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Napirendi javaslat  

 
1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/708. Szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Lukács László György (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Kovács Sándor (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP) 
Pintér Tamás (Jobbik) 
Dr. László Imre (DK)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) Kovács Sándornak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) Nacsa Lőrincnek (Fidesz)  

A bizottság titkársága részéről 

  Dr. Buksza Zsolt bizottsági főmunkatárs 
 

Meghívottak 

Hozzászóló k 

  Dr. Bodnár Bence helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Tordai Bence (Párbeszéd) 

 
Megjelent 

Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívott vendégeket. Szeretném 
bediktálni a jegyzőkönyv számára a helyettesítéseket: Selmeczi Gabriella alelnök 
asszonyt Kovács József alelnök úr helyettesíti, Molnár Ágnes képviselő asszonyt 
Kovács Sándor képviselő úr, Révész Máriuszt Nacsa képviselő úr fogja helyettesíteni. 
Nacsa Lőrincről van szó, csak a jegyzőkönyv számára mondom. Nacsa volt már a 
parlamentben. Jelen vagyunk 8-an személyesen és 3-an helyettesítéssel. 
Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes, és a 
jegyzőkönyv számára is rögzítem, hogy Tordai Bence képviselő úr majd kéri, hogy 
tanácskozási joggal vehessen részt a bizottsági ülésen. Majd, ha esetlegesen szót kér, 
akkor döntenünk kell, hogy szót kaphasson. Tehát megállapítottam, hogy a bizottsági 
ülés határozatképes.  

Tisztelettel köszöntöm a napirendhez érkezett dr. Bodnár Bence helyettes 
államtitkár urat és Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető asszonyt az Emberi 
Erőforrások Minisztériumából, a helyettes államtitkár úr a Belügyminisztériumot 
képviseli.  

A napirendre teszek javaslatot, egyetlen napirendi pontot javaslok 
megtárgyalni: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a 
törvényjavaslathoz nem érkezett képviselői módosító indítvány, javaslat, valamint 
további módosítási kezdeményezés, ezért a bizottsági tárgyalás az előterjesztés 
házszabályszerűségének vizsgálatára terjed ki. Erre tekintettel arra szeretném kérni a 
bizottság tagjait, hogy a hozzászólásaikat lehetőség szerint erre a 44. § (1) bekezdése 
szerinti szempontokra fókuszálják. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek a következők: 
a törvényjavaslat összhangban áll-e az Alaptörvénnyel? Másodikként: illeszkedik-e a 
jogrendszer egészébe? Tehát összhangban áll-e más törvényekkel, illetve 
jogszabályokkal. Harmadik: megfelel-e a törvényjavaslat a nemzetközi jogból és az 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel-e a jogalkotás szakmai 
követelményeinek?  

Mielőtt megadom a szót a kormány képviselőjének, szavazni kell a napirend 
elfogadásáról. Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság a javaslatomat. Van-e 
valakinek más napirendre vonatkozó javaslata? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ezt az egy 
napirendi pontot fogjuk tárgyalni. Elsőként megadom Bodnár Bence helyettes 
államtitkár úrnak a szót. Parancsoljon, államtitkár úr!  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról 
szóló T/708. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
 

DR. BODNÁR BENCE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 
Bizottság! A kormány álláspontja szerint megfelel a házszabály vonatkozó 
rendelkezéseinek a törvényjavaslat.  
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ELNÖK: Ez elég szikár volt, de benne volt minden. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy kíván-e valaki megszólalni. Lukács képviselő úr, alelnök úr, 
parancsoljon, öné a szó.  

Képviselői hozzászólások 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) alelnök: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr, Főosztályvezető Asszony! A 
magam részéről úgy gondolom, hogy amikor azt vizsgáljuk, hogy a házszabálynak 
megfelelő-e, akkor itt az alkotmányosságnak vagy akár a nemzetközi joggal való 
összhangjának a vizsgálatakor egy nagyon pici jogászkodásba bele kell hogy menjünk, 
mindamellett pedig társadalmilag is vizsgálnunk kell a törvényjavaslatot.  

Az, hogy az Alaptörvényben szabályozunk bizonyos szabadságjogokat, az 
valahol az alkotmánynak, illetve az alkotmány természetes kialakulásának, történelmi 
hagyományának most már évszázados következménye, így aztán az első, második, 
harmadik generációs jogok és a legújabb modern szabadságjogok egyaránt 
szabályozottabbak. És amikor arról beszélünk, hogy a szabálysértési törvény, ami 
ugye, nem olyan, mint a büntető jog vagy a büntető törvénykönyv, ami egy ultima 
ratio jellegű, tehát egy legfőbb szabályt tartalmaz arra, hogy mit szabad és mit nem, 
tehát a szabálysértési törvény mégis csak ebből származik, akkor ugye azt kell nézzük, 
hogy miként ütköznek egymással, a szabadságjogoknak meddig terjed a kerete, illetve 
az államnak a beavatkozási lehetősége meddig terjed.  

Vitán felül áll, hogy a hajléktalankérdésnél és a fedél nélküliek kérdésénél 
egyrészről egy nagyon szomorú helyzet van, de másrészről egy szabadságjog is rejlik 
benne. Ugye, az ember a saját élete, a saját boldogulása, élettere és az életének 
minden minősége fölött szabadon rendelkezik. És ennek vannak természetes törvényi 
korlátai, amit a jogszabályok egyrészt a büntető törvénykönyvben és az alatta lévő 
jogszabályokban – és ilyen a szabálysértési törvény is az álláspontom szerint – 
szabályoz, illetve korlátoz pontosan azért, hogy ne legyen parttalan a szabadságjog, és 
ne váljon szabadossá, és mégis egy társadalmi kerete legyen. 

Amikor a hajléktalankérdésről beszélünk, ezt kell megvizsgálni, hogy 
egyrészről lehet-e szabályozni, lehet-e beszorítani egy tiltó rendelkezés alá. 
Álláspontom szerint a nemzetközi jogban és az alkotmányjogban is vita van efölött, 
hogy be lehet-e szorítani, és szerintem nem lehet. Tehát, hogy van ennek egy olyan 
jogi kerete, aspektusa, amely szerint ez mégis csak egy szabadságjoghoz tartozik, az 
embernek a saját élete, egészsége, testi épsége fölötti rendelkezés, amely, ha furán is 
hangzik, hogy egyébként a hajléktalanságban benne lakozik, hiszen nagyobb részt 
ezek a személyek nem önszántukból válnak ilyenné, illetve hajléktalanná, hanem 
nagyon sokszor a társadalmi gondoskodás hiánya, egyes élethelyzetekbeli 
hiányosságok vezetnek oda. Mindannyian tudjuk, szerintem, ha nem is a szűk 
családban, de az ismeretségi körben voltak olyanok, akik sajnálatos módon 
hajléktalanná váltak. Rendkívül sok tényező vezethet oda.  

Éppen ezért, mivel sok tényező vezet oda, a megoldás is legalább olyan sokrétű 
kell hogy legyen. Itt a megoldásnál mi most egyetlen egy dologról beszélünk, a 
szabálysértési törvényről és annak módosításáról. Ami mégis csak egy pönalizáció, 
egy büntetés. Egy korlát a szabadságjogon belül. Úgy gondolom, az sem lenne 
természetesen egy helyes felfogás, hogyha ez egy nagyon széles szabadságjogként 
lenne értelmezve, hogy valaki egyébként az utcán lakjon. Csak felhívom az önök 
figyelmét, hogy mennyire ambivalens a hajléktalansághoz való hozzáállás. Anatol 
France-nak volt egy nagyszerű mondása a jogegyenlőséggel kapcsolatosan, pont a 
hajléktalanságra vonatkozóan, hogy a hajléktalanság az egyedüli olyan jog, amely 
gazdagot és a szegényt egyaránt érinti, hiszen sem a gazdagnak, sem a szegénynek 
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nem lehet megengedni – és ez 1800-as évekbeli -, hogy a híd alatt lakjanak. De hát 
mégis, ugye azért van egy határa a szabálysértési törvénynek is, és úgy gondolom, 
hogy a jelenlegi szabályozás túllép ezen, és a jelenlegi szabályozás nincs tekintettel 
arra a megoldási javaslatra, ami szerintem társadalmilag a legelfogadhatóbb, az, hogy 
ezt a helyzetet komplexen kezeljük. 

A szociális ellátórendszer hiányosságairól nagyon sok szó esett. Mind a 
dolgozói, mind intézményi vonalon nagyon sok kihívással küszködik. Van ennek egy 
lakhatási aspektusa is, ami szintén egyébként egy új generációs alapjognak 
tekinthető, ami sok nyugati államban már a lakáshoz vagy a tulajdonhoz való jog, a 
lakhatáshoz való jog formájában megjelenik. Ezek az emberek ebből az irányból is el 
vannak zárva. Tehát van egy hiányosságunk a szociális gondoskodói téren, van egy 
hiányosságunk egy lakhatási téren, tehát több hiányosság van jelenleg, amit orvosolni 
kellene, minthogy önmagában a jelenséget büntető jogszabállyal – még ha annak is a 
leggyengébb formája a szabálysértés – kell hogy szabályozzuk.  

Tehát tisztelt képviselőtársaim, én úgy gondolom, hogy a szabálysértési 
törvény nem jó eszköz ehhez. És hogy mennyire mutatja, hogy nem jó eszköz, a 
Jobbik beterjesztett olyan költségvetési módosító javaslatokat, amelyek pont a 
szociális szférának a megerősítését eredményezhetnék, hogy tudjon azzal az 
egyébként tízezres nagyságrendű hajléktalansággal küzdeni, ami a rendszer mögött 
áll. 

Ha a másik oldalról nézzük, és a szabálysértési törvény oldalára helyezkedünk 
át, hogy egyébként ennek a szabályozásnak miért van létjogosultsága, akkor 
mondhatjuk azt, hogy rendpártiként – és a Jobbik egyébként rendpárti – látjuk az 
igényét és a szükségességét annak, hogy a közterületeken rend legyen. De itt megint 
azt kell mondani, hogy először meg kell teremteni egy jó állapotot, amit rendnek 
hívunk, és az attól eltérő embereket kell valamilyen módon büntetni. A hajléktalanság 
kérdésében sosem volt rend. Ab ovo nem találunk olyan pontot, amikor ne lett volna 
ez az ügy valamilyen hiányosságtól szenvedő. Szerintem akkor lenne létjogosultsága 
egy ilyen szabálysértési törvénynek, és akkor állná meg az alkotmányosság 
kritériumát és az Alaptörvénynek való megfelelőséget és akár a nemzetközi joggal 
való összhangot is, ha lett volna egy olyan állapot, amire azt tudjuk mondani, hogy 
igen, mindenkinek megvolt, és megvan a lehetősége, hogy ebből a rossz körülményből 
kitörjön, az állam gondoskodjon róla, a szociális szféra segítsen rajta, és mindenki, 
aki ettől eltér, abba a szabályozásba ütközik, amit a szabálysértési törvény vagy akár a 
büntető törvénykönyv vagy más közigazgatási törvények alkotnak. De nem volt egy 
ilyen rend.  

Tehát, ha azt mondjuk, hogy rendpárti oldalról nézzük, akkor ott van 
kezdetektől fogva egy hiányosság, amit át kellett volna hidalni. Úgyhogy az lenne a 
helyes, ha eljutnánk egy rend közeli állapotba, és utána hoznánk ilyen jogszabályokat, 
és szerintem az Alaptörvény szellemiségének is ez sokkal jobban megfelelne.  

Egészségügyi politikával foglalkozó képviselőként hadd jegyezzem meg, hogy 
ez kb. olyan állapot lenne, amit most csinálunk, mint a szintén, szerintem teljesen 
jogszabályellenes és Magyarországon már egy ideje lábát megvetett, de teljesen 
lélekidegen hálapénznek az azonnali törvényi szintű tiltása. Ha valaki egy jelenséget 
csak egy törvényi tiltással – akár szabálysértési vagy büntető törvénykönyvi tiltással – 
akar szabályozni, anélkül, hogy az okokat, amelyek kiváltották, orvosolná – és itt 
most akár a hálapénznél azt is mondhatnánk, hogy a dolgozóknak a béremelése, a 
kórházaknak a biztonságossá tétele, mindazok, amelyre a kompenzáció megy, tehát 
gyakorlatilag mindaz, amivel a dolgozók, illetve a betegek kompenzálják az ellátást, 
hiszen ebből ered a hálapénz, ennek a tiltását nem lehet csak jogszabályilag megtenni 
-, az fabatkát nem fog érni. Egy jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle, ez 
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alapdolog. Írhatunk nagyon sokfajta tiltást, mint ahogy egyébként a Jobbik 
megfogalmazta, hogy a szabálysértési törvény módosításával kijelenthetnénk azt is, 
hogy mától tilos boldogtalannak lenni, tilos megbetegedni, csakhogy ezek nem érnek 
semmit. Tehát lehet tiltani, de magának a jelenségnek az orvoslására alkalmatlan.  

Ez is mutatja szerintem egyébként a házszabályba ütközést és az említett 44. § 
(1) bekezdés szerinti ütközőséget. És hogy ne éljek vissza az önök bizalmával, én azt 
javaslom, hogy ettől a cinikus hozzáállástól tartózkodjanak, hogy mi itt vagyunk 
országgyűlési képviselők, próbálunk szabályozni valamilyen, egyébként nagyon 
komoly és társadalmilag feszítő problémát, a magunk 600 ezer forintos fizetésével 
megmondjuk, hogy ki lehet meg ki nem a híd alatt, holott mindannyian tudjuk, hogy 
a mai gazdasági viszonyban bármelyik képviselőtársunknak, hogyha van valami gond 
a családjában vagy megélhetésében, egészségében, akkor pillanatok alatt ugyanerre a 
sorsra juthat. Ennél egy kicsit nagyobb hozzáértéssel és nagyobb empátiával kell 
ezeket az ügyeket kezelni. Függetlenül attól, hogy persze, rendre van szükség, valahol 
meg kell húzni a határt. De szerintem a szabálysértési törvény pont ezért, mert 
alaptörvény-ellenes, és ebben a formájában szerintem nem fogja megállni sem az idő, 
sem az ítélkezők próbáját, tisztelt képviselőtársaim, ez így ebben a formában nem 
alkalmas, hogy ezt a problémát kezeljük. Sokkal többrétűbb, a szociális 
ellátórendszerrel fókuszálónak kell lennie.  

Olyanról meg már nem is nagyon beszélek, hogyha valaki megkérdezi a 
rendőröket, hogy ők hogy fogják ezt majd végrehajtani, és miként tudják végrehajtani, 
szerintem feláll a szőr a hátukon, és borsózik a hátuk, hogy nekik egy ilyen jogszabályt 
kell végrehajtaniuk, amely mind aspektusában, szabályozottságában nem elég 
részletes, a részletszabályokra nem tér ki, bár lehet, hogy nem is ez lenne a célja. De 
tisztelt képviselőtársaim, ilyen formájában szerintem ütközik a 44. § (1) bekezdés 
házszabálynak való megfelelőségével. Én arra buzdítom képviselőtársaimat, hogy ezt 
gondoljuk jobban át, és itt a bizottságban ne szavazzuk meg, és legyen erről még 
szélesebb vita, és egy más törvénymódosítással álljunk elő, akár közösen, hogy ezt a 
kérdést megoldjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném a képviselőket figyelmeztetni arra, hogy 

nem az általános vitát kell lefolytatni most a bizottságban, hanem a 
házszabályszerűségi vitát annak a négy szempontnak a figyelembevételével, amelyet a 
bevezetésnél elmondtam. Egy újabb helyettesítést szeretnék bejelenteni: Zombor 
Gábort Tapolczai Gergely képviselő úr fogja helyettesíteni a bizottsági munkában.  

További hozzászóló Kovács Sándor képviselő úr, Fidesz-frakció.  
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azt gondolom, hogy a jobbikos képviselőtársam által felvezetett, néha a 
törvényekhez való illeszkedés, illetve az Alaptörvény 44. §-ához való illeszkedés 
vizsgálata kicsit kiterjesztő volt, de megpróbálok reflektálni rá abból a szempontból, 
hogy szerintünk az alkotmány egy demokratikus berendezkedésen alapuló dolog, és a 
demokrácia alapja többségi elv és akarat érvényesítése a kisebbséggel szemben. Én 
azt gondolom, hogy egy kisebbségnek nem lehet alapvető joga a többségi 
társadalommal szemben. A kisebbségnek akkor lehetne az a fajta rendpárti 
megközelítésről szóló és rendészeti törvény módosításával kapcsolatos ellenérve, amit 
képviselő úr megfogalmazott, amennyiben a törvény nem lenne összhangban a 
szociális és egészségügyi törvénnyel, vagyis az állam nem gondoskodna ezeknek a 
valóban hátrányos embereknek a szociális ellátásáról. 

Hadd hozzak néhány adatot. Éjjeli menedékhelyben 5676 hely van, időszakos 
és állandó helyszínnel. Hajléktalan személyek átmeneti szállásra 5826, hajléktalan 
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személyek rehabilitációs ellátására 218, hajléktalanok otthonára 446. Ez összesen 
12 166 ellátott helyet jelent, és emellett van még a hajléktalanok nappali ellátása, ami 
7624, és 2018-tól egy úgynevezett vörös kód is életbe lép, amely azt jelenti, hogy 
bármely szociális intézménynek kötelessége megnyitni a helyeit a hajléktalanság előtt 
a hidegre való tekintettel. Tehát azt gondolom, hogy a többi törvénnyel való 
összhangban, ha a 44. §-nak a törvényekhez való illeszkedését nézem, akkor 
mindenféleképpen megvan az egészségügyi törvény, hiszen működnek ellátási, 
területi kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatások, amelyek kifejezetten a 
hajléktalanellátásról gondoskodnak. Tehát, ha törvény törvénnyel és más 
jogszabályokkal való megegyezését vagy ahhoz való illeszkedését nézem, akkor azt 
gondolom, hogy rendben van a dolog. A szabadságjoggal kapcsolatban pedig az 
Alaptörvény egyszerűen a többségnek biztosítja a biztonságos élethez való jogot, és 
elnézést, hogy picit szakmázok, de azt gondolom, hogy a hajléktalanhelyeken a 
fertőzésveszély sokkal nagyobb, és az állandó takarítás, illetve a többség által 
megkívánt helyzet mindenféleképpen megelőzi azoknak a jogát, akik a 
hajléktalanságra hivatkozva tartózkodnak ott.  

Engedjen meg egy személyes családi eseményt: édes unokatestvérem itt lakott 
Pesten hajléktalanként. Feljöttünk, haza akartuk vinni, munkahelyet kínáltunk neki, 
nem jött fel, mert az alkohol és a barátok többet értek, és itt kellett meghalnia, és 
nekünk haza kellett vinni eltemetni. Tehát van olyan családi élmény is, ami 
mindenféleképpen a hajléktalanság olyan típusú felszámolása mellett szól, amit ez a 
kormány-előterjesztés, illetve alkotmánymódosítás generál. Emellett azt gondolom, 
hogy az élhetéshez való jogot pedig a kormány a munkához való joggal, a 
közfoglalkoztatás megszervezésével, a különböző szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás segítésével szintén megoldja, úgyhogy részemről támogatni tudom, és azt 
gondolom, hogy illeszkedik a törvény mindazokhoz az elvekhez, amelyet a 44. § 
megkíván tőle. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további, át szeretném adni az elnöklést Kovács 

József alelnök úrnak, mert szeretnék én is hozzászólni.  
 

(Az elnöklést dr. Kovács József, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót Korózs Lajos elnök 
úrnak. 

 
KORÓZS LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, hogyha 

figyelemmel kísérte, de gondolom, a jegyzőkönyvet meg is kapta a parlamenti 
plenáris vitáról, én kitértem egy aspektusra, ez az utcai szociális munka helyzete és 
annak a kérdésköre. Azért említettem, mert az előterjesztésben gyakorlatilag azt 
feltételezi a szabálysértési törvénytervezet, hogy az már közreműködő, ha valaki 
elfogadja az utcai szociális munkát. És az utcai szociális munka ebben a helyzetben - 
ezt ugye az 1/2000-es szabályozza, itt szinkronban kellene lennie a szociális 
törvénynek és a szabálysértési törvénynek - meglehetősen kacifántos helyzet, mert 
később, hogyha nem működik együtt a kliens, akkor most már nincs pénzbüntetés, 
viszont van közmunka, és van elzárás. De ha az utcai szociális munkással kapcsolatba 
lép, az minősülhet-e olyan közreműködésnek, amely nem kötelezi őt arra, hogy 
elfogadjon az utcai szociális munkán kívül valamilyen más szociális szolgáltatást. 
Legyen ez hajléktalanellátás, legyen ez egészségügyi ellátás, és még sorolhatnám. 
Innentől kezdve, ha az utcai szociális munkát elfogadta, akkor változatlanul ott 
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maradhat az utcán vagy a közterületen vagy az aluljáróban, mert onnantól kezdve ő 
közreműködő.  

Most csak a tipródásomat osztom meg államtitkár úrral. Igaz, hogy Kontrát 
államtitkár úr egy ilyen kvázi viszonválaszában – mert ez nem interpelláció volt, de 
mégis csak szót kért menet közben – utalt rá, hogy itt ebben a helyzetben nagy 
valószínűséggel más hatóságok számára is valamilyen protokollokat ki kell dolgozni, 
hiszen itt többféle közreműködésről is szó van, és ehhez képest más jogszabályokat is 
módosítani kell. Tehát, hogy protokollokat állítanak fel más intézkedésre jogosult 
hatósági személy számára, akkor nagy valószínűséggel más jogszabályokat is ennek 
megfelelően ki kell igazítani. Ugyanis, ha csak az a verzió áll fenn, hogy a hajléktalan 
elfogadja közreműködőként a szociális munkást, és változatlanul ott marad a 
közterületen, akkor meg jogsértő állapotot rögzítenek ebben a helyzetben. Tehát itt 
érdemes tovább gondolni ezt a részét is a dolognak. Mindamellett természetesen 
mindannyian mondjuk, hogy senki számára nem jó megoldás, ha bárki is az utcán 
kénytelen élni vagy olyan közterületen, ahol a lakhatás feltételei nem biztosítottak. A 
hajléktalan ember méltóságát is figyelni kell ebben a helyzetben. Én mégis csak annak 
a pártján állok, hogy megerősítem, amit a parlamenti vitában is elmondtam, hogy 
véleményem szerint rendészeti eszközökkel megoldani ilyen szociális problémákat 
nem lehet. Arra is utaltam, hogy voltak a kormánynak kezdeményezései, én ezt nem 
vitatom el, csak azok nem voltak elég hatékonyak. Ilyen volt az ócsai program, amely 
tudomásom szerint bebukott, nem tudtak továbblépni ebben a kérdésben, de 
ugyanilyen volt a magáncsőd intézménye, amit a KDNP-frakció hozott a parlament 
elé, mert csak néhány száz családon tudott segíteni. Ott is elmondtuk, államtitkár úr, 
hogy ilyen feltételek mellett sem a pénzintézetek, sem a kliensek nem fognak új 
szerződést kötni, mert gyakorlatilag megoldatlan marad a lakhatás és a hitel 
visszafizetése a kliens részéről. És ilyen a Nemzeti Eszközkezelő is, mert ott a 36 ezres 
kvótát – tudomásom szerint – kimerítették, és nincs új lehetőség arra, hogy újabb 
szerződéseket kössenek, mármint, hogy bérlőként bent maradhasson valaki az 
ingatlanában, amelyet az állam számára megvásárolt.  

Éppen ebből adódóan azt is hozzáteszem, és én itt be is fejezem, hogy nem 
véletlen, hogy az utcán élők ilyen nagy számban vannak jelen a közterületeken. 
Kedves Barátaim! Az MNB statisztikája szerint, és hangsúlyozom, én nem az általános 
vitát akarom megismételni: 122 olyan család van, akinek 90 napon túli tartozása van. 
Az MNB nyilvántartása szerint: 122 ezer család. Tehát itt beláthatatlan, hogy 
mennyien fognak kikerülni ismét hajlék nélkül az utcára. 

Itt én be is fejezem a mondókámat, azt látom, hogy két olyan európai uniós 
jogszabály is van, ahol lehetne kutakodni a kormánynak. Az egyik az Európai Szociális 
Charta és annak a 31. §-a, amelyik egyértelműen foglalkozik azzal, hogy a lakhatás 
biztosításának a feltételeit egyértelműen a kormány teremtse meg, a másik pedig a 
göteborgi nyilatkozat. Ez itt volt a múlt év novemberében. Egyértelműen kitér a 
göteborgi nyilatkozat arra – és az egyik ugye jogszabály, a másik pedig egy közös 
állásfoglalás, de ugye a göteborgi nyilatkozatban is aláírta a magyar miniszterelnök a 
novemberi csúcson - hogy igenis Magyarország kötelezettséget fog vállalni a lakhatás 
problémáinak a megoldásában. És nem gondolom azt, hogy ezek a rendészeti 
eszközök azok, amelyek ezt megoldják, ugyanis nyilvánvalóan látszik, hogy lakhatási 
válság van az országban. Nagyon komoly lakhatási válság van az országban. 
Köszönöm szépen.  

  
ELNÖK: Az ülés vezetését visszaadom elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Korózs Lajos, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
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KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: További 

felszólalók? Tordai urat, ha kíván szólni, akkor meg kell szavaztatnom, de jelezze! 
Akkor igen! Aki egyetért azzal, hogy a képviselő úr szót kapjon? (Szavazás.) Jó, 
mindenki egyetért. Képviselő úr! Házszabályszerűséget vizsgálunk!  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a képviselőtársak nagyvonalúságát. 

Azt hiszem, tartalmi értelemben sok újat nem tudok hozzátenni. Nekem is 
meggyőződésem, hogy nemzetközi jogból fakadó kötelezettségeknek ez a szabályozás 
nem tesz eleget. Egyedül arra szeretnék itt sort keríteni, hogy kihasználva, hogy hátha 
itt tudunk kapni érdemi válaszokat, mert ugye a kormány részéről vannak olyan 
szakemberek, akik adhatnak választ azokra a dilemmákra, amik itt többünket 
kínoznak. Én helyettes államtitkár úrhoz és főosztályvezető asszonyhoz fordulnék, ha 
van erre mód. Három egyszerű kérdésem van. Az egyik, hogy mi változik a tényleges 
eljárások során, hiszen kb. két és fél éve egy ehhez tartalmában nagyon hasonló 
szabályozás van érvényben, és a rendőrség, a Belügyminisztérium alá tartozó 
rendőrség gyakorlatilag nem hajt végre az életvitelszerű utcán tartózkodással 
kapcsolatos intézkedéseket.  

A másik kérdés, hogyha az a politikai mondás, hogy …. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, az általános vitát ne folytassuk le.  
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): De nem kaptunk érdemi válaszokat az általános 

vitában, én azt gondolom, hogy most lehet a bizottságban nem politikai, hanem 
szakmai szinten beszélni erről a kérdésről. (Kovács Sándor: Ügyrendi!)  

 
ELNÖK: Ügyrendi, parancsoljon, Kovács képviselő úr! 
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tordai képviselő úr nem 

tartotta be a szabályokat, és azt gondolom, hogy meg kell vonni tőle a szót, és 
ügyrendi szavazásra bocsátom a kérdést, mivel nem a törvény illesztését, hanem az 
általános vitához való visszatérést tartotta szem előtt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Erről szavazni nem kell, az elnök hatáskörében megadhatja a szót, és 

elveheti a szót. Figyelmeztetem képviselő urat, hogy a házszabálynak való 
megfelelésről beszéljünk, és semmi másról. 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Jó. Ez esetben majd akkor a folyóson 

érdeklődöm a részletekkel kapcsolatban, és köszönöm a lehetőséget. Részemről ennyi 
volt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további megszólaló? Ismételt felszólaló 

Lukács alelnök úr. 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Igen, csak egy dolgot tegyünk a 

helyére: az Alaptörvény – és Kovács képviselőtársamnak válaszként egyetlenegy 
mondat lesz -, az Alaptörvénynek az egész szellemisége nem azt tükrözi, és nem azt 
kell tükröznie, amit ön mondott, hogy a többség akaratát fejezi ki. Az Alaptörvény a 
többség által alkotott, de lényegében az egész társadalomra és egyébként kiemelten a 
kisebbségnek, tehát akik véleménykisebbségben vannak, az ő álláspontjuk védelmére, 
az ő jogaiknak a kiteljesedésére is van. Csak korrigálni szerettem volna, amit 
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mondott, hogy az Alaptörvénynek pont kifejezetten más a célja. Az a célja, hogy 
tiszteletben tartva egyébként a mindenkori bármilyen témában vagy véleményben 
kisebbségben maradó embereknek a véleményét, egy olyan keretrendszert adjon, ami 
megfelelő. A többit pedig elmondtam. Ezt csak helyreigazításként mondtam. De ezen 
nyilván vitatkozhatunk vagy tudunk eszmét cserélni, ez nem az a kardinális kérdése a 
mostani ülésnek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további megszólaló? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, az 

előterjesztőnek adom meg a lehetőséget a reflexióra.    
 

DR. BODNÁR BENCE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 
elnök úr. Az alapjogi keretek között maradva, de egy pár olyan kérdésre, ami esetleg 
információként szolgálhat - részletes vita helyett - válaszolok. Az Alaptörvény 
módosítása az, ami indukálja ezt a szabálysértési törvénymódosítást, az annak való 
megfelelést szolgálja. Továbbra is tartalmazza azokat az úgymond menekülési 
útvonalakat a szabálysértési törvény szemszögéből elkövetőknek, amelynek alapján 
önkéntesen felhagyhat a tevékenységgel. Ezt teheti úgy, hogy bemegy az 
ellátórendszerbe, erre utal egyébként ez a közbeiktatott (2) bekezdés a szövegben, ezt 
vizsgáljuk, hogy hogyan lehet egyértelművé tenni, de ugye itt a törvény feltételt szab, 
hogy el kell hagyni a helyszínt. Mármint, ahol az életvitelszerű tartózkodás 
megvalósul. Nyilvánvalóan ennek végrehajtási rendeletei készülnek majd, 
nyilvánvalóan rendőrségi protokoll készül, ahogy most is van egyébként. Itt is be 
vannak vonva a karitatív szervezetek, és a hatályos gyakorlat szerint is ez a rendszer 
fel van állítva. Nyilvánvalóan azzal, hogy elzárásos szabálysértéssé válik a tényállás, ez 
az eljárásrendet megváltoztatja. Miért válik elzárásossá? Ugye, az volt a kormány 
döntése, hogy a pénzbírsággal való fenyegetettséget meg kell szüntetni. Alapvetően a 
szabálysértési tényállás, ha valaki vállalja, és képes rá, a közérdekű munkára fókuszál. 
Tehát, ha valaki nem működik együtt, és nem hagy fel a … ugye, a szabálysértési 
törvény szempontjából mondom, ezért nézzék el nekem, hogyha elkövetőt mondok, 
tudom, hogy ez egy kicsit erős, de ettől még elkövetőről van szó, tehát abban az 
esetben, ha nem működik együtt, akkor indul be úgymond a rendőrségi szabálysértési 
eljárásrend. Egyébként közben a kérdésre, hogy mi változik az eljárásrendben: azzal, 
hogy elzárásos lett a szabálysértés, őrizetbe vételre kerülhet sor, gyorsított bírósági 
eljárásra kerülhet sor, tehát önmagában az általános szabályok lesznek alkalmazhatók 
erre a tényállásra, mindarra, ami egyébként az elzárással is sújtható.  

Hozzáteszem, hogy itt is tesz eltérést a szövegjavaslat a tekintetben, hogy csak 
akkor szabható ki az elzárás, ha a közérdekű munkának akadálya van, tehát, ha nem 
vállalja az elkövető, vagy ez egyéb okból kizárt. Eljárási akadály, ha nem képes rá, ha 
később a foglalkoztathatósági szakvéleményben odáig jutna az ügy, derülhet ki. 
Nyilvánvalóan ez mind az elzárás, mind a közérdekű munka kiszabásának akadálya. 
Ha ilyen helyzetben van, olyan állapotban van egy ember, akkor ezt nem lehet 
végrehajtani, ez az eljárás megszüntetésével fog járni. De alapvetően a szellemiség 
ugyanaz maradt, ami korábban is volt, hogy minél több ponton az eljárás során az 
ember önkéntesen ki tudjon menni a szabálysértési rendszerből, és megkapaszkodjon 
az ellátórendszerben.  

A kormány álláspontja szerint az ellátórendszer alkalmas arra, hogy ő ennek 
megfeleljen, nyilvánvalóan kell időt hagyni, hogy mi történik, mást mondanak, 
nyilvánvalóan akkor a kormány fog döntést hozni. Ezt most én önöknek nem tudom 
megmondani, hogy van-e ehhez a kormánynak hatásköre. 

Az Alaptörvénnyel való összhangot nyilvánvalóan nem fogjuk itt eldönteni, 
azonban azt látni kell, hogy az Alaptörvény a tilalmazással és a közterületeknek az 



 13 

emelt védelmével nyilvánvalóan a korábbi helyzethez képest emelte a védelmi szintet, 
ami azt jelenti, hogy a szankcionálás mellé állt. Tehát ennyiben teljesen egyetértek az 
elnök úrral, hogyha itt nincs szankcionálás, akkor nem felelnénk meg az Alaptörvény 
rendelkezésének. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Főosztályvezető asszony kíván-e szólni? Amennyiben nem, vagy nincs 
több reflexió, a vitát lezárom. Szavazások következnek. Döntés a részletes vita 
lezárásáról. Ki az, aki támogatja a részletes vita lezárását? (Szavazás.) 9 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy lezárta a bizottság a részletes vitát. 

Döntés a jelentés benyújtásáról. A jelentés tartalmazza annak megállapítását, 
hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Ki az, aki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés 
benyújtását? (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. 
Megállapítom, hogy a bizottság 9 igennel, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. A bizottsági előadók állítása következik. 
Kíván-e a bizottság többségi előadót állítani? Kovács Sándor képviselő urat 
javasolják. És kíván-e a bizottság kisebbségi előadót állítani? Kíván. (Dr. Lukács 
László György: Én nem akarom megosztani, egy személy vigye.) Akkor Korózs 
Lajos, a jegyzőkönyv számára. Kovács Sándor a többségi és Korózs Lajos a kisebbségi 
előadó. A napirendi pont tárgyalását lezárom. Nagyon szépen köszönöm a kormány 
képviseletében rendelkezésünkre álló kollégák részvételét.  

Egyebek 

Egyebek között van-e valakinek közérdekű bejelentése? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, a bizottsági ülést… 

 Az ülés berekesztése 

Nagy valószínűséggel nem lesz bizottsági ülésünk, mert a költségvetéssel és az 
adótörvényekkel kapcsolatosan nekünk nincs több kötelezettségünk, úgyhogy, ha 
nem ragaszkodnak hozzá képviselőtársaim, akkor nem hívom össze a bizottsági ülést 
már a rendkívüli ülésszakban. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

  Korózs Lajos  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


