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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés megjelent résztvevőit.  

Szeretném legelőször is a köszöntés után a helyettesítéseket ismertetni. Kovács 
Józsefet Tapolczai Gergely, Selmeczi Gabriellát Pesti Imre helyettesíti. Molnár Ágnes 
megérkezett közben. Révész Máriuszt Zombor Gábor, Nacsa Lőrincet pedig Kovács 
Sándor képviselő úr helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A helyettesítések ismertetése után javaslatot szeretnék tenni a napirendi 
pontok tárgyalására. Két napirendi pontot javaslok. Az egyik a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Döntés részletes vita lefolytatásáról. 
Ismeretes, hogy a házszabály 32. §-a (2) bekezdése értelmében bármely állandó 
bizottság, ha nem kijelölt bizottságként jár el, úgy dönthet, hogy a feladatkörébe 
tartozó törvényjavaslat részletes vitáját lefolytatja. Erre tekintettel azt javaslom, hogy 
a Népjóléti bizottság az előbb említett című törvényjavaslat egészére folytassa el a 
részletes vitát. Nem akartam újra elmondani, hogy melyik törvény melyik paragrafus. 
A második napirendi pontként javaslom az „Egyebeket”, ha valakinek van közérdekű 
bejelentése. Ne ijedjen meg senki, nem hozok olyan javaslatot, amely két óráig 
elhúzná a bizottsági ülést. Az első az érdemi, a második az „Egyebek” arra az esetre, 
ha van valakinek javaslata.  

Van-e valakinek most más javaslata napirendre? (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nincs, szavazásra teszem fel. Aki elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene volt-e valaki? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom a 
jegyzőkönyv számára, hogy egyhangúlag elfogadásra került a bizottsági ülés 
napirendje.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. évi törvény 
módosításáról szóló T/708. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Megnyitom a napirendi pontok tárgyalását. Kíván-e valaki hozzászólni a 
javaslathoz, mely szerint a részletes vitát ebben a kérdéskörben a Népjóléti bizottság 
folytassa le. (Dr. Lukács László György jelentkezik.) Képviselő úr! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Nem tudom, mennyire kell 

használni a mikrofont. Valószínűleg a hallgatóság és a jegyzőkönyv szempontjából 
fontos. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy természetesen a 
bizottságoknak nagyon fontos feladata van mindig, sőt a bizottságokban lehet 
igazából szakmai vitákat folytatni, mélyebb szakmai gondolatokat megosztani. 
Azonban az is különösen fontos a törvényeknél, olyan ügyeknél, amelyek számottevő 
társadalmi érdeklődésre tartanak számot - és ilyen egyébként a hajléktalanság 
kérdése vagy ilyen adott esetben a szabálysértési törvény módosítása -, hogy 
mindenképpen olyan közegben legyen róluk szó, ahol a legszélesebb körben hozzá 
lehet szólnia mind az ellenzéknek, mind a kormánypártoknak, mind egyébként a 
minisztériumnak, hogy ismertesse az álláspontját, hiszen ez a javaslat Semjén Zsolt 
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egyéni képviselői indítványa, ha jól emlékszem. (Közbeszólások: Nem! Kormány-
előterjesztés!) Ez kormányzati. Mindegy, ettől függetlenül a kormányzati álláspont 
kibontására lehetőséget kell biztosítani. 

Mindig talán azok a törvények járják be a legjobb utat és azok lesznek a 
legjobban végrehajthatóak, amelyek előtte nemcsak egy társadalmi vitán, hanem egy 
komolyabb politikai vitán is át tudnak esni. Számomra az lenne a jó, illetve az lenne 
megnyugtató, ha rendes utat tudna bejárni a törvényjavaslat és meg tudnánk vitatni, 
az álláspontokat ütköztetni tudnánk. (Dr. László Imre megérkezik.) Nagyon sokszor 
egyébként a pártoknak nem is maradna más lehetősége, minthogy a plénum előtt 
vitázzanak, hiszen sok esetben a média tölti be a pártok szerepét abban, hogy egy-egy 
társadalmi vitát lefolytatnak, holott az én álláspontom szerint azért vagyunk 
választott képviselők, sokan egyéni körzetben, sokan más kompenzációs módszerrel, 
hogy valamilyen társadalmi akaratot szélesebb körben kifejezzünk.  

Úgy gondolom, ennek az lenne a megfelelő módja, ha a szabálysértési törvény 
módosítását lényegesen szélesebb plénumban tárgyalnánk kormányzati reagálással. 
Tudom, hogy sokszor ezek a viták parttalannak tűnnek, de szerintem fontosak. Így 
hosszú vitát lehetne róla folytatni, a szavazásoknál pedig természetesen el fog dőlni, 
hogy melyik álláspontnak van meg a legnagyobb támogatottsága a plénum előtt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, Lukács képviselő úr. Csak annyi pontosítást szeretnék 

tenni, hogy kormány-előterjesztésről van szó és Pintér Sándor belügyminiszter úr 
jegyzi. Kovács Sándor jelentkezett.  

 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A magam részéről szociális munkás lévén, azt gondolom, hogy igen, a 
hajléktalankérdés nagyon fontos, sarkalatos kérdés. Támogatom, és arra kérem a 
képviselőtársaimat, hogy támogassák a csatlakozást a bizottság részéről. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Van-e egyéb? (Senki sem jelentkezik.) Az a faramuci helyzet áll elő, 

hogy két mondatot én is szeretnék mondani. Zombor Gábor, legyen olyan kedves, 
adja meg nekem a szót, miután átvette az elnöklést. 

 
(Az ülés vezetését dr. Zombor Gábor, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Átveszem az elnöklést, és megadom a szót Korózs elnök úrnak. 
 
KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Én is azt 

gondolom, hogy hol rendezzük meg ezt a részletes vitát, ha nem a Népjóléti 
bizottságban, azon túlmenően, hogy persze tudjuk, hogy a szabálysértési törvény 
gazdája elsősorban a belügyhöz tartozó bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, aki ezt első helyen fogja tárgyalni. Ugyanakkor én magam is azt gondolom, 
hogy a közterületi hajléktalanság csökkentése nagyon komoly erkölcsi kötelessége 
minden politikai tényezőnek, a szakmának és alapvető közérdek is.  

Ezen túlmenően szeretném azt is rögzíteni a jegyzőkönyv számára, hogy az 
MSZP önálló csomagot készített a közterületi hajléktalanság csökkentése érdekében. 
Ezt a csomagot be is nyújtottuk. Valószínűleg van benne két-három olyan tervezett 
intézkedés, amelynek még örülni is lehetne. Az egyik ilyen, hogy ha a jelenlévő 
hatóság vagy más szerv felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan 
személy a részére fenntartott ellátásokat igénybe véve, akkor a szabálysértés nem 
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valósul meg. A másik ilyen kedvezőnek mondott intézkedés, hogy pénzbírsággal 
ebben az esetben nem sújtható, igaz, akkor automatikusan bíróság elé kerül az ügy. 
Summa summarum: azt gondolom, itt van leginkább a helye az előterjesztés 
megvitatásának.  

Tudomásom szerint holnap 4. vagy 5. napirendi pontként a plenáris ülésen ezt 
fogjuk tárgyalni. Ezt követően úgy tervezze a bizottság, ha nincs több megszólaló 
ebben a kérdésben, hogy a jövő héten fogunk tartani ülést - bár nagy valószínűséggel 
lesz plenáris ülés is -, ha másban nem, ebben a témában, hiszen már most jelezte több 
frakció is, hogy kíván módosító indítványok benyújtásával élni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését Korózs Lajos, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Lukács képviselő úr! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Talán pontosítanám, hogy mennyire 

tudjuk kibővíteni a kört. Arra szeretnék még rákérdezni, esetleg van-e arra lehetőség, 
tekintettel arra, hogy belügyi tárgyú maga a javaslat, hogy a bizottságok együttes 
ülésén lehessen a vitát lefolytatni. Nem tudom, erre milyen lehetőséget biztosítanak 
az eljárási szabályok. Talán ez is egy pluszlehetőséget adna, hiszen akkor belügyi, 
biztonsági szempontból látnánk, bár szerintem a kérdés nem biztonsági, inkább 
szociális kérdésről van szó. Van-e erre mód, lehetőség, hogy a két bizottság, a 
Rendészeti és a Népjóléti bizottság együttesen vitassa meg és közösen folytassák le a 
részletes vitáját? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha javaslatot mások is akceptálják, tudok ebben tenni 

kezdeményezést, hogy legyen együttes vitája a két bizottságnak. Akkor kicsit 
nehezebb az időpontok egyeztetése és a kormány képviselőinek delegálása. De teszek 
rá egy kísérletet. Ha megvalósítható és a többiek is akceptálják, akkor akár együttes 
ülést is lehet tartani. Ha ez van, akkor biztos, hogy nem itt lesz. (Dr. Lukács László 
György: Semmi baj!) Ezt azért lehet előre tudni.  

Határozathozatal 

További hozzászólások? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. Egyetértés van az előterjesztésemmel, mely szerint a 
szabálysértésről szóló törvényjavaslat részletes vitáját a mi bizottságunk is folytassa 
le? Aki igen, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom 
a jegyzőkönyv számára, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
Megjegyzem ugyanakkor, hogy - idézőjelben - „futok” egy kört a másik bizottságnál, 
hogy számukra elfogadható-e az, hogy közös bizottsági ülést tartunk ebben a 
kérdésben. 

Egyebek 

Az „Egyebek” napirendi pontban van-e valaki közérdekű bejelentése? (Dr. 
Lukács László György jelentkezik.) Lukács képviselő úr! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Az elnök urat 

tájékoztattam már korábban róla és javasolta, hogy vessem fel képviselőtársaimnak 
is, így hát felvetem, de most nem akarok szavazást erről a témáról, csak először egy 
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gondolatként szeretném megfogalmazni főként a kormánypárti képviselőtársaimnak. 
Tekintettel arra, hogy az egészségüggyel foglalkozunk, de szerintem más területeken 
is fontos lenne, mindenképpen fontos lenne, hogy nagyobb fókuszt kapjanak nemcsak 
a napi politikai kérdések vagy a törvényalkotás, hanem a hosszú távú stratégiák vagy 
az elmúlt időszakok elemzése. Éppen ezért indokolt lehetne, hogy időről időre akár 
több államtitkárt vagy államtitkárság vezetőjét, vagy az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ vezetőjét, vagy például a tiszti főorvosi hivatali munkáért felelős helyettes 
államtitkárt, az Egészséges Budapestért Program vezetőjét a bizottság meghallgassa 
visszatérő időközönként.  

Ugyanis azt látom, képviselőtársaim, hogy sokszor a médiában és felületes 
politikai viták mentén érintünk egy-egy témát. Így információhiányban vagyunk, 
emiatt a társadalom felé rossz üzeneteket tudunk közvetíteni, sokszor inkább csak 
sztárallűrök kerülnek elő egy-egy fontos ügyből, ahelyett, hogy tudnánk a mélyben 
végbemenő folyamatokat, illetve döntéseket. Tehát azt javaslom, és ez lenne az 
egészséges, hogy időről időre, nemcsak egy évben egyszer, hanem akár 2-3 havonta 
meginvitálnánk ide és meghallgatnánk az egészségügyért felelős államtitkárt, de akár 
szociális területen is gondolkodhatunk, tehát más országos intézményi vezetőket, akik 
egyrészt beszámolnának a teendőikről, másrészről pedig kérdéseket lehet hozzájuk 
intézni és akkor a jövőbeni tervekről is beszámolnának. Még abban is benne vagyok, 
képviselőtársaim, hogy valamilyen szinten majd ezt a vitát szabályozzuk azzal, hogy 
időkeretben lehet hozzászólni. Tudom, hogy az államtitkárok is nagyon elfoglaltak, de 
így mindenki idejét be lehetne osztani és nem egy parttalan vagy nagyon elhúzódó 
vita lenne.  

Ezt egyelőre csak megfontolásra javaslom a fideszes, illetve a kormánypárti 
képviselőtársaimnak és természetesen az ellenzéki képviselőtársaimnak is, bár 
szerintem náluk nem valószínű, hogy ez problémát okozna. Arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy közvetítsék a bizottság egyik tagjának, alelnökének ezt a 
kérését a kormányzat felé, hogy van egy ilyen szándék. Ha önök egyetértenek ezzel, 
valamilyen módon jelezzék, hogy talán van fogadókészség, és akkor a bizottság erről 
tud dönteni, meg tudja őket invitálni a soron következő ülésekre és valamilyen 
ülésezési rendet tudunk ebben kialakítani. Pontosan azért, hogy ne a médiából 
értesüljünk, ne a médián keresztül üzengessünk, vagy háborúzzunk, vagy 
valamilyenfajta hadviselést folytassunk egymás ellen, hanem ki tudjuk beszélni a 
közös dolgainkat, mert elsődleges és legfontosabb dolgunk, hogy szakmapolitikailag 
jó döntések szülessenek és a megfelelő helyen tudjuk a kritikákat is megfogalmazni.  

Tehát ez most nem szavazásra, hanem inkább jelzésre vagy figyelemfelhívásra 
irányuló javaslatom volt. Szavazást nem kérek róla, csak megfontolásra javaslom a 
képviselőtársaimnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak egy mondatot engedjenek meg 

képviselőtársaim!  
A bizottsági alelnökökkel történt beszélgetés során - és Zombor 

képviselőtársam ebben meg is tud erősíteni - felvetettem, ha nem is olyan 
részletességgel, ahogy Lukács képviselő úr mondta, hogy most rendkívüli ülésszak 
van, így a következő 2-3 hétben elsősorban a költségvetésre, az adótörvényre és a 
megalapozó törvényekre kell fókuszálnunk. De a nyarat használjuk fel arra, hogy ki-
ki, egyik oldal, másik oldal a saját maga javaslatait tegye meg az őszi munkarendre 
vonatkoztatva, illetve fogadjunk el szeptember elején, közepén egy munkatervet az 
őszre vonatkoztatva. Annál is inkább, mert amit a képviselő úr mondott, az maga a 
bizottsági munka egyik sarkalatos pontja. De egyébként meg a bizottságtól nem volt 
idegen a különböző területek szakmai vezetőinek meghallgatása az előző négy évben 
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sem, de egy munkatervbe illesztve valóban tervezhetővé válik. Így lehet látni, hogy 
mikor melyik szakmai területtel találkozunk, legyen ez akár az egészségügy, legyen ez 
akár a szociális szféra és azon belül is nagyon sok szakmai terület van, az 
alapellátástól a szakellátásokig bezárólag, a szolgáltatások, a pénzbeli ellátások s a 
többi. Dolgozzunk ki rá őszre egy munkatervet, és ha a munkaterv elfogadásra kerül, 
akkor mindenki számára tervezhetővé válik az őszi ülésszakban elsősorban. Egy 
félévre érdemes előre látni ezekben az ügyekben.  

Ennyit kívántam én mondani. Másoknak van-e valami hozzáfűznivalójuk? 
(Senki sem jelentkezik.) Akkor mindenki értette Lukács képviselő úr indítványát.  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs más javaslat az „Egyebek” napirendi ponthoz vagy közérdekű 
bejelentés, akkor a bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra, szép napot, jó hetet, jó 
munkát önöknek!  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc) 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 
 

 


