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Napirendi javaslat  
 

1. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. 
szám)  

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési 
javaslatáról (T/4365/3. szám)  

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi 
költségvetésének tervezetéről (T/4365/1. szám) 

2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4656. szám) (Általános vita) 

3. Jelentés a minősített adat védelmének szakmai felügyeleti tevékenységét ellátó 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2010. évi tevékenységéről 

4. Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4657. szám) (Általános vita) 

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

6. Tájékoztató a Független Rendészeti Panasztestület 2010. évi tapasztalatairól 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)   
Tamás Barnabás (Fidesz)   
Tóth Gábor (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Tóth Gábor (Fidesz) megérkezéséig Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) távozása utána dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) távozása után Borbély Lénárd (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) távozása után dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Laban János, a bizottság főtanácsadója  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Hetei Tibor (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Szőke Irma főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Tolnai Lászlóné számvevő főtanácsos, osztályvezető (Állami Számvevőszék) 
Dr. Bognár László főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Hulák Zsuzsanna (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Dankó István helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke 

Megjelentek  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén, az ülést megnyitom.  

Elsőként köszöntöm körünkben Vargha Tamás képviselőtársunkat, bizottságunk új 
tagját, és jó munkát kívánunk neki. 

Mielőtt a kedves vendégeinket bemutatnám és köszönteném, először a 
határozatképesség, illetve a napirend ismertetése következik. Megállapítom, hogy 15 fő 
személyesen van jelen, két fő pedig helyettesítési megbízást adott, ekképpen bizottságunk a 
helyettesítésekkel együtt 17 fővel határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest annyi a 
változás, hogy ki kellett bővítenünk a napirendünket a plenáris ülés érdekében, illetve annak 
előkészítése érdekében a T/4657., valamint a T/4663. számú törvényjavaslatok 
megtárgyalásával.  

Így a napirendi javaslat a következő: 1/a. Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
szóló T/4365. számú törvényjavaslat általános vitája; 1/b. a Költségvetési Tanács véleménye a 
2012. évi költségvetés tervezetéről; 1/c. az Állami Számvevőszék véleménye a 2012. évi 
költségvetés tervezetéről; 2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó T/4656. 
számú törvényjavaslat általános vitája; 3. a minősített adat védelmének szakmai felügyeleti 
tevékenységét ellátó Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés; 
4. az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú 
törvényjavaslat általános vitája; 5. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságokról szóló T/4663. számú törvényjavaslat 
általános vitája; 6. a Független Rendészeti Panasztestület tájékoztatója a 2010. évi 
tapasztalatairól. 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. 
Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a 
bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési 
javaslatáról (T/4356/3. szám) 

A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének 
tervezetéről (T/4356/1. szám) 

Rátérünk 1. napirendi pontunk tárgyalására, a 2012. évi költségvetés általános vitájára. 
Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőjét az előterjesztő részéről, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból Haág Tibor főosztályvezetőt, az Állami Számvevőszék részéről Tolnai 
Lászlóné számvevő főtanácsost, a Honvédelmi Minisztérium részéről Simicskó István 
parlamenti államtitkár urat és Sulyok János dandártábornok urat, a HM Közgazdasági és 
Pénzügyi Hivatalának főigazgatóját, illetve a Belügyminisztérium részéről Szőke Irma 
főosztályvezető asszonyt. 

Tisztelt Bizottság! A Költségvetési Tanács elnöke jelezte, hogy a megküldött 
véleményüket fenntartják, és ahogyan tavaly is, csak a költségvetési bizottság ülésén tudnak 
részt venni. A 2012. évi költségvetés általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk, 
megtárgyalva az ÁSZ és a Költségvetési Tanács jelentését is. A Házszabály előírása szerint a 
költségvetési törvényjavaslatot minden bizottság külön véleményezi, a bizottságok írásban 
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leadott véleményét pedig a Számvevőszéki és költségvetési bizottság foglalja össze, és 
terjeszti az Országgyűlés elé, azaz a törvényjavaslathoz a bizottsági ajánlásunkat, valamint a  
kisebbségi véleményt írásban kell eljuttatnunk a Számvevőszéki és költségvetési bizottsághoz 
még a mai napon. Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy a Házszabály szerint az 
írásban leadott többségi és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek 
ebben a bizottsági vitában elhangzottak.  

A bevezető után megadom a szót a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének, 
hogy a kormány nevében vázolja fel az előterjesztésnek a honvédelmi és rendészeti ágazatot 
érintő részeit. Ezt követően az Állami Számvevőszék képviselője következik, végül pedig a 
képviselői kérdések és hozzászólások. 

Elsőként megadom a szót Haág Tibor főosztályvezető úrnak, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. Parancsoljon! 

Haág Tibor (Nemzetgazdasági Minisztérium) bevezető hozzászólása 

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az 
euróválság zónájától. A cél megvalósítása a jövő évi gazdálkodási tervben elsődlegesen az 
államadósság csökkentése, valamint annak újratermelődésének megakadályozása.  

A költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági feltételei a következők voltak. 2012-
ben tovább csökken az állami újraelosztás aránya, a kitűzött céloknak megfelelően 1,3 
százalékkal tovább csökken a GDP-arányos államadósság. A tervezet szerint 2,5 százalékra 
csökken az államháztartás GDP-arányos hiánya. A tavalyinál 240 milliárd forinttal nagyobb 
összegű, a GDP több mint 1,2 százalékát kitevő tartalékot tartalmaz a költségvetés. A 
kormány a konvergenciaprogramban rögzítettekhez képest egy szerényebb mértékű, 1,5 
százalékos GDP-növekedést vett alapul a tervezésnél. A tervezet 4,2 százalékos inflációs 
előrejelzéssel készült, amely már figyelembe vette az áfa 27 százalékra történő emelését. 
2012-ben várhatóan az export lesz a gazdasági növekedés motorja, a tervezet 8,4 százalékos 
növekedéssel számol, amely a rendelkezésre álló információk alapján elérhető cél. A 
háztartások fogyasztását illetően a tervezet stagnálást valószínűsít. 

A kormány a 2012. évi országvédelmi költségvetésben öt célt tűzött ki maga elé: a 
nyugdíjrendszer átalakításának befejezését; az egészségügyi alap saját lábra állításának 
elkezdését; az arányos adózás általános tételét, az adózásban még meglévő kiskapuk 
bezárását, és ezzel párhuzamosan a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének 
a megerősítését; a foglalkoztatás növelését és a munka világának kiszélesítése céljából a Start-
munkaprogram elindítását. Az euróválság negatív hatásainak elhárítása érdekében a kormány 
a költségvetésen belül Országvédelmi Alapot hozott létre.  

A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már a jelenlegi szerkezetben is 
tartalmaznak átalakításokat, de az egyenlegjavulás érdekében további takarékos költségvetési 
tervezést igényeltek. Ennek megfelelően a kiadási oldalon a következő intézkedések kerültek 
érvényesítésre:  

A közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű 
munkavállalóknál megmarad az adójóváírás kivezetését ellensúlyozó bérkompenzáció. A 
központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek 
következtében a dologi kiadások csökkennek. A költségvetési fejezetek a 2011. évi 
stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra tervezték a kiadási előirányzataikat. (Földi László 
megérkezik az ülésre.) Csökkennek az ártámogatások, a gyógyszerkassza állami ráfordításai 
érdemben mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási 
támogatássá alakul, de úgy, hogy a célzottság megőrzésre kerül. A közösségi közlekedés 
szervezeti stabilitása, az egyes területek összehangolása lehetővé teszi, hogy a közlekedési 
társaságok működése hatékonyabbá váljon. Megkezdődik a nagy ellátórendszerek - köz- és 
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felsőoktatás, egészségügy - rendszerszintű átalakítása, elindul az önkormányzatok 
átszervezése, a központi igazgatás racionalizálása. A kormány az irányítása alá tartozó 
intézményeknél jelentős létszámleépítést foganatosított, és ennek keretében 28,9 milliárd 
forint megtakarítást érvényesített. 

Mindezen célok megvalósítását alapvetően segíti az a körülmény, hogy 2012-ben az 
uniós forrásokból mintegy 1369 milliárd forint összegű kifizetéssel számolunk, amelyet a 
költségvetés 193 milliárd forinttal egészít ki. Ez az összeg 367 milliárd forinttal több a 2011. 
évi előirányzatnál, amit azt jelenti, hogy a társadalmi és gazdaságpolitikai célok eléréséhez 
mintegy 30 százalékkal több uniós forrás áll a rendelkezésünkre. Az euróválság okozta 
kockázatok kivédésére 2012-ben is betervezésre kerül a rendkívüli kormányzati intézkedések 
tartalék-előirányzata, amely kiegészül az Országvédelmi Alap speciális költségvetési 
kockázatok kivédését szolgáló előirányzattal.  

A 2,5 százalékos hiánycél tartásához nem elegendőek a kiadási oldalt érintő 
intézkedések, ezért a cél eléréséhez a bevételi oldalt érintő új adópolitikai intézkedések is 
szükségesek. Ilyenek voltak a személyi jövedelemadó-rendszer esetében annak módosításával 
a félszuperbruttó és az adójóváírások kifizetése, egy új, arányosabb rendszer bevezetése, 
amelyben a bérminimum emelésével és az életbe léptető kompenzációs rendszer segítségével 
senki sem járhat rosszul. Ennek a rendszernek a forrását a félszuperbruttó 202 ezer forint 
feletti ideiglenes megtartásával képződő költségvetési bevétel teremti meg. A társasági adózás 
területén az adóbevételek kiszámíthatóbbá tétele érdekében 2012-től az elhatárolt veszteség az 
adóalap 50 százalékáig lesz felhasználható. A reprezentáció, az üzleti ajándék mint adóalap-
növelő tétel kikerül a társasági adó hatálya alól, és 2012-től a személyi jövedelemadó 
rendszerében kerül meghatározásra. Az általános forgalmi adó esetében a 25 százalékos 
áfakulcs 27 százalékra emelkedik. A jövedéki adó 2011 novemberétől a legtöbb termék 
esetében növekszik. Ilyen a gázolaj, az alkoholok jövedéki adója, a dohánytermékek 
adómértéke.  

A regisztrációs adó esetén módosul az adótábla és a környezetvédelmi szempontok, 
fokozatok érvényesítése céljából az euro 5-ös gépjárművekre külön oszlop kerül bevezetésre, 
illetőleg összevonják a felső két kategóriát. 

Az illetékekkel összefüggő szabályok 2012-től hatályba lépő módosításának 
eredményeként a gépjárművek visszterhes vagyonszerzését terhelő illetékeket a jármű 
korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében kell megfizetni, a cégautóadó-köteles 
gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében 
történik meg 2012-től. 

Emelkednek a játékadók és a társadalombiztosítás területén sor kerül a biztosítási 
járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának 
kiszélesítésére, valamint új adónemként a baleseti adó kerül bevezetésre. 

A Belügyminisztérium-fejezettel kapcsolatban a következőkről szeretnék tájékoztatást 
adni. A Belügyminisztérium intézményi rendszerében 2012-től jelentős változások 
következnek be. A Rendőrtiszti Főiskola 2012. január 1-jétől a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium irányítása alatt álló Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretein belül látja majd el 
a feladatait. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítása alá kerül mintegy 112 
darab hivatásos önkormányzati tűzoltóság. Ezzel kapcsolatban 9139 fő kerül át, akik az állami 
tűzoltóság részévé válnak és ezáltal az OKF intézményrendszere lényegesen átalakul.  

A BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézete, valamint a Nemzetközi Oktatási és 
Polgári Válságkezelési Központ összevonásával létrejön a BM Oktatási és Nemzetközi 
Továbbképző Központ. A vízügyi ágazat irányítása a feladatellátást végző 
intézményhálózattal együtt átkerül a BM fejezetéhez. 

A Belügyminisztérium fejezetében a következő fejlesztésekre biztosít költségvetési 
forrást a 2012. évi törvényjavaslat. A 2012. évben is a prioritások között szerepel a közrend és 
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a közbiztonság erősítése. Ennek keretében a rendőrség szervezetét tovább igyekszünk 
erősíteni. 2011-ben 4130 fő próbaidős rendőrré történő képzésére és kinevezésére került sor. 
A rendőrségnek a 2012. évi költségvetés a feladattal összefüggésben a létszámfejlesztés éves 
szintű kiadásainak finanszírozásához, szintre hozásához 7 milliárd 160,5 millió forint 
többletforrást biztosít. 

2012-ben új feladatként jelentkezik a rendőrség 112-es segélyhívó ügyeleti és 
szolgálati irányítási rendszerének komplex országos fejlesztése. Erre a költségvetés 2 milliárd 
382,5 millió többletforrást biztosít. A büntetés-végrehajtás megnövekedett feladatainak 
ellátására, az intézményrendszer 80 fős létszámbővítéséhez, valamint a fogvatartotti ellátás 
biztosításának működtetéséhez 3,4 milliárd forint többletforrást biztosít. A férőhely 
bővítésének első ütemeként a kormány döntésével összhangban a költségvetés 2 milliárd 
046,3 millió forint többlettámogatást biztosít a büntetés-végrehajtás intézményei részére. 

A tárcánál 2012. január 1-jétől új terület a vízügyi ágazattal összefüggő egyes 
feladatok irányítása, amely a 2012. évi közfoglalkoztatási rendszer kiépítésének, 
működtetésének, valamint a közmunkaprogramok összehangolása és valamennyi elemének 
egységes irányítása érdekében került át a vidékfejlesztési tárcától. 

A Honvédelmi Minisztérium fejezete esetében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem megszűnik, a katonai felsőoktatás a jövőben a már említett Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen fog megtörténni. A katonai ügyészségek átadásra kerülnek az ügyészségi fejezet 
részére. Ez a megállapodás aláírása hiányában még nem történt meg, de erre a fejezet készen 
van. Jelenleg az egyéb HM-szervezetek alcímen van betervezve az a forrás, amely átadásra 
kerül. A minisztérium vezetése saját hatáskörben a HM Társadalmi Kapcsolatok és 
Hadisírgondozó Hivatalt megszüntette. Megszüntette a Belső Ellenőrzési Hivatalt, a 
Nemzetközi Fegyverzeti Ellenőrzési Hivatalt, ezeket a feladatokat pedig 2012. évtől 
csökkentett létszámú szervezeti egységek a Honvédelmi Minisztérium igazgatás keretein belül 
fogják ellátni. 

A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központja beépül a 
HM Honvéd Kórházába. A honvédelmi fejezetnél a tervezés során prioritásként került 
meghatározásra a Magyar Honvédség működőképességének fenntartása, professzionális 
jellegének erősítése, a nemzetközi vállalások szükségletének biztosítása, a Gripen bérleti díj 
és egyéb járulékos kiadásainak esedékes kötelezettségeinek a teljesítése. A NATO mint a 
honvédelmi minisztériumi fejezet szempontjából kiemelkedő jelentőségű cyber defence 
program finanszírozása egy másik prioritás. 

Folytatódik az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése. Ennek érdekében a tárcának 
1,2 milliárd forint összegű többletforrást biztosít az ágazat. Ennyivel szerettem volna 
bevezetni a 2012. évi költségvetési tervezet általános vitára alkalmasnak minősítését. Kérem a 
képviselő urakat a támogatásra. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Megadom a szót Tolnai Lászlóné 

számvevő főtanácsos asszonynak az Állami Számvevőszék részéről. Parancsoljon! 

Tolnai Lászlóné (Állami Számvevőszék) bevezető hozzászólása 

TOLNAI LÁSZLÓNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének 
megfelelően véleményezte Magyarország 2012. évi költségvetési törvényjavaslatát. Az 
ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a törvényjavaslat előirányzatainak 
kimunkálása során érvényesültek-e a hatályos jogszabályi előírások, valamint a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tervezési tájékoztatóban foglaltak. Ez a 
tájékoztató határozta meg a 2012. évi tervezés szabályait és módszereit. Ezek legfőbb 
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szempontjai az új Széchenyi-terv és a Széll Kálmán-terv alapján készült 
konvergenciaprogram előírásainak betartatása, céljainak érvényesítése volt. 

A főbb megállapításaink közül emelnék ki néhány dolgot. Elsőként azt, hogy a 
tájékoztató az állami feladatok ellátásához szükséges források meghatározását tűzte ki célul a 
korábban érvényesült bázis alapú tervezés helyett. Ennek ellenére a gyakorlatban 2012-re is 
az jellemző, hogy alapvetően bázis alapú tervezés történt, tehát az előirányzatok, a támogatási 
keretszámok levezetése a 2011. évi előirányzatokból indult ki, figyelembe véve a 2011. évben 
végrehajtott támogatást érintő zárolásokat. 

Pozitív elemei között feltétlenül meg kell említeni az átláthatóságot növelő tényezőket. 
Így példaszerűen koncepcionális változás az, hogy 2012-ben a kiadásokat ott tervezik a 
tárcák, ahol az valóban fel is fog merülni. Ezt úgy kell érteni, hogy a korábban a fejezeti 
kezelésű előirányzatok között megtervezett előirányzatokat, amelyek évközben előirányzat-
módosítással kerültek az azt kifizető intézményhez, ebben az évben, tehát 2012-re intézmény 
szintjén kellett megtervezni. Ebből virtuálisan az látszik, hogy az intézmények dologi kiadásai 
megnövekedtek, de ez a növekedés döntően ezzel a tervezési előírás betartásával kapcsolatos.  

A másik koncepcionális változás szintén a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően, 
hogy előírás szerint az azonos típusú, homogén feladatokat egy törvényi soron kellett 
tervezni. Ezt a tárcák jellemzően végrehajtották, ennek következtében a költségvetési 
törvényjavaslatban a korábbi évektől eltérően lényegesen kisebb számú fejezeti kezelésű 
előirányzatsor szerepel. Ez jellemző mind a Honvédelmi Minisztériumra, ahol a korábbi 29-
ről 11-re csökkent az előirányzatok száma, mind a BM-fejezetre, ahol a 60-at meghaladó 
előirányzat lényegében a felére csökkent. 

Újabb koncepcionális újítása a 2012. évi tervezési munkának a bírságbevételek új 
módon történő tervezése. A bírságbevételeket 2012-től nem lehet intézményi működés 
finanszírozására fordítani. Ennek érdekében a tárcák ezeket a bírságbevételeket központosított 
bevételként tervezték meg, de a 2012. évi törvényjavaslat ezt már a XLII. fejezetben 
tartalmazza, tehát elkülönül a tárcák költségvetésétől.  

Negatív tényezőket is kell említeni a költségvetési törvényjavaslat véleményezése 
során. 2012-re sem álltak rendelkezésre teljes körűen az előirányzatok megalapozásához 
szükséges törvényjavaslatok, amikor a véleményt készítettük, illetve szeptember 30-án, 
amikor a költségvetési törvényjavaslat a parlament részére benyújtásra került. Nem mutatták 
ki a többéves kötelezettséggel járó kiadások további évekre vonatkozó hatásait, valamint a 
költségvetési évet követő három év várható előirányzatait. Ez nemcsak a tárcák 
tervezőmunkáját, de az ÁSZ ellenőrzési munkáját is nehezítette.  

A költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz egy nagyon fontos tényezőt, 
nevezetesen a Magyar Nemzeti Bank 2012-ben várható veszteségét, amely 95 milliárd forint 
nagyságrendű, és amelynek a rendezését, megtérítését a végrehajtás során biztosítani kell. Ez 
azonban nem jelenik meg a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban, ezért kockázati 
tényezőnek tekinti az ÁSZ ellenőrzése ennek a ki nem mutatását.  

Néhány gondolat a gazdálkodás egyes területeiről, elsőként a költségvetés közvetlen 
bevételeiről és kiadásairól. Említettem a Széll Kálmán-tervet. A Széll Kálmán-terv hét 
pontból álló intézkedési csomagját az ÁSZ áttekintette, és megállapította, hogy az abban leírt 
550 milliárd forintos tervezett megtakarításból 388 milliárd forint megtakarításról még 
részben sem tudtunk véleményt mondani, ezt a törvényjavaslat nem tartalmazta. Meg kellett 
állapítani továbbá, hogy a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről 
szóló törvény egyes előírásait a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat sem teljesítette.  

Évek óta tapasztaljuk - a főosztályvezető úr beszélt a bevételi előirányzatokról, annyit 
tennék hozzá -, hogy a fő adóbevételi előirányzatok esetében hiányoznak a részletes 
háttérszámítások, nem számszerűsítik az egyes adónemek tervezett bevételeit meghatározó 
tényezőket, azok hatásait, valamint nem ismertetik a prognosztizálás feltételrendszerét; ez 
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2012-re is jellemző volt. A 2012. évi adóbevételi előirányzatok tervezeteinek 
megalapozottságát részletes számítási anyagok hiányában az adóbevételek 98,6 százalékánál 
nem tudtuk értékelni. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt a tényt, hogy az ÁSZ a várható adatok, 
a NAV által jelzett teljesítési adatok, az előző évek tendenciái alapján 2012-ben is végzett 
becsléseket arra vonatkozóan, hogy az adóbevételi előirányzatok teljesíthetősége milyen 
arányú. A teljesíthető arány meghaladja a 60 százalékot. Tehát miközben háttérszámítások 
ugyan nem álltak rendelkezésre, aközben az ÁSZ megkísérelt becslésekkel az adóbevételek 
teljesíthetőségéről véleményt mondani.  

Még egy számot mondanék az adóbevételekkel kapcsolatosan, ami pozitív tényező: 27 
százalékra csökkent azoknak az adóbevételeknek az aránya, ahol nem tudtunk véleményt 
mondani; ez az előző évben magasabb volt. Az adóbevételek teljesíthetőségéhez egy 
jellemzőt még feltétlenül meg kell említeni különösen az áfát érintően, hogy az áfa 
teljesíthetősége a makrogazdasági mutatók, ezen belül a GDP növekedése, a fogyasztás 
tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása esetén kétséges lehet, kockázatot hordoz.  

A fejezetek költségvetéséről néhány szót konkrétan a két tárca vonatkozásában 
szeretnék mondani. Egy kivétellel - amit feltétlenül szeretnék kiemelni a véleményből - 2012-
ben is tartalmaz a költségvetési törvényjavaslat felülről nyitott előirányzatokat. A felülről 
nyitott előirányzatok összes tervezett kiadása 8177,6 milliárd forint kiadás. Ezt az ÁSZ úgy 
értékelte, hogy miután ezek előirányzat-módosítás nélkül teljesülhetnek, ezért az előirányzatot 
meghaladó teljesítésük veszélyeztetheti a törvényjavaslat által kitűzött hiánycél betartását. 

Két gondolat az uniós elszámolásokról. Az uniós elszámolásokat a véleményünk külön 
fejezetben tartalmazza. A költségvetésben megjelenő támogatások tervezett összege 1567,5 
milliárd forint, az Unió költségvetéséhez való hozzájárulás összege 264,3 milliárd forint. 
Pozitív tényként értékelte az ÁSZ, hogy a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló 
keretösszeg biztosítja a feladatok ellátását; ehhez hozzájárul a már említett felülről nyitás 
lehetősége az uniós támogatásoknál, előirányzatoknál, illetve az előirányzatok közötti 
átjárhatóság is biztosított. Ugyanakkor kockázatot jelenthet az egyes projektek 
megvalósításának esetleges elhúzódása, továbbá a központi költségvetési szervek részére 
biztosított önerő-támogatás.  

Még egy kockázati tényezőre hívnám fel a figyelmet. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium által előirányzott keretcsökkenés a 2007-2013. programozási periódus végéhez 
közeledve növekvő kockázatot hordoz a támogatások uniós költségvetésből történő 
lehívásánál.  

Foglalkoztunk az elkülönített állami pénzalapokkal és a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjainak tervezésével is. Két gondolatot emelnék ki. A Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alap támogatáscsökkentését, csökkenő támogatását úgy értékeli az ÁSZ, hogy itt az 
alapkezelő már új pályázatra nem tud forrást biztosítani, sőt a 2012. évi kötelezettségeire sem 
tud teljes körűen fedezetet biztosítani. 

Pozitív tendenciaként értékelte az ÁSZ a Nyugdíjbiztosítási és  
Egészségbiztosítási Alap koncepcionális átalakulását. 

Néhány gondolatot szeretnék még hozzátenni a két fejezetről. A főosztályvezető úr 
nagyon részletesen ismertette a szerkezeti változásokat, a feladatátcsoportosításokat, ezért én 
ebbe most nem mennék bele. Annyit tennék csak hozzá a honvédelmi minisztériumi fejezetet 
érintően, hogy a bázis alapú tervezési módszertan helyett a fejezetet érintő támogatás 
megállapításánál a 2011. évi előirányzatból kellett kiindulni minden tárcánál a Honvédelmi 
Minisztériumnál is. Csökkenteni kellett a már említett zárolások hatásával, ugyanakkor a 
támogatási keretszám megállapításánál egységesen a többi tárcát érintően is egységes 
korrekciós tényezőket kellett figyelembe venni, például az igazgatás korábbi 5 százalékos 
létszámleépítésének hatását. A támogatási keretszám értelemszerűen 2012-re már nem 
tartalmazza. 
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Ahol feszültségpontot érzünk és a véleménytervezetben ez benne van, az két téma. A 
Honvéd Kórház elhúzódó, évek óta fennálló tartozásállományának rendezése. A vélemény, a 
Honvédelmi Minisztérium észrevétele alapján azt tartalmazza, hogy folytatják azt a 
konszolidációs munkát, amellyel ez hosszabb távon megoldható. 

A másik téma pedig a HM-et érintően az elhelyezési szolgáltatások megvásárlásával 
és őrzésvédelmi kiadásokkal kapcsolatos többletigény. Itt a fejezet 26,2 milliárd forintot 
jelzett. Nem látjuk, hogy a benyújtott törvényjavaslat ezt milyen módon kezelte, és hogy 
egyáltalán kezelte-e. Ezt már nem tudtuk megállapítani. 

A BM-et érintően a Belügyminisztérium szerkezeti változásairól szintén szó volt. Úgy 
látjuk, hogy a költségvetési támogatásigény - egyetértve az NGM-mel - ennek megfelelően 
változott a BM-fejezetet érintően. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a főtanácsos asszony beszámolóját és az elmondottakat, 

illetve a főosztályvezető úrnak is az előterjesztők részéről. 
Most a képviselői kérdések és/vagy vélemények következnek. A sorrend ügyrend 

hiányában szabadon választott. Annyit a jegyzőkönyv számára szeretnék megjegyezni, hogy 
ahogy a HM részéről a parlamenti államtitkár úr jelen van, úgy szerencsésnek tartottuk volna, 
ha a PM részéről is a költségvetés kapcsán ez így alakul. Szőke Irma főosztályvezető asszonyt 
is tisztelettel látjuk a bizottsági ülésen. Csak szerettem volna a jegyzőkönyv számára 
rögzíteni, hogy ilyen horderejű kérdésben a HM gyakorlata szerintem követendő, úgyhogy 
köszönjük az államtitkár úrnak, hogy itt van. 

Megadom a szót Iváncsik Imre alelnök úrnak. Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. 
Ügyrend hiányában én a megszokott metódussal haladnék először. A megértést segítő, a 
véleményalkotást alátámasztó kérdéseket szeretnék feltenni és utána egy véleményt mondani, 
ha máskor is kapok majd szót. 

Az első kérdésem, hogy a kormány mikor dönt a szeptemberben zárolt összeg, illetve 
az elrendelt maradványtartás sorsáról. Mi a valószínűsége, hogy e forrásokat jövő évben 
elköltheti a HM? Veszélyezteti-e - és ezért kérdezem most a költségvetés tárgyalásakor - a 
2012. évi költségvetés végrehajtását, ha e forrásokat végleg elvonják? Azért bátorkodom ilyen 
kérdést feltenni, mert volt rá precedens, hogy először zároltak összegeket, aztán végleg 
megvonták. Ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy a szeptemberben elrendelt beruházási stop 
miatt milyen beszerzéseket, fejlesztéseket kellett későbbre halasztani, és hogy a 2012-es 
költségvetésben ezek közül melyiknek a fedezetét tervezik biztosítani. 

A második kérdésem: azt szeretném megtudni, hogy lesz-e szükség idén is 
bérkompenzációra, és amennyiben igen, akkor terveznek-e bérkompenzációt. És hogy jól meg 
tudjuk ítélni a helyzetet, szeretném tudni, hogy 2011-ben a Magyar Honvédség állományából 
hányan kaptak bérkompenzációt, mekkora összeget kellett erre fordítani, és mi várható 2012-
ben létszám és összeg tekintetében. 

A harmadik kérdésem, hogy idén mekkora a kafetériára fordított összeg, és mi várható 
ebben 2012-ben.  

Szeretném megtudni, hogy az az igen jelentős csökkenés, ami a Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatalnál látható, 24,5 milliárd forint, milyen következményekkel jár, hogyan 
gondolják ezt kigazdálkodni. 

Az az ötödik kérdésem, hogy hány főt, milyen ütemezéssel bocsátottak, illetve 
bocsátanak el, van-e ennek áthúzódó hatása 2012-re, és ennek a fedezete hol szerepel a 
költségvetésben. Nagyjából ezer fő elbocsátásáról született döntés.  
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A hatodik kérdésem pedig a műveleti tartalékkal kapcsolatos. 1,2 milliárd forint 
szerepel a költségvetési tervezetben. Hogy pontosan hol, nem találtuk meg, de a szövegben ez 
kiemelésre került. Hány fő műveleti tartalékos felvételével számolnak 2012-ben? Tehát mit 
gondolnak, hogy ez a keretösszeg hány fő rendszerbe állítására lesz elegendő? Ezek a 
kérdéseim. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az 1. és a 3. kérdés megválaszolására Haág Tibor 

főosztályvezető urat kérem szépen, a 2., a 4., az 5. és a 6. kérdés megválaszolására pedig 
Simicskó István parlament államtitkár urat. Parancsoljanak! 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 2011. zárolt összegek csökkentési 

minősítéséről vagy a zárolás feloldásáról várhatóan a kormány 2011 decemberében fog 
intézkedni. A maradványtartással kapcsolatos kérdésre azt tudom mondani, hogy a 
maradványtartás nem zárolás, nem előirányzat-csökkentés, hanem tulajdonképpen a pénzügyi 
teljesítéseknek egy időbeli korlátja vagy egy időbeni végrehajtására irányuló intézkedés. Ezt 
kétféleképpen lehet megoldani: meglévő kötelezettségvállalások felülvizsgálatával és a 
szállítókkal való tárgyalás eredményeképpen ennek a kifizetésnek az átütemezésével, illetve a 
jelenleg még nem kötelezettségvállalással terhelt forrásoknál olyan szerződések 
létrehozásával, amely ezt a maradványtartási kötelezettséget a végrehajtás során figyelembe 
veszi. Mindkét esetben cél továbbra is a szállítói szerződés kifizetése, annak ellenértékének a 
teljesítése. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban, a maradványtartási 
kötelezettséggel kapcsolatban a 2012. évre áthúzódó finanszírozási probléma nem merülhet 
fel. 

2012-ben információim szerint lesz bérkompenzáció, a kormány ebben a kérdésben 
várhatóan így dönt, hiszen a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban szerepel egy 
felhatalmazás a kormány részére, hogy a 2012. évre vonatkozó bérkompenzációval 
kapcsolatos kormányrendelet elkészítését megtehesse. Ennek a tartalma jelentősen függ az 
adótörvény elfogadásától, amely jelenleg a parlamenti szakaszban van.  

Nem tudom, hogy a cafeteria az én kérdésem-e, de annyit tudok mondani, hogy 2012-
re a költségvetési törvénytervezet tartalmazza azt a szövegezést, ami 2011-ben is volt, 
miszerint a cafateria összege 200 ezer forint lehet maximum. 

 
ELNÖK: Simicskó István államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szerintem mindenképpen fontos és hasznos, hogy a költségvetés 
egész rendszerében elhelyezve áttekintést kaphattunk itt mindannyian a két fontos tárca, a két 
fontos fejezet, mind a BM, mind a honvédelmi tárca anyagi lehetőségeiről, és egyfajta 
rendszerszemléletet lehet ilyen módon alkalmazni, látva azokat a főbb célkitűzéseket, 
amelyeket a kormány jelen költségvetési helyzetében mindenképpen meg kíván valósítani. 

Kiderül a bizottság tagjai számára, gondolom, az előzetes információk alapján, hogy a 
honvédelmi fejezeten belül valóban szűkös anyagi forrásokból kell gazdálkodnunk, pontosan 
ezért a takarékosság messzemenőkig szem előtt tartásra került. Lehetőséget kerestünk arra, 
hogy mindennemű fölösleges kiadást lecsökkentsünk, ugyanakkor pedig a főbb 
célkitűzéseinket megvalósíthassuk. A kérdések döntően arra vonatkoztak, amelyeket Iváncsik 
alelnök úr feltett, hogy egyrészt ezek a döntések, ezek a célkitűzések a költségvetés 
vonatkozásában az állományt hogyan érintik; gondolok itt a bérkompenzációra és a 
cafeteriarendszerre, a létszámszerkezet átalakítására és a tartalékos rendszerre. 

Tehát a célunk az, hogy bármennyire is szűkek az anyagi lehetőségeink, továbbra is 
tartsuk azt a célkitűzést, amellyel a Magyar Honvédség képességeit szeretnénk növelni, ami 
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nem könnyű feladat, de nekimegyünk ennek a feladatnak, és igyekszünk ezt elvégezni 
természetesen. Szeretnénk, ha a bizottság tagjai is támogatnák a honvédelmi kormányzat 
célkitűzéseit. 

A konkrét kérdésekre válaszolva azt tudnám mondani, hogy akkor nézzük sorban. 
Beszerzések, fejlesztések elhalasztása, erre vonatkozott az egyik kérdése az alelnök úrnak. 
Azt tudom mondani, hogy a szűkös anyagi lehetőségeink közepette természetesen folynak 
ilyen irányú tárgyalások, megbeszélések; most nem idézném ide a mindannyiunk által jól 
ismert Gripen-szerződés módosításának történeteit, ebből adódóan jelentős anyagi terhek 
rakódtak a mostani kormányra is. Igyekszünk természetesen vinni ezt a nagy terhet a 
vállunkon, de törekszünk arra, hogy más fontos célkitűzéseket is meg tudjunk valósítani, így 
folynak ilyen irányú tárgyalások, amelyek a terhek csökkentésére vonatkoznak.  

Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a jövő évi költségvetési tervezetben 32,7 milliárd, 
ha jól emlékszem, a Gripen-törlesztés jövő évi tervezett összege, ami gyakorlatilag a további, 
más fejlesztési lehetőségeinket jelentős mértékben korlátozza és szűkíti. Egy 3,4 milliárdos - 
ha jól emlékszem - gépjárműprogramra futja, emellett még szeretnénk, ha ezek a terhek 
bizonyos mértékben átütemezésre kerülnének. Meglátjuk, hogy ezek a tárgyalások hogyan 
alakulnak, biztos, hogy a mozgásterünket nehéz időszakban ez jelentős mértékben kitágítaná. 

A kanadai repülőszimulátoros képzés vagy repülőpilótáink képzésének a rendszerét is 
értékeljük, vizsgáljuk, folyamatosan nézzük, hogyan lehet itt is költségeket megspórolni. Úgy 
tűnik, hogy ez se volt kifejezetten előnyös szerződés Magyarországra nézve, ezért ezeket 
igyekszünk áttekinti pont azért, hogy a különböző fejlesztési célkitűzéseinket meg tudjuk 
valósítani 2012-ben is.  

Lesz-e szükség bérkompenzációra, a következő kérdés erre vonatkozott. Lesz, tehát 
mindenképpen szükséges, Sulyok tábornok úr itt ül kettővel arrébb mellettem, és részletesen 
tud válaszolni a felmerült kérdésekre pénzügyi, szakmai szempontból. Az ő információi 
alapján 12 600 fő kap kompenzációt jelen pillanatban, és úgy tűnik, ezt továbbra is 
mindenképpen meg fogjuk tenni, mert nem kaphat senki sem kevesebb illetményt, kevesebb 
jövedelmet, sőt terveink között továbbra is szerepel, hogy egy szerény mértékű, az állományt 
elismerő illetménynövelést is ebben a ciklusban meg tudjunk valósítani; reményeim szerint ez 
menni fog. 

A cafeteria vonatkozásában mi várható? A köztisztviselők vonatkozásában, talán a 
közalkalmazottak vonatkozásában is van cafeteriarendszer, a katonák esetében nincsen, 
azonban vannak különböző juttatások, többek között például az étkezési hozzájárulás, 
étkezési jegy. Ezt 2011-es szinten tervezzük, tehát nem kap kevesebbet ilyen értelemben 
juttatásként, étkezési hozzájárulásként egyetlenegy katona sem, tehát ez a célunk. Ebben az 
évben is tudtuk ezt azért növelni, mert volt egy féléves kifizetésünk valamikor a nyár 
folyamán, amellyel egyszeri étkezésihozzájárulás-emelést tudtunk elérni a katonáink számára. 

Ez a kérdés hangzott el, hogy hány főt bocsátottunk el, és ennek a fedezete miből van 
meg vagy miből lesz meg. Az ésszerűsítés és az átszervezés, átalakítás fontos szempont pont 
azért, hogy a pazarló rendszereket megszüntessük, amiről az elején beszéltem. A költségvetés 
fő célkitűzéseinek megvalósítása érdekében ezért a valóban mintegy körülbelül ezer főt érintő 
átalakítás, átszervezés megtörtént, azonban jelentős részük egyébként csapatoknál került 
elhelyezésre, egy részük pedig szolgálati nyugdíjat, illetve olyan járandóságot kap majd, 
amellyel kikerül a rendszerből, tehát nem az aktív állományt gyarapítja. Ennek a fedezetére, 
tehát a végkielégítésekre és egyéb más ilyen terhekre a kormány egy központi keretből ad 
pénzt, a kormány ezt ígérte meg a honvédelmi tárca részére. Ez mintegy 5 milliárd forint az 
én feljegyzéseim szerint, tehát ennek a fedezetét nem a tárca költségvetéséből kell 
kigazdálkodnunk. 

Az, hogy az 1,2 milliárd forintos tervezett összegből, amely a tartalékos rendszer 
továbbépítését szolgálná, hány főt tervezünk fölvenni, egy nagyon jogos és aktuális kérdés. A 
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múlt héten pénteken volt egy ötpárti egyeztetés, ott már beszéltem arról - pont Iváncsik 
alelnök úr is ott volt -, hogy konkrétan mik a tárca elképzelései ezen a területen. Azt tudnám 
megerősíteni, hogy természetesen ez a pénz sok mindenre elegendő és sok mindenre nem, de 
az biztos, hogy a nyugdíjrendszerrel összefüggésben a tárca elképzelései azok, hogy 
szeretnénk azokat a katonákat, akik most elmennek vagy eddig elmentek úgymond szolgálati 
nyugdíjba - akkor nevezzük a könnyebbség kedvéért így -, 25 év szolgálati viszony után 
valamilyen módon a tartalékos rendszerbe visszafoglalkoztatni, és olyan, hogy mondjam, 
segítséget próbálunk nekik ilyen módon adni, hogy teljes értékű szolgálati járandóságot 
kapjanak, és nem vonatkozik majd rájuk az szja 16 százalékos kerete.  

Tehát ilyen módon teljes értékű nyugdíjat kaphatnak, amely mondom, szolgálati 
járandósággá alakul át, hiszen nyugdíj csak az öregségi nyugdíjkorhatárt követően jár majd az 
emberek számára, mindenki számára Magyarországon. Ez egy ésszerű és anyagi szempontból 
is vállalható célkitűzés, és reményeink szerint ez jelentős mértékben növelni fogja a műveleti 
tartalékos állomány létszámának növelését is, illetve a védelmi tartalékos állomány 
létszámának a növelését is. 

A célkitűzésünk az - ezt mondtuk a kormányzati ciklus elején -, hogy egy 6-8 ezer fős 
tartalékos állománnyal rendelkezzen a Magyar Honvédség 2014-ben, tehát a jelen 
kormányzati ciklus végére. Ezt a célt mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Kiemelt 
feladata a kormánynak, azért mondom, hogy a kormánynak, mert még a magyar 
alkotmányban is rögzítésre került a tartalékos rendszer kiépítésének a szükségessége és ennek 
a fenntartása, ezért nemcsak számunkra, hanem mindannyiunk számára fontos e célkitűzés 
tartása. Azon vagyunk, hogy ezt ütemesen haladva meg tudjuk valósítani, ezért konkrét 
számot most nem tudnék mondani arra nézve, hogy hány műveleti tartalékosunk lesz 2012-
ben. Bízunk benne, hogy minél több. Összességében az arányokat nézve a védelmi tartalékos 
és a műveleti tartalékos állomány kategóriát nézve - most nagyságrendileg mondom - 
hozzávetőlegesen mintegy 4 ezer főben számoltunk a védelmi tartalékos és mintegy 2 ezer 
főben számoltunk a műveleti tartalékos állománnyal. Bízom benne, hogy 2014-re ezt 
mindenképpen meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 

hozzászólás. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon. 
 
DR HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a kérdéseimet 

és a véleményemet is meg fogom fogalmazni most, tekintve, hogy az elnök úr is felhívta a 
figyelmet arra, hogy valódi politikai vitapartner a Belügyminisztérium részéről nincsen. A 
köztisztviselő kolléganőnek néhány kérdést tennék fel, a véleményemet pedig természetesen a 
bizottság egészének mondanám el. 

A költségvetés általános vitára való alkalmasságáról szóló vitában ezt mindenképpen 
el kell mondani, hogy ez a költségvetés az állampolgárok tekintetében az elszegényedés 
költségvetése. Az áfaemeléssel, amely egyértelműen a nehezebb helyzetben lévőket sújtja 
jobban, a járulékemeléssel, amely garantáltan a munkanélküliség további növekedését fogja 
hozni és természetesen a magas jövedelműek és a tőke terheinek az érintetlenül hagyásával 
azt hiszem, egyértelmű üzenet a társadalom számára, hogy kiken kívánja a kormány a prést 
meghúzni. 

Ezt azért mondom el, mert ez látszik a rendvédelem területén is. Ha az 
állampolgároknak az elszegényedés költségvetése a 2012, akkor a rendvédelem számára a 
megszegett ígéretek költségvetése a 2012-es. Ez már egy olyan költségvetés, amelyet ez a 
kormány mindenféle előző kormány előző intézkedései nélkül tud megtenni. Itt már láthatjuk 
pontosan a szándékait és a céljait. 
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Ugyanilyen belső aránytalanságok vannak a rendvédelem területén is. Nézzék csak 
meg, hogy a rendőrség tekintetében - amely a munka dandárját végzi - az egy főre jutó dologi 
költség 650 ezer forint, míg a miniszterelnök úr kedvenc alakulatánál, a Terrorelhárítási 
Központnál ez 2,2 millió forint/fő, azaz 3,5-szerese a dologi lehetősége a Terrorelhárítási 
Központnak mint egy - egyébként az ország közrendjéért nap mint nap felelő - rendőrségnél. 

Tovább csökken az előirányzat, a GDP százalékában egyébként elég jól bemutatható 
módon, hiszen 2010-re még 3,7 százaléka költődött erre a célra, idén már csak 3,6, jövőre a 
tervezet szerint 3,4 százalékát költi a kormány javaslata szerint az ország a rendvédelem 
területére. Ez ugye, kedves képviselőtársaim, nem a rend és a biztonság megerősítésének 
egyértelmű jelét mutatja, de természetesen összegszerűen is csökken ez a költségvetés. 
Semmilyen béremelést nem látunk, semmilyen, az állomány megerősítését, az állománynak 
régóta ígért és nyilván jogosan várható megerősítését nem látjuk, sőt nem látjuk a 
bérkompenzációt sem. Ezt szeretném kérdezni konkrétan a Belügyminisztérium 
képviselőjétől, hogy a bérkompenzációt hol látjuk pontosan a költségvetésben, mert a felvett 
plusz létszámnak a személyi juttatás növekedését ugyan látjuk a költségvetésben, de hogy az 
egész állomány bérkompenzációjára nem nagyon látunk összeget, béremelésre pedig pláne 
nem, ez az állomány további megszorítására, további ellehetetlenítésére mutat előre. 

Szeretném kérdezni, hogy mekkora bevételre számít a kormány a szolgálati 
járandóságok megadóztatásában. Van-e egyáltalán bármilyen számítás arról vagy egyáltalán 
elképzelés, hogy körülbelül hány fő lesz az, aki a munkába visszavonulást fogja választani, 
hány fő lesz az, aki a megadóztatott jövedelem fenntartását fogja választani, ebből mennyi 
pénz lesz, hiszen a miniszterelnök úr már a nagy nyilvánosság előtt a tisztavatáson 
bejelentette, hogy a nyugdíjasoktól elrabolt, ellopott pénzt fogja odaadni az aktív állománynak 
- szintén egy nagyon dicséretes társadalompolitikai és erkölcsi érzékre vall. Ez hol jelenik 
meg a költségvetésben? Ezt nem látjuk, és ezt is szeretném majd látni. 

A büntetés-végrehajtás tekintetében látszik, hogy a 7,4 milliárd forint nagyjából nem 
más, mint a büntetőpolitikai változások lekövetése, hogy tavaly óta a szabálysértési törvény és 
a büntető törvénykönyv szigorítása miatt hatványozottan megnőtt a börtönpopuláció. Ez a 
pénz a megítélésünk szerint a meglévő problémákat nem kezeli, csak a tavaly óta a 
büntetőpolitika által előállt új problémákra próbál legalábbis tűzoltásszerűen valamilyen 
választ adni. A bv személyi állományának, amelynek a helyzete azt hiszem, talán nem is 
hasonlítható más rendvédelmi szervek helyzetéhez sem, talán a tűzoltókéhoz, semmilyen 
béremelésre, a helyzetük javítására nem látunk semmilyen fedezetet.  

A tűzoltókkal kapcsolatban szeretném nagy tisztelettel kérdezni, hogy van-e számítás 
arra a Belügyminisztériumban, hogy az állami tűzoltóság esetén mennyi önkormányzati 
forrástól esik el a terület. Hány milliárd forint az, amit évente az önkormányzatok saját 
költségvetési kiegészítésként a tűzoltóságok működésére fordítottak? Ez jövőre hogyan látszik 
a költségvetésben, lesz-e kompenzálva, vagy úgy számolnak, hogy ennyivel kevesebb pénzből 
kell majd gazdálkodnia ott helyben konkrétan a végrehajtó állománynak és a tűzoltóknak? 
Hogyan változik az önkéntes tűzoltóságok támogatása? Ez még egy olyan szakmai kérdés 
lenne, amire szeretnék választ kapni a Belügyminisztériumtól, ha lehetséges. 

Az általános vitára alkalmasságról: bár az Állami Számvevőszék képviselője elég 
részletesen elmondta a pozitívumokat és a negatívumokat is, azért ezt szeretném elolvasni, 
hogy pontosan lehessen érteni. A 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
megalapozottságáról teljes körűen nem lehet véleményt mondani. Egyrészt a 2012. évi 
bevételi előirányzat-tervezetek jelentős részét alátámasztó dokumentumok, illetve 
háttérszámítások hiánya, másrészt a jegyzőkönyvben rögzített és a költségvetési 
törvényjavaslatban megjelenő adatok eltérései, amelynek okait csak részben, hátterét 
egyáltalán nem ismeri az Állami Számvevőszék emiatt. Nem látjuk - ahogy hallottuk az 
Állami Számvevőszék képviselőjétől - az adóbevételeket. Elhangzott az az elképesztő szám, 
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hogy a 98 százalékát pontosan nem lehet megítélni. Becslésem, talán a 60 százalékát, és az is 
elhangzott, hogy kedvezőtlenebb növekedési mutatók esetén az egész költségvetés 
tarthatatlan, amit az Állami Számvevőszék a saját számításai szerint a szavának a súlyával 
már most itt kimondott. 

Azt gondoljuk, hogy mind általánosságban, mind a rendvédelmi fejezet tekintetében 
egyetlenegy lehetőség van, visszavonni ezt a költségvetést és újra kidolgozni. Az általános 
vitára alkalmasságát nem támogatjuk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megadom a szót a főosztályvezető asszonynak, két 

mondat megragadta különösen a figyelmemet a képviselő úr hozzászólásából. Szerintem 
ebből a két mondatból egyiket sem hagyhatjuk így. Idézek: „a miniszterelnök úr bejelentette, 
hogy a nyugdíjasoktól elrabolt pénzt adják majd oda bérkompenzációként”. A miniszterelnök 
úr ilyet nem jelentett be, és ne is keltsük azt a látszatot, mintha ilyeneket jelentett volna be. 
Ön a nyugdíjrendszer átalakításából befolyó többletbevételekre gondol. Az nem a 
nyugdíjasoktól elrabolt pénz, hanem az az önök által szétprivatizált nyugdíjpénztári rendszer 
helyrehozatala. 

A másik, ami megragadott, az „a tőke terheinek érintetlenül hagyása” című mondat 
volt. Ennek értelmezésében kérek majd én is segítséget. 

Megadom a szót Szőke Irma főosztályvezető asszonynak azzal együtt, hogy ismétlem, 
valóban egy politikai irányú vitát csak akkor lehetne folytatni, ha a parlamenti államtitkár úr 
is jelen lenne. A válaszadás után Budai Gyula képviselő úr következik, őt Dorosz Dávid 
képviselő úr követi. Parancsoljon! 

 
SZŐKE IRMA (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 

Belügyminisztérium költségvetésével kapcsolatban, illetve a képviselő úr által felvetett 
kérdésekre próbálok valamilyen rendszerben adni választ. 

A bérkompenzáció - és talán ez az egyszerűbb - 2012-es kezelése összkormányzati 
kérdés. Ahogy a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője jelezte, erre központi források 
állnak rendelkezésre. A 2011. évhez hasonlóan erre kormányrendeletben, illetve a törvényben 
adott felhatalmazás alapján a kormány majd egyedi rendelkezések keretében fog fedezetet 
biztosítani az érintettek számára.  

A béremelés fedezete hiányzik a költségvetésben; ugye utaltunk itt a miniszterelnök úr 
által elhangzott ígéretre, amit a tiszthelyettes-avatáson tett. Ennek a rendezése oly módon fog 
megtörténni, hogy napirendre kerül a szolgálati nyugdíjak átalakításával kapcsolatos 
törvényjavaslat, ami úgy tudom, hogy a napirendi pontok között is szerepel, és ennek az 
átalakításából származó bevétel kerülne a rendvédelmi szervekben foglalkoztatotti 
jogviszonyban lévő tiszthelyettesek béremelésére. Értelemszerűen amíg a parlament nem 
határoz ennek a törvénybe foglalásáról, addig a 2012. évi költségvetés ennek a költségvetési 
kihatását sem tudja tartalmazni, tehát ismereteim szerint erre is a törvény elfogadását 
követően külön kormányzati intézkedésekre kerül sor. Így amikor a fejezet költségvetésében a 
rendőrség, vagy a büntetés-végrehajtás, vagy a katasztrófavédelem személyi juttatásának 
előirányzatait látják önök, akkor ebben valóban nem látható ennek a tervezett bérfejlesztésnek 
a fedezete.  

A büntetés-végrehajtás költségvetésével kapcsolatosan azt vetette fel, hogy ez a 
növekedés a büntetőpolitika megváltozásával összefüggő többlet. Valóban igaz, a kormányzat 
az összeállított büntetés-végrehajtási költségvetés mentén törekedett egyrészt annak a 
kormányhatározatban foglalt többéves programnak a végrehajtására, aminek az első üteme 
2012-ben történik, ami a zsúfoltságok megszüntetését, illetve a büntetés-végrehajtásban 
dolgozók személyi, szervezeti megerősítését szolgálja. Itt ugyan nevesítve a költségvetési 
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törvény normaszövegéhez adott indoklásban egy 80 fős létszámfejlesztés van, de ehhez a 2 
milliárdos fejlesztési többlethez egy 114 fős létszámnövekedés kapcsolódik a büntetés-
végrehajtásban, valamint a növekmény a fogvatartotti ellátással összefüggő többletköltségeket 
finanszírozza a költségvetésben, ami gyakorlatilag előremutatás. Tehát itt az került 
számszerűsítésre, hogy amennyiben egyik évről a másikra fokozatosan vagy folyamatosan 
bővül a büntetés-végrehajtásba bekerülő fogvatartottak létszáma, ennek a finanszírozását a 
szervezet a költségvetés keretei között finanszírozni tudja. 

A katasztrófavédelemmel és a tűzoltósággal összefüggő ügyek. Az a kormányzati 
szándék, hogy a tűzoltóság egységes rendészetirányítása megvalósuljon, ennek keretében 
úgymond - most leegyszerűsítve - az önkormányzati feladatellátásból visszaállamosításra 
kerülnek a tűzoltóságok. Ennek keretében a teljes szervezeti rendszer a jövő évben 
áttekintésre kerül, a szervezeti intézkedések megalapozásához szükséges forrásokat a jövő évi 
költségvetés teremti meg, amelyekkel az ország egységes tűzvédelmét a katasztrófavédelem 
meg tudja teremteni. Tehát értem ez alatt, hogy a katasztrófavédelem költségvetésébe 
integrálódott az a támogatási összeg, amit korábban az önkormányzatok kaptak meg.  

Értelemszerűen azokat a bevételeket, amelyeket korábban az önkormányzati 
intézmények szedtek be, ezt követően a katasztrófavédelem, illetve a tűzoltóintézetek fogják 
beszedni; ez az a támogatás, amit korábban az önkormányzatok a feladat kiegészítéséhez 
biztosítottak, erre az összegre ugyanúgy a feladatellátáshoz szükség van; ahogy a rendőrség 
vagy a korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzatok feladatellátáshoz történő 
hozzájárulásában, erre az állam változatlan feltételekkel számít, de ezt az önkormányzati 
rendszerből értelemszerűen más feladatelvonással nem vette ki. Tehát itt bízva az 
önkormányzat és az állam együttműködésében, az állam a tűzvédelemhez kapcsolódó egyéb 
önkormányzati források biztosítására ugyanígy számít, mint a korábbi években is ezt 
megtette. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Budai Gyula képviselő úré a szó. Parancsoljon! 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az a helyzet, hogy a szocialisták úgy tesznek, mintha a honvédség és a rendőrség a 
jelenlegi kormánypárti képviselők miatt került volna ebbe a helyzetbe, amilyen helyzetben 
van most. Mindig csodálattal figyelem Harangozó képviselőtársam hozzászólását, nekem 
dupla élvezetben van részem, mert az alkotmányügyi bizottság ülésein is hallhatom őt. (Dr. 
Harangozó Tamás: Bizony és ez kölcsönös!) Köszönöm szépen a megjegyzését, én se szóltam 
bele képviselőtársamnak a beszédébe (Dr. Harangozó Tamás: Nem is személyeskedtem!), 
szerintem az alapvető intelligenciához hozzátartozik, hogy végighallgatjuk egymást, illetve az 
alapvető szakmai vitához.  

Tehát mindig csodálattal figyelem őt, amikor itt arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
kormánypárti képviselők, illetve a kormány milyen csúnya dolgokat csinál, aztán valahogy 
elfelejtik, hogy az elmúlt nyolc évben mi történt ebben az országban, és hogy jelen 
pillanatban a honvédség, a rendőrség, illetve az egész ország miért van olyan helyzetben, 
amilyenben van.  

Azért szeretném a képviselőtársam figyelmét felhívni, hogy akik loptak és raboltak, 
azok nem mi voltunk nyolc éven keresztül, hanem az előző kormánypárti képviselők 
szerintem, ebben a kérdésben… (Iváncsik Imre: Ez felháborító!) Nagyon szépen köszönöm az 
alelnök úr felháborodását, én se háborodtam fel a képviselőtársam… 
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ELNÖK: Alelnök úr! (Iváncsik Imre: Csak azt mondta az előbb, hogy „ez beteg”. 
Amikor mondta Harangozó képviselő úr a hozzászólását, beleszólt, hogy „ez beteg”!) Alelnök 
úr! Alelnök úr, ne vegye át az ülés vezetését! (Iváncsik Imre: Odaszólt az elnök úrnak!) 

 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): A képviselőtársamnak mondtam. 
 
ELNÖK: Alelnök úr, kis türelmet kérek és higgadtságot! (Iváncsik Imre: Elnézést 

kérek, elnök úr! De amikor azt mondják, hogy kollektíven loptak a kormánypárti képviselők, 
ez végletesen felháborító!) Alelnök úr! (Iváncsik Imre: Undorító, és ebből elég volt!) Alelnök 
úr! Higgadtságot kérnék szépen! 

 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Bocsánatot kérek, alelnök úr, az ön képviselőtársa 

pedig azt mondta, hogy a miniszterelnök úr elrabolta a nyugdíjasok nyugdíját. Tehát akkor 
nem háborodott fel, ez valóban az egyenlő mércével való mérésnek a lehetősége. Köszönöm a 
kritikát, de én végighallgatom önt is, illetve végighallgatok mindenkit, önnek is csak azt 
tudom mondani, hogy szerintem hallgassuk meg egymást, aztán utána el lehet mondani a 
véleményt. 

Tehát úgy gondolom, hogy lehet itt politikai meg szakmai kritikát megfogalmazni, de 
amit Harangozó képviselőtársam elmondott - kiemelve ezt a két mondatot, hogy itt a 
miniszterelnök kitől mit lop el -, szóval, el kéne gondolkozni ezeken a dolgokon, aztán utána 
lehet felháborodni. Mi sem háborodtunk fel, végighallgattuk önöket türelmesen, ugyanezt 
kérjük önöktől, hogy önök is hallgassák meg türelmesen. Az is egy vélemény, meg ez is egy 
vélemény, aztán ezen lehet vitatkozni.  

Nagyon szépen köszönöm. 
 
ELNÖK: Dorosz Dávid képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha megengedik, 

nem szállnék be a Btk.-tényállások egymás fejéhez való vagdosásába, inkább a 
törvényjavaslatról szeretnék beszélni.  

Elöljáróban nem fogok nagy meglepetést elárulni: sem általánosságban, sem 
részletekben nem fogjuk tudni támogatni ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára 
bocsátását. Általánosságban azért nem, mert sajnos annak a neoliberális megszorító 
gazdaságpolitikának a megtestesülését látjuk ebben a javaslatban, amely teljesen ellentétben 
áll a Lehet Más a Politika gazdasági felfogásával és a gazdasági céljainkkal. Másrészről 
sajnálatos módon látjuk azt - ahogy ez az Állami Számvevőszék jelentésében is kitűnik -, 
hogy problémák vannak a megalapozottsággal, problémák vannak a háttérszámításokkal, és 
úgy gondoljuk, hogy ez ilyen formában általános vitára, az Országgyűlés plenáris ülésének 
vitájára sajnos még nem kerülhet föl. 

Ami a bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket, illetve fejezeteket érinti, sajnos ezekben 
is olyan problémákat látunk, amelyek megakadályozzák azt, hogy igennel tudjunk szavazni. 
Első körben sajnálatos módon látjuk azt, hogy az általunk többször bírált és valódi funkcióját 
Brad Pitt zombifegyvereinek lefoglalásával kiteljesítő Terrorelhárítási Központ jelen 
pillanatban is hatalmas költségvetési támogatással fog működni a további években. Ez 
számunkra teljesen elfogadhatatlan, főleg úgy elfogadhatatlan, hogy párhuzamosan pedig a 
rendőrségnél 4,5 milliárdos forráselvonás valósul meg. Úgy gondoljuk, hogy ez a kettő 
párhuzamba állítva nem egy jó tendencia, és ezt sajnos mi nem tudjuk támogatni.  

Ugyanígy nem látunk arra garanciát, illetve nem látunk arra lépéseket, hogy a 
rendvédelmi dolgozók megérdemelt béremelése elinduljon. Tudjuk azt, hogy nagyon nehéz a 
helyzet, tudjuk azt, hogy az ország gazdasági állapota nem a legjobb, de határozottan úgy 
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gondoljuk, hogy azoknak az embereknek, akik a haza és az állampolgárok védelmére 
áldozzák az életüket, legalább lépésről lépésre el kell kezdeni a béremelését. Lehet, hogy 
ezeknek kis lépéseknek kell eleinte lennie, de el kell kezdődnie egy ilyen folyamatnak, és ezt 
nem látjuk sajnos a tervezetben.  

Itt már többen említették a büntetés-végrehajtás helyzetét. A büntetés-végrehajtási 
dolgozók vannak talán a legnehezebb helyzetben a rendvédelmi dolgozók közül, és a 
túlzsúfoltság okozza azt a problémát, hogy nagyon sokszor úgy kell a műszakot ellátniuk, 
hogy egy felügyelőre 120-160 rab jut. 

Úgy gondolom, ez olyan - mind fizikai, mind szellemi - megterhelést tesz ezekre a 
dolgozókra úgy, hogy közben a fizetésük körülbelül nettó 90-110 ezer forint, ami 
elfogadhatatlan, és amin mindenképpen változtatni kell. Különösen meglepők a fejezeti 
indoklásban azok a mondatok, amelyek szomorúan konstatálják a büntetés-végrehajtási 
intézmények túlzsúfoltságát. Ez az önök politikájának az eredménye. Többször elmondtuk a 
múlt évben, hogy ez lesz az eredménye annak, ha azt a büntetőpolitikát folyatják, amit 
elkezdtek, és ez különösen bájos annak fényében, hogy az önök által állandóan példaként 
felhozott Amerikában, Kaliforniában éppen most indult el egy olyan program, amely a 
büntetés-végrehajtási intézmények túlzsúfoltságának csökkentését tűzi ki célul. 

Ugyanígy nagyon nem látjuk biztosítva a tűzoltók, illetve a tűzoltósági dolgozók 
illetményfejlesztését. Nem értettünk egyet és most sem értünk egyet a tűzoltóságok 
államosításával, azzal, hogy 112 darab tűzoltóság és körülbelül 9200 ember kerül állami 
ellenőrzés alá, úgy gondoljuk, hogy ez egy felesleges centralizáció és egy olyan felesleges 
központosítás, amit nem tudunk támogatni. 

Örömmel tapasztaltuk viszont, hogy a polgárőrségeknek nyújtott támogatások összege 
legalább nem csökkent. Úgy gondoljuk, hogy a polgárőrök, akik önkéntes munkában saját 
szabadidejüket és a saját energiájukat felhasználva ingyen és bérmentve dolgoznak a 
közösségeik védelme érdekében, minden támogatást megérdemelnek, viszont erre majd 
módosító javaslatot fogunk benyújtani, hogy ez a támogatási összeg növekedjen. Ugyanígy 
módosító javaslatot fogunk benyújtani arra, hogy a rendvédelmi dolgozók az összes területen 
legalább egy minimális bér-, illetve illetményemelést tudjanak kapni. Reméljük és kérjük 
ebben a kormánypárti többség támogatását. 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy csökkentek, illetve stagnálnak a bűncselekmények 
áldozatainak kárenyhítésére, illetve az áldozatvédelemre fordított összegek. Úgy gondolom, 
hogy az állam kötelessége, a legnagyobb morális kötelessége talán azoknak az embereknek a 
védelme és megsegítése, akik bűncselekmények áldozatai lettek. Ma Magyarországon a 
bűncselekmények áldozatainak csak 10 százaléka jut el az áldozatvédelmi szolgálathoz. Úgy 
gondolom, hogy ez egy borzasztóan alacsony szám, és ezt mindenképpen növelni kell. Tehát 
itt olyan módosító javaslatokat fogunk benyújtani, amelyek meg kívánják erősíteni mind az 
áldozatvédelmi szolgálatot, mind a pártfogói szolgálatot, hiszen ki kell nyújtanunk a kezünket 
mindenkiért, és főleg azokért kell kinyújtanunk a kezünket, akik a legnehezebb 
élethelyzetükben erre rászorulnak. 

Amit külön kis bosszúságként vettünk észre, viszont szerintem nagyon fontos 
szimbolikusan, hogy a rendvédelmi szakszervezetek támogatása az elmúlt évi költségvetésben 
külön sorokban jelent meg. Úgy gondolom, hogy szimbolikájában is nagyon rossz lépés az, 
hogy ez mostantól nem jelenik meg külön nevesítetten soronként a költségvetésben. Úgy 
gondolom, hogy az elmúlt hónapok eseményei után ez nem egy jó üzenet, nem egy jó gesztus. 
(Dr. Budai Gyula elhagyja az üléstermet.) 

Ami a Honvédelmi Minisztérium költségvetését érinti, látjuk azt, hogy a társadalmi 
szervezetek rovatot nagyban összevonták, ez viszont éppen hogy az átláthatóságot és az 
ellenőrizhetőséget nehezíti, hiszen eddig külön lehetett látni az összes társadalmi szervezetet, 
amelynek a Honvédelmi Minisztérium támogatást adott. Ezzel kapcsolatban a múlt évben 
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meg is fogalmaztunk nem egy kritikát, gondolok itt arra, hogy a Magyar Futball Akadémia 
150 milliós támogatása talán nem éppen a haza védelme és az ország területvédelméhez 
tartozó legfontosabb feladat. Csalódottan vettük tudomásul, hogy most összevonták ezeket a 
sorokat. Remélem, hogy ez egyben racionalizálást is jelent, viszont a másik oldalról sajnáljuk, 
hogy ez az átláthatóságot, akárhogy is vesszük, megnehezíti, ha egy sorban és nem pedig 
külön sorban vannak ezek a támogatások. Ezeken az alapokon tehát, ahogy az elején is 
említettem, mind általánosságban, mind pedig a rendvédelmi területen bekövetkezett 
módosulások miatt nem fogjuk tudni támogatni a napirendre vételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Haág Tibor főosztályvezető úré a szó. Parancsoljon! 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak 

egymondatos kiegészítést szeretnék tenni a Harangozó Tamás képviselő úr 
bérkompenziációval kapcsolatos kérdésre adott válaszhoz, hogy a költségvetési 
törvénytervezet 4. § (2) bekezdése nevesíti azt a forrást, amely a bérkompenzációt 
finanszírozni fogja - ez a céltartalék -, és meg van határozva a helye és az összege is, a 10. 
fejezetben a 24. címen a 2. alcímen van nevesítve, ez 64 milliárd forint. Csak ennyivel 
szerettem volna kiegészíteni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Én pusztán azt a tényállítást nem szerettem volna 

függőben hagyni, hogy a miniszterelnök bejelentette, hogy a nyugdíjasoktól elrabolt pénzt 
adják. Ez így tényszerűen nem igaz. Én ezért tettem szóvá, de köszönöm szépen a 
főosztályvezető úr kiegészítését. 

Mielőtt megadom a szót, Dorosz képviselő úr számos-számtalan kérdésére és 
felvetésére adjuk meg a válaszadás lehetőségét, elsőként a főosztályvezető asszonyt illeti a 
szó. Őt Simicskó államtitkár úr követi majd. Parancsoljon! 

 
SZŐKE IRMA (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 

konkrét kérdésekre adva a válaszokat, lehet, hogy a végéről fogom kezdeni. Igazából a 
szakszervezetek támogatása, illetve a költségvetési törvény átláthatósága és egyéb tervezési 
technikák a tervezési köriratban foglalt leiratnak megfelelően a költségvetési törvényben 
nevesítetten 100 millió forint alatti sor megjelenítésre nem volt lehetőség. A szakszervezetek 
támogatása a Belügyminisztérium fejezetében nem tűnt el, a képviselő úr nem is jelezte, hogy 
eltűnt, ez ugye az irányított, tehát ahol a szakszervezetek a legjelentősebb tagállománnyal 
rendelkeznek, azoknak a költségvetési szerveknek a költségvetésébe épült be. 

Ugyanez történt a különböző társadalmi szervezetekkel. Mi törekedtünk, hogy a 
szöveges indoklásban ezek összegszerűsége, tételes felsorolása történjen meg, tehát szolgálva 
épp az átláthatóságot, és a felhasználási célokat a terveknek megfelelően így mutattuk be. 

A bűncselekmények áldozatsegítése, kárenyhítése. Ez egy felülről nyitott pénzügyi 
sor, amelynek a technikája úgy működik, hogy amennyiben a rendelkezésre álló előirányzat 
az év során felhasználásra kerül, úgy az gyakorlatilag a Nemzetgazdasági Minisztérium 
engedélyével növelhető, tehát mi ezzel biztosítottnak látjuk azt, hogy amennyiben 
bűncselekmények során az áldozatok kárenyhítésért folyamodnak a tárcához, ennek a 
költségvetési finanszírozása biztosított lesz. 

Bérfejlesztéssel, illetve a bérkompenzációval kapcsolatos kiegészítések szerintem 
részünkről, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről azt gondolom, hogy 
elhangoztak. 

A polgári védelmi szövetség támogatását mi is egy nagy eredményként éljük meg, azt, 
hogy ennek a társadalmi szervezetnek a támogatása változatlan tud maradni, illetve 
folyamatban van ennek a törvényi előkészítése. 
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Hogy a katasztrófavédelem, illetve a tűzoltóság átszervezésével a képviselő úr nem ért 
egyet, én ezt nem tudom, tudomásul vesszük. Gyakorlatilag a benyújtott anyag már ennek 
megfelelően tartalmazza ezeket a dolgokat, és sajnálom, hogy a politikai vitában nem tudok 
részt venni, de ezek a kérdések, mint a Terrorelhárító Központ, a büntetés-végrehajtásban lévő 
dolgozók béremelése fontos kormányzati szándék. Erre 3-4 éves vállalás keretében kell, hogy 
sor kerüljön. Valóban a jelenlegi költségvetési helyzet nem teszi lehetővé, hogy ebben a 
kérdésben a kormányzat jelentősen elmozduljon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Képviselő Úr! Amikor általánosságban megfogalmazta az észrevételét a jelenlegi 
költségvetési tervezettel kapcsolatosan, akkor elhangzott az, hogy nem tudják támogatni 
semmilyen mértékben és módon a benyújtott előterjesztést, tekintettel arra, hogy neoliberális 
felfogás mutatkozik meg, és ön ezt érzékeli ebből a kormányzati szándékból.  

Szeretném felhívni a figyelmet, és most tényleg csak zárójelben mondom, hogy ha jól 
tudom, az ön meghatározásában egy liberális párt (Dr. Dorosz Dávid: Nem liberális!) Nem 
liberális, akkor ezt majd egyszer tisztázzuk, de az biztos, hogy természetesen vannak a 
liberalizmusnak is bizonyos értékei a történelem folyamán, de ezt most ne vitassuk meg. Ettől 
függetlenül én nem látok neoliberális felfogást a jelenlegi költségvetési tervezetben, 
tekintettel arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek meghatározásra kerültek a nyugdíjrendszer 
megmentése, fenntartathatósága érdekében, hogy az embereknek legyen nyugdíja, hogy az 
egészségügyi rendszerünk működőképes legyen, hogy az emberek ellátásban 
részesülhessenek, orvosi, egészségügyi ellátásban részesülhessenek, erről szól ez a 
költségvetés elsősorban, ezek a fő célkitűzések. 

Az, hogy arányos adóterhek legyenek kiróva az emberekre, az állampolgárokra, az, 
hogy a foglalkoztatást növeljük, esélyt adjunk a munkára embereknek, hogy meg tudjanak 
élni, hogy ne segélyekből kelljen megélniük vagy semmiből sem, az, hogy Országvédelmi 
Alapot hozott létre a kormány pontosan az euróválság kiküszöbölése érdekében, ez mind-
mind nem neoliberális felfogást tükröz, hanem egyfajta igen magas fokú humanizmust, 
emberközpontúságot, az emberek megmentéséről szól pontosan. Itt az a tétje a jelenlegi 
időszakunknak, hogyha nem tesszük meg ezeket a döntéseket, akkor összeomolhat a 
nyugdíjrendszer és az egészségügyi ellátórendszer is meg egyébként az egész ország 
gazdaságilag.  

Azt kérném, bár nem az én dolgom természetesen, honvédelmi államtitkárként nem az 
én dolgom, hogy ezt megfogalmazzam, de jó, ha rendszerszemléletűen nézzük az egész 
folyamatot, és akkor egy picit azért kellő, hogy mondjam, megértéssel viszonyuljunk a 
kormány igen nehéz helyzetben tett erőfeszítéseihez. Úgyhogy csak erre szerettem volna 
felhívni a figyelmet, de mindenképpen köszönjük az észrevételeket. 

A TEK vonatkozásában - szintén nem hozzám tartozik - nem győzzük hangsúlyozni, 
hogy mennyire fontos feladatról van szó, hiszen egy olyan magasan képzett, különleges tudás 
birtokában lévő rendőri állományról van szó, akik a legveszélyesebb bűnözőkkel szemben, 
terroristákkal szemben tudják felvenni a küzdelmet, és úgy érzem, hogy Magyarország 
biztonsága érdekében szükség van erre az intézményre. 

Az átláthatóság vonatkozásában valóban lehet így is értelmezni, ahogy ön mondta, ezt 
én elismerem, de szeretném megnyugtatni, hogy minden információt megadunk arra nézve, 
hogy mely társadalmi szervezetnek milyen támogatást szántunk a hadisírgondozástól kezdve a 
huszár hagyományőrző társadalmi szervezetekig, tehát bármilyen információval rendelkezésre 
állunk, de bizonyos háttérinformációk alapján ez azért rendelkezésre áll, tehát kiolvasható az 
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anyagból. Természetesen ha van arra igény, hogy tételesen felsoroljuk, bármikor megadjuk 
önnek írásban is az erre vonatkozó információt. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Arra szeretném kérni, hogy a klasszikus 

liberalizmus értékeit ne sértsük meg azzal, hogy azt állítjuk, hogy az LMP képviseli őket. Ez 
egy hosszú vitát generálna most, de köszönöm, hogy Dorosz képviselő úr is visszautasította, 
hogy ők nem azok. 

Megadom a szót Básthy Tamás alelnök úrnak.  
 
BÁSTHY TAMÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Sajnálattal 

hallgattam az előbbi pengeváltást, és az inspirált arra, hogy néhány mondatot elmondjak, 
hiszen az ellenzék, különösen a Szocialista Párt hozzászólása meglehetősen kétarcúra sikerült. 

Először is alelnöktársamtól hallottunk egy konstruktív, a költségvetéssel foglalkozó, 
azt lehet mondani, hogy olyan felszólalást, amely egy bizottság előremutató tevékenységét 
lehetővé teszi. Utána Harangozó képviselőtársam elsősorban a kommentárok középpontba 
állításával előidézte azt a választ, amit Budai képviselő úr elmondott, és pengeváltásra került 
sor. Ez indított engem is arra, hogy szóljak, talán egy kicsit visszafogottabb hangnemben, 
mint azt képviselőtársam tette, de igen, én is felírtam azt, hogy itt elszegényedésről beszélni 
és kérdezni sokaknak lehet, de ezek nem a Szocialista Párt képviselői, mert abban, hogy az 
ország elszegényedett, és mielőtt elszegényedett volna, eladósodott, ebben bizony az ország 
korábbi vezetésének elévülhetetlen érdeme és felelőssége van.  

Itt az ország védelmi költségvetése készült el,  és azt megkérdezi először, hogy miért 
kell és mitől kell megvédeni ezt az országot. Azért kell megvédeni, mert felelőtlen politizálás 
folyt, kérem szépen, és visszautasítjuk méltán a mindenkire kiterjesztett vádakat - nem 
ismétlem meg őket -, de azért ne felejtsük el, hogy pont a honvédelmi tárca az, ahol a legtöbb 
botrányos bűnvádi eljárást kellett elindítani, tehát nincs mire büszkének lenni. Ha kérdezni 
akar ilyen dolgokkal kapcsolatban, elszegényedéssel kapcsolatban és hasonlókkal 
kapcsolatban a képviselőtársam, azt elsősorban padtársaitól, frakciótársaitól kell 
megkérdeznie, hogy hogyan juthatott ide az ország. 

A másik részével kapcsolatban. Örömmel olvasom azt a költségvetést, amely képes az 
európai uniós elvárásoknak megfelelő költségvetést letenni az asztalra, és kezelni képes azt is, 
hogy - ezt se felejtsük el - az önök időszakában a korkedvezményes nyugdíjasok, jogosultak 
száma közel tízszeresére növekedett. Ne felejtsük el, háromezernéhányszáz volt, és közel 30 
ezerre növekedett ez a kör. Tehát nem azt kell számon kérni, hogy tudja-e az ország fizetni a 
nem dolgozó tömegeket, hanem azt is meg kell nézni, hogy miért nem dolgoznak ezek a 
tömegek. 

Azt mondom, hogy nemhogy általános vitára alkalmas ez a költségvetés, hanem ha 
sikerül megvalósítanunk, akkor büszkék lehetünk rá valamennyien, az ellenzék éppen úgy, 
mint a kormányoldal, és akkor valóban elmondhatjuk azt, hogy senkit sem hagyunk az 
útszélen, de csak akkor tudjuk megtenni, ha mindenki megteszi azt, hogy el akar mozdulni az 
út széléről velünk együtt, mert segíteni annak lehet, aki maga is megteszi a magáét. 

Köszönöm, ezt szerettem volna hozzáfűzni a költségvetéshez. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás képviselő urat illeti a szó; őt Iváncsik alelnök 

úr követi majd. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Véletlenül se szeretnék 

személyes vitákba belebocsátkozni, de megszólíttattam néhány helyről, és az elnök úr is két 
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konkrét kérdést tett fel, gondolom, hogy nekem, mert én mondtam a dolgot, de ha nem 
nekem, akkor is válaszolnék rá. 

„A miniszterelnök úr által bejelentett módon” - ezt mondtam szó szerint. Nem azt 
mondtam, hogy a miniszterelnök rabolja el a pénzt, azt mondtam, hogy a miniszterelnök által 
a rendőrtiszti avatáson bejelentett módon a nyugdíjasoktól elrabolt pénzt adják oda az aktív 
állománynak. A miniszterelnök úr beszédét az www.orbanviktor.hu-ról olvasnám önöknek: 
„Ennek szellemében a munkaképes, de nem dolgozó rendőröktől beszedett adó teljes összegét 
az önök, vagyis a dolgozó rendőrök béremelésére fogjuk fordítani a jövőben.” Azt gondolom, 
ez egy… 

 
ELNÖK: Rablás. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): …reális vagy legalábbis egyfajta 

megközelítése a dolgoknak. Én azt állítom róla, hogy igen, a jogszerűen megszerzett 
nyugdíjaknak az elvételéből az aktív állománynak adott pénz ilyen tekintetben egyrészről 
rablásnak számít, másrészről pedig azt gondolom, hogy teljesen beteges társadalompolitikai 
felfogásnak. Ezt mondtam, és ezt fenntartom azóta is, ugyanis abból az aktív állományból is, 
amelyikről most lehet, hogy azt gondolja, hogy maguk mellé tudják állítani vagy megoldani a 
problémájukat, ugyanolyan nyugdíjas rendőr lesz, mint akiktől most ezt a pénzt elveszik. 

A másik kérdés a tőkejövedelmek. Elnök úr, csak szeretném mondani, hogy igen, az 
első intézkedéseik között a társasági adót lecsökkentették 10 százalékra, illetve annak a sávját 
felemelték, ehhez láthatóan nem nyúlnak. Én ezt állítottam párhuzamba, és továbbra is tartom, 
hogy a cégekből 10 százaléknyi adó megfizetésével kivehető tőkejövedelem áll szemben 
azzal, hogy áfaemeléssel próbálják behajtani a pénzt egyébként minden egyes embertől.  

Budai úrnak meg annyit szeretnék mondani… Nincs itt sajnos, pedig tök jó lett volna 
szembe mondani neki, hogy én nem személyeskedtem a hozzászólásomban. Egyetlenegy 
képviselőt személy szerint meg nem szólítottam, sőt a kormány itt lévő képviselői közül sem 
szólítottam meg senkit személyesen, valószínűleg ez kettőnk között a különbség. És most 
viszont már én mondom azt és mondanám Budai úrnak, ha itt lenne, hogy mi várunk el sokkal 
nagyobb szerénységet önöktől akkor, amikor egy olyan költségvetést tárgyalunk, amely 
költségvetésnél kiderül, hogy minden egyes, a kampányban és az azóta fennhangon hirdetett 
honvédelmi és rendvédelmi ígéreteiket gyakorlatilag megszegik. Ez a költségvetés erről szól. 

És hogy mi volt az elmúlt négy évben meg nyolc évben, arról még biztos, hogy sokat 
fogunk beszélgetni. Elmondtam, hogy a 2010. évben, a szocialista kormány utolsó évében és a 
válság közepén lévő évben a GDP 3,7 százaléka a rendvédelemre volt fordítva. Most ez 3,4 
százalék. Képviselőtársaim, ezek nagyon egyszerű számok, és nem lehet velük vitatkozni. A 
honvédelmi költségvetés 1,06 százalék volt, most 0,81 százalék. Ezek nagyon egyszerű 
számok, képviselőtársaim, nem lehet vele vitatkozni. Ez nem a rendőrség és nem a 
honvédelem megerősítése. Akkor mondják azt, amit Básthy úr is elmondott, hogy gazdasági 
kényszerhelyzetből kénytelenek leépíteni ezt a területet, de akkor azt legyenek kedvesek 
mondani, és ne az ellenkezőjét. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Nem folytatom, nem fogunk ebben a vitában soha közös pontot 

találni, hiszen egész más elvi alapon működünk. Ön azt mondta, hogy a beteges 
társadalompolitika következménye ez a kijelentett mondat, én szerintem pedig az a beteges 
társadalompolitika, amin az idézet is alapul, hogy munkaképes, de nem dolgozó emberek 
nyugdíját ne lehetne megadóztatni vagy ők ne dolgozzanak. 

Egész más társadalompolitikai felfogásban mozgunk, éppen ezért kár ezt a vitát 
folytatni. Elfogadom, amit a képviselő úr mondott. 
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Az államtitkár úr szeretne reagálni az elhangzottakra. Amint ez megtörténik, Iváncsik 
alelnök úr kapja meg a szót. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Én csak tényleg röviden két megjegyzést tennék. Az egyik inkább bejelentés lenne. Úgy 
tanultam, nekem egy kiváló történelemtanárom volt a gimnázium alatt, és mindig azt mondta, 
hogy fiaim, gyermekeim, a történelem egy folyamat, tehát senki sem hiheti azt, hogy 
kormányváltással mindent újra lehet kezdeni és nem kell tekintettel lenni az elődeink 
tevékenységére.  

A költségvetés is folyamatosan vagy bázisalapú megfontolások alapján épül fel, vagy 
más költségvetési elvek alapján, de biztos, hogy az örökséggel számolnia kell a pénzügyi 
szakembereknek, és a lehetőségek mindig korlátozottak mindig. Mindig azok voltak. Az önök 
időszakában, amikor Juhász Ferenc miniszterségét élhettük meg, akkor nagyobb lehetőségek 
voltak az első két évben legalábbis, utána egy folyamatosan stagnáló költségvetést láthattunk, 
illetve egy csökkenő költségvetést, egy indifferens költségvetés-csökkenést láthattunk a 
honvédelem területén. Tehát természetesen nem kell folyamatosan arról beszélnünk, hogy 
önök mit csináltak az elmúlt nyolc évben, de az biztos, hogy nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, mert olyan anyagi hátrányt szenvedett el az ország ennek köszönhetően, hogy jelentős 
mértékben korlátozottak a mostani lehetőségeink. Ez a 2012-es költségvetésre is jellemző. 
Ezért aztán az igazság ott van, hogy bizony az előző kormányok tevékenysége, az elmúlt 
nyolc évben végzett munka minősége egy pazarló gazdálkodás volt. Ebből a nehéz helyzetből 
kell nekünk valamilyen módon stabilizálni az ország gazdaságát. 

Ehhez még hozzájárult egy eurózóna-válság és a gazdasági világválság és sok minden 
más, amit már önök is kezdtek érezni a ciklus végén, az önök időszaka alatt, de ennek a 
mélységeit most élhetjük meg, ezért nagyon nehéz helyzetben van gazdaságilag az ország. 
Ehhez képest a lehető legtöbbet és maximumot hozza ki magából a mostani költségvetés is. 
Tehát most rajtunk számon kérni azt, hogy miért nem emeltünk illetményt, hát önök 8 év alatt 
nem emeltek illetményt. Tehát most elkezdhetünk ezen vitatkozni hosszasan, de a 
szándékaink egyértelműek. Jelen ciklusban bizony minden pénzt megfogunk, minden pazarló 
költekezést visszafogtunk és amit csak lehet, meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a 
jelenlegi kormányzati ciklus időszaka alatt emeljük az állomány illetményét, mind a 
rendőrökét, mind a katonákét, mint ahogy egyébként az első Orbán-kormány időszakában is 
ezt megtettük. Úgyhogy csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Szerintem 
valószínűleg sokszor ilyen típusú vita még lezajlik a jelen bizottság előtt és máshol is, csak 
szerintem valahol itt keresendő az igazság. 

Egy bejelentést szeretnék tenni, elnök úr, ez pedig az, hogy nagyon szépen köszönöm, 
hogy méltatta a jelenlétemet, azonban történt egy napirend-módosítás a mai ülésre, és hozzám 
11 órakor egy finn tartalékos delegáció érkezik, pontosan a finn tapasztalatok esetleges 
áttekintése és hasznosítása érdekében, ezért én kérnék engedélyt majd távozni. Az 5. 
napirendi pontnál úgyszintén érintve van a tárcánk, azonban gondoskodtunk a megfelelő 
szintű képviseletről, dr. Dankó István jogi és igazságügyi helyettes államtitkár úr vesz részt e 
napirendi pont tárgyalásán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Iváncsik alelnök úré a szó. Parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Mindenekelőtt köszönöm a kérdésemre adott válaszokat. Ezek segítettek abban, hogy néhány 
kérdésben kicsit tisztábban lássak. Ezzel együtt is az a véleményem, hogy a 2012. évi 
költségvetési törvényjavaslat megalapozottsága már a tervezés módja miatt is kétséges, hiszen 
az Állami Számvevőszék véleményében rámutatott, hogy a költségvetési javaslatot 
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alátámasztó dokumentumok, háttérszámítások hiányoznak. A költségvetési javaslat 
tervezésének elégtelen voltát az én számomra az is bizonyítja, hogy a költségvetés benyújtását 
követően két héttel adott ki a kormány egy 1331/2011. számú kormányhatározatot, amelyben 
felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetőit a hiánycél betartása érdekében szükséges 
intézkedések kidolgozására. Az én véleményem szerint ennek a tervezést kellett volna inkább 
megalapoznia, tehát jóval korábban meg kellett volna történnie, még a költségvetési javaslat 
végleges összeállítását megelőzően, akkor megalapozottabbnak láthatnánk és bizonyosabbak 
lehetnénk abban, hogy ez valóban végrehajtható számokat tartalmaz. 

Az Állami Számvevőszék megállapítása szerint az augusztusban a kormány elé 
terjesztett költségvetési törvényjavaslat tervezete sem szerkezetileg, sem tartalmilag nem felel 
meg a költségvetési törvényjavaslat tervezetének. A bevételek között új elem a korhatár alatti 
szolgálati nyugdíjasok ellátásának átalakítása vagy nyugdíjának átalakítása és a személyi 
jövedelemadó mértékével történő csökkentése. 

Álláspontunk szerint korábban erről már sokat vitatkoztunk, ma is szóba került. 
Amikor legelőször a téma napirendre került, akkor is nagyon határozottan fejtettük ki azt a 
véleményünket, hogy ez a dolog elfogadhatatlan. Mindenekelőtt a visszamenőleges hatályú 
törvénykezés miatt már korábban megszerzett jogokat utólag elvenni, ez a mi jogfelfogásunk 
szerint elfogadhatatlan gyakorlat. Teljesen függetlenül attól, hogy ez kiben milyen érzelmeket 
és felhangokat vált ki, továbbra is tartjuk ezt az álláspontunkat, és kíváncsian várjuk, ha sor 
kerül majd nemzetközi fórumok állásfoglalására ebben az ügyben, hogy vajon melyikünk 
álláspontját fogja alátámasztani. 

A 2012. évi költségvetési javaslat a Magyar Honvédség és a rendészeti szervek 
állományának szemszögéből is, teljesen egyetértve mindazzal, amit Harangozó 
képviselőtársam elmondott, az elszegényedés költségvetése, illetményük számítási alapjául 
szolgáló köztisztviselői illetményalap csakúgy, mint ebben az évben, 2012-ben sem nő. Azt 
örömmel hallottam, hogy a kormánynak van szándéka a ciklus későbbi részében 
illetményemelésre sort keríteni. Ráadásul tovább folytatódik az a torz, jövedelmi 
különbségeket tovább növelő adórendszer kiteljesítése, aminek tanúi lehetünk, ami szintén 
nagyon határozott ellenkezésünkkel találkozik, éppen ezért is fogalmazunk meg alternatív 
javaslatot a Fidesz által felvetett adópolitikával kapcsolatban. 

A tényleges nettó bércsökkenést 2011-ben is csak bérkompenzáció biztosításával 
lehetett elkerülni. Erre vonatkozott a kérdésem. Reménykedünk abban, hogy ha már a 
kormány az alapvető tevékenységén, adópolitikáján, bérpolitikáján nem hajlandó változtatni, 
akkor legalább a kompenzációt ebben az évben is biztosítani fogja. Erre ígéret hangzott el itt, 
a válaszban. Bízom benne, hogy ez meg is fog valósulni. 

A védelmi költségvetés, ha most akár konkrét számértéken nézzük, akár a GDP-hez 
viszonyított arányában, soha nem látott alacsony szintre csökken 2012-ben, ha ezzel a 
változatlan tartalommal fogadja el az Országgyűlés, ahogyan beterjesztésre került. A HM 
kiadási főösszege csupán a GDP 0,81 százaléka. Ez minden bizakodásunkat és 
várakozásunkat alulmúlja. Úgy gondolom, hogy a honvédelmi vezetés is hasonló érzelmekkel 
viszonyulhat ehhez a szomorú helyzethez. Ebből számomra az is tükröződik, hogy nem elég 
fontos a mostani kormányzat számára ez a terület. Nem véletlenül amikor hasonló kérdések 
szóba kerülnek, gyakran magam is szóba hozom, most szeretném ezt megismételni. Ha a 
prognózis alapján, amire szintén rá szoktam kérdezni, az látható, hogy ebben a kormányzati 
ciklusban nagyjából ez lesz az a nagyságrendű pénz, amivel a tárca számolhat, akkor ezzel jó 
olyan módon is szembesülni, hogy átgondolni az egész haderőszerkezetet, de nem úgy, hogy 
hol ide, hol oda esetlegesen nyúl a tárca vezetése, hanem egy valóban szakmailag 
megalapozott, átfogó, az egész vertikumra kiterjedő alapos átgondolás történik ugyanúgy, 
mint ahogy ez korábban, ciklusokon átívelően is többször megtörtént már. 
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És ugyanúgy, ahogy a szövetségeseknél is történik, amikor vagy a biztonsági feltételek 
változnak meg alapvetően, vagy olyan rendkívül szorított, nehéz, komoly megvonásokat 
jelentő pénzügyi helyzettel kell szembenéznie a védelmi szektornak, mint ahogy ez 
Magyarországon is várható, akkor nélkülözhetetlen szerintem egy átfogó védelmi 
felülvizsgálatnak a lefolytatása. Ezért ezt újfent javaslom, kezdeményezem a honvédelmi 
vezetésnek átgondolásra. 

Az Állami Számvevőszék véleménye is rögzíti, hogy a Honvédelmi Minisztérium 
többletforrás-igényét a törvényjavaslat nem vette figyelembe. Elkerülhetetlen, hogy ilyen 
nagyságrendű megszorítás már a csapatok ellátását sem fogja érintetlenül hagyni. Az alcímek 
közötti átcsoportosításokat is figyelembe véve az Összhaderőnemi Parancsnokság 
költségvetési támogatása 7,6 milliárd forinttal, a Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 
alcím költségvetése 2 milliárd forinttal, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal költségvetése 
24, 5 milliárd forinttal csökken, erre a kérdésemben is utaltam. A honvédség 
katonaállományának költségvetés létszámkerete 1084 fővel, 20 510 főről 19 426 főre 
csökken. A HM-fejezet teljes költségvetési létszámkerete 2012-ben 25 427 fő, miközben csak 
a Magyar Honvédség engedélyezett teljes létszámkerete 29 700 fő.  

Ebből az derül ki - amiről legutóbb akkor beszélgettünk, amikor a tárca kérte a 
létszámkeret megemelését az Országgyűléstől -, hogy beigazolódni látszik az a kételyünk, 
amit a miniszter úr a válaszában kifejezett, hogy hiába az elvi lehetőség, ha a konkrét 
költségvetési feltételek nem állnak rendelkezésre. Mindabból, ami a számokban szerepel, ez 
derül ki.  

Összességében úgy ítéljük meg - ezt a szocialista frakció nevében is mondom -, hogy a 
2012. évi költségvetési javaslat megalapozatlan, rendészeti területen nem biztosítja az ígért 
kibontakozás költségvetési feltételeit, míg a Magyar Honvédség tekintetében már az 
alapfeladatok ellátását és a szervezetrendszer működését is veszélyezteti, miközben az 
állomány jövedelmi viszonyai nem javulnak. Mindezért a költségvetési javaslatot általános 
vitára nem tartjuk alkalmasnak. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni az 

elhangzottakra. (Dr. Harangozó Tamás kimegy a teremből.) 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Mát több ízben válaszoltam a hasonló tartalmú felvetésekre. Szeretném megnyugtatni az 
alelnök urat és a tisztelt bizottságot is, hogy a Magyar Honvédség alaprendeltetését és 
alapfeladatait el tudja látni ilyen költségvetés mellett. Ez egy takarékos költségvetés, amely 
továbbra is szem előtt tartja azokat a célokat, amelyeket megfogalmaztunk a hivatalba 
lépésünkkor. Kiemelt jelentőségű célunk a tartalékos rendszer kiépítése, ez szépen ütemterv 
szerint halad előre. Emlékeztetnék arra, hogy 17 tartalékossal vettük át a kormányzás 
lehetőségét, és több mint 2 ezer tartalékosunk van, ez a kormányzati ciklus végére mintegy 6-
8 ezer fő tartalékost jelent. Ez szerepel a mostani költségvetésünkben prioritásként, és számos 
olyan intézkedés, amely a szűkös anyagi források figyelembevételével, a pazarlások 
megszüntetésével mégis képességnövelést eredményez. 

Természetesen majd a jövő év végén történő mérlegmegvonás vagy hasonló 
időszakban való találkozásunk a bizottsággal egyfajta elszámolási lehetőséget is ad a 
honvédelmi kormányzat számára. Bízom benne, hogy ez a költségvetés azokat az 
eredményeket vissza fogja igazolni, amelyeket most itt előzetesen megfogalmaztam. Ehhez 
természetesen kérnénk a honvédelmi bizottság tagjainak a támogatását a továbbiakban is. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Mielőtt továbbmegyünk, hadd mondjam el 
a magam véleményét is, különös tekintettel arra - bár most nincs itt Harangozó képviselő úr, 
de említette -, hogy a számokkal nehéz vitatkozni, azért én mégiscsak megpróbálnék. A 
rendőrség az egész belügyi ágazatnak a legkiterjedtebb intézményrendszerével rendelkezik, 
összesen 48 148 fő dolgozik ebben a 30 ehhez tartozó költségvetési intézményben. 

A rendőrségnek a 2012. évre javasolt kiadási előirányzata 222 milliárd 801 millió 
forint, míg - és én felhívnám a képviselő úr figyelmét a távollétében is arra - a 2010. 
költségvetési évre meghatározott előirányzat 195 milliárd 149 millió forint volt, tehát 
mondhatni, hogy az előző kormány utolsó évéhez képesti növekmény 14,2 százalék, 
tekintetbe véve még a tavalyit is, amely közelített ehhez a jövő évre tervezett összeghez. 

A bevételi előirányzat 4,5 milliárd forint, a költségvetési támogatás előirányzata pedig 
218 milliárd 292,2 millió forint. Ha a bevételi előirányzatot nem számoljuk, még akkor is 11 
százalékos növekmény van az előző kormány utolsó évi támogatásához képest.  

A rendőrlétszám növelése érdekében - figyelembe véve az életpályamodellt - a tárca 
idén egy képzési koncepciót dolgozott ki. Ennek eredményeképpen 2011-ben több ütemben 
4130 rendőr kiképzésére és próbaidős kinevezésére került sor. A 2012. évi költségvetés a 
feladattal összefüggésben az előző évben több ütemben végrehajtott létszámfejlesztésnek az 
éves szintű kiadási finanszírozásához 7,16 százalék többlettámogatást biztost. Ezzel 
egyébként szeretném cáfolni Iváncsik alelnök úrnak azt a mondatát, amely szerint nem 
biztosítja az ígért rendvédelmi kibontakozás fedezetét ez a költségvetés; de igenis biztosítja, 
hiszen ezeknek a kiadásoknak a finanszírozására több mint 7 milliárd forint rendelkezésre áll 
a tervezet szerint is. (Dr. Simicskó István távozik az ülésről, helyét Dr. Dankó István foglalja 
el.) 

2012-ben új feladatként jelentkezik a 112-es segélyhívó, az ügyeleti és 
szolgálatirányítási rendszer komplex országos fejlesztése, a kapcsolódó rendőrségi 
szolgáltatásirányítási rendszer fejlesztése. Ez a rendőri erők igénybevételének optimalizálását 
segíti elő, illetve optimális szintjét eredményezi azáltal, hogy a reagálás megfelelő erőforrás-
allokációval történhet, és egyben megvalósul a bejelentéstől az ügy lezárásáig zajló 
folyamatnak az elektronikus támogatása is. Érvényesül a kormány és a társadalom azon 
elvárása a rendőrség felé, amely szerint a reagáló képessége jelentős mértékben emelkedjen, 
és ez meg is valósul, ha ez az informatikai támogató rendszer kiépül. Ennek érdekében 2,4 
milliárd forint többlettámogatás került biztosításra a költségvetés tervezetében. 

A tervezési elveknek megfelelően eddig a rendőrség bevételeiként szereplő 
szabálysértési és egyéb bírságok központosítása miatt több mint egymilliárd forintnyi 
támogatás épült be ebbe a fejezeti címbe. Én azért ezekből - ha már a számokkal nem lehet 
vitatkozni, mint hallottuk - nem azt olvasom ki, hogy olyan katasztrofálisan rossz lenne a jövő 
évi költségvetésnek ez a része, és nem azt olvasom ki, hogy az ígért vállalások pénzügyi 
okokból ne tudnának teljesülni, azzal együtt, hogy a takarékosság követelménye 
természetesen mindenkit érint. És ha ezt a 14,2 százalékos növekményt figyelembe vesszük, 
márpedig nem tudjuk nem figyelembe venni, akkor azt gondolom, szégyellnivaló nincs a 
korábbi kormányzathoz képest. Ennyit szerettem volna elmondani.  

Megadom a szót Németh Zsolt képviselő úrnak. Parancsoljon! 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is elnézést a késésért, 

csak egy másik bizottságban volt megjelenési kötelezettségem. Egy rövid kérdésem lenne a 
kormány képviselőjéhez. Tervezték-e ebben a költségvetésben annak a 30 darab uh 1 könnyű 
helikopternek az esetleges költségeit, mert sajtóhírek szerint is, és a miniszter úrral lefolytatott 
levelezésem, írásbeli kérdésem szerint is valamikor - nem lehet tudni biztosan, hogy mikor - 
megérkeznek elvileg Magyarországra. Bár a helikopterekért magukért nem kell fizetni, de 
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azért ezek mégis rendelkeznek némi költségvonzattal, így a pilóták kiképzése, logisztika, 
elhelyezés és a többi. Tehát a kérdésem arra vonatkozna, hogy ez beépül-e a költségvetésbe. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! Üdvözöljük a bizottsági ülésen! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): (Dr. Dankó 

István mikrofonja nem működik. - Közbeszólások: Németh Zsolt mikrofonjának a zsinórja van 
kihúzódva, a mikrofonok soros kapcsolással vannak összekötve. - Németh Zsolt: Elnézést, 
véletlenül történhetett. - Közbeszólások: Vissza kellene helyezni. - Megtörténik.) Ezzel a 
tétellel, tekintettel arra, hogy egyébként is egy szoros költségvetéssel kell dolgoznia a 
kormányzatnak, és tekintettel arra is, hogy igazából még nem tudjuk viszonylag pontosan 
megmondani, hogy milyen érdemi költségvetési terhet fog jelenteni a helikopterek tényleges 
üzembe állítása, konkrétan még ez a költségvetés nem számol. Most egyelőre az a cél, hogy 
kapjuk meg a helikoptereket, amilyen gyorsan csak lehet. Nyilván az amerikai félen múlik az, 
hogy erre mikor kerül sor és ennek fényében, az állapotuk fényében tudjuk azt már konkrétan 
megtenni, hogy egészen pontosan mennyi pénzre lesz szükség a tényleges rendszerbe 
állításhoz. 

 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Őszintén szólva amit 

Iváncsik alelnök úr mondott, az a mi álláspontunk fő szava is lehetett volna, de az itteni 
politikai természetű vita mindenféleképpen inspiráló a tekintetben, hogy az ember 
megpróbáljon véleményt formálni. Azt gondolom, hogy mióta parlamentarizmus van, nagyon 
ritka eset az, talán nem is nagyon volt, hogy mondjuk kormánypárti ne védte volna az éppen 
aktuális költségvetést, az ellenzéki pedig éppen ne támadta volna a költségvetést. Ez az 
alapvető szerepmegosztásból adódik, ebben nincsen semmi probléma. (Dr. Harangozó Tamás 
visszatér az ülésterembe.) 

Az igazi probléma ott és akkor van, ha nem akarjuk pontosan érteni azt, hogy bizonyos 
folyamatoknak milyen következményei vannak, illetőleg ha a felelősségkeresésnek olyan 
mezsgyéjére lépünk, amely nagy valószínűséggel nem egy-egy parlamenti bizottság, pláne 
nem egy-egy képviselő feladata és kötelezettsége. Azt gondolom, a költségvetés vitájakor és a 
tekintetben, hogy ez mennyire felel meg a kormány ígéreteinek, mindenféleképpen illő 
nemcsak az ellenzék elmúlt 8 éves országnyomorító tevékenységét felhozni, hanem azt, hogy 
és mit ígért alternatívaként az akkori politikai ellenzék, a jelenlegi kormánypárt. Mi az, amit a 
választók elé tártak és amelynek alapján ígéreteik összessége tekintetében mégiscsak 
kormányzati bizalmat kaptak? Ha szűken a mi területeinket vesszük, akkor alapvetően egy 
konzervatív kormány azt mondta, egyébként ezt mondta a Fidesz a kereszténydemokratákkal 
együtt, hogy egy jóval erősebb, jóval dinamikusabb finanszírozásban fejleszteni fogják a 
haderőt, a rendvédelmet, az ehhez szükséges minden feltételt biztosítanak, mert az, ami már 
egy magasabb szintű költségvetésben az előző időszakban történt, gyalázat, elfogadhatatlan. 
Ehhez képest, tetszik, nem tetszik, a számok mégiscsak azt mondják, hogy jelentős csökkenés 
van a védelmi területen, és azt kell mondanom, hogy csökkenés van, elnök úr, a 
Belügyminisztérium tekintetében is, tudniillik a két fejezet mostani összehasonlítása azért 
sántít, mert a Belügyminisztérium nem ugyanaz, mint ami egyébként korábban az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztérium volt. Ha a tételeket nézzük, akkor ott sem valósul meg az a fajta 
növekedés, amely a korábbi ígéretekben szerepel, ténykérdés, hogy eléri-e azt a szintet, mint 
ami korábban volt.  



 30 

Igen ám, de a két hét alatt rendet teszünk és a „vigyázni kell, mert jönnek a románok” 
hamis mítosza, amely megjelent a mindenkori korábbi kormány tevékenységének kritikája 
kapcsán, hogy tudniillik nekünk a környező országok haderejétől iszonyatosan félnünk kell, 
mert hiszen az borzasztó nagy veszélyt jelent, a területvédelmi eszközöket erősítenünk kell, 
olyan kihívásokkal nézünk szembe, amelyek egészen bizonyosan ismételten 40 ezres 
hadsereget igényelnek, Szarka úr mondta ezt példának okáért a minap az Infó Rádióban, 
ahhoz képest ez a költségvetés egészen bizonyosan alulmúlja nemcsak az ellenzék 
várakozásait, hanem nagy valószínűséggel a kormánypárti képviselők várakozásait is. 

Nem állítom, hogy a honvédelmi tárca azon feladatai, funkciói, amelyek 
transzparensek ország-világ előtt, és amelyek egyébként komoly nemzetközi 
összehasonlításban is szerepelnek, nem lesznek az elkövetkezendő időszakban is kielégítők. 
Azt gondolom, hogy igen, kielégítő lesz, mert a magyar honvédség ebből a költségvetésből 
képes lesz azt a funkciót ellátni, hogy a nemzetközi szerepvállalását korrekten elvégezze. A 
Magyar Honvédség nem lesz képes arra, hogy azokat a fejlesztéseket, azokat a víziókat, 
azokat az elképzeléseket meg tudja valósítani, mint amit önök ígértek. 

Folyik egy furcsa számháború. Furcsa számháború a tekintetben, hogy hány önkéntes 
tartalékos és hány önkéntes védelmi tartalékos lesz, miközben egyébként ezek kiképzéséhez, 
ezek felszereléséhez a szükséges erőforrás egészen bizonyosan nem áll rendelkezésre. Folyik 
egy számháború a tekintetben, hogy mennyi a honvédség tényleges létszáma, mennyi 
finanszírozható ebből, miközben szemmel láthatóan a költségvetési létszám azt jelenti, hogy 
ennyit finanszíroznak a központi költségvetésből, messze alatta van annak, mint amiről itt a 
miniszter úr akár egy hónapja is nekünk beszélt. Ezek olyan ellentmondások, amelyek 
nyilvánvalóan azt üzenik, hogy a tárca, és nem az ő hibájából, hanem a központi kormányzati 
döntések eredményeképpen olyan helyzetbe kerül, ami már alig vállalható. Alig vállalható, 
mert nem fogunk működni, nem úgy fog működni, de nyilván a központi kormányzati 
rendszerben ez a terület perifériára szorult. 

Tudomásul kell venni, hogy a kormányzatnak fontosabb volt 500 milliárd forintért 
MOL-részvényt vásárolni, amelynek az értéke most nem tudom, mennyi, minthogy egyébként 
a védelmi területre rakott volna plusz 30 millió forintot. A kormányzatnak fontosabb volt az 
igen tehetőseknek plusz adókedvezményt biztosítani mintegy 500 milliárd forint formájában - 
ezer milliárdnál tartunk - ahelyett, hogy mondjuk azt mondta volna, hogy a belügyi területre 
adja ezt a forrást. Ezt a felelősséget és ezt a politikai konfliktust, azt gondolom, majd önök 
fogják nagy valószínűséggel viselni azzal együtt is, hogy ehhez nyilvánvalóan a mostani 
parlamenti többség megvan. Azt pedig engedjék meg, engedje meg Budai úr is, több 
megjegyzést szántam, nem kellene egyenként mondanom, de távollétében csak egyet, hogy ne 
bújjon a mentelmi joga mögé. Ez az egyetlenegy kérés úgy általában. 

 
(Az ülés vezetését Csampa Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Ami pedig a konkrét dolgot illeti, Básthy úrnak is, hogy kérdezni és elmondani a 

véleményt, azt gondolom, ez egy alapvető ellenzéki jog még a kereszténydemokratáknál is. 
Azaz azt kell mondanom, hogy az a megközelítés, amit a képviselőtársaim mondtak, hogy 
tudniillik ez a honvédség és a rendvédelem területén inkább az elszegényedés irányába mutat, 
nem beszélve egyébként még a lakosság számos rétegéről, az helytálló, korrekt és politikailag 
ennek a felelősségét egészen bizonyosan vállalni kell, ami konkrét, néhány dolog. 

Örülök, hogy itt van a helyettes államtitkár úr, mert az előterjesztésben a mostani 
érvrendszerben is több olyan átszervezésre történő utalás szerepel, amely a jelenlegi 
törvények alapján még egészen bizonyosan meg kellett volna járja a honvédelmi bizottságot, 
hiszen a jelenlegi törvény - amíg érvényes - azt mondja, hogy a Magyar Honvédség 
átalakítása, szervezeti egységeinek megszüntetése létszámváltozások esetében a honvédelmi 
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bizottságot minimum tájékoztatni kell. Most úgy megyünk el ezek fölött és úgy siklunk el, 
hogy erről egy szó nem esik. Őszintén szólva azt gondolom, hogy ez nemcsak a mi, hanem az 
önök jogosítványait is csökkenti, és azt szeretném kérni, hogy mindaddig amíg legalább ezt 
írja elő a törvény, addig legyenek kedvesek ezt prezentálni, példának okáért a helikopterek 
ügyében is.  

Bizonyosan van olyan szakmai megfontolás vagy politikai inkább, amely az 
amerikaiaktól beszerzendő helikopterekre vonatkozik, de az mégiscsak egy abszurd állapot, 
hogy konkrét előrehaladott tárgyalás folyik, a kormány bejelenti, hogy jöjjön már minél 
hamarébb, miközben egyébként nem tervez a jövő évi költségvetésben egy petákot sem az 
egyébként nagyon költséges kiképzésre, fenntartásra és működtetésre, anélkül, hogy 
egyébként a törvényben előírt kötelezettsége alapján azt mondta volna az illetékes 
szakbizottságnak, hogy emberek, mi azt gondoljuk erről, hogy… Nem szabad szerintem olyan 
felületet biztosítani, amelyen azon túlmenően, hogy a leértékelődés kormányzati látszatát 
sugallja, még önmagunk se becsüljük annyira a saját törvényeinket meg szabályainkat meg 
együttműködési normáinkat, hogy ezzel ne foglalkozzunk. Éppen ezért azt szeretném kérni - 
mint ahogy a miniszter úr megígérte a legutóbbi itt tartózkodása során, amikor ezt ugyanúgy 
felvetettem -, hogy legyenek kedvesek ebben a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
tekintélyéhez illő módon tájékoztatást adni. 

Van még egy elem, amiről szeretnék beszélni, ha megengedik. A Fidesz költségvetési 
tervezése során nem egyszer találkoztunk azzal, hogy ha valakire megharagudott, arra nagyon 
megharagudott, és mondjuk, a költségvetésből törölte a teljes fejezetet. A Magyarok 
Világszövetségében dolgozók erről hosszasan tudnának beszélni, de még számos más példát 
is tudnék felsorolni. Úgy látom, hogy a mostani költségvetésben azért az a fajta ellenszenv, 
amely a szakszervezetek, érdekképviseletek irányában megjelenik pusztán azért, mert 
valamilyen érdeket próbálnak képviselni, itt a finanszírozásban is megjelenik.  

Önmagában nagyon tetszetős az a mondat, hogy nem a tárca költségvetésében 
terveztük meg a társadalmi szervezetek támogatását, de nyilvánvalóan felhívás arra, hogy a 
társadalmi szervezetek eddigi támogatásán azok az illetékes parancsnokok változtassanak, 
akik ebben most jogosítványt kapnak. Nem volna jó, ha ebben erősítenénk őket. Mindenféle 
értelemben - nekem nagyon sok vitám volt és nagyon sok konfliktus is, de ezzel együtt is - azt 
tudom mondani, hogy az ilyen módon történő sanyargatása az érdekképviseleteknek nagy 
valószínűséggel nem vezet sehova. Éppen ezért azt szeretném kérni, hogyha ténylegesen ott 
lesz majd egy-egy költségvetési gazdánál, szervezetnél - gondolok tűzoltókra, gondolok 
rendvédelmiekre, honvédelmiekre -, ezt a fajta finanszírozást legyenek kedvesek biztosítani. 

Legvégül, tisztlelt bizottság, azt szeretném kérni, hogy fogadják el, hogy kisebbségi 
vélemény hangozhasson el a parlament vitájában, hiszen itt annyira végletes és ellentmondó, 
egymással feleselő álláspontok fogalmazódtak meg, hogy ez minimum indokolt, és én a 
kisebbségi álláspont megfogalmazására Iváncsik alelnök urat szeretném javasolni. 

Köszönöm szépen.  
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen, képviselő úr. Az elnök úr átadta az ülés vezetését. Kérdezem, hogy a helyettes 
államtitkár úr, a főosztályvezető asszony, esetleg valaki kíván-e reagálni az elhangzottakra. 
(Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen.  

Akkor én azért a honvédelmi fejezethez hadd szóljak egypár szót, gondolatot, már 
csak azért is, mert Iváncsik alelnök úrral, illetve Dorosz képviselő úrral pénteken részt vettünk 
egy ötpárti egyeztetésen, ahol a parlamenti államtitkár úr pont azt fogalmazta meg, hogy a 
tárca együttműködését és a bizottság tekintélyét szeretnék erősíteni, és ha jól emlékszem, 
akkor ezek a szavak ott eléggé, mondjuk úgy, támogatásra leltek az ellenzéki pártok részéről. 
Még talán az alelnök úr azt fogalmazta meg, hogy ha egy kicsit korábban lettek volna ezek az 
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egyeztetések elkezdve, akkor még jobban is örült volna. Úgy gondolom, hogy ez talán pontos 
és fontos kiegészítés lehet, mondjuk, Juhász képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban. 

Szeretném figyelmükbe ajánlani, időközben azért átolvasgattam az elmúlt nyolc év, 
illetve abból inkább a 2006-2010. évi költségvetési vitát, illetve amit a bizottságban 
folytattunk. Azt gondolom, hogy azokat a véleményeket, amelyeket akár az ÁSZ 
megfogalmazott, akár gyakorlatilag az ellenzék részéről véleményként konstruktívan 
hozzászóltunk, azért figyelembe lehet venni, és már akkor is - zárójelben jegyezném meg - 
szerényen és most is szerényen szólunk hozzá a költségvetéshez, mégpedig azért, mert úgy 
gondoljuk, hogy ez egy teljesen reális és az országnak egy fontos költségvetése lesz 2012-ben. 

Az ellenzéki hozzászólások kapcsán gyakorlatilag egy kicsit - és erre utalt Básthy 
alelnök úr is - nem vesszük tudomásul a hátrahagyott javakat, „nem javakat”, azt, hogy 
mondjuk, adott esetben a honvédelmi tárcánál elindítottak egy úgynevezett gördülő tervezést, 
mondjuk, a különböző technikai eszközök beszerzése, illetve a fejlesztések kapcsán, amit már 
akkor az ötpárti egyeztetés során is jeleztünk, hogy tarthatatlan, és jó lenne ezt átgondolni. 
Akkor - már bocsánat a kifejezésért - süket fülekre találtunk. 

Az én álláspontom, illetve a Fidesz-frakció álláspontja, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium 2012. évi költségvetésének tervezését a Magyar Honvédség 
működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, a nemzetközi és 
NATO-vállalások szükségének biztosítása - természetesen ehhez tartozik ugye a Gripenek 
bérleti díja és egyéb járulékos kiadások, esedékes kötelezettségek teljesítése - határozta meg, 
és prioritást élveznek. A jövő év során mind a NATO, mind a Honvédelmi Minisztérium 
fejezete szempontjából kiemelt jelentőségű a Cyber Defence program, amit már több éven 
keresztül próbált elindítani a tárca, most jelenleg azt lehet mondani, hogy sikeresen. 

Ha a 2012. évi költségvetést veszem alapul, akkor meg lehet látni a fejezetekben azt, 
hogy a szervezeti átalakításra sor kerül a jövő évben. Ez racionalizálást jelent a tárca életében, 
erre is szükség van, és ha úgy fejezem ki, hogy ez valóban egy kicsit kapcsolódik az ÁSZ 
előző évi és mostani megjegyzéséhez, miszerint gyakorlatilag az átláthatóságot növeli a 
minisztérium, akkor úgy gondolom, ez egy fontos és kiemelkedő tétel. 

A tárca létszámáról már többen szóltak, úgy gondolom, ez elég egyértelmű. A tárca 
idejött egy költségvetési létszámmal, illetve egy létszámnövekedéssel kapcsolatban. Az 
gyakorlatilag vélhetően azért volt - és itt a miniszter úr is elmondta -, hogy szeretnék minél 
jobban a létszámot növelni, természetesen megfelelő költségvetési keretek között. És 
mondom, hogy amennyiben lehetőség van rá a tárca, illetve a kormány részéről plusz 
költségek kapcsán, akkor az év során esetlegesen létszámnövekedést is tapasztalhatunk. 

Nemzetközi feladatok és a logisztikai fejlesztési program. Ilyen a gépjárműprogram, 
azt gondolom, ez is folyamatos, ezt is örökölte a tárca, de fenntartja és fontosnak tartja. Ide 
lehet azt mondani, hogy a nemzetközi feladatok közé az afganisztáni szerepvállalásunkról azt 
lehet mondani, hogy 11 milliárd forint a költségvetése, ami a honvédelmi tárcát is érinti. 

A Honvédkórházról esett szó. Úgy gondolom, hogy azért kell jó néhány pontosítást itt 
megemlíteni. Az elmúlt nyolc évben, illetve az előző ciklusokban azért nem voltak törekvések 
azzal kapcsolatban, hogy mondjuk, a Honvédkórház finanszírozása valahol valamilyen 
szinten rendeződjön akár a TVK-pontok esetében, akár az egyéb támogatások kapcsán, akár 
pedig a racionalizálása kapcsán. Úgy gondolom, most elindított a tárca egy olyan folyamatot, 
amely folyamatban a költségvetés is tükrözi, hogy egy 15,4 milliárd forintos OEP-bevétellel 
fog számolni gyakorlatilag, és 4,6 milliárd forint költségvetési támogatásból finanszírozza. Itt 
kapcsolódnék az Állami Számvevők azon kijelentéséhez, hogy érzékelhető, illetve látható a 
költségvetésben az a törekvés, hogy a közel tízmilliárd forintos hiányát a Honvédkórháznak a 
jövőben a tárca szeretné a fokozatosság elve alapján valahogy megszüntetni. 
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 Úgy gondolom, hogy a fejezet költségvetése továbbra is prioritásként kezeli a 
szolgálati munka és az életkörülmények javítását. A Fidesz-frakció részéről általános vitára 
alkalmasnak tartjuk a 2012. évi költségvetést. 

Átadnám a szót és az elnöklést az elnök úrnak. 
 

(Dr. Kocsis Máté, a bizottság elnöke veszi át az ülés vezetését.) 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás. (Jelzésre:) Németh 
Zsolt képviselő úr! 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Igyekszem most nem kihúzni a dugót, csak 

kicsit közelebb kell húznom magamhoz a mikrofont. Nekem már nem kérdésem van, hanem 
csak egy véleményem, amely az előző kérdésemből következik. Kicsit elszomorodva 
hallottam, vagy nem is tudom, milyen emóciókat tápláljak az irányban, hogy a költségvetés 
nem számol a helikopterek költségvonzataival. Azt azért tudni kell, hogy ezek 1971 és ’79 
között gyártott helikopterek, a miniszter úr tájékoztatása szerint tehát 40 éves helikopter is 
előfordulhat közöttük - 9-10 ezer repült órával - és félő, hogy ennek nem látszik a 
költségvetésben a költségvonzata, a 30 helikopterből remélhetőleg 15 nem kerül rögtön 
kannibalizmus alá, tehát nem alkatrészforrás lesz a többi helikopter számára, illetve a mi 
frakciónk attól is tart, hogy mi az igazi költsége ennek a 30 helikopternek. Olyan költségre 
gondolok, amely nem realizálódhat a költségvetésben, tehát milyen ígéretet teszünk majd 
azért, hogy megkapjuk ezeket a használt, mondom, 31-32-40 éves helikoptereket, de hát ezt 
most már nem a bizottságunk fogja megtárgyalni, hanem ez már a plenáris ülésen lévő vita 
lesz. De mondom, a mostani felszólalásomnak csak az a lényege, hogy kifejezzem, hogy ha 
fejlődik a honvédségi eszközparkja - és a tengerészgyalogságtól megkapjuk a helikoptereket -, 
akkor remélem, hogy legalább az elhelyezésükre, a működtetésükre valahogy előkerül a 
költség is, és nehogy az legyen, hogy rögtön 10-15 megy majd alkatrésznek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni az 

elhangzottakra. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen a képviselő úr aggodalmát. Csak azt szeretném megerősíteni, hogy nekünk is elemi 
érdekünk, hogy 30 helikopterből 30-at tudjunk használni. Úgy tudom, hogy az előzetes 
ígéretek szerint mind a 30 helikopter teljes mértékben használható állapotban van, nagyjából a 
repülési idejük felét élték fel eddig, tehát még igen sokáig tudjuk használni. Alapvetően honi 
légvédelmi és itthoni katonai feladatokra kívánjuk használni, illetve nemcsak katonaiakra, 
hanem egyéb állami feladatok végzésére is. 

Még egyszer szeretném megismételni, hogy azért nem terveztünk, mert egész 
egyszerűen még most nem tudjuk olyan pontosan körülhatárolni azt a költségvetési 
szükségletet, amely a 2012. évben szükséges ezekre a helikopterekre, és ha nem tudunk ilyen 
pontos számokat, akkor annak nem sok értelme van, hogy hozzávetőleges költségvetési 
forrásokat különítsünk el erre, amit vagy el kell költeni jövőre, vagy nem. Ismétlem, ez is 
függ attól, hogy mikor szállítják, milyen ütemezéssel a helikoptereket. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás. 

(Jelzésre:) Borbély Lénárdnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
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BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Köszönöm szépen. Röviden a katasztrófavédelem 

területéhez, illetve talán a tűzoltósághoz szólnék, amelyről már szóltak a képviselőtársaim. Az 
új katasztrófavédelmi törvény elfogadásával természetesen a 2012-es költségvetést is más 
struktúrában kellett tervezni az önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá 
változtatásával. Véleményem szerint ennek fontos előnye lehet, hogy a technikai fejlesztések 
kiegyensúlyozottabban történhetnek. 

A másik az az aggodalom, amit felvetett a képviselőtársunk, hogy esetleg a 
tűzoltóságoknak történő önkormányzati támogatások találása így e változás következtében. 
Azt gondolom, hogy ennek a veszélye talán nem áll fenn, hiszen az önkormányzatoknak a 
jövőben is lehetőségük lesz a területükön működő ilyen típusú szervezeteket - tűzoltóságot, a 
rendőrséget és szóba került a polgárőrség - támogatni a jövőben is. Az illetmények 
fejlesztésével kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy ha jól tudom, a Fidesz-KDNP 
vezette kormány volt az, amely meghozta ezt a döntést, hogy a tűzoltóknak járó túlórapénzek 
kifizetésre fognak kerülni. 

Fontosnak gondolom, hogy a költségvetésben a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
kiadási előirányzata összességében meghaladja az 53 milliárd forintot, amelyben fontos 
hangsúlyt kap a veszélyes üzemek ellenőrzése, a veszélyes anyagok szállítása. Azt gondolom, 
hogy a nemrég bekövetkezett, több, mint egy éve bekövetkezett katasztrófa megadja annak az 
alapját, hogy erre kiemelt hangsúlyt kell fordítanunk. Ez megjelenik a költségvetésben. 

Azt gondolom, hogy összességében a benyújtott törvényjavaslat támogatható, 
támogatásra méltó. Nem értek egyet azokkal az álláspontokkal, amelyek csak azt fogalmazzák 
meg, hogy hol csökkennek a kiadási előirányzatok, illetve miből milyen GDP-arányt tudunk 
fordítani egyes működési területekre, mert ezek a vélemények, gondolom, akkor lennének 
reálisak, ha emellé párhuzamban hozzáállítanánk, hogy az államadósságot a következő évben 
is tovább tudjuk csökkenteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás. (Jelzésre:) 

Kulcsár József képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! 
 
KULCSÁR JÓZSEF FERENC (Fidesz): Én a büntetés-végrehajtással kapcsolatban 

szeretnék mondani egy pár gondolatot. Ahogy a főosztályvezető asszony is említette, a 
büntetés-végrehajtásnál létszámemelésre fog sor kerülni. Az elmúlt hónapban, hetekben több 
büntetés-végrehajtási intézetben voltam, ahol körülnéztem, megnéztem a 
munkakörülményeket: valóban nehéz körülmények között dolgoznak, és ahogy Dorosz Dávid 
is mondta, ezt létszámbővítéssel lehet megoldani, és látom is a költségvetésben, hogy erre 447 
millió forintot költöttek el és 80 fővel fogják bővíteni ezt a létszámot. 

Valóban elég szomorú a helyzet a börtönökben, de én a büntetés-végrehajtásnál látom 
azt a lehetőséget, hogy elindult egy folyamat, ahol egészen biztos, hogy a környezetet és talán 
az ott dolgozó emberek lehetőségeit is meg fogják alapozni, és a következő évek 
költségvetésében én egészen biztos vagyok, hogy már több lehetőség lesz arra, hogy az ott 
dolgozók hangulata meghatározó és jobb legyen. Az egyik garanciát abban látom, hogy a 
fogvatartottak munkával való ellátását, tehát a rengeteg büntetés-végrehajtó intézettel nagyon 
gyengén működik ez, de én már látom azokat a példákat, mint ahogy ezt a 
kormányrendeletben is, hogy a honvédséget, a kórházat rabok lássák el cipővel, felszereléssel. 
Vácott például egy félelmetesen jó nyomda van. Ha ezek elkezdenek jobban termelni, akkor 
látom azt a lehetőséget, hogy nagyobb bevételre fognak szert tenni.  

Úgy gondolom, a büntetés-végrehajtásnál a 4 milliárd forintos plusz támogatás ezen a 
holtponton át fogja lendíteni a büntetés-végrehajtást. Köszönöm. 
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Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás. 
(Nincs jelentkező.)  

Ha nincs több hozzászóló, akkor a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságáról döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki a T/4365. számú törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartja. Kérem, hogy aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Tíz. Ki van ellene? (Szavazás.) Hét. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Senki nem jelentkezett. 

Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül 
a költségvetési törvényt a bizottságunk általános vitára alkalmasnak nyilvánította. 

Kérem, hogy a bizottsági véleményt, illetve a kisebbségi véleményt még a mai napon 
a titkárságunkra szíveskedjenek megküldeni annak érdekében, hogy azokat továbbíthassuk a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottsághoz. 

Köszönjük az előterjesztőknek a megjelenést. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 
Két és fél óra vita utána szerintem mind a képviselők, mind a kedves vendégek öt perc 
szünetet megérdemelnek. 

 
(Szünet: 11.29 – 11.47 

 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4656. szám) 

ELNÖK: A szünet után folytatjuk bizottsági ülésünket, következik a Magyarország 
2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4656. számú 
törvényjavaslat általános vitája. 

Köszöntöm körünkben dr. Hetei Tibor urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselőjét, és megkérném elsőként arra, hogy röviden ismertesse a törvényjavaslatot, 
figyelembe véve azt, hogy a bizottságunk annak csak egyes elemeit érinti és tárgyalja. 
Gondolok itt elsősorban arra, hogy a törvényjavaslat mintegy száz törvényt módosít, és ezek 
közül a Honvédelmi és rendészeti bizottság feladat- és hatáskörébe körülbelül négy törvény 
tartozik.  

Öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Hetei Tibor (Nemzetgazdasági Minisztérium) bevezető hozzászólása 

DR. HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. Röviden, nem húzva az időt szeretnék egy általános 
felvezetést, ismertetést mondani a törvényjavaslattal kapcsolatban.  

A költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény - ahogy a 
címe is utal rá - a költségvetési törvényjavaslattal szorosan összefüggő törvénymódosításokat 
tartalmaz. Az államháztartásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a kormánynak a 
költségvetési törvényjavaslat benyújtása mellett elő kell terjeszteni azokat a 
törvényjavaslatokat is, amelyek a javasolt előirányzatok megalapozásához szükségesek, 
illetve összefüggenek az államháztartás működésével ilyen értelemben, tehát az előttünk 
fekvő törvényjavaslat ennek az államháztartásról szóló törvényben lévő előírásnak tesz eleget. 

A törvényjavaslat legfontosabb részét képezi a központi költségvetési szervek 
bírságbevételeivel kapcsolatos központosítás. Ez a Munkaerő-piaci Alap névváltozásával 
összefüggő törvénymódosítás mintegy 60 törvény módosítását tartalmazza a mintegy 102 
törvényből, amit tartalmaz a törvényjavaslat. Általánosságban elmondható tehát, hogy a 
módosítások a költségvetési törvénnyel összefüggő, azt megalapozó törvénymódosításokat 
tartalmazzák. 

Röviden ennyi lett volna bevezetőként, illetve ha még van kérdés, akkor válaszolok. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 

hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben ilyen nincs, a törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságáról döntünk.  

Kérdezem, hogy ki az, aki a T/4656. számú törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 igen szavazat, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak nyilvánította. 

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. Kérdezem, 
hogy ki az, aki vállalja a plenáris ülésen bizottságunk álláspontjának előadását. (Básthy 
Tamás jelentkezik.) Básthy Tamás alelnök urat javaslom, ha nem érkezik más javaslat. 
Köszönöm az előterjesztőknek a megjelenést, a napirendi pontot lezárom.  

Rátérünk 3. napirendi pontunkra, ami a minősített adat védelmének szakmai 
felügyeleti tevékenységét ellátó Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2010. évi tevékenységéről 
szóló jelentés.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Zala Mihály urat, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
elnökét és a közigazgatási helyettes államtitkárt, valamint Tapa Barnabás osztályvezető urat.  

Tisztelt Bizottság! A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 21. §-
ának (2) bekezdése szerint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet évente tájékoztatást ad a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság részére. A jelentést képviselőtársaim a titkárságon 
felvehették, azt áttanulmányozhatták. Mivel a jelentés az 1992. évi LXIII. törvény alapján 
„nem nyilvános” jelzéssel van ellátva, azaz törvény által védett adatkört tartalmaz, a 
Házszabály 69. §-ának (2) bekezdése szerint zárt ülés tartását kell kezdeményeznem.  

Így tehát kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a zárt ülés elrendelésével. Aki igen, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság egyhangú szavazással zárt 
ülést rendelt el. Kérem, ennek feltételeit biztosítsák! 

 
(A bizottság 11 óra 52 perctől zárt ülés keretében tárgyalt, 

melyről külön jegyzőkönyv készült. 
A nyílt ülés folytatásának időpontja: 12 óra 01 perc) 

 
ELNÖK: Áttérünk a következő napirendi pontunkra. Ügyrendi javaslatot tennék arra, 

hogy az elfogadott napirend 4. és 5. napirendjét cseréljük meg előterjesztők hiányában, hiszen 
senki nem számolt azzal, hogy ennyire el fog húzódni a bizottsági ülés, egyéb programok 
miatt ez most nem tud megvalósulni. Az ügyrendi javaslatom pedig úgy szól - és erről 
szavaztatni is szükséges vagy illendő -, hogy a 4. és 5. napirendi pontot az elfogadott 
napirendünkön belül cseréljük meg.  

Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. Aki igen, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság a napirendcserét egyhangúlag elfogadta. 

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

Rátérünk a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslat tárgyalására. 

Köszöntöm körünkben Asztalosné Zupcsán Erikát, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumból és Dankó István urat, a HM helyettes államtitkárát. Megkérném Asztalosné 
Zupcsán Erika úrhölgyet, hogy röviden ismertesse a törvényjavaslatot a bizottság számára; 
ezután következnek majd a képviselői kérdések, vélemények. 

Parancsoljon! 
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Asztalosné Zupcsán Erika (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) bevezető 
hozzászólása 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Bizottság! Nem egy könnyű törvény, ami itt most benyújtásra került, 
tekintettel arra, hogy különböző állományokat, különböző juttatásokat kellett megpróbálni 
egységes rendszerbe foglalni. Azt szoktuk mondani, hogy a nyugdíjrendszer egy rendszer, 
igen ám, de nagyon nehezen kezelhető az a rendszer, amelyik önálló kis részekből tevődik 
össze, és azok önálló életet is élnek.  

Amikor elkezdődött ez a munka, akkor az átalakítás elvi alapja az volt, hogy a 
Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése érdekében nyugellátást csak a 
nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani és folyósítani. Ezt az elvet tartottuk szem 
előtt akkor, amikor minden korhatár előtti ellátást átvizsgáltunk, és megnéztük, hogy hogyan 
kell ahhoz változtatni, hogy ez egységes módon tudjon a következőkben viselkedni. Ennek 
egyik része a fegyveresek szolgálati nyugdíja, a másik nagy rész, ami érintett, az előrehozott 
és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj. Természetesen ezen kívül benne van a 
korkedvezmény, a művésznyugdíj, a polgármesterek és országgyűlési képviselők nyugdíja, és 
a korengedményes nyugdíj is.  

Nagyon sokszor a fogalmak használata rosszul történik, például a médiában is, 
korkedvezménynek szokták nevezni a szolgálati nyugdíjakat is. A korkedvezmény nem arra 
vonatkozik, hanem arra, hogy ha valaki egészségre ártalmas munkahelyen dolgozik, és annak 
megvannak a szabályai, hogy hogyan kell ezt figyelembe venni. A korkedvezmény esetében 
nem javasoljuk, hogy most megváltozzanak a szabályok, hanem csak 2013-tól, tekintettel 
arra, hogy az egy foglalkoztatáspolitikai eszköz, és ugyanígy szeretnénk a későbbiekben is 
kezelni.  

Nyilván a bizottság a fegyveresek szolgálati nyugdíja miatt kérte, hogy ezt a 
törvényjavaslatot tárgyalja, ennek ellenére azért néhány dolgot mondanom kell az előrehozott 
és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjakról is, tekintettel arra, hogy a civil és a 
fegyveres nyugdíjakat kellett valahogy egyensúlyba hozni.  

Amint az előbb mondtam, különböző állományokról van szó. Addig, amíg az 
előrehozott és csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjnál általában 57 év fölöttiekről 
beszélünk, addig a fegyveresek szolgálati nyugdíja esetében, az átlagéletkor, akik nyugdíjba 
mennek, 43 év. Ebből adódtak azok a különleges kezelési módok, amiket a törvényjavaslat 
tartalmaz. Az elv az, hogy 2011. december 31-én minden jogszerzés, ami korhatár előtti 
nyugdíjra vonatkozik, megszűnik, és átalakulás van.  

A továbbiakban új nyugdíj-megállapításra nem kerül sor, de új ellátás megállapítására 
kerülhet sor, például a civilek esetében mindenképp azokat a jogszerző időket, amelyeket 
eddig megszereztek, tovább kell vinni, és a továbbiakban is meg lehet állapítani új ellátást. Az 
ellátás kiszámítási módja ugyanaz, ami a nyugdíj kiszámítási módja, de nem a 
Nyugdíjbiztosítási Alap, hanem a Szociális Alap fogja ennek a forrását biztosítani.  

A szolgálati nyugdíj átalakul szolgálati járandósággá. Az átmenet kezelésére az új 
életpályamodell az, ami hivatott. Itt is a számítás módja megegyezik a nyugdíjéval. A 
korhatár betöltése után a nyugdíjat csak akkor kell átszámítani, újraszámítani, ha valaki 
mellette dolgozott, és legalább egy év szolgálati időt szerzett. A szolgálati nyugdíjak esetében 
speciális szabályok vannak: az 57 év felettiek esetében a szolgálati nyugdíj öregségi nyugdíjjá 
alakul át már most. Ez egy icipici kedvezményt tartalmaz, tekintettel arra, hogy ugye a 
szolgálati nyugdíjnál azt mondjuk, hogy korhatár mínusz öt évvel előbb lehet elmenni, illetve 
annyi a felső határa a szolgálatteljesítésnek. Ha most visszaszámolunk, 63 év mínusz öt év, 
tehát 58 év lenne, ennek ellenére mi az 57 évet vettük alapul, tehát aki az 57. életévét 
betöltötte, az már öregségi nyugdíjra fog váltani. A 25 év szolgálati idővel rendelkezők 
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esetében a nyugdíjrögzítés garantálja a megszerzett jogokat. A nyugdíjrögzítés emelésre kerül 
folyamatosan.  

Január 1-jétől mindazoknak a járandóságát, akik 57 év alatti szolgálati járandóságban 
részesülnek majd, csökkenteni kell az adó mértékének megfelelő összeggel. Abban az 
esetben, ha valaki viszont a családi kedvezményt az adóban nem tudja igénybe venni, ezzel 
szemben igénybe veheti. A járandóság összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én 
érvényes minimálbér másfélszerese alá. Nem minősülnek nyugdíjasnak, de egészségügyi 
ellátás jár, munka végezhető - ugyanúgy, mint a civil szabályok szerint - a minimálbér 
tizennyolcszorosáig. 

Ami fontos szabály, hogy feketemunka esetén az ellátás egyéves összegét meg kell 
fizetni. Az ellátás forrása itt sem a Nyugdíjbiztosítási Alap, hanem a Szociális Alap. A 
fegyveresekre is érvényes lesz az általános nyugdíjkorhatár, és megszűnnek a speciális 
szorzók. A munka elkezdése során számos olyan speciális szabályt figyelembe kellett 
vennünk, amit a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium képviselt. Ezek 
megjelennek a törvényben, ezekre majd a kollegák válaszolnak. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen az elhangzottakat. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, 
hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdezni. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindjárt 

megütötte valami a fülemet, ezért kérdeznék vissza első körben. Elhangzott az a félmondat, 
hogy megszűnnek a speciális szorzók. Ebben a törvényben én nem látom, hogy mire tetszett 
pontosan gondolni, vagy lehet, hogy csak nem néztem meg figyelmesen, hogy ez mi. 

Általában szeretném kérdezni, hogy annak, ami most látszik ebből a törvényből, akkor 
így konkrétan mi az értelme, tehát azontúl, hogy a Nyugdíjalapból átmegy a Szociális Alapba 
a finanszírozás, azontúl, hogy a rendvédelmiseknek általunk már minősített módon a meglévő 
nyugdíját csökkentik, ami ugye nem adózik, de mégiscsak az szja-hoz van igazítva, ami külön 
érdekes jogi megoldás. 

Vélelmezhetően ezt az aktív állomány béremelésére kívánják most fordítani, de ezt 
sem látjuk, hogy ez rendszerszerűen hogyan van, a törvényben ennek semmi garanciája 
nincsen. Egyébként ennek az átalakításnak mi értelme van?  

Elhangzottak azok a munkakörök, amelyek veszélyes munkakörök. Mindig szoktam 
mondani Tolnai megyeiként a Paksi Atomerőmű primer körében való dolgozástól kezdve a 
bányászaton át a sugárzóanyaggal való foglalkozásig stb., stb., hogy ezek nem adományok 
voltak, ezek nem a társadalom által el nem tűrhető valamilyen előjogoknak számítanak. Ezek 
indokoltak minden országban, Magyarországon is indokolt kedvezmények voltak, és azt 
gondolom, a jövőben is annak kell lennie mindenféleképpen. 

Ahogy elhangzott a hatályba léptetés tekintetében, úgy látszik, ezt önök is valamilyen 
szinten így gondolják. Alapvetően mit fognak elérni ezzel az átalakítással? Ha gyakorlatilag 
költségvetési szempontból semmit, csak az egyik alapból átteszik a másik alapba és kiadási 
tekintetben ennek nem lesz következménye, akkor nem pontosan értem, hogy miért kell 
felbolygatni a fél országot emiatt. Ha költségvetési vonzata lesz ennek, akkor meg legyenek 
kedvesek egyenesen megmondani, hogy mi lesz az. Azt értjük, hogy az alkotmányjogi 
védelmét a nyugdíj megszüntetésével sok százezer embernek elveszik, de a jelenlegi mézes-
mázos előterjesztés szerint itt senkinek nem sérül szinte semmije - nyilvánvalóan a 
rendvédelmis kollégákon kívül -, akkor mi értelme van ennek. Vagy számíthatnak-e arra az 
érintettek, hogy jövőre egy költségvetési kiigazítás vagy bármilyen más gazdasági folyamat 
következtében esetleg az a nem várt helyzet áll elő, ahogy az előbb elhangzott, hogy a 
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költségvetés teljesíthetetlensége miatt majd egyszer csak bejelentik, hogy nem az szja-val 
csökkentik, hanem mindenkinek 20 százalékkal, vagy eltörlik, vagy elveszik ezt a 
járandóságot? Ha nem így van, akkor még egyszer szeretném kérdezni, hogy általában mi 
értelme van ennek az egész átalakításnak így, ahogy van azonkívül, hogy jól hangzik, hogy 
Magyarországon senki nem lehet nyugdíjas nyugdíjkorhatár előtt. Gyakorlatilag e rendszer 
alapján túl sok minden egyébként ilyen szempontból nem fog változni. 

A jogszabállyal kapcsolatban szeretném kérdezni: az egyik az, hogy a járandóság nem 
adóköteles, mégis az szja-hoz kötik. Tehát nyilvánvalóan azzal is kell számolni, hogy ha az 
szja kulcsa változik, akkor az automatikusan változtatja majd az elvonás mértékét, ha ne adj’ 
úristen mégiscsak belátná a kormánypárt, hogy ez a típusú egykulcsos a magasabb 
jövedelműeknek egyértelműen kedvező adórendszer nem fenntartható, akkor akár 32 százalék 
vagy akármilyen magasabb kulccsal is megadóztatható ez a jövedelem. 

Hogyan viszonyulnak egymáshoz a nyugdíj előtti rendelkezési állomány és a szenior 
állomány szabályai? Hogyan illeszkedik a könnyített állomány, a szenior állomány és a 
nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetménye a Hszt. rendszerében? Hiszen a megállapítása 
a Hszt. rendszerétől teljesen idegen, egyszerű aktussal van megállapítva ebben a törvényben, 
és nem látszik, hogy ennek az automatizmusa az életben egyébként hogyan fog működni. Azt 
pedig pláne nem látjuk, és ezt nyilván nem feltétlenül önnek kell feltenni kérdésként, hogy 
még a körvonalai sem látszódnak, hogy a rendőrség mit fog kezdeni a szolgálati nyugdíjból 
visszakényszerített tűzoltókkal, katonákkal, titkosszolgákkal, hiszen minden a BM alá fog 
tartozni, még a honvédek is. Egy jogállamban egyébként egy elég érdekes megoldásként 
odavetett mondat szerint miniszteri rendelet fogja szabályozni. De hogy ez mire terjed ki, 
hány embert érint, egyáltalán vannak-e háttérszámításaik, hogy mennyi bevétel lesz belőle, 
hány emberrel - ezt próbáltam az előbb a költségvetésnél is kérdezni, hogy hány emberrel 
számolnak, aki vissza fog menni, hány emberrel számolnak, akinek adóköteles lesz a 
rendvédelmi területen az elvett szolgálati nyugdíja helyett kapott járandósága. A könnyített 
szolgálat nem jár automatikusan, hanem csak akkor, ha felajánlható munkakör van. Ezt is 
miniszteri rendelet fogja meghatározni, hogy mely munkakörök tölthetők be könnyített 
szolgálatot ellátókkal. Szintén szeretném kérdezni, hogy ez a rendszer hogy fog működni 
január 1-jétől, tehát hol vannak a miniszteri rendeletek, hol vannak a munkakörök, hol vannak 
a lehetőségek a kollégák tekintetében, mert ezekből sem látszik semmi. 

Egy konkrét kérdésem lenne, hogy azért azt nem érezzük-e egy kicsit túlzásnak - és 
ezt a kormánypárti képviselőtársaimtól is kérdezem -, hogy akit Magyarországon 
feketemunkán kapnak, magyarul nem bejelentett munkaviszonyban van, amiről nem 
feltétlenül csak ő tehet, ha jól értem, a törvény csak a munkaszerződés meglétét köti 
jogkövetkezményhez, ezt kérdezem. Hogy a munkavállalót ma egy munkáltató bejelenti-e 
hivatalosan vagy nem, arról nem minden esetben tud a munkavállaló. Úgy olvastam, hogy a 
munkaszerződéshez kötik, azt én értem. De hogy valakinek az egyéves járandóságát 
utólagosan kell visszafizetnie, azt gondolom, ezt nemhogy aránytalan, hanem sokkal 
súlyosabb jelzőkkel is lehetne illetni, de hogy életszerűtlen, az teljesen biztos. 

Ha emberek életét akarjuk véglegesen tönkretenni, akkor ez egy nagyon jó irány, de 
talán az állam és a kormány feladata nem feltétlenül ez lenne. Nyilvánvalóan pontosan elég 
szankció tudna lenni, ha egy ilyen esetben a következő egy évre, két évre vagy akármennyi 
időre a járandóságtól megfosztjuk az embert. Az is bőven elég problémát tud okozni 
bármelyik állampolgárnak és családjának, de hogy visszamenőlegesen visszafizettessük vele 
az egy évnyi juttatását, hát ez valami elképesztően el van túlozva, azt gondolom. Első körben 
ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem kevés kérdést tett fel a képviselő úr. Kérdezem, hogy ki kezdi a 

válaszadást. (Jelzésre:) Asztalosné Zupcsán Erikának adom meg a szót. Parancsoljon! 
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Röviden fogok szólni. Csak egyetlenegy általános kérdésre szeretnék válaszolni, amit 
az elején feltett, hogy mi értelme van ennek az egész átalakításnak. Próbáltam az elején arra 
hivatkozni, hogy ha egy rendszerben apró, pici rendszerek működnek, akkor az már nem 
biztos, hogy rendszerként tud működni, és minden nagy ellátórendszernek az a halála, amikor 
már nem tud rendszerszerűen működni. Ebből adódik - ha megengedik, hogy egy háziasszony 
fejével gondolkodjak -, hogy ha van négy gyermekem és mindegyik különböző helyekre 
pakol le dolgokat, annak előbb-utóbb rendetlenség kinézete lesz, tehát kénytelen vagyok 
elpakolni és a megfelelő helyre rakni. 

Egy dolgot mindenképpen meg kell jegyeznem. A közgazdasági számítások szerint 
ahhoz, hogy valaki az életét jól beossza, úgy szoktuk mondani, hogy kétharmad rész 
járulékfizetéssel, egyharmad rész ellátással kellene, hogy rendelkezzen. Ebből adódóan a 
járulékfizetési részt a szolgálati nyugdíjak esetében nemhogy a kétharmad részt, de sokszor 
még az egyharmad részt sem tudja biztosítani. Ezek mind olyan elvi alapok voltak, amelyek 
azt mondták, hogy át kell nézni és meg kell vizsgálni, hogy ez a rendszer hogy tud 
rendszerszerűen működni. Ez az értelme annak, hogy hozzányúltunk ehhez a törvényhez. 
Mások is próbálkoztak már ezzel az átalakítással. Most itt van önök előtt ez a törvény. Azt 
gondolom, a többi kérdésre majd a kollégák válaszolnak. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A képviselő úr kérdései között elhangzott a szenior és a nyugdíj előtti 
rendelkezési állomány, illetve a könnyített szolgálat viszonyával kapcsolatos felvetés. Azt 
látni kell, hogy a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők szolgálati nyugdíjának a 
megszüntetése az állomány szempontjából egy igen jelentős változás. Változás az állomány 
aktív tagjainak a szempontjából is és jelentős változás a már szolgálati nyugdíjban lévők 
szempontjából is, illetve akik december 31-ig még szolgálati nyugdíjba kerülnek. Mind a két 
személyi körrel külön kell foglalkozni és amennyire lehet, kompenzálni valamilyen 
szempontból ezt a jelentős kiesést, amely az életpályájuk megváltozását is jelenti adott 
esetben. (Dr. Kocsis Máté elhagyja az üléstermet.) Éppen ezért törekedtünk arra, hogy 
kitaláljunk és működtessünk olyan jogintézményeket, amelyek ezt a „veszteséget” 
valamiféleképpen igyekeznek ellensúlyozni. Ilyen a szenior állomány. 

 
(Az ülés vezetését Csampa Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Ennek a rövid lényege az, hogy teljes mértékben önkéntes alapon azok a január 1-jétől 

szolgálati járandósággal rendelkezők, akik aktívan részt akarnak venni vagy aktívan kívánnak 
részt venni a rendészeti feladatokban, legyen az teljesen mindegy, milyen szférából szolgálati 
nyugdíjba került személy, annak legyen lehetősége erre. Ismétlem, hogy ez teljesen önkéntes 
dolog, a kormányzat senkit nem kíván visszakényszeríteni a szolgálat bármely formájában. 

A nyugdíj előtti rendelkezési állomány. Tekintettel arra, hogy a fegyveres testületek 
tagjaival szemben egyfajta fokozott igénybevételt támaszt a jogszabályi környezet, illetve az 
átlagos civil munkavállalókhoz képest fokozott kötelezettségrendszert tartalmaz, azért 
elismerve azt, hogy a fizikai és szellemi megterhelésük a legtöbb esetben fokozottabb, mint 
egy átlagos munkavállalónál, ezért elfogadjuk azt a tényt, hogy 60 éves korában valaki, aki 
rendőr, katona vagy tűzoltó, már nyilván nem tud olyan teljesítményt nyújtani, mint a 
fiatalabb pályatársai.  
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Éppen ezért mintegy átmenetként az aktív időszaka és a nyugdíjas időszaka között 
ötéves lefedettséggel létrehozásra kerül január 1-jétől ez a bizonyos nyugdíj előtti 
rendelkezési állomány a rendőrök és a katonák tekintetében is. Ez azt jelenti, hogy aki 
legalább harminc szolgálati évvel rendelkezik, tehát már egyfajta, hogy is mondjam, 
természetes kopásnak alávetette magát, az a 60 és 65 éves életkora között, tehát az öregségi 
nyugdíjkorhatár eléréséig ellátott maradjon, formálisan aktív állományú maradjon, akit adott 
esetben minősített időszakokban nyilván aktív szolgálatra igénybe is lehet venni, de 
egyébként pedig ne kényszerítsük szolgálati feladatok ellátásra, illetve ne legyen kénytelen, 
ha nem akar természetesen. Ez is kétoldalú dolog, a szolgálat érdekében is ebbe az 
állományba lehet helyezni az érintettet, illetve ő maga is kérheti, ha már úgy ítéli meg, hogy 
az adott beosztását nem tudja ellátni. 

A könnyített szolgálat is ebbe a sorba illeszkedő új jogintézmény. A képviselő úr 
feltette a kérdés, hogy miért miniszteri rendelet határozza meg majd azokat a munkaköröket, 
ahol ezt a jogintézményt egyáltalán lehet alkalmazni. Pontosan azért, mert ezek általában 
folyamatában változó beosztások lehetnek, attól függ, hogy hogyan változik a 
feladatrendszere a különböző testületeknek. Nyilván ez egy olyan lista - lesz egy 
munkakörelemzést követően összeállított lista -, amelyet nem szükséges magas szintű 
jogszabályba foglalni, hanem egy viszonylag dinamikusan változó miniszteri rendelet is 
bőven elegendő ezek meghatározására.  

Ennek a jogintézménynek a lényege az, hogy könnyített fizikai feltételekkel is el lehet 
látni ezeket a beosztásokat, amelyeket egyébként viszonylag magas szintű fizikai feltételekkel 
lehetne csak ellátni. Tehát az állomány ilyen csökkentett fizikai képességekkel rendelkező 
tagja sem kényszerül arra, hogy elhagyja a szolgálatot, vagy olyan feladatot legyen kénytelen 
ellátni, amire nem feltétlenül alkalmas, vagy épp nem feltétlenül érzi magát alkalmasnak rá. 
Nagyon fontos, hogy ezek a könnyített szolgálati beosztások nem lehetnek vezetői 
beosztások, ezzel is biztosítjuk igazából azt, hogy a hatályos szabályokhoz képest a 
rendszerben maradhasson rugalmasabb módon az érintett személy.  

Nem feltétlenül az én tisztem, de megpróbálom megválaszolni ezt a képviselő úr által 
radikális szankciónak tartott egyéves visszafizetési kötelezettséget. Nyilván ez akkor él, ha 
bizonyos ideig az évből szolgálati járandóságban részesült az egyén, de igazából maga a 
legfőbb szankció ebben a körben az, hogy elveszíti a szolgálati járandóságra való 
jogosultságát, ha feketemunkán érik. Az nyilván senki előtt nem titok, hogy Magyarországon 
a költségvetési bevételek hiányát elég nagy részben a feketemunka és az ebből be nem folyt, 
illetve be nem hajtható adóbevételek okozzák. A kormány határozott célja az, hogy ezeket a 
jelenségeket megelőzze, tehát olyan szigorú szankciórendszert fűzzön, mondjuk, a szolgálati 
járandósághoz - mert alapvetően ez most csak erre vonatkozik, bocsánat a civilre is 
vonatkozik, bár inkább a katonáktól és a rendőröktől várható el a beléjük fektetett közbizalom 
alapján az, hogy ne éljenek vissza a munkaerőpiac által adott kiskapuk lehetőségével. 

Köszönöm szépen.  
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen, államtitkár úr. Az elnök úr átadta az ülés vezetését.  
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. (Jelzésre:) 

Dr. Harangozó Tamás! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, alelnök úr. Nem kaptam egy-két 

kérdésre választ, például arra az egyszerű szakmai kérdésre - vagy lehet, hogy nem olyan 
egyszerű -, hogy a Hszt. illetményrendszerébe hogyan fog akkor illeszkedni ez a megállapítás, 
a könnyített állomány, a szenior állomány, a nyugdíj előtti rendelkezési állomány 
illetményének megállapítása. A mostani Hszt. illetménymegállapításához hogyan fog 
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viszonyulni? Még egyszer szeretném ezt kérdezni, mert nem látszik, rendszerszerűen nem 
látszik, nem az egyszeri megállapítás, hanem utána az életben ez hogyan fog működni. 

Nem kaptam választ arra, hogy mit jelent az, hogy megszűnnek a speciális szorzók. 
Tehát akkor értsük úgy, hogy a Hszt. összes speciális szorzója megszűnik? Ez a törvényben itt 
benne van, csak én nem vettem észre? Mit jelent az, hogy az egészségügyi ellátásra jogosult, 
de nem biztosított? Azt hiszem, ez hangzott el szintén ennél az állománykategóriánál. 

Nagyon-nagyon sajnálom, és nem a bizottság, hanem leginkább a személyi állomány 
tekintetben tartom nagyon sajnálatosnak, hogy ennek a napirendnek a tárgyalásánál a 
szakbizottság ülésén a Belügyminisztérium egyetlenegy képviselője sem vesz részt. (Dr. 
Bognár László jelentkezik.) Bocsánat, elnézést kérek! Akkor öntől is kérdezném, hogy van-e a 
HM-ben és a BM-ben arra hatástanulmány - értem, hogy a NEFMI-nek az a dolga, hogy ezt a 
rendszert alakítsa át -, tehát a saját szakterületünkön, a HM-ben és a BM-ben van-e 
hatástanulmány arra, hogy milyen károkat fog okozni ez az átalakítás az állomány 
tekintetében. Ezt nagyon jól látjuk, tehát nemcsak az, aki a szakszervezetekkel beszélget, 
hanem aki intézeteket látogat vagy egyáltalán az állomány között mozog, nagyon jól tudja, 
hogy tömegesen nem a 25 éve meglévők, hanem a 10-15 éve, egyébként nyugdíjra sem 
jogosultak tömegei hagyják el az állományt, akiknek még valamilyen tapasztalata van az 
állományban. Ha kell, kimegy epret szedni Angliába, ha kell, elmegy külföldre bármi mást 
csinálni, mert ezért a bérért és ezekkel a körülményekkel…  

Mindig is úgy volt a hivatásosoknál, hogy viszonylag - még az országos átlagot is 
nézve - megalázó személyi juttatásért, bérért cserébe vagy amellett speciális ellátásokra és 
például szolgálati nyugdíjra voltak jogosultak, ezért vállalták hosszú-hosszú éveken keresztül 
az alulfizetett munkát, az alulfizetett, nem megbecsült béreket. Ha kell, akkor én magam is 
elmúltnyolcévezek, ha ezzel megspórolunk néhány kormánypárti képviselői hozzászólást, 
mert nyilván ebben túl sok eredményt mi sem mutattunk fel az elmúlt években, de legalább 
nem vettük el azt, ami miatt egyébként ott maradtak, és ez a szolgálati nyugdíj volt, ez 
teljesen egyértelmű. 

Arra van-e felmérésük, hogy milyen szakmai helyrehozhatatlan károkat, további 
károkat fog okozni az, hogy most már nemcsak a 25 év fölötti emberek hagyják el a testületet, 
hanem a 10-15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező emberek tömegével hagyják el a 
tűzoltóságot, a rendőrséget, a büntetés-végrehajtást. Gyakorlatilag azt a pénzben kevésbé 
kifejezhető dolgot valaki megkutatta-e, hogy rendkívül jó, hogy négyezervalahányszáz 
próbarendőrrel van már több az országban, akik még életükben nem intézkedtek, és nem 
tudják alapvetően, hogy mi ez a szakma, ellenben azok, akik még erről a szakmáról bármit 
tudnak, tömegesen hagyják el továbbra is a testületet. Készült-e erről bármilyen 
hatástanulmány?  

Köszönöm szépen. (Dr. Kocsis Máté visszaérkezik az ülésterembe.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kezdi a válaszadást? Azt szeretném kérni, hogy a 

jegyzőkönyv számára a nevüket legyenek szívesek bemondani. 
 
HULÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Hulák Zsuzsanna vagyok, 

szintén a NEFMI-ből, és csak a technikai kérdésekre szeretnék reagálni. 
Az egyik a járulék, illetve a biztosítotti jogviszony kérdése, hogy hogyan lesz 

egészségbiztosításra jogosult, ha egyszer nem biztosított valaki. A tb szabályozza azt a 
személyi kört, hogy kik azok, akik természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatásra 
jogosultak, és ebben a körben sorolja fel a törvény többek között a nyugdíjasokat. Tekintettel 
arra, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülők, illetve a szolgálati járandóságban részesülők 
nem nyugdíjasok a továbbiakban, emiatt külön rendelkezni kellett arról, hogy egészségügyi 
szolgáltatásra e jogviszonyuk alapján jogosultak legyenek; ez a rendelkezés megtörtént. Van 
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egyébként ennek egyéb vonatkozása is, hiszen az, hogy nem minősül nyugdíjasnak valaki, azt 
is jelenteni fogja éppen járulékfizetési és biztosítotti szempontból, hogy a továbbiakban nem 
fog a nyugdíjasokat megillető kiegészítő tevékenységet folytató kategóriába tartozni, ha 
vállalkozást folytat. 

Tehát a nyugdíjas státusszal járó kedvezmények fognak kikerülni az igénybe vehető 
lehetőségek közül. 

Még egy kérdés elmaradt előbb a feketemunka kapcsán, hogy csak a szerződés 
meglétét kell-e vizsgálni. Igen, hiszen a munkavállalónak nincs ráhatása arra, hogy 
technikailag a NAV felé a foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét valóban teljesítse. Tehát 
a szerződés és a szorzók technikailag pusztán annyit jelentenek, hogy miután a nyugdíj-
megállapítási szabályok kikerülnek a Hszt.-ből és a Hjt.-ből és a továbbiakban az általános 
szabályok lesznek irányadók szolgálati idő szerzésére is, itt fog kikerülni a rendszerből a 
speciális szorzó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Csak két 

mondatot mondanék, és utána átadom a szót a kollégának. A szorzók eltörlése: készül egy 
Hjt.-módosító javaslat, amelyet hamarosan a kormány be fog nyújtani a parlamenthez. Ez 
január 1-jével, tehát ennek a törvénycsomagnak a hatályba lépésével egyidejűleg fog olyan 
rendelkezést is tartalmazni, amely a kedvezményes szolgálati időre vonatkozó szorzókat 
megszünteti. Igazából ezeknek a szorzóknak jelentősége a szolgálati nyugdíjjogosultsághoz 
szükséges 25 év tekintetében volt, mivel ez január 1-jétől értelmét veszti, ezért ezek a 
szolgálati időre vonatkozó szorzók is értelmüket fogják veszíteni. 

Természetesen a szolgálati idő, tehát a december 31-ig aktív állományban lévők 
szolgálati ideje rögzítésre kerül december 31-ig, illetve a jövő április 30-ig, és ez a szolgálati 
idő a későbbiekben majd a könnyített szolgálat, illetve a nyugdíj előtti rendelkezési 
állományhoz szükséges szolgálati idők szempontjából fog számítani. Természetesen ebből a 
szempontból a szolgálati idő számításának egyfajta szerepe megmarad a továbbiakban is. 

 
ELNÖK: A kormány képviselőjének adom meg a szót. 
 
BOGNÁR LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Bognár László vagyok, 

a Belügyminisztérium személyügyi főosztályának főosztályvezető-helyettese. Az előző 
kérdéshez kapcsolódva: a törvény tervezete tartalmazza a Hszt. 329. §-a hatályon kívül 
helyezését. Ez a rendelkezés szólt arról, hogy bizonyos munkakörökben 1,2-szeresen, 
bizonyos munkakörökben 1,5-szeresen, 2-szeresen lehetett számolni a szolgálati időt. Ahogy 
a helyettes államtitkár úr is mondta, eddig ennek alapvető jelentősége a szolgálati 
nyugdíjjogosultság szempontjából volt. A törvény rendelkezése értelmében az eddig 
megszerzett többletidőkről tudni kell, hogy a Belügyminisztérium irányítása alatt álló 
fegyveres szervezeteknél az állomány nagyon jelentős része rendelkezett az elmúlt hét évben 
1,2-es szorzóval számított szolgálati idővel, a közbiztonsági és a bűnügyi állomány, a tűzoltó 
állomány, a végrehajtói állomány. Ez meg fog szűnni. Ennek pontosan az az alaptétele, hogy 
amit eddig megszereztek, azt rögzítjük, és ahogy a helyettes államtitkár úr mondta, ez az 
életpályával összefüggő szempontból a továbbiakban is számítani fog, de a nyugdíj 
szempontjából nem, hiszen a civil nyugdíjnál ezt a többletidőt nem fogják figyelembe venni. 
Maga a hatályon kívül helyezés benne van a jelenlegi törvényszövegben. 

A szenior állomány és a nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők nem lesznek 
státuszban, ebből kifolyólag a Hszt.-n belüli rendszert sem lehet alkalmazni rájuk. Külön kell 
megfogalmazni, hogy ki mit kap, milyen szabályok vonatkoznak rá, és ahogy a helyettes 
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államtitkár úr is jelezte, a nyugdíj előtti rendelkezési állomány külföldi példát adoptálva 
történt, amely alapvetően nyugdíj előtti helyzetet teremt, ahol aktív szolgálatot nem, 
legfeljebb önkéntes alapon, illetve kivételes helyzetekben lehet igénybe venni. Az 
igénybevétel idejére rendes, besorolás szerinti illetmény fog járni, de egyébként ha nem 
dolgozik, nem csinál semmit, akkor kvázi nyugdíjasként a nyugdíj előtti rendelkezési 
állományba helyezéskor megállapítható nyugdíjat, a nyugdíj összegének megfelelő összegű 
illetményt fog kapni egészen addig, amíg el nem éri a 65 éves korát. 

A szenior állomány tekintetében is az tűnt jogos és racionális döntésnek, hogy akik 
visszakerülnek ezen a módon ebbe az állománycsoportba, szintén nem kerülnek státuszba. 
Tehát az azon kívül foglalkoztatott állomány már megszerzett nyugdíját sem pozitív, sem 
negatív irányban nem befolyásolja, hanem azt kapják meg illetményként, amit ténylegesen 
szolgálati járandóságként kapnának, a csökkentés nélküli összegét ennek a járandóságnak, az 
eddigi szolgálati nyugdíjnak, és így kerülnek alkalmazásra. 

A törvényszövegben az is benne van, hogy ez az összeg a nyugdíjmérték emelési 
mértékével együtt fog emelkedni, tehát tulajdonképpen elválik az állomány 
illetményrendszerétől, tehát ők ilyen módon lesznek finanszírozva. Ebből kifolyólag, 
képviselő úr, hogy hány embert érint a hatástanulmány tekintetében, ezt még nem tudjuk. A 
szenior állomány tekintetében mérjük fel, hogy körülbelül hány emberrel számolhatunk. 
Elsődleges célunk az, hogy a már nyugdíjba vonult állományt, ha tudjuk, akkor státuszra 
hozzuk vissza az üres státuszok terhére, és másodlagosan a szenior állomány keretében 
foglalkoztatni, illetve valaki úgy gondolja, hogy nem is akar másképpen visszatérni a 
rendszerbe, mint a szenior állomány különleges állományba. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, az alapos kérdésekre alapos válaszokat 

kaptunk, és az általános vitát le tudjuk folytatni a parlamentben (Dr. Harangozó Tamás 
jelentkezik.), de úgy tűnik, mintha a képviselő úrba belefojtottunk volna egy kérdést. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Amit az előbb elfelejtettem 

megkérdezni, hogy jól értjük-e, olvasva a törvényt, merthogy ebben nagyon komoly legendák 
terjengenek most az állományban, hogy a FÜV által leszázalékolt állományra nem terjed ki a 
csökkentésmentesség, tehát kizárólag a munkavégzés során balesetet szenvedett állományra 
terjed ki az, hogy nekik nem csökkentik a járandóságukat, vagy mindenkire igaz ez, aki FÜV-
vel ment el - most ilyen zöldségnyelven fogalmazom meg, de mindenki érti. Abszolút 
vitatkoznék azzal, hogy a szorzóknak nem lesz jelentősége. Hogyne lenne jelentősége? Most 
mondták, hogy a könnyített szolgálat alapja ugyanúgy megmarad, 15 és 25 év. Szeretném 
kérdezni őszintén, hogy akkor egy kommandóstól tényleg el fogják várni azon a munkakörön, 
ami az övé most, tekintve akár a TEK állományát is, hogy 25 éven keresztül azt az életvitelt 
és azt a munkakört úgy csinálja, ahogy most neki csinálnia kell? Nem véletlenül volt ott 
kétszeres szorzó, vagy gondoljunk akár egy búvárra, akár egy külföldi országban valóban 
háborús körülmények között szolgáló katona dolgaira, akár az utcán szolgálatot teljesítő 
valódi végrehajtó állományra vagy a vonulós tűzoltóra, akkor tényleg nem volt értelme annak, 
hogy elismerjék? És nyilván ha nem mehet nyugdíjba, legalább a könnyített szolgálatot 
választhatja akkor, ha tényleg fizikai vagy akármilyen más szempontból ő ezt nem kívánja 
vagy nem tudja létrehozni. Azért ennek csak megvoltak az indokai, hogy egy irodista, egy 
rendőr és egy napi tizenvalahány órán keresztül fizikai edzéseken részt vevő kommandós 
között kellene valami különbséget tenni, gondolom én, de lehet, hogy ezt rosszul látom. 

Ha nincsenek számításaik, akkor - a jövő évi költségvetést ma tárgyaltuk - milyen 
számokkal dolgoznak? Például abban a tekintetben, hogy akit visszavesznek, annak a mostani 
nyugdíjának a nettó jövedelemként való megkapása nyilvánvalóan nagyon komoly 
költségvetési kiadásokkal fog járni, hiszen neki a munkáltatói egyéb hozzájárulásokat a 
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minisztérium költségvetésében valahol látni kellene, illetve most is van 1300 betöltetlen 
státusz állítólag. Ezt maga a miniszter úr írta le egy írásbeli kérdésemre adott válaszként, hogy 
eddig mi akadályozta meg a Belügyminisztériumot, hogy visszavegye a nyugdíjasokat ezekről 
az üres státuszokról? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót a kormány képviselőjének, Juhász Ferencet 

hallgassuk meg, mert ő is kérdést szeretne feltenni. (Juhász Ferenc: Én nem kérdeznék, 
hanem véleményt mondanék.) Rendben, akkor hallgassuk meg a válaszokat. 

 
BOGNÁR LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): A rokkantak sorsát illetően a 

fegyvereseknél, a honvédségnél és a rendvédelemnél, a Hszt. és a Hjt. hatálya alá esők 
esetében is igaz, hogy az egészségügyi alkalmatlanság nem azonos a rokkantsággal. Aki 
rokkanttá válik, tehát akinek a korábbi munkaképesség-csökkenése, most az 
egészségkárosodási szintje eléri a rokkantság szintjét, azt le kellett szerelni, de azt is, aki ezt a 
szintet nem érte el, csak egészségügyileg lett alkalmatlan. Azt a megoldást tartalmazza a 
törvény, hogy akit egyébként korábban rokkanttá nyilvánítottak, de a felülvizsgálat során 
csökken az egészségkárosodás szintje, tehát nem lesz rokkant, nem a civil utat fogja 
választani, hanem a Hszt.-ben jelenleg is meglévő szabályt fogjuk alkalmazni. Ez azt jelenti, 
hogy aki a jövőben nem lesz rokkant, de egészségi alkalmatlansága változatlanul fennáll és a 
korábbi szolgálati idejét és a rokkantsági idejét együttesen számolva a 25 éve megvan, a 
rokkantsági nyugdíját, amit eddig kapott, szolgálati nyugdíj helyett járandóságként fogja 
tovább kapni. 

Tehát van egy garancia vagy védelem ennek az állománynak. Akinek a rokkantsága 
továbbra is fennáll, tehát 50 százalékos egészségkárosodás fölött lesz, az viszont az általános 
civil szabályok szerint fog ellátásban részesülni, ahogy most is. Tehát a rokkantakra nézve 
van egy ilyen visszavezető út, hogy biztosítjuk, hogy valamilyen ellátást kapjanak, és 
visszatérjenek a szolgálati nyugdíjasok körébe. 

A másik dolog, amit felvetett, a szorzó eltörlése, a kommandósok, tűzoltók és 
egyebek. Ez önmagában nem függ össze, tehát legfeljebb csak premizáljuk az 1,2-es 
szorzóval a dolgozókat. Ennek megszűnése önmagában nem fog gondot okozni, figyelemmel 
arra, hogy a nyugdíjrendszer megváltozik, tehát maga a feltétel, inkább - és ezt többször is 
elmondtuk - az életpályamodellben megfogalmazott új illetmény- és előmeneteli rendszerrel 
próbálunk olyan megoldásokat találni, amelyek során azok számára, akik már a beosztást nem 
képesek valami módon ellátni, oldalirányban tudjuk akár más szervnél is képességeinek, 
végzettségének megfelelő más beosztást biztosítani, és természetesen illetményben próbáljuk 
ezt kompenzálni. 

 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Ferenc képviselő úr következik. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a szót. 

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a kormánynak az a szándéka, amely rendet akar rakni a 
korengedményes, kedvezményes nyugdíjak, szolgálati nyugdíjak körében, ne lenne legitim 
vagy tisztességes, mert hiszen ezzel az elmúlt időszakban nagyon sokan foglalkoztak, és 
nagyon sokan próbálkoztak.  

Nagyon-nagyon sajnálom, hogy az utóbbi egy-másfél évben az egyenruhások - az 
államtitkár úr azt mondta, az ő kifejezését vettem el -, a közbizalmat élvező egyenruhások 
gyakorlatilag úgy jelennek meg ma a társadalom előtt, hogy itt van ez a néhány henye, rusnya, 
idő előtt nyugdíjba ment, az államon és a szegény adófizetőn élősködő ember, nem pedig úgy 
egyébként, ami normális körülmények között nekik járna: valóban közbizalmat élvezve 
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kellene tevékenykedniük, és ennek a munkának az eredményeképpen az akkori törvényi 
szempontok alapján kerültek abba a helyzetbe.  

A NEFMI képviselői azt mondják, hogy rendszerben gondolkodnak. A megszüntetés 
és a felszámolás rendszerében igen, és ezzel nekem nincsen problémám, mert erre ez kiválóan 
alkalmas, viszont a későbbi működtetés a rendőrség és a hadsereg tekintetében már szerintem 
aggályos. Néhány évvel ezelőtt, hat-hét évvel ezelőtt a Zrínyi Egyetemen készítettek egy 
szociológiai felmérést, amelyből - merthogy akkor is már kérdés volt, hogy meddig tartható és 
milyen módon finanszírozható ez a rendszer, mert itt alapvetően az igazságosságon túl még 
van egy finanszírozási probléma is, helyesbítek, finanszírozási probléma van, amit az 
igazságosság leple alatt próbálunk elrendezni - kiderült a számítások alapján, hogy az 
egyenruhások körében meg lehet szüntetni, ebben az esetben az államnak van iksz forint 
megtakarítása, ugyanakkor a másik oldalon, hogy az életpályamodell működjön, vonzó legyen 
a pálya, az egyenruhás legyen a legjobban fizetett állami alkalmazott, és ténylegesen fenn 
tudja tartani az állam az erőszakszervezetének működőképességét, ahhoz meg sokkal több 
pénz volt szükséges vagy látszott szükségesnek, mint amennyit eme oldalon megtakarítunk. 

Na most, én arra mondom, hogy itt néhány év múlva nagyon-nagyon aggályosnak 
látom azt, hogy kik és milyen módon fognak jelentkezni a rendvédelmi szervekbe, a Magyar 
Honvédségbe feladatot ellátni, mert bizonyára sokan hallották azt a mondást, ami vidéken 
járja például, hogy katonának lenni egy nyugdíjas állás; kiderül, hogy már nem annyira 
nyugdíjas és nem olyan módon nyugdíjas, no pláne nem annyira vonzó és nem olyan módon 
vonzó, mint amennyire erre sokan gondolnak. 

Ha rendszerszerűen közelítem meg, akkor azt állítom, hogy a későbbiekben 
határozottan súlyos következményekkel fog szembenézni a kormány, és nagyon-nagyon nagy 
pénzeket kell eme oldalon a rendszerbe táplálni ahhoz, hogy a működőképességet fenntartsa. 
Ez az egyik problémám nekem anélkül, hogy nagyon szakmai kérdésekbe bele akarnék folyni, 
mert nyilván az majd a vita részét képezi. 

A másik problémám az, hogy ezeknek az embereknek mégiscsak szerzett jogáról van 
szó. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy iszonyatosan hosszú perlekedés elé nézünk 
nemcsak itt Magyarországon, hanem nagy valószínűséggel nemzetközi fórumokon is, ami 
szerintem legalábbis enyhíthető vagy talán még elkerülhető lett volna, ha az érdekegyeztetés 
és a társadalmi párbeszéd rendszerét úgy működtették volna, mint ahogy. Nem engedhető 
meg az a luxus, hogy megsértődjön a kormány akkor, amikor mondjuk, adott esetben a 
munkavállalója más véleményt képvisel, folyamatosan kell ezt az intézményt szerintem 
működtetni, az meg pláne nem, hogy bizonyos megállapodásokat folyamatosan annulálnak és 
felülírnak, mert nyilvánvalóan ez a bizalmat mindenféleképpen gyengíti, a feszültséget meg 
fokozza. Ennek az elmaradását én nagyon-nagyon komoly veszélynek látom. 

A harmadik és legvégső pedig: az ilyen módon nehezebb egzisztenciális helyzetbe 
kerülő, adott esetben a munkaerőpiac irányába pöckölt emberek tényleges feladatvégzésének 
nincsenek meg ebben a pillanatban a keretei; egészen bizonyosan ez is a rendszernek egy 
hiánya. Nem látszik, hogy hol, miként, milyen feltételekkel lehet ezeket majd egyébként 
rendszerbe vonni, alkalmazni, ami nagyon-nagyon komoly aggályokat vet fel szerintem.  

Mindezek alapján - miközben azzal fejezem be, amivel kezdtem - maga a szándék 
érthető és világos, de úgy látom, hogy kisbaltával fogtak ehhez az ügyhöz, nem sebészkéssel, 
és emiatt nehezen elfogadható. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány részéről van-e esetleg valaki, aki válaszolni 

szeretne. (Jelzésre:) A NEFMI részéről megadom a szót. 
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 
Képviselő Urak! Engedjék meg, hogy egyetlenegy dologra reagáljak, ez egy nyugdíjfilozófiai 
kérdés, amit fel szeretnék tenni. A nyugdíj egy jövedelempótló ellátás. Az elmúlt évek 
nehézségeinek - hogy nem kezelték helyesen ezeket a kérdéseket - az lett a következménye, 
hogy a jövedelempótló ellátás magasabb lett, mint maga a jövedelem. Úgy gondolom, hogy 
most egy olyan irányt próbál meg ez a törvény biztosítani, amivel ezt a helyettesítési rátát a 
helyére próbálja tenni. Nyilván ebben vannak olyanok, akik ezt nehézségekkel fogják tudni 
csak megélni, de még egyszer szeretném mondani, hogy nyilván, amikor rendszerben 
gondolkodunk, akkor az volt az alapvető kérdés, hogy a jövedelempótló ellátás lehet-e 
magasabb, mint maga a jövedelem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindenki alapos kérdéseket tett fel, 

a kormány részéről alapos válaszokat kaptunk, úgyhogy ha nincs több hozzászólás, akkor a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. 

Szavazás 

Ki az, aki a T/4663. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hat nem szavazat. A törvényt általános vitára alkalmasnak találtuk. 

A bizottsági többségi véleményt Borbély Lénárd mondaná el. Kisebbségi véleményt 
szeretnénk-e az ellenzék részéről mondani? (Jelzésre:) Akkor Harangozó Tamás mondja el a 
kisebbségi véleményt.  

Köszönöm szépen a kormány részvételét, és átadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Kocsis Máté, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

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

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: A 
módosított napirendünk értelmében rátérünk az 5. napirendi pontunkra, az egyes büntető 
vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú törvényjavaslat általános vitájára. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Répássy Róbert államtitkár urat és dr. Gáva 
Krisztián helyettes államtitkár urat, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból. 
Felkérném önöket, hogy röviden ismertessék a javaslatot. Államtitkár úr, öné a szó, 
parancsoljon! 

Dr. Répássy Róbert (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) bevezető 
hozzászólása 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Nem vagyok arról tájékozott, hogy pontosan melyek a bizottság 
feladatkörébe tartozó kérdések a büntető törvénykönyv módosításából és Btk.-novellából. 
Ezért inkább általánosságban szeretnék beszélni, és majd nyilván a kérdések irányulnak olyan 
kérdésekre, amelyek az önök feladatkörébe tartoznak. 

Tisztelt Bizottság! A javaslat, a Btk.-novella várhatóan az utolsó átfogó vagy nagyobb 
lélegzetű Btk.-módosítás az új büntető törvénykönyv előtt. Az új büntető törvénykönyvet a 
kormány valószínűleg a jövő félévben, tehát 2012 első félévében a tavaszi időszakban 
nyújtaná be majd az Országgyűlésnek. Ezt megelőzően azonban még egy felülvizsgálatra 
szükség van, már csak azért is, mert az új Btk. hatályba lépése pedig még egy évvel későbbre 
tehető, tehát 2013-ban léphet csak hatályba az új Btk., ezért fontos bizonyos felülvizsgálata a 
hatályos büntető törvénykönyvnek.  



 48 

A Btk. beterjesztett törvényjavaslat indokai egyrészt a nemzetközi szervezetek 
ajánlásainak és az európai uniós joganyagnak való megfelelés, másodsorban a 2012. január 1-
jén hatályba lépő alaptörvény és más jogszabályok, valamint a büntetőjogi tárgyú törvények 
közötti összhang megteremtése, harmadrészt eleget kell tennünk egy alkotmánybírósági 
határozatból fakadó jogalkotási kötelezettségnek, valamint a gyakorlatban felmerülő 
jogalkalmazási tapasztalatok figyelembe vétele és a problémák orvoslása. Nagyjából így 
foglalhatók össze azok az indokok, amelyek miatt szükség van erre.  

A főbb módosításokat, a javaslat főbb módosításait 22 pontban tudnám felsorolni, de 
nem szeretném untatni önöket ezzel az egész felsorolással, hiszen ismerik a javaslatot vagy 
legalábbis feltételezem, hogy ismerik, és ez már a részletes vita körébe tartozna, hogy ezt a 22 
pontot ismertessem. 

Én csak néhány jelentősebb módosításról szeretnék beszélni. Egyrészt a nemzetközi 
közélet tisztasága elleni bűncselekmények tényállásainak és elévülési szabályainak 
módosítása, tehát a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények tekintetében 
egyértelműen szigorítást tartalmaz a javaslat, például az elévülés idejét három évről öt évre 
emelné a javaslat. Azután a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló európai uniós 
kerethatározat átültetése történne meg ebben a javaslatban. Továbbá egy érdekes probléma, az 
alaptörvény módosítása során, az alaptörvény elfogadásával igazodtunk egy strasbourgi 
emberi jogi bírósági ítélethez, mégpedig azzal, hogy a fogvatartottak választójogát 
automatikusan a fogva tartásuk nem veheti el, hanem csak kifejezett bírói ítélettel lehet, arról 
lehet rendelkezni, hogy egy bűncselekményt elkövetett személyt megfosszanak a 
választójogától. A javaslatunk értelmében ez a közügyektől eltiltás kategóriájába esne és a 
közügyektől eltiltás a fogva tartás idejére is kiterjedne. Most a szabályaink szerint a fogva 
tartás után következik, tehát a szabadságvesztés kitöltése után kezdődik a közélettől eltiltás, 
de ezzel megfelelnénk a strasbourgi döntésnek, mely szerint esetről esetre, személyről 
személyre kell megvizsgálni a választójog megvonását. 

Válogatni úgy tudnék, hogy mely szabályok tartoznak az önök hatáskörébe. Például 
ilyen a fogva tartottak munkáltatására vonatkozó szabályok módosítása. A javaslat 
egyértelműen kimondaná, hogy a fogva tartottak munkavégzésre kötelesek, és a törvény 
megállapítaná, hogy kik azok, akik nem kötelezhetők munkavégzésre és milyen okból nem 
kötelezhetők munkavégzésre.  

 
ELNÖK: Csak javaslatként mondom, államtitkár úr, hogy a rendőrségi törvény 

módosítására vonatkozó részek, illetve a büntetés-végrehajtásra vonatkozó részek azok, 
amelyek ide tartoznak. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Rendben van! Amennyiben így van, akkor én ezt már elmondtam, mert kizárólag az EU-
kerethatározat átültetése az, amely érinti a rendőrségi törvényt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 

kérdés, hozzászólás. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Sokat segített, 
könnyített megint az elnök úr a kérdés tekintetében, hiszen tájékoztathattam volna én is az 
igazságügyért felelős államtitkárt, hogy a büntetés-végrehajtás és a rendőrség témaköre az, 
amely a bizottságunk hatáskörébe tartozik. Egyébként a rendőrséget érintő törvény, az 
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implementálás teljesen rendben van, ezzel nem is nagyon kívánok foglalkozni, a büntetés-
végrehajtás témakörébe eső szabályozások közül is van több, ami támogatható.  

Azt szeretném jelezni, hogy a kötelező munkavégzés a büntetés-végrehajtási 
törvényben nagyon ambiciózus és fontos szabály. Aki ismeri a bv világát, nagyon jól tudja, 
hogy az intézeten belül a munkáltatás nem egy büntetés, hanem kifejezetten jutalom és 
minden egyes fogva tartott, akinek lehetősége van, ebben a munkavégzésben részt is vesz, egy 
más kérdés, hogy a kormány biztosítani tudja-e a munkavégzés feltételeit. Ezt mondjuk 
mondhatnám az egész országra is, hiszen az alaptörvényben is az állampolgári kötelezettségek 
sorába berakjuk a munka kötelezettségét, de egy következő mondatban mindjárt elmondja 
magáról az állam, hogy egyébként csak törekedni tud arra, hogy ennek a feltételeit biztosítsa. 
Azt hiszem, hogy ez az ellentmondás a szabad világban és a bv-n belül is a következő 
időszakban is fenn fog állni. Egyébként ezek a részek rendben lennének. 

Ami a Btk.-módosítást illeti - és nyilván nem lehet az általános vitára való 
alkalmasságnál nem szóvá tenni, nem tudom máshogy minősíteni, muszáj politikai minősítést 
hozzátennem, mert elképesztően benne van -, ez egyszerűen annak a jogállammal szembeni 
frontális támadásnak a része, amelyet elkezdtek már az előző Btk.-módosításoknál, Be.-
módosításoknál, gyakorlatilag a politikai leszámolás, az ötvenes évek hangulatát idéző eljárási 
módosításokat eszközölnek továbbra is. Ilyen például az, hogy a tanút az ügyész a 
védőügyvédje távollétében is meghallgathatja, sőt erre konkrétan jogosult lesz. Nem akarok 
ezeken végigmenni, elképesztőnek tartjuk és teljesen alkalmatlannak arra ilyen szempontból, 
miután egy salátatörvényt látunk, és természetesen nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy 
miután ezek is benne vannak a törvényben, ezt a jogállamban egyetlenegy demokratikus 
értékekben bármit hívő ember általános vitára sem találhatja alkalmasnak, meggyőződésünk. 
A hetvenes-nyolcvanas években már biztos, hogy külön garanciális szabályok voltak a 
védelem tekintetében, mint amit önök most megvalósítanak. Ne felejtsék el, hogy ez egy 
kétélű fegyver. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy az államtitkár úr óhajt-e reagálni az elhangzott vádakra. 

Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Hát ez elég magas labda, képviselő úr. 2003. június 1-jétől létezik az, hogy a tanúnak jogi 
képviselője lehet, tehát 2003. június 1-jéig azon borzalmas, nem jogállami körülmények 
között éltünk, hogy nem lehetett a tanúnak jogi képviselője, tehát 2003. június 1-jéig a 
tanúnak az az alkotmányos kötelezettsége volt, hogy jelenjen meg, tegyen tanúvallomást, 
igazat mondjon és utána eltávozhatott. 

Hogy nem lehet neki jogi képviselője, még egyszer mondom, ez nem a jogállam 
fokmérője. Megítélésünk szerint a tanú, mivel igazmondásra kötelezett és mivel őt terheli, 
pontosabban neki joga van megtagadni az olyan kérdésekre a választ, amellyel önmagát 
bűncselekmény elkövetésével vádolná, az önvádra kötelezés tilalma az ő garanciális védelme, 
ezért a tanúnak nincs szüksége olyan jogi képviselőre vagy jogi közreműködőre, aki 
felvilágosítja arról, hogy igazat kell mondania. Erről ugyanis a hatóságok fel fogják őt 
világosítani, és jegyzőkönyvbe foglalják és megfelelően aláíratják vele a jegyzőkönyvben ezt 
a részt. Ez egyébként 2003. július 1-jéig problémamentesen így működött, minden tanú 
megjelent, felvilágosították arról, hogy mire nem köteles válaszolni, milyen kérdésekre nem 
köteles válaszolni, és ezt követően a tanú a vallomástételét befejezte.  

A tanú esetén abból kiindulni, hogy neki jogi képviselőre van szüksége, azt feltételezi 
- olvastam én is az ilyen kritikákat -, hogy a tanúból lehet később gyanúsított, a jogállása 
megváltozhat a büntetőeljárásban. Ez igaz, ez kétségtelenül így van, de először is: a sértett 
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tanúnak lehet jogi képviselője továbbra is, tehát aki nem azért van ott az eljárásban, mert 
belőle gyanúsított lesz, hanem azért van ott, mert az érdekeit képviselni kell, és 
tulajdonképpen az ő érdekeit sértették meg a bűncselekménnyel, ennek a tanúnak, tehát a 
sértett tanúnak továbbra is lehet jogi képviselője. Ugyanígy azt kell hogy mondjam, hogy az 
úgynevezett érdeketlen tanúknak, tehát a szemtanúnak vagy olyan tanúnak, aki bizonyítási 
eszközként rendelkezésre kell hogy álljon, mert az alkotmány így mondja, ezeknek a 
tanúknak nincs szükségük védőkre, nincs szükségük jogi képviselőkre. 

Az kétségtelenül igaz, hogy a nyomozó hatóságok megváltoztathatják a tanú 
jogállását, és később gyanúsítottként hallgathatják ki a tanút, de hangsúlyozom, hogy a tanú 
nem köteles válaszolni olyan kérdésre, amellyel saját magát vagy hozzátartozóját 
bűncselekmény elkövetésével vádolná. Az előző bizottsági ülésen az alkotmányügyi 
bizottságban is vita alakult ki ezzel kapcsolatban. Elfogadhatónak tartom, hogy erősítsük a 
büntetőeljárási törvényben a tanúnak ezt a mentességét, tehát hogy ő nem köteles vallomást 
tenni ezekben a kérdésekben, ezt erősítsük, de ehhez nem védőre van szüksége, hanem arra 
van szüksége, hogy a büntetőeljárási törvény a nyomozó hatóságok számára is tegye 
világossá, hogy a nyomozó hatóságok kihallgatása nem irányulhat olyan kérdésre, amellyel a 
tanút bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Amennyiben a nyomozó hatóság gyanúsítani 
kívánja a tanút, akkor természetesen meg kell tenni, hogy közli vele az alapos gyanút vagy a 
megalapozott gyanút közli, és utána egészen más a jogállása a tanúnak, és természetesen 
védőt vehet igénybe onnantól kedve. 

Tehát én semmilyen emberi jogi, nemzetközi jogi védelemhez való jogot korlátozó 
intézkedést ebben nem látok. A védelemhez való jog fogalmilag csak a terheltet illeti meg, 
tehát aki azt mondja, hogy ebben az ügyben a védelemhez való jog csorbul, az a tanút 
összekeveri a terhelttel. Tehát amikor a tanú, tanú, akkor nem illeti meg a védelemhez való 
jog, mert a tanúnak pontosan olyan kötelezettsége van, hogy őneki vallomást kell tennie, tehát 
valójában a tanú esetében erősebb az állampolgári kötelezettség, mint a jog. A joga az, hogy 
bizonyos kérdésekre nem köteles válaszolni, de természetesen ezt a büntetőeljárási törvény 
garanciái tartalmazzák. 

És egyébként köszönöm szépen, hogy figyelmeztetett arra, hogy mely kérdések 
tartoznak a bizottság hatáskörébe, majd utána egy, a bizottság hatáskörébe nem tartozó 
kérdésről hosszasan beszélgethettem önnel. (Dr. Harangozó Tamás: Nagyon szívesen! - 
Derültség.) 

Köszönöm szépen.    
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy volna-e további kérdés, 

hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a 
T/4657. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 
igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára 
alkalmasnak nyilvánította a javaslatot. 

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ajánlásunk szóban hangozzék el. A bizottság 
előadójának pedig Básthy Tamás alelnök urat javaslom, amennyiben nem érkezik más 
személyre ötlet.  

Köszönjük az előterjesztőknek a jelenlétet, és további jó munkát kívánunk az 
államtitkár úrnak és a helyettes államtitkár úrnak. 

Tájékoztató a Független Rendészeti Panasztestület 2010. évi tapasztalatairól 

Következik az utolsó, 6. napirendi pontunk, tájékoztató a Független Rendészeti 
Panasztestület 2010. évi tapasztalatairól. Amíg a kedves vendégeink bejönnek, és elfoglalják a 
helyüket, addig egy-két perc türelmet szeretnék kérni a bizottság tagjaitól. (Rövid szünet.) 
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Köszöntöm körünkben dr. Juhász Imre urat, a panasztestület elnökét, Fráterné dr. 
Ferenci Nóra úrhölgyet és dr. Piros Attila tábornok urat, az ORFK részéről.  

Tisztelt Bizottság! A panasztestület jelentését a képviselőtársaim tanulmányozhatták. 
Most megadom a szót dr. Juhász Imre úrnak, a panasztestület elnökének, egyben megkérem, 
hogy röviden ismertesse, illetve emelje ki az írásban megküldött tájékoztató legfontosabb 
elemeit. Elnök úr, öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Juhász Imre hozzászólása 

DR. JUHÁSZ IMRE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget az éves jelentésünk kapcsán, néhány 
dolgot szeretnék kiemelni.  

A jelentés természetesen az eddigieknek megfelelően több részből áll. Az első részben 
a testület tevékenységéről adtunk tájékoztatást, tekintettel a nemzetközi kapcsolatokra, 
tekintettel arra a kapcsolatrendszerre, ami az Országos Rendőr-főkapitánysággal kialakult. 
Erről azt tudnám mondani, és azt szeretném kiemelni, hogy az utóbbi időben jelentősen javult 
az Országos Rendőr-főkapitánysággal és magával az országos rendőrfőkapitány úrral a 
kapcsolatunk, érezhető, hogy a tavalyi országos főkapitányváltás után egy sokkal nyitottabb 
rendőrséggel kell együtt dolgozunk. Ez odáig megy tulajdonképpen, hogy gyakorlati jellegű 
bemutatókat is szerveznek a számunkra, és minden tekintetben igyekeznek velünk és a 
munkatársainkkal megismertetni a rendőri munkának azokat a részeit, amelyek nem annyira 
tekinthetők publikusnak, tehát kiképzési feladatoktól az utcai intézkedésekig nagyon sok 
mindennel - a tömegoszlatást is beleértve - sikerült megismerkednünk, és többet tudunk mi is 
most már erről a kérdésről, mint korábban. 

Ugyanakkor együttműködésünk egy másik nagyon fontos területe, hogy maga a 
testület is hozott anyagból dolgozik, tehát nekünk a tényállás megállapítása szempontjából 
roppant fontos, hogy milyen anyagokat kapunk meg az adott sérelmezett intézkedéssel 
kapcsolatban. Ebben is van javulás az elmúlt időben, bár időnként még van olyan, hogy nem 
minden kérdésre kapjuk meg rögtön a választ, esetleg sürgetni kell azt, illetőleg kiegészítő 
kérdéseket kell feltenni, de összességében azt kell hogy mondjam, hogy ha az elmúlt három 
évet nézzük, akkor sokat javult, és ebbe a 2010. év is beletartozik.  

Természetesen ez egy 2010-es beszámoló, a másik része a jelentésünknek típusos 
ügyeket tárgyal, tanulságos ügyeket, azt lehet mondani, hogy nagyrészt nagy számban 
előforduló ügyeket, amelyeket nyilván itt most nem kívánok részletezni, de azt hiszem, hogy 
aki érdeklődik a kérdés iránt, tud információkat szerezni a testület gyakorlatáról, illetőleg a 
rendőrség napi gyakorlatáról is. 

A harmadik rész, amire felhívnám a figyelmet, az pedig egy ilyen de lege ferenda 
jellegű összeállítás, az elmúlt három év tapasztalatait is összegyűjtve. Konkrét jogalkotási 
javaslatokkal is éltünk elsősorban az eljárásra vonatkozóan, hiszen olyan nehézségekkel kell 
szembenéznünk, amelyek mondjuk, az eredményességet azért nagyban befolyásolják. Hogy 
egy példát mondjak: nincs gyakorlatilag visszajelzésünk arról, hogy mi lesz az 
állásfoglalásunk sorsa azután, hogy az országos rendőrfőkapitány úr is kivizsgálta. Nyilván 
vagy egyetért ezzel, vagy nem, de a mai eljárási rend szerint a panaszos a bírósághoz 
fordulhat, és például ebben a bírósági eljárásban semmilyen módon nem tudunk részt venni, 
annak eredményéről hivatalos tájékoztatást nem kapunk, és ez mondjuk, a mi gyakorlatunk 
szempontjából is hátrányos dolog, hiszen nem kapunk visszajelzést arról, hogy vajon a 
bíróság is úgy gondolta-e az adott ügyben, ahogy azt a testület döntésében tette. 

De mondhatnám azt is, hogy van egy számunkra érthetetlen különbségtétel például a 
határidők szempontjából, hiszen nálunk 8 nap a panasz kezdeményezésének a határideje, a 
rendőrségi panaszeljárás 30 nap. A panaszosok egy része emiatt például nem egyszer 
kicsúszik a határidőből, mivel azt gondolja, hogy egy ilyen 30 napos határidővel van 
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szabályozva. Ezek a jogalkotási javaslataink szintén megtalálhatók benne, amelyeket a szíves 
figyelmükbe ajánlok. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük, elnök úr, az elmondottakat. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, 

hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs több hozzászóló, 
javaslom, hogy a jelentést jóváhagyólag vegyük tudomásul. Az előterjesztőknek köszönjük a 
részvételt. 

Tisztelt Bizottság! A nettó 250 perces bizottsági ülésünk végére értünk. Köszönöm a 
mai napi munkájukat. A bizottság legközelebbi várható ülésének időpontja a jövő hétfő 10 
óra. További szép napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés végének időpontja: 13 óra 11 perc) 

 
 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

 

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra és Vicai Erika 

 


