 5. számú módosító javaslat következik, Vágó Gábor és Schiffer András javaslata. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatta. 
A 6. számú javaslat Papcsák úr és képviselőtársai javaslata.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Huszonegy igen szavazattal támogatta a tisztelt bizottság. (Jelzésre:) Parancsoljon, helyettes 
államtitkár asszony! 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Bocsánat, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni önöket, hogy ebben a 
tekintetben, amelyet Papcsák úrék módosító javaslata tartalmaz, a mai napon még egyeztetés 
zajlik, várhatóan kapcsolódó módosító indítvány kerül benyújtásra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Bízunk abban, hogy a helyzetet meg fogják tudni oldani 

közösen, mert a probléma, amelyre vonatkozóan a módosító javaslat beérkezett, teljesen 
reális. Kérnénk is, hogy szülessen megoldás. 

A 7. számú módosító javaslat következik, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén javaslata. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem tudja támogatni. A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 

Egyharmad sem tudta támogatni. 
Baráth, Vágó, Staudt képviselő urak javaslata a 8. számú módosító javaslat. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Szintén nincs meg az 

egyharmad. 
Baráth és Vágó javaslata a 9. számú módosító javaslat. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottság? (Szavazás.) Nincs meg az egyharmad. 
A 12. számú módosító indítvány szintén Baráth, Vágó, Sebestyén, Staudt képviselő úr 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Nincs meg az egyharmad. 
A 13. számú javaslat szintén Baráth, Vágó, Staudt javaslata. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: És a tisztelt bizottság? (Szavazás.) Nincs meg az egyharmad. A végére 

értünk. Nagyon szépen köszönöm. 
A tisztelt bizottságnak köszönöm a munkát. Ha kérhetem, akkor azt kérem, hogy 

amennyire lehet, próbáljunk meg pontosan érkezni, hogy a munkát mindnyájan kalkulálni 
tudjuk. Szeretném nektek jelezni, hogy várhatóan október 1-jén, kedden délelőtt kerül sor a 
belügyminiszter úr meghallgatására. Ez elmaradt az árvízi helyzet miatt nyár előtt, és most 
pótolnánk. Kérem, hogy mindenki írja be a naptárába az október 1-jei tíz órai dátumot. Ha 
esetleg változás van, természetesen erről mindenkit értesíteni fogunk. Nagyon szépen 
köszönöm a bizottság mai munkáját. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc.) 

 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 

 


