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Napirendi javaslat  
 

1. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat (T/4663. szám) 
(Általános vita) 

2. Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4657. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: az 
Európai Szociális Charta fennállásának ötvenedik évfordulójáról, valamint az 
annak megsértésével kapcsolatos kollektív panaszok benyújtásának 
megnyitásáról szóló határozati javaslat (H/4684. szám) (Dr. Schiffer András, 
Kaufer Virág és Szabó Timea (LMP) képviselők önálló indítványa) 

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)  
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
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Bertha Szilvia (Jobbik) 
Egyed Zsolt (Jobbik)  
Kaufer Virág (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Spaller Endrének (KDNP) 
Dr. Nemény András (MSZP) megérkezéséig Kaufer Virágnak (LMP) 
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) megérkezéséig Egyed Zsoltnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Hulák Zsuzsanna nyugdíjbiztosítási főreferens (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium) 
Dr. Bognár Lajos főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium) 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Ese Ferenc jogász (Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete) 
Dr. Nagy Renáta ügyvivő (Belügyi Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete)  
Dr. Miskolczi Barna főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot mindenkinek. Köszöntöm a bizottság tagjait. A mai bizottsági ülésünket 
megnyitom. Szemmel látható, hogy a bizottság határozatképes, a jelenléti ívet mindjárt 
megkapom.  

A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot. A meghívóban az egyebekkel 
együtt négy napirendi pont szerepel. Közben alelnök úr jelezte felém, hogy a harmadik 
napirendi pont levételét javasolják. Ezen az ülésen ne kerüljön sor a tárgyalásra, gyakorlatilag 
erről van szó. Alelnök úr, kérdezem, hogy kiegészítést kíván-e tenni.  

Kara Ákos napirend-módosító javaslata 

KARA ÁKOS (Fidesz): Annyit tennék hozzá, hogy ha elnök úr, lehetőséget adsz rá, 
tekintettel, hogy egyeztettem a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárával, és akkor ő 
mondana két mondatot.  

 
ELNÖK: Hogyne! Természetesen! Köszönöm szépen. Megadom a szót.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Áttekintettük a javaslatot, ugye ez több tárca szakterületét érinti, 
így a jelenlegi Nemzeti Erőforrás Minisztériumét és a Nemzetgazdasági Minisztériumét is. 
Nekünk ahhoz, hogy tárcaálláspontot alakítsunk ki vagy pláne kormányálláspontot, egy 
ratifikációs folyamat megkezdésével időre volna szükségünk, hogy ezt megismerjük. 
Áttekintenénk ennek az anyagi és a személyi vonzatait és akkor tudnánk felelősen nyilatkozni 
abban a témában.  

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Tehát magyarra fordítva a szót, nem a témát 

akarják kilúgozni és elfelejteni, hanem egy-két hét türelmet kérnek. Ugye?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Egyeztetünk a tárcákkal, és ahogy jutottunk valamilyen konklúzióra, akkor jelezni fogjuk. 
 
ELNÖK: Igen, igen, csak egy dolgot szeretnénk, az pedig az, hogy ne olyan témaként 

kerüljön terítékre ez a dolog, mint például a hétvégén történő munkavégzés kérdésköre, amely 
tekintetében volt ígérvény, hogy jövünk vissza a bizottság elé kormányálláspont kialakulása 
után. Nem emlékszem, hogy hány hónapja, de 4-5 hónapja biztos ebben a kérdéskörben 
semmi elmozdulást nem tapasztalunk. Ugye nem ezt a választ akarja megerősíteni, hogy ezt a 
folyamatot fogja…?  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A bizottság igényének megfelelő időpontban visszahozzuk.  
 
ELNÖK: Ez egy nagyon jó válasz, elfogadható válasz a részünkről. Mi ezt igényelni 

fogjuk rövid határidőn belül. Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Ezt javasoltam volna, hogy időt ne 

határozzunk meg, és államtitkár úr pedig a többit elmondta.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az igényünket pedig fenntartjuk, hogy ezt tárgyalni 
akarjuk, és minél hamarabb. Ezt jelezni is fogjuk többször, és hát reméljük, hogy a kormány 
részéről a fogadókészség úgy, ahogy helyettes államtitkár úr mondta, ez adott lesz. Köszönöm 
szépen. A helyettesítések bediktálására kerítek sort: Kara Ákos alelnök úr helyettesíti Varga 
József alelnök urat, Karvalics Ottót Spaller Endre képviselőtársam, Nemény Andrást Kaufer 
Virág és Kiss Pétert jómagam, valamint Bertha Szilviát pedig Egyed Zsolt helyettesíti. Így 18 
kézzel megyünk tovább. Tárgyalási időkeret meghatározására teszek javaslatot. Azt javaslom 
képviselőtársaimnak, hogy így, hogy az egyebekkel együtt három napirendi pontunk maradt, 
alelnök úr is egyetért, akkor azt javasoljuk a bizottságnak, hogy nagyjából egy órában 
foglaljunk álláspontot. Tehát fél 12 körül a bizottság ülését szeretnénk zárni. Arra kérem 
képviselőtársaimat is, meg a vendégeinket is, az előadóinkat is, hogy ezt számításba véve 
végezzük a munkánkat. Természetesen a szokásjogon alapulva ellenzék elsődleges 
megszólalásával nagyjából az időkeretek azonosságának a fenntartásával megyünk, ahogy 
szoktuk a dolgokat végezni.  

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról 
és a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat (T/4663. szám) (Általános vita) 

Az első napirendi pontunkra, annak a tárgyalására térnénk rá. Ez az első a korhatár 
előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságokról szóló, T/4663-as számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága. 
Ennél a napirendi pontnál az előterjesztő a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében 
Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető asszony, Hulák Zsuzsanna nyugdíjbiztosítási 
főreferens asszony és Pánczél Áron, ő nincs jelen, jogi referens, a Belügyminisztérium 
részéről dr. Bognár László főosztályvezető-helyettes urat köszöntöm, valamint a Honvédelmi 
Minisztérium részéről dr. Dankó István, másik bizottságban van, tehát ő nincs. Köszöntöm 
még a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete képviseletében dr. Ese Ferenc jogász 
urat, és a Belügyi Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete képviseletében dr. Nagy Renáta 
ügyvivő asszonyt. Már most jelzem, hogy szólni szeretnének, és természetesen úgy 
gondolom, hogy a bizottság nem fogja ebben őket gátolni, de mivel ehhez a bizottság 
támogatása kell, ezért ezt most meg is teszem, megkérdezem a bizottság tagjait. (Kara Ákos 
bólogat.) Köszönöm szépen, az egyetértést alelnök úr megerősítette.  

Javaslom, hogy a szokásjog alapján megint csak a vitában a jobb időfelhasználás 
érdekében az álláspontok, a kérdések, észrevételek egy körben történjenek. Elfogadható a 
bizottság tagjai részéről? (Nincs ellenvetés.) Igen, úgy látom, tiltakozás nincs. Akkor e szerint 
végezzük a feladatunkat. Az előterjesztőnek adnám meg a szót.  

Asztalosné Zupcsán Erika előterjesztése 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  

Az az anyag, ami benyújtásra került, egy nagyon hosszú munka eredménye, és önök 
tudják, hogy a nyugdíjrendszer egy nagyon szerteágazó, sokrétű ellátást takar. A 
nyugdíjrendszernek vannak elemei, amelyek tulajdonképpen önálló működésre is alkalmasak 
voltak. Ebből a sokrétű és szerteágazó rendszerből kellett azon elv alapján, hogy a 
Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése érdekében nyugellátást csak a 
nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani, és folyósítani, egy olyan munkát elvégezni, 
amelyben két különböző állományt, két különböző csoportot kellett tudni egyszerre kezelni. 
Az egyik a civil korhatár előtti nyugdíjak, a másik a szolgálati nyugdíjak kérdése. A civil 
korhatár előtti nyugellátáshoz tartozik az előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezmény, a 
művész-, bányásznyugdíj, a polgármesterek és országgyűlési képviselők nyugdíja, valamint a 
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korengedményes nyugdíj is. Tehát, ha csak a felsorolást nézzük, akkor is látszik, hogy bizony 
ez egy nagyon sokoldalú egyeztetést igénylő feladat volt.  

Az önök által ismert előterjesztés azt tartalmazza, hogy a korhatár előtti nyugdíjak 
tekintetében egy egységes elv, hogy korhatár előtti nyugellátás 2012. január 1-jétől már nem 
lehetséges. Új nyugdíjként megállapításra nem kerülhet sor. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
azokat, akik most nyugdíjban vannak, vagy akik valamilyen szempontból jogosultak lennének 
a következő időszakban ilyen típusú ellátásra, ne kapnának ellátást. Ez azt jelenti, hogy ha 
kapnak, azt nem nyugdíjként fogják kapni, hanem korhatár előtti ellátásként, aminek a 
Nyugdíjbiztosítási Alap lesz a forrása, hanem a Szociális Alap. Éppen ezért az átmenet 
kezelésére különböző szabályokat kellett létrehozni, amit a törvénytervezet tartalmaz.  

Ha a közeljövőben az érintettek a nyugellátásra számíthattak, azoknak a továbbiakban 
is lesz korhatár előtti ellátása. A civil nyugdíjak esetében egy teljesen eltérő kört kellett 
kezelni, ott tekintettel arra, hogy nyugdíjkorhatár előtt kettő, illetve három évvel vannak 
korhatár előtt a jogosultak, ezért ott nyugdíjcsökkentés nem keletkezik, emelés azonban lesz. 
A nyugdíjasok, illetve akik 2012. január 1-jétől kapnak ellátást, ők nem minősülnek majd 
nyugdíjasnak, de egészségügyi ellátás mindenkinek jár. Munkavégzés mindkét körre 
engedélyezve van a törvénytervezet szerint, de egységesen. A minimálbér 18-szorosáig 
végezhető munka. A törvénytervezet azt tartalmazza, hogy a feketemunka-végzés esetén igen 
szigorú szabályokkal kell számolni. A szolgálati nyugdíjak átalakítása hasonló elvek alapján 
történt, mint a korhatár előtti nyugdíjak átalakítása. Itt is ugyanaz az elv, hogy 2012. január 1-
jétől új megállapítás nincs, az átmenet kezelésére azonban speciális szabályok kerültek 
kidolgozásra. Aki az 57. évét betöltötte, az a továbbiakban öregségi nyugdíjasnak minősül, 
aki 25 év szolgálati idővel rendelkezik, annak rögzítésre kerül a szolgálati idő és a 
megszerzett jogok is.  

Január 1-jétől a szolgálati járandóságot csökkenteni kell az adó mértékével és 
nyugdíjemelés is jár hozzá, tehát 4-5 év alatt ez kifejti hatását. A járandóság összege a 
csökkentés után sem csökkenhet az évi minimálbér másfélszerese alá, ugyanúgy nem 
minősülnek nyugdíjasoknak, mint ahogy a civil esetben sem, de egészségügyi ellátás jár neki, 
és a munkavégzés szabályai azonosak a civil nyugdíjasokkal. Ha valaki, és ez mindkét 
állományra igaz, a nyugdíjkorhatárát betölti, akkor nyugdíjat csak akkor kell neki 
újraszámítani, ha legalább egy év szolgálati időt is szerzett.  

A fegyveresek esetében a rögzített nyugdíj és az új nyugdíj-megállapítás között lehet 
eltérés, ebben az esetben választhat, hogy melyik nyugdíját szeretné a következőkben. Én azt 
gondolom, hogy nagyvonalakban a törvénytervezet ezt tartalmazza, természetesen majd a 
kérdések alapján tudunk továbbmenni.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Kérdezem, hogy kinek van 
kérdése, észrevétele. Bertha Szilvia, parancsoljon!  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én rögtön egy kérdéssel 

kezdeném, hogy az rendben, hogy rögzítésre kerül a szolgálati idő, illetve a szerzett jog, de az 
hol van benne, hogy ezzel miként tudnak majd élni adott esetben. Illetve hogy, ami a 
bányásznyugdíj kapcsán van, az tulajdonképpen egy viszonylag korrekt kivezetése a 
rendszernek, ha már minden áron meg akarják szüntetni ezt a rendszert, de ez csak a 
bányászokra él, hiányoljuk azt, hogy a korkedvezmény és korengedmény kapcsán a már 
megszerzett jogokkal való későbbi, tehát, hogy ezekkel lehessen élni. Csak példaként, valaki 
25 évet ledolgozott három műszakban, akkor ezzel öt évnyi korkedvezményre lett jogosult. 
Azonban az nincs benne, hogy ha most még csak 50 éves, akkor ezt a jogát elveszíti. Tehát 
valójában mégis csak van benne visszamenőleges. Erre kérnék majd egy hivatkozást, hogy ez 
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hol van benne. Illetve pont ezért ezt egy diszkriminációnak találjuk benne, de várom a 
megnyugtató választ, hogy ez mégis miért nem az. Illetve, ha a nyugdíjkassza profiltisztítása 
volt a cél, akkor ezt ez mégsem valósítja meg, hiszen rögtön azzal kezdődik maga a 
törvényjavaslat, hogy megszűnnek az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjak, kivéve, és 
akkor felsorolják, hogy hol vannak mégis az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjak. Tehát 
valójában nem értjük, hogy hogyan gondolják, hogy ez profiltisztítás volt, mikor valójában 
nem az volt. Ezt nagyon egyszerűen meg lehetett volna oldani, a 65 év alattiakat egy külön 
alapba pakolni, és akkor egy 10-15 év alatt kifutott volna az egész rendszer. Az tényleg 
profiltisztítás lett volna, ez nem igazán az. Illetve számos helyen nincs összhangban 
nemzetközi, illetve uniós joggal, sőt helyenként talán az alkotmánnyal sem. 

Amit még külön kiemelnék, az a büntető klauzula jellege a feketefoglalkoztatás 
kapcsán, amit tényleg büntetni kell, és ellenőrizni, csak ilyen mértékű büntetés, hogy 
jogelvonással büntetni egy teljesen más típusú elkövetett bűnért, ez önmagában is egy 
nonszensz dolog, másrészt Ptk.-ban szabályozni büntetőjogi kategóriát, merthogy ilyen 
mértékű büntetést bírósági határozattal lehetne valójában csak kiróni, ez egy teljes kavara 
valójában a jogrendszernek, és ez így a magyar, illetve a nemzetközi jogrendszerben is 
ismeretlen. Köszönöm, röviden ennyi most.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon nem látok jelentkezőt. Ellenzéki 

oldalon Nemény András képviselőtársam, parancsolj! 
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Kérdéseim lennének, 

egyrészt az előbb elhangzott feketemunkához kapcsolódóan. Hogyha megszüntetik a jogosult 
ellátását a feketemunka-végzés miatt, akkor mikor hathat újra támogatást, vagy mi lesz vele? 
Mi történik, hogyha nem tudja kifizetni az előző éveinek a teljes összegét? Másrészt ki 
számolja ki a szolgálati állandóság adóját, ki vonja le, ki fizeti be? És egy olyan típusú 
kérdésem is van, hogy miért nem készült háttértanulmány arról, hogy pontosan mennyi 
embert és miként érint a változás. Mekkora kiadáscsökkentést remélnek ettől a változástól?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon nem látok jelentkezőt. Akkor Kaufer 

Virágnak adom a szót. 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egyetlen kérdésem 

lenne, és ez a rokkantnyugdíjakra vonatkozik. Ez a rendszer mennyiben érinti, hogyan fog 
változásokat előidézni a rokkantnyugdíjasok helyzetében, és hogyan viszonyul ez ahhoz a 
felülvizsgálati folyamathoz, amiben jelen pillanatban a kormány dolgozik. És itt jelezném, 
hogy egy rehabilitációs albizottsági ülésen ezt részletesen tárgyalni kívánjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon nem látok. Ellenzéki oldalon Bertha 

Szilviának még egyszer visszaadom a szót. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Bocsánat, csak közben még egy kérdés felmerült, hogy 

azt is rögzíti a javaslat, hogy azok, akik tulajdonképpen egészségkárosodás vagy sérülés miatt 
lettek alkalmatlanná minősítve, azoknak megmarad a nyugdíj, csak más lesz a neve. A gond 
az, hogy nagyon sok esetben, mivel nem volt korábban jelentősége a szolgálati nyugdíj 
megállapítása szempontjából, hogy a meglévő betegségek, sérülések mennyiben függenek 
össze a szolgálattal, ezért, bár hivatalból elő volt írva, de nem készültek el ezek a határozatok. 
Tehát arra lehet számítani, hogy amennyiben ilyen kitétel lesz, hogy azok, akiknek ilyen 
határozattal bizonyítható, hogy a betegségük összefüggésben áll a szolgálattal, akkor perek 
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ezreit fogják indítani, ugyanis hivatali mulasztás történt, és nem készültek el ezek a 
határozatok. Ezért nem az alanyokon múlt. Tehát itt van egy ilyen érdekes visszásság.  

Illetve mi lesz azokkal, akik nem olyan szinten szenvedtek egészségkárosodást, de 
annak a következményes romlása kapcsán ma már alkalmatlanok szolgálatra. Azoktól is meg 
fogják vonni, vagy azokkal mi lesz 57 év kor alatt? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szedlák Attila képviselőtársam! 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Kettő kérdésem lenne, vagy inkább két részre 

bontanám a kérdésemet. Az egyiket talán Bertha Szilvia említette fel, a bányászokat, de azt 
hiszem, hogy vannak a bányászok mellett a vegyiparban dolgozók. Ahonnan én jöttem, nagy 
vegyi üzem létezett, illetve létezik. Ez Balatonfűzfő, és azt szeretném megkérdezni, hogy az 
ott megszerzett jogokkal mi fog történni, azokkal, akik most 50-52 évesek.  

A másik pedig arra irányul, hogy ha valaki úgy dönt, hogy egy-két éve van a 
nyugdíjig, és inkább konkrétan 2012. január 1-jétől vagyok erre kíváncsi, tehát úgy dönt, 
hogy egy-két éve van a nyugdíjig, és mind a munkáltató, mind a munkavállaló azt mondja, 
rendben van, hadd menjen nyugdíjba, és a munkáltató kifizeti, mert ma is így történik, hogy a 
hátralévő részre a nyugdíjfolyósító által meghatározott nyugdíjat megállapítják, és hogy ez tíz 
vagy tizenöt hónap, ezt egy összegben befizeti a munkáltató, kvázi kára nem esik az államnak 
ebből, hiszen befizetésre kerül ez az összeg, ami még hátra van a nyugdíjáig, és mellette a 
munkáltató még fel is tud venni embert. Tehát a munka világából újra egy embert be tud 
hozni, magyarul az a kérdésem, hogy mi fog történni 2012. január 1-je után ezen 
csoportokkal.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Akkor 

még én szeretnék kérdezni hármat. Az egyik egy általános kérdés, hogy a korhatár előtti 
nyugdíjak átcsapnak úgymond a korhatár előtti ellátás kategóriájába. De hát itt elég sok 
jogintézményről van szó, az előrehozott öregségi nyugdíjtól kezdve a csökkentett összegű 
előrehozotton keresztül, a korkedvezményes, korengedményes, nem akarom ismételni, és 
felsorolni mindegyiket.  

Mi van nem 2012-ben, ’15-ben, ’16-ban? Távlatában nézzük a dolgokat! Ezeket 
elfelejti a rendszer? A kérdés is erre vonatkozott a bányásznyugdíjak kapcsán, de általában 
vettem, vagy/és abban a tekintetben változik csak, ami arról szól, hogy a korhatár előtti 
nyugdíjak rendszere a korhatár előtti ellátások irányába megy.  

A második kérdés az arról szól, hogy 2008, ha jól emlékszem 1. hó 1-je előtti 
időszakok esetében is a munkavégzés kapcsán a minimálbér 18 havi összegét nem haladhatja 
meg a megszerzett jövedelem összege, egyéb peremfeltételek vannak még, de a lényeg az, 
hogy mi indokolja a 2008. január 1-jei állapot előtti kérdéskörnek a vizsgálatát.  

A harmadik pedig akkor, amikor a korhatár előtti ellátások kérdésköréről beszélünk, 
akkor itt elég sokfajta jogcímen lehetett igénybe venni, például a polgármesterek, az 
országgyűlési képviselők, a polgármesterek, ha jól emlékszem, 7 év korkedvezményt, az 
országgyűlési képviselők öt év korkedvezményt… (Közbeszólás.) igen, de az alapja ez volt a 
történetnek. És ha emlékeim nem csalnak meg, akkor a törvénytervezetben az áll, hogy szja, 
tehát most a 16 százalékos mértékű kulccsal számított adó az országgyűlési képviselők 
levonásokat eszközöl, nem olvastam, nem emlékszem rá, hogy mi van a polgármesterekkel, 
de a különbségtétel alapját szeretném kérdezni. Számomra nem oly’ messze van a két 
kategória egymástól. Vagy épp az egyik sem vagy épp mind a kettő, vagy nem tudom, hogy 
miért így, ahogyan. Köszönöm szépen. Ha más egyéb kérdés, észrevétel nincs, akkor 
visszaadom az előterjesztőnek a szót. 
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Asztalosné Zupcsán Erika válaszadása 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy rögtön azzal kezdjem, hogy megosztanánk a válaszadás 
lehetőségét, természetesen, a szolgálati nyugdíjra vonatkozó kérdéseket majd főosztályvezető-
helyettes kollégám fogja megválaszolni.  

Nagyon örültem annak a felvetésnek, amikor a képviselő asszony azt mondta, hogy a 
bányásznyugdíjak esetében egy korrekt kivezetést próbáltunk a javaslatba tenni, és azt 
szeretném mondani, hogy az egész törvényjavaslattal egy korrekt kivezetést szerettünk volna 
biztosítani, nemcsak a bányászok esetében, hanem a teljes előrehozott, illetve a teljes korhatár 
előtti nyugdíjak esetében. A profiltisztításnál, hogy a nők 40 miért maradhatott benn, arra egy 
igen egyszerű szakmai választ tudok adni. Nevezetesen nyugdíjszakmai szempontból a 
normális járulékmegalapozás úgy történik, hogyha az élete során az ember kétharmad részben 
járulékfizető és egyharmad részben ellátás-igénybevevő, akkor az megalapozza az ő ellátását, 
ezért ha valaki 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, ami ugye nem szolgálati időt jelent, 
hanem munkavégzést jelentős részben, ezzel azt gondoljuk, hogy megalapozta azt az ellátást, 
ami a későbbiekben számára történik. Tehát ilyen szempontból, profiltisztítás szempontjából 
sem egy olyan kivétel, amit a nyugdíjrendszer ne tudna kezelni. Az összes többi esetben nem 
járulékkal megalapozott ellátásokról van szó. Gondolom, az elnök úr emlékszik még arra 
hogy az előrehozott öregségi nyugdíjak megváltoztatása nem ez az első alkalom, hogy a 
parlament elé kerül, hiszen ezt néhány évvel ezelőtt is tárgyalta akár ez a bizottság is, és 
ennek az a magyarázata, hogy hiába van korhatáremelés, hogyha nincs mellette a korcentrum 
emelése is, és addig, ameddig mindenféle kedvezményekkel lehetőséget biztosítunk, hogy 
bárki hamarabb el tudjon menni a korhatáránál nyugdíjba, addig ezt a korcentrumot nem is 
lehet megváltoztatni.  

A büntető klauzula kérdésében valószínűleg egyetértünk abban, hogy ez egy nagyon 
nehéz büntetési javaslat, de azért itt arra kellene talán koncentrálnunk, hogy büntetés csak 
akkor keletkezhet, ha a bűn elkövetődik. Tehát én tekintettel arra, hogy itt a kormányzat 
szándéka az, hogy a feketemunka ne terjedjen, ilyen értelemben a büntetés – még egyszer 
mondom – akkor válik érvényessé, ha már volt mit büntetni. Hogy mikor kaphat újra? Akkor 
kaphat újra, amikor a korhatárát betöltötte. Tehát akkor természetesen újraszámítják a 
nyugdíját, és lesz nyugdíjjogosultsága.  

A rokkantnyugdíjak kérdése ennek az előterjesztésnek nem része, tehát itt nem kell 
erre válaszolnom.  

A bányásznyugdíjak esetén mint nyugdíj, megszűnik ott is, és minden korhatár előtti 
ellátásnak ez a lényege, hogy január 1-jétől mint nyugdíj szűnik meg. Ez nem jelenti azt, hogy 
a jogosultságok elvesznének. A jogosultságok a továbbiakban érvényesítésre kerülnek, 
ugyanazzal a kiszámítási módszerrel, mint ahogy a nyugdíjat számították ki, csak ez korhatár 
előtti ellátásként fog megjelenni. A vegyipar esetében még azt is hozzá kell tennem, illetve 
más korkedvezményes kérdés esetében, és akkor itt most egy percre csak kitekintenék: ugye 
korkedvezmény akkor jár valakinek, ha egészségre ártalmas munkahelyen végzett 
tevékenységet. Azért mondom el, mert sokszor keverjük a korkedvezményt, a korengedményt 
és az előrehozott öregségi nyugdíjat, sőt a szolgálati nyugdíjra is azt szokták mondani, hogy 
korkedvezmény-biztosítási lehetőség van a fegyveresek esetében. Korkedvezmény annak jár, 
aki egészségre ártalmas munkahelyen töltött el hosszabb időt. Ebben az esetben a 
törvényjavaslat arra tesz javaslatot, hogy 2012. december 31-ig nemcsak hogy a 
korkedvezmény intézménye marad fenn, hanem a korkedvezmény jogszerzési intézménye is 
fennmarad. Tehát még jogot is lehet 2012. december 31-ig szerezni.  

Tehát, ha valaki a vegyiparban dolgozott, és szerzett öt évet, akkor, amikor ő el 
szeretne menni nyugdíjba, ezt a korkedvezményt, amit egyébként már megszerzett vagy meg 
fog szerezni, akkor fogja tudni igénybe venni, amikor ő erre jogosulttá válik.  
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A korengedmény kérdésében más a helyzet. 2011. december 31-vel szűnik meg, és ezt 
nem most, hanem három évvel ezelőtt döntötte el az akkori kormányzat. Ez minden évben 
meghosszabbításra került. Már tavaly is említettem – én voltam akkor is ebben a bizottságban 
is -, nehézségek vannak a korengedmény kérdésében, tekintettel arra, hogy 2011-től csak 
csökkentett, előrehozott öregségi nyugdíjba lehet menni. Ha a csökkentést, mondjuk öt évvel 
korábban veszi valaki igénybe, a csökkentést teljes mértékben kiterjesztenénk az öt évre, 
akkor akár 20 százalékos, 22 százalékos csökkentést is kellene számolnunk adott esetben. Ha 
nem ez lenne, akkor pedig valakinek ezt meg kellene fizetni. Tekintettel arra, hogy az új 
jogszabálytervezet azt mondja, hogy előrehozott öregségi nyugdíj nem lesz 2012. január 1-
jétől, ezért a korengedménynek mint olyannak a létjogosultsága kérdőjeleződik meg. Hogy ha 
nem előrehozott öregségi nyugdíj, hanem a teljes nyugdíjkorhatárig kell megfizetni egy 
bizonyos ellátást, akkor kinek milyen érdeke lesz, nem üresedik-e ki a rendszer. Ez a kérdés 
merült fel akkor, amikor azt javasoltuk, hogy ha már három évvel ezelőtt is tudatában voltunk 
annak, hogy ennek a jogintézménynek meg kell szűnnie, akkor most itt a lehetőség, hogy ez 
kivezetésre kerüljön. De még egyszer mondom, nem ennek a jogszabálynak a mentén, hanem 
magának a korengedményes nyugdíjnak a kormányrendelete kapcsán.  

A korhatár előtti nyugdíjak átalakulnak ellátássá, ahogy elnök úr is mondta, de ahogy 
mondtam, a szerzett jogokat később is érvényesíteni lehet. Tehát attól, hogy ’15-ben fog 
valaki majd elmenni nyugdíjba, ugyanúgy érvényesíteni tudja a már megszerzett jogait, mint 
ahogy eddig.  

A munkavégzés korlátjának kiterjesztése a 2008 előttiekre, az az egységesítés 
szempontjából volt nagyon fontos. Nem túl sokan lehetnek olyanok, akik egyébként 2008 
előtt el tudtak korhatár előtti nyugdíjba menni, és most rájuk is kiterjesztődik ez a lehetőség, 
tekintettel arra, hogy akár korengedményben volt… a korkedvezményeseknél lehet néhány 
évvel több mint az öt év, mert azóta már eltelt ennyi idő.  

A különbségtétel alapja az országgyűlési képviselőknél az, hogy volt egy 
törvénymódosítás. Ugye eddig az országgyűlési képviselők esetében is a korhatártól kellett 
visszaszámítani ezt a kedvezményt, amit megváltoztattak, és az előrehozott öregségi 
korhatárig terjesztették ki, és ennek a korrigálása ez a javaslat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két apró megjegyzést tennék. Az egyik az, hogy három 

évvel ezelőtt egy adott kormány miről dönt, vagy milyen arc poetica-t képvisel a dolog 
kapcsán, az nem egyenes pályát rajzol egy jelen kormánynak. Ugye ebben egyetérthetünk? 
Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Akkor ne hivatkozzon arra. Köszönöm szépen. 
(Asztalosné Zupcsán Erika: Bocsánat.) Nem, nem kell bocsánatot kérnie, csak azt mondom, 
akkor ne hivatkozzon arra. Egy. 

Kettő. Az előrehozott öregségi nyugdíj vonatkozásában szintén az az anomália, de 
inkább nem is megyek bele, mert akkor talán nem fogjuk tudni a mai bizottsági ülésünket a 
meghatározott időkeretek terhében véghez vinni, úgyhogy ezt inkább hagyom, inkább a 
kételyeimet szeretném kifejezni a kérdésekre adott válaszok tekintetében. A feketemunkával 
kapcsolatos dolgok vonatkozásában vagy egyéb más ügyekben. Nem az én tisztem, hogy ezt 
megítéljem, képviselőtársaimé, ezért azt kérdezem tőlük, hogy számukra kielégítő volt-e a 
válasz. Bertha Szilvia képviselő asszony! 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Csak néhány megjegyzést tennék. Az egyik 

az, hogy az, hogy a bányászoknál a módszer korrekt, az nem jelenti azt, hogy önmagában az 
egész törvényjavaslat célját korrektnek tartjuk. Tehát ezt azért szeretném leszögezni. Egy 
érthetetlen és abszolút inkorrekt jövőképnek tartom ezt az egészet, mert hogy az nagyon jó, 
hogy 2012-ig lehet érvényesíteni, vagy lehet gyűjteni a korkedvezményre az időt. De utána mi 
lesz? Utána a három műszakban dolgozók vagy a vegyészek nem egészségkárosító 
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körülmények között fognak dolgozni? Azt tudni kell, hogy például a vegyészek – ez egy 
nagyon jó példa volt – legtöbbje nem éri meg a 65 éves kort. Ezek tények. A bányászoknál is 
az egy jó dolog, hogy itt ilyen korrekten vezetik ki, csak nyilván ebben benne van az is, hogy 
talán a 2-3 százalék az, aki megéri a 62 éves öregségi nyugdíjkorhatárt. Nem a 65-öt, hanem 
62-őt. Tehát azért nyilván nem lesz nagy költségvetési vonzata annak, hogy ők hamarabb 
mehetnek nyugdíjba, hogy ne túl morbidan fogalmazzak. 

A büntető klauzulával az a probléma, tehát én azt érzem, hogy nem volt érthető, hogy 
amennyiben jövedelempótló támogatást kap valaki, és kiderül, hogy közben feketén dolgozik, 
akkor jogos, hogy megvonják tőle, és akár vissza is fizettessék. De ez nem jövedelempótló 
támogatás, hanem egy munkaviszonnyal szerzett juttatás. Tehát teljesen más a jogalapja, és 
tulajdonképpen egyfajta büntetésként egy teljesen más típusú jogot vonnak el, ráadásul rossz 
helyen, mert mindezt a Ptk.-ban, nem pedig a Btk.-ban. Tehát itt egy nagyon komoly 
keveredés van, maga az eszköz is megkérdőjelezhető és maga a jogtechnikai kivitelezése is.  

Ugye itt elhangzott, hogy élhetnek vele, csak nem kaptam arra választ, hogy hol van 
ez benne vagy melyik törvényben van ez benne tételesen, hogy itt le van írva, hogy tessék, aki 
amit megszerzett, majd 2017-ben is elmehet korkedvezményes nyugdíjba, mert még ’12-ig 
jogot szerzett rá. Köszönöm, várom a választ. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdezőket kérdezem, hogy akarnak-e még véleményt 

alkotni a dologhoz. Nemény András! 
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Azért az a válasz, hogy a bűn el lett követve, és 

ezért büntetni kell, azért az édeskevés ebben az esetben. Nem erre irányult ez a kérdés. És volt 
olyan kérdés, amire egyáltalán nem kaptunk választ, ez pedig a háttérszámítással kapcsolatos, 
meg még azzal kapcsolatos, hogy mekkora kiadáscsökkentést remélnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársam! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Elöljáróban én csak annyit szeretnék 

mondani, hogy egy szakértőnek megmondani, hogy mivel érveljen és mivel ne, az legalább 
annyira nem elegáns, mint elhatárolódni a három évvel korábbi véleményünktől. Ez az én 
véleményem.  

A másik, amiről maga ez az egész dolog szól, azt gondolom, az egy nagyon is 
támogatható dolog. Itt a részleteken persze lehet vitatkozni, kell is sokat, hiszen itt emberi 
sorsokról van szó, de azért mégis csak azt láttuk egész mostanáig az elmúlt húsz évben, és 
talán az elmúlt húsz évnek ez az egyik nagy kudarca, hogy bizonyos olyan 
kedvezményrendszerek épültek fel, amelyeknek persze egyenként megvolt a maga története, 
esetleg a maga indoka, de összességében az egész országot működésképtelenné tette.  

A kormány, miután húsz éven át gyakorlatilag senki nem igyekezett ezeket a 
kedvezményrendszereket felszámolni, ez a kormány most volt olyan bátor, hogy beleállt 
azokba a kérdésekbe, amelyek költségvetésileg fenntarthatatlanok voltak, és amelyek 
racionálisan nem tudtak így működni. Az egyik ennek a bizonyos nyugdíjrendszernek a 
megszüntetése. Én azt gondolom, ez az a fő cél, amit támogatni kell. És amit szerintem 
mindenképpen valami úton-módon rendezni kell. Lehet persze és kell is ezeken a 
részletkérdéseken vitatkozni, de magán azon, hogy ezekkel a kérdésekkel elkezdtünk 
foglalkozni, hogy ezekben rendet teszünk, hogy nem hagyjuk, hogy a rendőrség abban az 
állapotban maradjon, amiben most van, hogy az átlagéletkor gyakorlatilag, nem akarok 
durván fogalmazni, nagyon fiatalok a rendőrök, hogy ezt az állapotot nem tartjuk fenn tovább, 
és ebbe beállunk, és ezen a területen is megpróbálunk rendet tenni mint az országban nagyon 
sok területen, azt gondolom, hogy ez mindenképpen támogatandó cél. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársam, itt nem szakértésről van szó, itt 

a kormány nevében való nyilatkozattételekről van szó a bizottság ülésén. A másik része a 
dolognak, tudod, amikor arról beszélünk és a kérdés kapcsán az fogalmazódik meg, hogy a 
2008 előttiek esetében a 18-szoros minimálbér miért kerül egységesítésre, egyebek, akkor az 
hangzik el, hogy nem túl sokan vannak. Ez számomra nem túl kielégítő, mert egy ilyen 
helyzetben konkrétan és tisztán, világosan tudni kell, hogy mennyien vannak, és milyen 
kihatása van ezeknek a kérdéseknek. Amikor az hangzik el, hogy a 40 év jogosultsági idő 
tekintetében, ami nem szolgálati idő, jogosultság tekintetében a kétharmad járulékfizetéssel 
párosuló időszak megalapozza az egyharmadot. A férfiaknál miért nem alapozza meg? Ott 
mások ezek a helyzetek? Szóval ezernyi kérdés van a dolog mögött.  

Tehát azért engedtessék meg, hogy a képviselők a kérdéseiket ilyeténképpen 
megfogalmazhassák, és a kételyeiket is kifejezésre juttathassák, hogy ha a válaszokkal nem 
megfelelően elégedettek. Köszönöm szépen.  

Mielőtt bármire sort kerítenénk, úgy döntöttünk a napirendi pont tárgyalását 
megelőzően, hogy az érdekképviseletek is szót kapnak. Ese úr kér szót.  

Dr. Ese Ferenc hozzászólása 

DR. ESE FERENC jogász (Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eredetileg egy nagyon rövid 
hozzászólást akartam mondani, mert szakszervezeteink úgy döntöttek, hogy bár nem értenek 
egyet ezzel a törvénnyel, de fölöslegesnek tartják ezzel kapcsolatban megszólalni. 

A jelenleg aktív hivatásos állománynak az a véleménye, hogy nem bíznak a Magyar 
Köztársaság kormányába és annak parlamentjében, hogy betartják a szabályokat.  

Egyetlen egy kérdést kellett volna feltenni: mi garantálja ennek a törvénynek a 
végrehajtását? Ezt az aktív állomány mondja és nem a nyugdíjasok. Ez lett volna az eredeti 
hozzászólásom, a vita azért sok minden kérdésben engem mint szakembert és hivatásost 
megihletett. Tehát gyakorlatilag az, hogy tisztítjuk a nyugdíjkasszát, ez szép szlogen, a 
hivatásos állománynak a nyugdíjkiadása soha nem volt a nyugdíjkassza része, minden évben a 
munkáltató, a magyar államnak kötelessége volt megfizetnie. Egészen tavalyig az illetékes 
minisztérium fizette meg ezeket a kiadásokat mint munkáltató, hiszen mint a bányászoknál, a 
munkáltatónak volt kötelessége, csak nekünk az a szerencsétlen helyzetünk volt, hogy mi 20-
30-40 éven keresztül a magyar államot szolgáltuk. Most erről szól a történet, hogy ezt sajnálja 
valaki tőlünk, hogy 20-30-40 éven keresztül szolgáltuk a magyar államot.  

Tavaly előtti évben a Belügyminisztérium jogelődjének az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium 44 milliárdot adott ilyen tárgyú kiadásra. Az utolsó ilyen kiadása, amit meg 
lehet ezzel kapcsolatban nézni, a számokat tudjuk a belügyminisztériumi egyeztetésből, hogy 
hány embert érint. Mindig az a szlogen, hogy 40 éves rendőrök elmennek nyugdíjba, pontosan 
tudjuk a tárgyalások kapcsán, hogy összesen 20 ember ment el 40 éves korában: 
kommandósok és repülősök, akik a megfelelő szorzásuk alapján ilyen beosztást töltöttek be. 
Az átlagrendőr a 40-es éveinek a túlsó végén vagy az 50-es évei elején ment el nyugdíjba, ha 
nem volt átszervezés, mint a határőrségnél, hogy megszüntették a határőrséget. Ezek a tények. 
Ez mindig nagyon szép, hogy mikor vannak arányban a nyugdíjkassza bevételei és kiadásai, 
és jogosult-e korábban elmenni. Nehezen tudom megérteni annak az 53 éves tűzoltó 
kollégámnak a gondját, aki 33 év szolgálati viszony után ment el nyugdíjba, valóban, ez nem 
40 év, csak egy a gond vele, az utolsó öt évben, amikor csak 20 százalékkal dolgozott többet 
folyamatos munkarendben, éjjel-nappal folyamatosan és 208 órában, korábban meg heti 54 
órában dolgozott, tehát enyhén szólva 2,5-ször annyit dolgozott mint egy átlag magyar 
állampolgár, folyamatos munkarendben. Tehát ők bőven ledolgozták a 
nyugdíjkedvezményüket. Most ezt vonják meg tőlük. Alapvetően azt sajnálják, hogy ők ilyen 
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munkát végeztek 20-30 éven keresztül, és jogosultak lettek szolgálati nyugdíjra. Nem ők 
akartak menni, egy részüket küldték. A hatályos akkori jogszabályok szerint 55 év fölött nem 
is maradhattak sokáig. Pont az előző kormány tett egy olyan lehetőséget, hogy aki élt és 
egészséges volt, hogy tovább maradhasson az öregségi nyugdíjkorhatárig.  

Azelőtt nem volt lehetősége az 55 év fölött maradni, köteles volt nyugdíjba menni, ha 
élt, ha nem. Az egy más kérdés, hogy az átlagéletkoruk jóval alacsonyabb volt. Kaptunk egy 
szép kimutatást a Belügyminisztériumtól, hogy bár ilyen fiatalon mennek el nyugdíjba, de 
ugyanolyan számban halnak nyugdíjba vonulás évében, mint az öregségi nyugdíjba elmentek. 
Tehát érdekes, hogy 40-45 éves emberek olyan korban halnak meg, ugyanolyan százalékban, 
13,5 százalékban, mint a 60-65 éves emberek. Erről szól a történet.  

Hogy mennyire jogosultak? És a szakszervezetek mindig elfogadták, hogy a jövőre 
nézve nézzük meg. Ha van életpályamodell, amely lehetővé teszi, hogy tovább maradjanak, 
legyen. De jelen pillanatban most is ott tartunk, hogy életpályamodell majd lesz valamikor a 
jövőben, a nyugdíjat meg most kívánják megvonni. Alapvetően ez egy nagy kérdés volt, ezzel 
kapcsolatban sok-sok vita volt a Belügyminisztériumban, sajnos nem közeledtek az 
álláspontok, ugyanis mindig azt mondták, hogy nem jár ez a társadalmi elvárás, hiába voltak 
szakmai érvek ezzel kapcsolatban, soha meghallgatást nem nyert. Alapvetően ez a baj és az 
állomány ezt érzi, és igazából az volt a kérdéses, hogy érdemes-e nekünk még ezért szót 
emelnünk, hiszen nem bízik az aktív állomány. És főleg az aktív állomány nem bízik. A 
nyugdíjasok tudják, hogy majd mást nem, jogi érvekkel meg fogják harcolni, hiszen az 
előterjesztővel kapcsolatban egy korrektséget el lehet mondani. Május 24-én az első 
koncepció előterjesztésekor nyolc oldalon keresztül korrektül megfogalmazta, hogy miért 
alkotmányellenes ez a tervezet. Nyolc oldalon keresztül sorolta fel, hogy milyen gondok 
vannak, bár a két héttel ezelőtti kormányülésen a kormány úgy sommázta ezeket az 
észrevételeket, hogy az alkotmányos aggályokat sikerült rendeznünk, olyan szinten, hogy egy 
alkotmánymódosítás bekerült a parlament sorába, megválaszolták. Az Alkotmánybírósághoz 
fordulás lehetőség szűkíteni kívánják. Úgy gondolom, politikai módon tényleg megoldották 
az alkotmányos aggályokat. 

Alapvetően, amiért szerettünk volna eljönni, az az az észrevétel volt, amit a 
kormányülésen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tett. Egyértelműen egy aggályt 
tudott fenntartani a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, túl kevés a felkészülési idő. 
Azt mondta ki, hogy a magyar alkotmánybírósági gyakorlat és a nemzeti jog alapján 
nyugdíjasok esetében lehetőséget kell biztosítani a felkészülésre. Ennek a minimális tartalma 
egy év, célszerű lenne több évre eltolni ennek a bevezetését. Alapvetően ez volt a 
szakszervezetünk célja a bizottság elé jövő, hogy a bizottság jogosult bizottsági módosító 
indítványt tenni, hogy ez egy ésszerű határidőben legyen. Az nonszensz, hogy októberben 
tárgyal a parlament egy nyugdíjmódosítást, novemberben elfogadja, és januárban életbe lép, 
és gyakorlatilag százezer ember sorsát meg kell változtatni. Fizikailag is képtelenség, kettő, 
ezeknek az embereknek fel kell készülni, el kell dönteni, hogy hogyan tovább. Január 1-jén 
mit fognak csinálni?  

Gyakorlatilag szépen beszélünk arról a bányásznyugdíjról, a múlt héten lent jártam 
Dorogon, a bányászok a mai napig nem hiszik el, hogy a nyugdíjukhoz hozzá fognak nyúlni. 
A dorogi bányászok azt mondják, hogy ez kizárt dolog, ő utánuk a munkáltató megfizette a 
plusz járadékot, nekik a korengedményes nyugdíjukat kifizették, miért venné el tőlük a 
magyar kormány, hiszen ők becsülettel végigdolgozták. (Kovács Ernő: Ki mondja ezt?) A 
dorogi bányászok mondják. Szívesen lemegyek képviselő úrral egy bányász nyugdíjas 
találkozóra, és erről beszélgetünk. Én ezért mentem le, hogy ne azt mondják, hogy 
hivatásosokról van szó.  

 



- 15 - 

ELNÖK: Nem vitafórumot folytatunk, az álláspontját a bizottság meghallgatja, 
szívesen, de nem az a cél, hogy az érdekképviseleti álláspont feletti vitafórumot folytassuk, 
hanem egy törvényjavaslatról beszélünk. Tehát azt javaslom, hogy inkább abban a mederben 
haladjunk.  

 
DR. ESE FERENC jogász (Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete): Tisztelt 

Bizottság! Alapvetően az a szakszervezet álláspontja, és ebben szerintem minden 
szakszervezet egyetért, a jövőre nézve erre lehetőség van, ezt meg kell vitatni. A múltra nézve 
az nem megoldás, egy nyugdíjat elvonni, hiszen nem másról szól a törvényjavaslat, mint hogy 
kap egy szociális járadékot, és egy kérdése van a nyugdíjas hivatásosoknak: mi garantálja azt, 
hogy ez így fog maradni? Mi az a garancia a kormány vagy a parlament részéről, hogy jövőre 
nem 30-40-80-98 százalékkal lesz csökkentve ez a járandóság? Hiszen azért le szoktak esni a 
teherautókról büntetőadókról szóló előterjesztés-tervezetek, amelyekben ennél súlyosabb 
elvonásokról volt szó. Amikor felmerült az, hogy nehéz helyzetben van az ország, és ennek a 
rétegnek is hozzá kell járulnia, egyértelműen az volt a szakszervezeteknek az álláspontja, 
hogy egy emberséges mértékig, meghatározott ideig természetesen. Ha azt kérik a hivatásos 
állomány szolgálati nyugdíjasaitól, hogy az ország nehéz helyzetére tekintettel egy-kettő-
három évig 10-15-20 százalékkal járuljunk hozzá az ország kasszájához, ezt megértik, 
tudomásul veszik, nem is ebben van a vita. Ezt az elvonást egy szakszervezeti vezető 
javasolta a Belügyminisztérium érdekegyeztető tanácsának. Ha erről van szó, ez egy más 
kérdés. Ez egy emberséges hozzájárulás, de ha valaki 20-30 éven keresztül megszolgált egy 
szolgálati nyugdíjra, amely tulajdonképpen nem más, a jelen hatályos szabály szerint öregségi 
nyugdíj. Az, hogy a szolgálati jogviszony megszűnése szempontjából szolgálati nyugdíjba 
helyezik, a tb szempontjából öregségi nyugdíj, az egy más kérdés, hogy a munkáltatónak kell 
megfizetnie ezt a költséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Ese úr, itt kérésről szó nincs, itt törvénymódosításról van 

szó. Köszönöm szépen. Nagy Renáta kap szót, és utána, hogyha képviselőtársaim úgy 
gondolják, hogy még beszélnünk kell az általános vitára való alkalmasságot megelőzően a 
dologról, akkor természetesen beszélünk róla. Parancsoljon! 

Dr. Nagy Renáta hozzászólása 

DR. NAGY RENÁTA (Belügyi Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete): Jó napot 
kívánok, én is üdvözlöm a bizottságot. Az elhangzott kételyeken túl három dolgot szeretnék 
megemlíteni, amit hiányosságként véltünk felfedezni a tervezetben. Alapjában véve nem 
értünk egyet a szolgálati nyugdíjak ilyetén történő változtatásával, de ha már szükséges az, 
hogy valakik a szolgálati járandóságból egy x összeget befizessenek az államkasszába, akkor 
az ne a személyi jövedelemadóhoz legyen kötve, hanem az egy különadó jellegét viselje, 
aminek a mértékének a meghatározása egyértelműen hiányzik a tervezetből. Ezt mi már az 
oldalegyeztetések során javasoltuk, hogy legyen meghatározó egy jelenleg 16 százalék, ami 
mindig a személyi jövedelemadó legalacsonyabb értékével azonos, mert ez a tervezet jelen 
állásában előrevetíti azt, hogy egy esetleges személyi jövedelemadó-változás kapcsán a 
lényegesen magasabb adósávba kerülve magasabb összeg alapján adózhatnak, tehát ezzel 
abszolút nem értünk egyet, ez az egyik.  

A másik pedig a bent lévő állomány tekintetében két dolog, amit hiányolunk a 
tervezetből, az egyik a kivezetés. Tehát az, hogy 2011. december 31-ig hogyha valakit 
felmentenek, és a felmentését kötik meg, és rendelkezik a jogszabályban meghatározott 
további feltétellel, szolgálati nyugdíjas, majd jövőre járandóságban részesülő személy lehet, 
ezt meghaladóan pedig egyáltalán semmilyen jogot nem szerezhet erre. Ezzel nem értünk 
egyet. Álláspontunk szerint legalább a rögzített, akinek a nyugdíját 2007-ben vagy most, 
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2011. december 31-ig rögzítik, ne csak az összegszerűség legyen rögzítve, hanem tegye 
lehetővé a törvény ezeknek a kivezetését, egy fokozatosságot. Szerintünk ez a jogbiztonságot 
erősítené, és az állomány részére is megnyugtató lenne. Itt kiemelt figyelmet kellene fordítani 
azokra a büntetés-végrehajtásban és rendőrség területén dolgozókra, akik egyébként szolgálati 
nyugdíjasok lehetnének, mert 25 év szolgálati idővel rendelkeztek és határozott idejű 
szerződést kötöttek a Belügyminisztériummal, és a határozott idő leteltét követően, hogy mi 
lesz az ő sorsuk, senki nem tudja, mert ugye van egy határozott idejű szerződés, és ők nem 
fognak tudni elmenni nyugdíjba, holott ők csak azt az öt plusz évet vállalták, hogy a 
Belügyminisztériumban eltöltik.  

Tehát itt nem tudom, hogy erre vonatkozóan valamilyen javaslatot már dolgozott-e ki 
a munkáltató, és amit szintén hiányol a szakszervezetünk ebből a tervezetből, hogy mi lesz a 
szolgálati baleset, illetőleg szolgálati betegségben, akik ilyen sérüléseket szenvednek, akiket 
az életük kockáztatásával szolgálati balesetben, mondjuk lelövik őket vagy szolgálati 
betegséget szereznek, és így ők soha nem szerezhetnek szolgálati nyugdíjra jogosultságot, de 
mégis valamilyen szinten az egészségüket, életüket áldozták. Az eredeti javaslatban eredetileg 
volt egy olyan tervezet, hogy azok, akik x szolgálati idővel rendelkeznek, és szolgálati baleset 
vagy betegség miatt nem tudnak munkát végezni, akkor a szolgálati járandóságnak egy 50 
vagy 60 százalékos mértékét fogják kapni. Ehhez képest most ez a javaslatban nincs benne. 
Tehát még csak az sem, hogy egy meghatározott ideig ellátásban részesítené őket a 
munkáltató vagy az állam. Abszolút indokolatlan és méltánytalan velük szemben, hogy 
gyakorlatilag egyik napról a másikra kiteszik őket az utcára. Ennyi lett volna. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy bárki akar-e szólni. 

Igen, Ernő parancsolj! 

További képviselői hozzászólások, kérdések 

KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Elég felháborító volt hallani 
az ön hangját, ön úgy lett a fegyveres testület tagja, hogy legkorábban 55 éves korában 
mehetett volna nyugdíjba. Ezzel a szándékkal ment, hogyha becsületesen, rendesen végzi a 
munkáját, akkor legkorábban 55 éves korában mehet nyugdíjba. Nem is érdekel, hogy mennyi 
az ön nyugdíja, de azok a fegyveres testületi tagok, akik 20-25 évet ott szolgáltak, és rendőrök 
közül is elmentek 25 évnél rövidebb munkaviszonnyal is nyugdíjba, azoknak jóval magasabb 
lett a nyugdíja, mint az átlagkereset, a számítások szerint. Csak számolja át a saját nyugdíját, 
legyen szíves, ne a másét, és gondolkodjon el rajta. Az a kérdés, hogy a mai világban, a mai 
Európában ezt azok az emberek fenn tudják-e tartani, mondjuk, akiket 2006-ban végigvertek a 
rendőrök, vadászpuskával vadásztak rájuk fiatal, 30-40 éves emberek. Nem tudja ma Európa 
az ilyenfajta nyugdíjrendszert fenntartani, és amikor ön tudja ennek a nyugdíjváltoztatásnak a 
lényegét, a bányászoknak nem elmondani azt, hogy az ő nyugdíjukat a szerint a tervezet 
szerint, amit ön olvasott, azt nem veszélyezteti, szó nincs róla, hogy elveszne a nyugdíjuk, 
még akkor sem, ha a fegyveres testületek nyugdíjaiért aggódik, azt meg mindenféleképpen 
felháborítónak tartom. A nyugdíjasokkal együtt kell nekünk ezt a társadalmat továbbfolytatni, 
és hogyha nem hozunk jó döntéseket, önök is gondolják ezt végig, hogy mi van azzal az 
ápolónővel, aki majd 65 éves koráig fog dolgozni? Mi van azzal az orvossal, aki most 76 
éves, és most kapott 23-án kitüntetést, mert a fiatalok helyett dolgozik, és gyógyít bennünket? 
Nyugdíjasokat és polgármestereket és képviselőket. Arra kérjük, hogy dolgozzon, legyen 
szíves, mert még munkát tud végezni, és szükség van a szaktudására, és nagyon hiányolom 
önöket a rendőrség kötelékéből. Nagyon szeretném, hogyha dolgoznának, mert azt látom, 
hogy a rendőrök fele nő, mert egy férfit és egy nőt látok a rendőrautóban, és nem tudom, hogy 
ezek a bűnözők és tolvajok ellen hogy tudnak harcolni.  
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Önök, akik megtaníthatták volna a rendőröket arra, hogy hogyan lehetnek jó rendőrök, 
önök hiányoznak ezzel a szervezetből. Lehet, hogy önnek is felajánlották, hogy elmehet, meg 
annak a rengeteg sok vámosnak, de ez nagy hiba volt. Szükség lenne önökre, mert 30 év körül 
van ma a rendőrök korhatára, és én azt gondolom, hogy ezzel meggyengült, ha itt csak 30 és 
huszonévesek ülnének a parlamentben, és nem lenne az a sok fotó, ami itt is van a falon, hogy 
20-21 éve dolgozó képviselők is vannak közöttünk, akkor azt gondolom, hogy a parlamentben 
nem tudnánk higgadt, megfontolt döntéseket hozni, hogyha az idősek tapasztalataira nem 
számíthatnánk.  

Nagyon szépen kérem, hogy gondolkodjon ezen, hogy mi van azzal, aki egy életen 
keresztül 3 műszakban dolgozott, és felneveli mellette a 2-3 gyerekét, küzd a bajokkal, meg 
mi van azzal a tűzoltóval, aki tényleg az életét kockáztatja, de lehet, hogyha a szolgálati 
naplóját fellapozzuk, akkor azt látjuk, hogy ezen a héten nem kellett kimenni éjszaka sehová, 
és remélem, hogy nem voltak rémálmaik és nyugodtan pihentek. Egész más különbség ez, 
mint amikor egész éjszaka betegek után kell hordani az ágytálat, meg életet kell menteni a 
mentőben. Ezeken elvitatkozhatnánk, de ez az 55 éves nyugdíjkorhatár volt az, amit minden 
egyes ilyen fegyveres szolgálatba jelentkező elképzelt, hogy akkor fog nyugdíjba menni. 
Tehát nem értem a felháborodást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről szóló 

törvényjavaslatról tárgyalunk, nem a 2006-os eseményekről, nem az 1998-2002 közötti 
egészségügyi dolgozóknak ígért 400 százalékos bérfejlesztésről, nem, nem, nem ezekről 
tárgyalunk, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről. Kontur Pál 
képviselőtársam!  

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tudja uram, azt kérdezte 

a német rendőr a magyar rendőrtől, hogy ezt hogy tudja az ország kifizetni a költségvetésből, 
ami nálunk van. Mert őnáluk nincsen, öt év korkedvezményt kap egy német rendőr, az 
öregségi nyugdíjtól visszaszámítva, ötöt.  

A másik, hogy nekem abban a szerencsében volt részem, hogy kedves elnök úrral itt 
lehettem az előző négy évben is, és megkérem, hogy akármilyen kormánytisztviselő jön ide, 
és bármit mond, akkor azt ne késztesse bocsánatkérésre, és ne mondja meg neki, hogy mit 
mondhat. Mondta! Tehát ne mondja meg neki, hogy miről beszélhessen és miről nem.  

Három évvel ezelőtt igen, itt volt a hölgy, és volt erről szó. Az, hogy önök impotensek 
voltak, és nem tudták megrendezni ezt a dolgot, hogy önök ezt nem merték, vagy nem 
akarták, ez egy másik kérdés, de az biztos, hogy akkor már önöknek sok minden megfordult a 
fejükben, amihez ugyan mi nem adtuk a támogatásunkat, de önök gondoltak különb dolgokra 
is, és hála istennek, azt nem is mindet tudták megvalósítani. De újból kérem, akárki jön ide, és 
hivatkozik erre, mert ez egy folyamat, és akkor már önök kormányon ezen gondolkodtak, ezt 
ne kérje ki, és ne utasítsa, és ne presszionálja, hogy ne beszélhessen másról. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy öröm a számomra, hogy magát potensnek tekinti, 

másokat impotensnek, képviselőtársam, de és azt is el kell hogy mondjam önnek, hogy itt a 
bizottsági ülés keretei között a kormány részéről vagy a tárcák részéről történő álláspontok 
rögzítésére kerül sor, nem szakértői vélekedések hangzanak el.  

Másodjára, még egyszer meg kell hogy ismételjem képviselőtársam, az, hogy egy 
adott kormány egy adott időszakban egy adott dologról hogyan és miképpen vélekedik, az 
nem alap arra, hogy hivatkozásként beidézzük, hogy most akkor miért csináljuk ugyanazt. 
Nem! Ennek a kormánynak szabad döntési lehetősége van arra vonatkozóan, hogy másfajta 
döntéseket is hozzon, mint ahogy 2010. december 20-án önöknek a parlamentben lehetőségük 
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lett volna például arra vonatkozóan, hogy a népi kezdeményezés kapcsán mondjuk az 
öregségi nyugdíjkorhatár tekintetében változtassanak azon, hogy ne 65, hanem 62 év legyen, 
mondjuk a nyugdíjkorhatár. Nem tették. Tehát mindenkinek a saját döntéseiért kell helytállni. 
És szeretném mondani, nem hivatkozási alap egyetlen kormány korábbi időszakának az ars 
poeticája vagy döntése arra vonatkozóan, hogy én most akkor, amikor kormányon vagyok, 
mit csinálok. De nem akarok erről mélyebben társalogni. (Kara Ákos: Lépjünk tovább akkor.) 
Köszönöm szépen, alelnök úr, lépjünk tovább. Alelnök úr támogatását is élvezve a dologban, 
továbblépünk.  

Nem adom vissza a szót az érdekképviseleti szervek vezetőinek, mert a véleményük 
kinyilatkoztatására adott lehetőséget a bizottság, tehát nem vitafórumot tartunk. 
Meghallgattuk, értettük, ki-ki a maga ízlése szerint fogadta az önök által elmondottakat. Ezért 
az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Bocsánat, még vissza kell adjam viszont a 
szót egy pótlólagos kérdés kapcsán főosztályvezető asszonynak.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mind a ketten 

szeretnénk válaszolni.  
 
ELNÖK: Hogyne, parancsoljanak!  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Belügyminisztérium): A szolgálati nyugdíjakkal kapcsolatban 

felmerült kérdés. A szolgálati nyugdíjak rögzítését kérdezte a képviselő asszony. A tervezet 
18-19. szakasza tartalmazza a rögzítést, amiben egyértelműen le van szabályozva, hogy a 
jelenlegi szabályok szerint az eddig megszerzett szolgálati idő alapján a december 31-i 
állapotoknak megfelelően lesz rögzítve a szolgálati nyugdíj, amelyre, ha megnézik a 19. 
paragrafust, az évenkénti emelést ráteszik, és amikor majd ténylegesen nyugállományba fog 
vonulni, akkor választhat az akkor megállapítható nyugdíj és az időközben rögzített nyugdíj 
között. Ez egy ilyenfajta, mondhatnám azt, hogy kedvezmény.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony, érthető, világos?  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a válaszokat. Értem én, hogy a nyugdíjat 

rögzítik, de az igénybe vehető korkedvezmény fog elveszni. Tehát az hol van benne, hogy a 
rögzített korkedvezmény az mitől marad meg? 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Szolgálati 

nyugdíjasnak nincs korkedvezmény.  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Akkor az élő példánál maradva, 50 éves 30 évet 

ledolgozott három műszakban vegyiparban és van korkedvezménye. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Amit a 

kollégám mondott. Akkor én mondanám a tényleges választ: 7. § (2) bekezdés b) pontja 
egyértelműn rögzíti, hogy mindenki, aki 2011. december 31-ig a jogot megszerezte, az 
bármikor érvényesíteni tudja a korkedvezmény esetén. Tehát vegyipar esetén vagy mit 
mondjunk gyorsan… 13 olyan foglalkozási ág van, ahol ez érvényesíthető: textilipar. A 
bányásznál is, így van.  

 
ELNÖK: A röntgenesek talán. Igen, de az alapkérdés az volt itt a legelején, hogyha ezt 

nem 2011. december 31-ig, hanem azt követően szerzi. 
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Utána nem 
tud szerezni, (Közbeszólás: Megszűnik.) 2012. december 31-ig tud jogot szerezni, de az is 
benne van egy kormányhatározatban, hogy ezt a rendszert át kell alakítani és egy új típusú 
kedvezmény biztosítását kell megadni, ami nem a nyugdíjrendszeren belül lenne, hanem 
foglalkoztatáspolitikai eszközökkel kívánja kezelni azokat a kérdéseket, amelyek a 
veszélyeztetett munkakörökre vonatkoznak.  

 
ELNÖK: Igen, de ez ma még tisztázatlan.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Van rá másfél 

év.  
 
ELNÖK: Igen, így van. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

Képviselőtársaim, akkor a pótlólagos válaszadást követően az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. Kérdezem, kik azok, akik általános vitára a törvénytervezetet 
alkalmasnak tartják. (Szavazás.) 12 igen. Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 6. 
Köszönöm szépen. Többségi-kisebbségi vélemény? Kovács Ernő a többségi. Kisebbségi 
Nemény András. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tárca részéről, a kormány részéről az 
álláspontok rögzítését, a kérdésekre adott válaszokat. Szép napot önöknek.  

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4657. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a meghívóban szereplő második napirendi pontunkra. Az egyes büntető 
vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú törvényjavaslat módosító 
javaslatainak megvitatására. Előterjesztő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
részéről dr. Miskolczi Barna főosztályvezető úr, aki javaslatonként fogja rögzíteni a kormány 
álláspontját. (Közbeszólás: Tárcaálláspont lesz.) Nem érett meg még kormányálláspontnak, 
de előbb-utóbb eljön az az idő is. Mindenki előtt ott fekszik az ajánlástervezet.  

Pontonként haladunk. Az 1-es pontban dr. Dorosz Dávid képviselőtársunk módosítója 
fogalmazódik meg.  

 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 és 4 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 2-es pont dr. Gyüre Csaba és képviselőtársai javaslata.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 és 4 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 3-as dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosítója.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
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ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10, és 5 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

A 4-es, ami összefügg a 7-essel és a 8-assal. Dr. Dorosz Dávid módosítója.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 és 5 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
Az 5-ös Dorosz Dávid módosítója. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 és 5 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 6-os dr. Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai módosítója.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 és 4 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 9-es Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 és 5 tartózkodás. Köszönöm szépen. (Spaller Endre visszaérkezik 
az ülésterembe.) 

A 10-es módosító Szabó Timea és Dorosz Dávid módosítója.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja 

a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14. Ki az, aki nem 

támogatja? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok és 4 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 11-es, ami összefügg a 13, 14-essel, dr. Bárándy Gergely képviselő módosítója. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Egy rövid indoklást kérhetnék?  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 11-es 

pontnál a módosító javaslat mellőzné a törvényjavaslat azon rendelkezését, amely nem tenné 
kötelezővé a panasz elbírálását, ha az ügyész indítványozza az előzetes letartóztatást. Azért 
nem támogatja a tárca, mert itt egy olyan garanciális elemet nem hordozó, ámde az ügyész 
kényszeres intézkedését igénylő eljárási elem megtartásáról lenne szó, ami jelentősen 
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lassítaná a döntést. Ráadásul nincs olyan szituáció, logikailag kizárt az, hogy az ügyész 
indítványt tesz az előzetes letartóztatásra, de ugyanakkor a panaszt pozitívan bírálja el az 
előzetes letartóztatást, illetve őrizetbe vételi panaszt. Tehát ezért ezt nem támogatja a tárca.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 és 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 12-es dr. Gaudi-Nagy Tamás és más képviselők módosítója. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 és 1 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 15-ös dr. Bárándy Gergely javaslata.  
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 és 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 16-os dr. Bárándy Gergely módosítója. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 és 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 17-es dr. Dorosz Dávid. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja 

a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem 

támogatja? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, tehát 5 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A 18-as dr. Gaudi-Nagy Tamás és más képviselőtársak módosítója. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 és 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel minden ajánlási pontot 
megtárgyaltunk.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. Nekem három-négy bejelentési 
kötelezettségem van. A következő ülésünket november 2-ára tervezném, de ha jól emlékszem, 
kilenckor kezdünk. Tehát ott bizottsági ülést 8 óra magasságában kellene tartanunk. 
Borítékoljuk a jövő hét szerda 8 órát, mert szakértő asszony 11 órára tervezte, de ő akkor még 
nem volt tisztában azzal, hogy hogyan alakul a parlament ülése. Van napirend előtti, igen, én 
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rugalmas vagyok a dologban. (Moraj.) Belőjük a szerda fél kilencet, ha nagy baj van, alelnök 
úrral egyeztetek, és módosítunk az időponton.  

Arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a Kulturális és sajtóbizottság szakmai 
napjára szóló meghívó ott van a szakértő asszonynál, október 28-ra. Ezek a legfontosabb 
dolgok. Az igazságügyi csomag tárgyalását pedig megbeszélem az alelnök úrral, hogy 
hozzuk-e. Ha más nincs, a bizottság ülését zárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 46 perc) 

 

Gúr Nándor  
a bizottság elnöke 

  
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


