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Napirendi javaslat  
 
1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 

nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításairól, valamint 
az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/4816. számú 
törvényjavaslat általános vitája  
 

2. Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatai megvitatása  
 

3. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló T/3525. 
számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatai megvitatása 
(Wintermantel Zsolt, Dr. Kocsis Máté, Kovács Péter, Riz Levente, Németh Szilárd 
István, Dr. Bácskai János, Rogán Antal, Dr. Papcsák Ferenc, Menczer Erzsébet, 
László Tamás, Ughy Attila, Dr. Vas Imre és Csizi Péter (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
 

4. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról 
és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslat módosító 
javaslatai megvitatása 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 10 perc)  

Az ülés megnyitása. A határozatképesség megállapítása; a napirendi javaslat 
ismertetése, elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság mai ülésén. Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor: tizenhárom fő 
személyesen vesz részt és heten helyettesítési megbízással vesznek részt az ülésen, így 
bizottságunk 20 fővel határozatképes.  

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest napirend-
kiegészítésre tettem javaslatot, a T/4816. számú törvényjavaslattal. Azaz az első napirendi 
javaslat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításairól, valamint az azzal 
összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/4816. számú törvényjavaslat. A kettes 
javaslat: az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú 
törvényjavaslat. A hármas napirendi pont a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
módosításáról szóló T/3525. számú törvényjavaslat. És a négyes napirendi javaslat pedig a 
korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslat. 

Kérdezem önöket, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. (Iváncsik Imre: A 
napirendhez hozzá lehetne szólni?) Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) 17 igen szavazat. Ki az, 
aki ellenzi? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a 
napirendet elfogadta. 

Megadom a szót Iváncsik Imre alelnök úrnak, parancsoljon! (Ágh Péter megérkezik a 
bizottság ülésére.) 

 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt 

szavaztunk, azelőtt szerettem volna megkérdezni, mert itt az előkészületekből arra 
következtetek, hogy sem miniszter, sem államtitkár előterjesztőt nem látok. Nem tudom, hogy 
valóban így lesz-e? 

Amennyiben ez így van, akkor ezt határozottan ellenzem, hiszen egy olyan súlyú 
napirendi pontról van szó elsőként, ahol mindenképpen indokolt lenne magas rangú 
minisztériumi első vagy második számú vezető jelenléte. Becsülve természetesen az apparátus 
beosztott vezetőinek a felkészültségét is, itt olyan elhatározásról és olyan súlyú dologról van 
szó, ami szerintem indokolná ezt a jelenlétet. Köszönöm. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításairól, valamint az 
azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/4816. számú törvényjavaslat 
általános vitája 

ELNÖK: Köszönöm. Rá is térünk az első napirendi pontunk tárgyalására, ahol 
reméljük, hogy az alelnök úr aggályait némileg tudjuk oldani.  

Köszöntöm a körünkben dr. Dankó István helyettes államtitkár urat az előterjesztő 
részéről, és meg is kérem egyben, hogy röviden ismertesse a törvényjavaslatot a bizottság 
számára. Parancsoljon, államtitkár úr. (A hangosító berendezés nem működik a teremben.- 
Rövid szünet.) 

Megkérjük az államtitkár urat, hogy üljön ide. Amíg nem javulnak a technikai 
feltételek, addig áthidaljuk ezt a helyzetet. (Megtörténik.) 
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Tisztelt Bizottság! Kis technikai szünet után folytatjuk az ülésünket, és megadom a 
szót a helyettes államtitkár úrnak, parancsoljon! 

Dr. Dankó István szóbeli kiegészítése 

DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Tényleg csak nagyon röviden szeretném 
összefoglalni, hogy miről is szól ez a törvénymódosító csomagocska - egy viszonylag kis 
terjedelmű törvénymódosításról van szó -, és hogy mik voltak a főbb célok és az indokok 
ennek a benyújtása kapcsán. 

A kormány célja ezzel a törvénymódosító javaslattal az, hogy lehetővé tegye, hogy a 
jelenleg kettős struktúrában működő katonai nemzetbiztonsági szolgálati feladatrendszert, 
amennyire lehetséges, egységesítse; ezt a kettős feladatrendszert egységes irányítás alá vonja 
annak érdekében, hogy a felderítő és az elhárító tevékenység természetesen a katonai 
szakterületen hatékonyabb, gazdaságosabb, valamint a nemzetközi tapasztalatokhoz is 
igazodó új struktúrában működhessen tovább. 

További indoka ennek az egységesítési szándéknak az, hogy az így rendelkezésre álló 
információk sokkal hatékonyabban szolgálják adott esetben a külföldi katonai műveleti 
területen végzett katonai tevékenységet. 

Maga a törvénymódosító csomag alapvetően a nemzetbiztonsági törvény módosítását 
tartalmazza, illetve ezen kívül nyolc további törvény pontosítását is. Elsősorban technikai 
jellegű pontosításról van szó, tehát a két különálló szervezeti megnevezést egy új, egységes 
szervezeti megnevezéssé gyúrja össze, az új szervezet neve katonai nemzetbiztonsági 
szolgálat lesz. 

Egyetlen kiemelkedő, viszonylag új dolog kerül be a nemzetbiztonsági törvény 
szövegébe, mégpedig ott, ahol a szolgálat feladatrendszerét taglalja a törvény, ott kiegészül a 
kibervédelemmel kapcsolatos feladatkörrel is az új, egységes szolgálat feladatrendszere 
formálisan is.  

Ha a törvénymódosító javaslat elfogadást nyer, akkor az új szervezet 2012. január 1-
jével megkezdheti a működését.  

Tekintettel arra, hogy a honvédelmi tárcánál a vezető szervek tekintetében 
folyamatban van egy egyszerűsítő, átstrukturálást eredményező átszervezés, amivel jelentős 
költségeket kíván a tárca megtakarítani, ez érinti a szolgálatokat is, az egyik nem titkolt célja 
nyilván ennek az egyesítésnek ez is többek között. Most 1022 a két szolgálat összlétszáma, 
ebből 217 fő válik feleslegessé gyakorlatilag az egységes struktúrában. Tehát több mint 
20 százalékos létszámcsökkentést és ennek megfelelő költségmegtakarítást is eredményez ez 
az új szándék. 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságával 
értsen egyet. 

Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek; válaszok  

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy 
ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Iváncsik Imre alelnök úré a szó. Parancsoljon! 

 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy 

kérdést szeretnék feltenni. Új feladatként jelenik meg, ez az indoklásban is látható, a 
2. oldalon a 261/A. § s) pontjának az utolsó mondatrésze kapcsán, ami úgy szól, hogy 
"továbbá a kifogástalan életvitel ellenőrzését" mint feladatot új feladatként jelenítik meg. Azt 



-  - 8 

szeretném megkérdezni, hogy ez egészen pontosan mit is jelent a gyakorlatban, hogyan 
valósítható meg, és mit értenek egészen pontosan alatta. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Röviden, 

amennyi információm van ezekről az egyébként speciális szakmai tudást feltételező 
feladatokról: itt konkrétan arról van szó, hogy főleg a Katonai Biztonsági Hivatal munkatársai 
nemcsak a hivatal keretein belül dolgoznak természetesen, hanem a többi nemzetbiztonsági 
szervezetnél is, és ezek a szervezetek a gyakorlatban természetesen együttműködnek. A többi 
nemzetbiztonsági szervezet gyakorlatilag és formálisan is rendvédelmi szervnek minősül, és a 
rendvédelmi szerveknél ez a kifogástalan életvitellel kapcsolatos vizsgálat a Hszt., tehát a 
fegyveres szervek jogállásáról szóló törvény szerint kötelező eljárási elem, amit ugyanúgy 
kell alkalmazni adott esetben a Katonai Biztonsági Hivataltól ezekhez a rendvédelmi szervnek 
minősülő nemzetbiztonsági szervekhez vezényelt személyek tekintetében is. De itt a cél ezzel 
a rendelkezéssel, hogy ezt a kifogástalan életvitelre vonatkozó vizsgálatot a katonai 
nemzetbiztonsági szolgálat maga végezze, és ne más szerv végezze ezeket a feladatokat a mi 
embereink fölött. 

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

(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Magam 

is gondoltam, hogy a Hszt. vonatkozó rendelkezésével kapcsolatos, csak a kérdésemet az a 
félelmem vezérelte, hogy esetleg ugyanezt a módszert a honvédségnél is általánosan be 
akarják-e vezetni. De a válaszból az derült ki számomra, hogy csak a vezényelt állománnyal 
kapcsolatban van ilyen szándék. 

Szeretném most már akkor a hozzászólásomban is megerősíteni azt, hogy borzasztóan 
örültem volna annak, ha a kormány nevében az előterjesztést a miniszter úr vagy az 
államtitkár úr teszi meg. Azt hiszem, hogy itt egy olyan, nagyon fontos lépésre szánta el 
magát a kormány, amely - majd aztán persze kiderül akár ma, akár az általános vitában - nem 
biztos, hogy egy konszenzuson alapul. Nem is feltétel persze a konszenzus annak, hogy ez 
megléphető legyen. Volt egy többpárti egyeztetés a Honvédelmi Minisztériumban, ahol én a 
pártom, a frakciónk nevében elmondtam azt, hogy nem tartjuk indokoltnak ezt a jellegű 
összevonást, azért sem, mert nem is látszik a kormány tevékenységén az, hogy konzekvens 
lenne ebben a dologban, hiszen ha megnézzük a civil területet, a polgári titkosszolgálatok 
területét, ott nemhogy egy ilyen egységesítés lenne, hanem éppen a most működő kormány 
hivatalba lépésével egy olyan elkülönülés ment végbe, ami abban is megnyilvánul, hogy 
külön minisztériumok irányítása alá tartoznak az elhárítás és a felderítés. Úgy látszik, most 
akkor a honvédség területén egy ezzel ellentétes szándék nyilvánul meg, valósul meg a 
kormány részéről.  

Azt hiszem, hogy nagyon nehéz feladatot vállal a kormány, amikor erre kényszeríti a 
honvédséget, hogy egy ilyen összevonást megtegyen, hiszen szakmailag oly különböző, 
annyira más-más felkészültséget, képzettséget, más-más módszereket igényel, és mindkét 
területnek megvannak a maga konspiratív szabályai, nagyon nehezen elképzelhető, hogy egy 
egységes vezetés valóban olyan hatékonyan tud-e majd működni, mint ahogyan az a célok 
között megfogalmazódik. Úgyhogy én inkább ezt egy kényszerű takarékossági lépésnek 
tekintem a magam részéről. Látjuk, hogy milyen nagyon nehéz pénzügyi körülmények között 
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kell helytállnia a tárcának, és feltételezem, hogy ez az egyik nagyon komoly lépés, amely 
reményeik szerint megtakarításhoz vezet, hiszen a beajánlásban is elhangzott, hogy 217 fő 
munkája válik feleslegessé. Azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben, amiben a Magyar 
Honvédség van, inkább erősíteni kellene ezt a területet, nem leépíteni és megtakarításokra 
kényszeríteni.  

Úgyhogy ezen megfontolások alapján nem tartom ezt egy jó ötletnek, nem is 
támogatom az általános vitára való alkalmasságot pontosan emiatt, számos olyan szakmai 
aggályom van, amelyek eloszlatására még csak esélyt kaptunk azzal, hogy a tárca vezetői nem 
jelentek meg a bizottsági tárgyaláson. Bízom abban, hogy lesz lehetőség alaposan körüljárni a 
témát a plenáris ülésen, ahol természetesen már kötelezően vagy miniszter úr vagy államtitkár 
úr lesz az előterjesztő. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak még 

egyszer szeretnék visszatérni az előző, Iváncsik Imre által felvetett kérdésre. Tehát az s) pont, 
amely egy egyszerűen odavetett mondatként azt mondja, hogy "a hatáskörébe tartozó 
állománya tekintetében ellátja a belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési 
feladatokat, továbbá a kifogástalan életvitel ellenőrzését", hogy ezt helyettes államtitkár úr 
úgy érzi, hogy garanciával kellően körülbástyázott, komolyan kidolgozott törvényi 
rendelkezés-e abban a tekintetben, hogy itt embereknek a legszenzitívebb ellenőrzéséről 
beszélünk, és még a Hszt. maga is - bár ezt is kifogásoltuk, hogy ez is eléggé elnagyolt - több 
bekezdésen keresztül írja le, hogy melyik szervezet, milyen eljárásban, milyen engedélyekkel 
és hogyan végezheti ezt a feladatot. 

Azt gondolom, jogállamban én még ilyet nem láttam, hogy egy ilyen típusú 
felhatalmazást egy s) pontban, másfél mondatban becsempészünk a honvédség területére. Ha 
jól tudom, ennek se a Hjt.-ben nincs törvényi alapja, sem a jogállási törvényben nincsen, a 
honvédségről szóló törvényben nem láttam ilyet, hogy annak a végrehajtását és a garanciális 
szabályait hogyan gondolták megcsinálni, vagy miért nincs legalább a törvény mellékleteként 
átvezetve a honvédségről szóló törvényben, vagy legalább egy utalás arra, hogy ezt az 
ellenőrzést kinek, hogyan és milyen felhatalmazás alapján, milyen eljárásban lehet elvégezni.  

A rendőrségről szóló törvény ezt viszonylag körülírja, és pontosan elmondja, hogy 
milyen eljárásban lehet, egyébként az ügyész szerepétől kezdve mindent tisztáz a rendőrségi 
törvény, és nyilván a Hszt.-ben is meg kell, hogy legyen a lába. Ezt tudjuk eddig a rendészeti 
területről. Én azt gondolom, hogy ilyen nincs, hogy ezt a honvédség bármely kollégájára egy 
odavetett fél mondattal beleírjuk egy törvénybe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót az államtitkár úrnak, parancsoljon!  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A kérdésfelvetés teljesen jogos. Természetesen a nemzetbiztonsági törvénynek nem 
tárgya, hogy milyen eljárásban végezzék el ezt a bizonyos vizsgálatot, illetve az ilyen típusú 
vizsgálatokat. Természetesen a katonák jogállásáról szóló törvénynek kell ezt tartalmaznia.  

Most előkészítés alatt áll, ugyanúgy 2012. január 1-jei hatályba lépéssel, a Hjt. 
módosítása, és természetesen ebben fognak szerepelni ezek a garanciális szabályok, illetve ha 
alacsonyabb jogszabályi szinten kell még valamit szabályozni, és január 1-jével fogjuk 
hatályba léptetni. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Jelzésre.) 
Németh Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon. 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi alapvetően nem 

zárkóztunk el egyébként a programunkban a titkosszolgálatok összevonásától, valóban kicsit 
soknak tartjuk, hogy Magyarországon ennyi titkosszolgálat működjön. Ámbár átolvasva a 
törvényt, több kérdésre nem kapunk benne választ, és sajnos ezen a bizottsági ülésen sem 
tudjuk megkérdezni ezeket a kifejezetten szakmai kérdéseket. Pontosabban meg tudjuk 
kérdezni, csak nem biztos, hogy válasz is érkezik rájuk. Azért pár kérdéssel 
megpróbálkoznék. 

Említették ezt a 217 fős elbocsátást. Nem tudjuk, hogy ez most a Felderítő vagy a 
Biztonsági Hivataltól, tehát hogy milyen elosztásban történik meg az elbocsátás. Ez további 
kérdéseket vet föl, különösen akképpen, hogy a bizottság tagjai tisztában vannak az éves 
jelentésekkel és az abban foglaltakkal. Ez összhangba hozható-e ezekkel a jelentésekkel?  

Illetve azt is megkérdezném, hogy a jelenlegi költségvetési tervezetben ez még külön 
szerepel, tehát van a Felderítő Hivatal, meg a Biztonsági Hivatal, külön költségvetési 
számokkal. Akkor ez most úgy működik, hogy összeadjuk a két számot, és levonunk belőle 
20 százalékot? Tehát milyen költségvetéssel fog ez is működni? Erre szeretnék még választ 
kapni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm. 

Hogy a 217 fő milyen megoszlásban van, azt őszintén megmondom, nem tudom. Nyilván a 
Katonai Felderítő Hivatal létszáma arányaiban nagyobb, mint a KBH-é, tehát az 
aránymegoszlás is nagyjából ilyen 2/3:1/3-os lehet.  

A 2012-es költségvetés. Való igaz, az Országgyűlés előtt lévő költségvetési 
törvényjavaslat még külön soron tartalmazza a KBH-t és a KFH-t. Természetesen ehhez egy 
módosító indítvány benyújtása folyamatban van, ami egy sorra hozza, és már az új 
elnevezéssel fogja tartalmazni a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat.  

Hogy ez milyen összeg lesz? Annak a felmérése ebben a pillanatban folyik, és elég 
bonyolult folyamat, hogy 2012-ben pontosan milyen megtakarításokat lehet az összevonással 
forintra pontosan elérni. Nyilván itt logisztikai összevonásról is szó lesz a jövő év folyamán, 
ami költözéssel, meg egyéb olyan járulékos költségekkel jár, amik az eddigi normál 
működésben nyilván nem merültek fel. Éppen ezért a szándék az, hogy a most két külön soron 
szereplő katonai nemzetbiztonsági szolgálat tervezett költségvetési támogatását egész 
egyszerűen összeadjuk a 2012-es év viszonylatában, és ebből az összegből fogunk megoldani 
minden olyan feladatot, ami az összevonással, illetve a 2012-es működéssel kapcsolatos. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. (Senki 

sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor a vita lezárása előtt egy mondatot engedjenek meg az 

Iváncsik alelnök úr által elmondottakhoz. Én egyetlen egy ponton értek vele egyet, és 
szeretném is ezt megerősíteni, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha a minisztérium részéről 
államtitkári vagy legalább parlamenti államtitkári szinten van jelen a képviselet egy ilyen 
horderejű ügyben. Minden másban nem értek egyet az alelnök úrral.  
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Határozathozatal 

A napirend vitáját lezárom, és kérdezem, hogy ki az, aki a T/4816. számú 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 14 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találta.  

Még megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak, parancsoljon! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Az elnök úr és az alelnök úr felvetésére reagálva: a miniszter úr ebben a pillanatban 
tart itt, a Parlamentben egy NATO-s konferencián előadást. (Bíró Márk: És?- Iváncsik Imre: 
10 órakor fog kezdődni, én is megyek, levezető elnökként.) Simicskó államtitkár úr pedig 
külföldön van, ezért vagyok itt én. 

 
ELNÖK: Nem szeretnék az indokoltnál nagyobb vitát megnyitni, pusztán annyit 

állapítottunk meg, hogy ilyen horderejű ügynél jó, ha a minisztérium minimum államtitkári 
szinten képviselteti magát. Ez persze nem csorbítja a helyettes államtitkár úr érdemeit, hogy 
helyt állt ebben a vitában, és szakmai alapon egyébként megvédte és meggyőzővé tette az 
előterjesztést. Az ő munkáját köszönjük. 

Bizottsági előadók kijelölése 

Javaslom, hogy a bizottsági ajánlásunkat szóban terjesszük elő. Kérdezem, hogy ki az, 
aki vállalja, hogy előadja bizottságunk ajánlását. (Jelzésre.) Vargha Tamás képviselő úr 
jelentkezett. A bizottsági előadó a plenáris vitán Vargha Tamás képviselő úr lesz. (Jelzésre.) 
A kisebbségi véleményt pedig Iváncsik Imre alelnök úr fogja elmondani. Kérem, hogy ezt a 
jegyzőkönyvben rögzítsük.  

Most áttérünk a következő napirendi pontunk tárgyalására. A helyettes államtitkár 
úrnak további jó munkát kívánunk. Mielőtt rátérünk ennek a tárgyalására, 3 perc 
hangtechnikai szünetet rendelek el, remélve azt, hogy mire visszatérünk, megoldódik a 
vendégek számára is a hangosítás kérdése. 

 
 (Szünet: 09.38 - 09.45) 

 
Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatai megvitatása 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Rátérünk a következő napirendi pontunk 
megtárgyalására: az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. 

Köszöntöm körünkben dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumból. (Csampa Zsolt távozik a bizottság üléséről.) 

Tisztelt Bizottság! A kiosztott 2011. november 2-ai ajánlásból fogunk dolgozni. 
Elsőnek a kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt követően szavazunk. Ha kérdés merül fel 
a bizottság tagjainak részéről, kérném, hogy ezt a szavazás előtt jelezzék. 

Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy szokásunknak megfelelően az összefüggő 
ajánláspontokról együttesen fogunk dönteni. 

Elsőként Ivády Gábor képviselő úr módosítójáról kérdezem, hogy mi a kormány 
álláspontja. Parancsoljon, államtitkár úr! 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Üdvözlöm a bizottság tagjait. Tisztelt Elnök Úr! Az előterjesztő nem 
támogatja a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
Igen szavazat nélkül, 16 ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatja. 
A 2. ajánláspontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja a módosítást. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Ki 

ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
Igen szavazat nélkül, 14 ellenében, 6 tartózkodás mellett a bizottság egyharmadának 

sem kapta meg a támogatását.  
A 3. ajánláspontban magam teszek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait… (Dr. Harangozó Tamás: Kérdésem van!) 

Harangozó Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Előrebocsátva, hogy 

magát a módosító javaslatot az elérendő cél tekintetében támogatni fogjuk, de miután a Btk.-
ban ezt a fogalmat, hogy "kiszolgáltatott élethelyzet", nem találtuk, és nem ismerjük, ennek a 
kifejtését, ha meg tudná tenni képviselőtársam, illetve legalábbis azzal megnyugtatni minket, 
hogy ez kellően át van gondolva, és más élethelyzetekre nem fogja tudni a jogalkalmazó vagy 
bárki más ráhúzni. Mert értjük, hogy konkrétan milyen élethelyzetre születne ez a tényállás, 
és még egyszer mondom, ennek az irányát és a tartalmát is támogatni fogjuk, csak szeretném, 
ha megnyugtatná a képviselőket abban, hogy ez a "kiszolgáltatott élethelyzet" mint jogi 
fogalom, kellően körül van járva, és nem lehet ok a továbbiakban visszaélésre, vagy 
bármilyen más olyan élethelyzetre ráhúzni nem lehet, amit egyébként nem szándékoznánk 
ezzel elérni. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Én megnyugtatom a képviselő urat, hogy ez kellően körül van járva. Nem 

tudom, hogy mi másra lehet ezt egyébként ráhúzni.  
Szerintem a kiszolgáltatott élethelyzet egy pontosabb fogalom, mint a kiszolgáltatott 

helyzet, hiszen rövid időre vagy átmenetileg kiszolgáltatott helyzetbe bárki kerülhet. Például, 
ha ön elhagyja a pénztárcáját, akkor ön rövid időre kiszolgáltatott helyzetbe kerül, de az nem 
egyenlő a kiszolgáltatott élethelyzettel, ami egy egész életfolyamatnak vagy egy életvitelnek a 
nehézségét jelenti.  

Én azt gondolom, hogy ez egy büntetőjogászok által véleményezett és a büntetőjogban 
alkalmazható kitétele ennek a passzusnak. Úgyhogy én az abbéli aggályait szeretném 
eloszlatni, hogy ez a bírói jogalkalmazás során nehézségeket okozna.  
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Nyilvánvalóan minden élethelyzet mérlegelés kérdése, de megfelelő alapot fog ahhoz 
nyújtani, hogy az indoklásban leírt problémákat orvosoljuk. És itt szeretném eloszlatni azt a 
kételyt is, amely természetesen a sajtóban kicsit félresikerült magyarázása volt a dolgoknak. 
Sok olyan élethelyzetről tud a magyar társadalom és a magyar közvélemény, amelyre eddig a 
védelem köre nem terjedt ki, és nem adott a jogalkotó megfelelő választ. Itt egyébként 
említhetném, és említettem is az indoklásban mondjuk a nehéz sorsú emberek vidéken történő 
csicskáztatását, vagy azoknak a videófelvételeknek a létét, amelyek bárki számára elérhetők 
az internetes megosztókon. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy használható passzus lesz. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) 
Ki az, aki támogatja ezt? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Senki 
sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 4. pontban szintén magam teszek javaslatot a módosításra. Kérdezem a tárca 
álláspontját erről. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki 

ellenzi? (Szavazás.) Húsz igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül. 

Az 5. pontban, amely összefügg a 10. ajánlási pontban foglaltakkal, Varga István 
képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor csak véleményként 

mondom, hogy nem tudjuk támogatni, és nem is tudjuk elfogadni ezt a megoldást.  
Tegnap az alkotmányügyi bizottság ülésén Répássy államtitkár úrral ezt hosszan 

megvitattuk, tehát nem szeretném ezt újra kinyitni, csak itt is szeretném rögzíteni, hogy nem 
tudjuk elfogadni. Semmilyen épkézláb érvet nem kaptunk arra, hogy miért fáj az, miért 
probléma az, hogy a tanú kihallgatásán, meghallgatásán egy eljáró ügyvéd jelen legyen. 
Értem, hogy 2003-ban jött be ez a rendelkezés, szerintem egy kifejezetten előremutató 
rendelkezés volt, hiszen igenis nyomozati taktikai okokból rendszeresen sor kerül arra, hogy 
valakit tanúként hallgatnak ki, és utána még ott helyben azonnal gyanúsítottként is.  

Én azt gondolom, és tegnap is elmondtam, hogy amikor egy állampolgár szemben áll a 
teljes állami gépezettel, annak jogi következményeivel együtt is, akkor minden olyan 
lehetőséget meg kell neki adni, ami a védekezésre lehetőséget nyújt. És onnantól kezdve, nem 
akarok gyanúval élni, hogy a kihallgatáson csak a nyomozóhatóság, illetve az ügyész lehet 
jelen. Én értem azt a megoldást is, hogy majd még egyszer fel kell hívni a figyelmét, hogyha 
önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekménnyel gyanúsítaná, de annak a garanciája, hogy az 
ott jegyzőkönyvbe kerül, és úgy kerül jegyzőkönyvbe, azért az élethelyzetet tekintve más 
garanciát nem tudunk látni, mint hogyha egy teljesen független, a nyomozóhatóságoktól 
független személy, jelesül az ügyvéd is jelen tud lenni. Eddig sem szólhatott bele a 
kihallgatásba, eddig sem befolyásolhatta a tanút.  
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Nem nagyon látjuk az értelmét, hogy miért fáj az a kormánypárti képviselőknek, 
illetve az előterjesztőknek, hogyha egy ügyvéd ezen a kihallgatáson, meghallgatáson jelen 
lehet. 

Egyetlen egy kérdést, elnök úr, az előzőhöz hadd tegyek fel, és a kormány képviselőjét 
kérdezném egy konkrét jogesetről: a Szalacsi Sándor-féle videót, amin az egész ország jót 
derült, önök szerint innentől kezdve Btk.-tényállásként kell-e értelmezni, ha valaki a 
videómegosztóján továbbítja? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadom a kormány képviselőjének a szót, erre hadd válaszoljak. 

Én egyrészt nem tartom annyira viccesnek, mint ahányan a sajtóban, vagy az LMP környékén, 
vagy akár most ön, képviselő úr ezzel élcelődik. Ott nem volt egy olyan megalázó élethelyzet, 
amely egyébként ennek az alkalmazását indokolná. Ott nem történt olyan eset, amit mondjuk 
láthatunk egyéb videókon az interneten.  

Ha jól emlékszem, az egyik kereskedelmi csatorna vasárnap esti műsorában láthattak 
erre a passzusra értelmezendő élethelyzeteket, ahol például hajléktalanokat verekedtettek 
össze egymással. Én egyébként régóta mondom, közel egy hónapja mondtam el először egy 
nyilvános médiafelületen, hogy ezeket az élethelyzeteket kezelni kell. Ez történik most. 

Azokat az élethelyzeteket, például sokan feltették, hogy mi van azokkal, akik a 
szórakoztatóipar keretén belül magukat hozzák megalázó helyzetbe, vagy viccet csinálnak 
önmagukból. Ez értelemszerűen nem vonatkozik erre, nem is erről szól a passzus. Az ön által 
említett videót, ha jól emlékszem, bár régen láttam már, én semmiképpen nem tartom, bár 
nem vagyok jogalkalmazó, de nem tartanám erre a passzusra vonatkoztathatónak, hiszen ott 
egyébként az emberi méltóság olyan mértékben nem sérül, ami egyébként azt a személyt 
olyan helyzetbe hozná, vagy az ő kiszolgáltatott élethelyzetét védendőnek minősítené.  

Úgyhogy én efelől megnyugtatnám önt, és szeretném is kérni, hogy ezeket a 
felhangjait ennek a javaslatnak ne nagyon erőltessük, egyrészt mert nem helytállóak, másrészt 
meg a valós problémákról elterelik a figyelmet. De természetesen nem hozzám szólt a kérdés, 
úgyhogy én azért megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak, parancsoljon! 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kiszolgáltatott helyzettel kapcsolatban az uzsora-bűncselekményt, illetőleg 
az uzsorának a Ptk.-ban szereplő fogalmát hoznám fel példaként. A Ptk.-ban csak annyi 
szerepel az uzsora kapcsán, hogy aki más helyzetét kihasználva… - a bírói gyakorlat ezt 
értelmezni tudta, hogy ez mit jelent, és egy koherens bírói jogalkalmazás alakult ki erre 
vonatkozóan. 

A uzsora-bűncselekménynél éppen Bárándy képviselő úrnak volt egy olyan módosító 
javaslata, ami a rászorult helyzet kifejezést kiszolgáltatott helyzetre szerette volna cserélni. Ő 
úgy gondolta, hogy ez jobban kifejezi ennek a tényállásnak a lényegét. Mi akkor azt mondtuk, 
hogy a rászorult helyzet már a meglévő, két éve működő Btk.-tényállásban működik, a 
jogalkalmazás már ismeri, másrészt pedig egy másik bűncselekmény kapcsán is ismert ez a 
szó. Akkor jobbnak láttuk, hogyha ragaszkodunk a rászorult helyzethez.  

Ebben az esetben a kiszolgáltatott élethelyzet más minőséget jelent, mint ott, az 
uzsora-bűncselekménynél a rászorult helyzet, és ez egy új tényállás lenne. Tehát éppen abban 
az esetben indokolható ennek a kifejezésnek a megjelenése.  

A példaként említett videóval kapcsolatban nem akarok prejudikálni, hiszen adott 
esetben egy ilyen szituáció is a bírói jogalkalmazás körébe esik, hogy hogyan ítélik meg, de 
azt gondolom, hogy itt is fel kell deríteni a tényállásnak minden elemét. Pusztán a videó 
megtekintéséből nem lehet eldönteni, hogy személyesen bennünk olyan érzés alakul ki, hogy 
itt az emberi méltóságát sértették Szalacsi úrnak. Egyébként, ha jól tudom, az egy 
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dokumentumfilm volt, ami ráadásul talán még valami versenyen is indult, tehát nem pusztán 
egy ilyen videómegosztóra feltett felvétel, amibe az illető szereplő beleegyezett. Szerintem 
valószínűleg nem fizettek neki ezért külön, tehát nem anyagi ellenszolgáltatás, vagy 
valamilyen kényszer hatására tette ezt az interjút, nyilatkozatot vagy dokumentumfilmben 
való szereplést. 

 
ELNÖK: Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy ez a javaslat olyan élethelyzetekre 

vagy olyan helyzetekre vonatkozik inkább, amikor, mint az általam említett videókon is, vagy 
a testi épségének a veszélyeztetésével, vagy valamilyen, mit tudom én, szexuális 
tevékenységre való felbujtással, nyilvánosan és a többi, a személy rossz mentális állapotát 
kihasználva, tehát valóban egy emberi méltóságot súlyosan sértő cselekmény valósul meg. 
Egy önszántából tett nyilatkozat, egy kérdésekre adott válasz szerintem ezt a tényállást nem 
merítheti ki. Harangozó Tamás képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném még egyszer 

rögzíteni, hogy támogatjuk az irányát, és a javaslatot is megszavaztuk, csak szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy lehetnek problémák, és amit most az elnök úr elmondott, ha az 
a tényállásban legalább valahol megjelenne, akkor sokkal megnyugtatóbb lenne. 

Két problémám van. Egy. Kiszolgáltatott élethelyzet-e az, hogy Szalacsi Sándor a 
videó tanulsága szerint egyébként valószínűleg értelmileg nem száz százalékos embertársunk, 
és ez egy kiszolgáltatott élethelyzet szerintem, meg lehet, hogy a bíró szerint is. Tehát ezt 
kihasználva belőle viccet csinálni lehet, hogy az - nem tudom. De ez az egyik fele a 
tényállásnak. 

A másik. Ha én állampolgárként megnézek egy ilyen videót, és továbbítom, ezen 
tényállás szerint, hogy én felteszem, a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszem - 
nem úgy, hogy én készítettem, csak én hozom nyilvánosságra, úgy, hogy nem tudom 
megítélni, hogy ez hogy készült, és kiről van szó -, akkor engem két évig terjedő 
szabadságvesztéssel lehet sújtani. 

Én csak azért mondtam el, felhívva a figyelmet, hogy akkor inkább tegyünk bele a 
tényállásba olyan kitételeket, amit most itt elnök úr elmondott, kettőt is, ami már sokkal 
jobban pontosítja a dolgot, mert még egyszer csak azt szeretném jelezni, hogy főleg az 
internet világában ez szerintem követhetetlen és végeláthatatlan büntetőjogi 
következményekkel járhat olyan ügyekben is, amire meg nem szeretnénk, hogy vonatkozzon. 
Még egyszer mondom, ami miatt az elnök úr beterjesztette, azt meg maximálisan támogatjuk. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor feltehetjük azt a kérdést is, ha 

elfogadjuk önnek azt az állítását, hogy az említett videóban szereplő férfi szellemileg nem 
teljesen ép, hogy megérdemelte-e ő azt, hogy az egész ország rajta röhögjön. Tehát ha 
egészen szigorúak vagyunk, akkor így is megközelíthetjük. De még egyszer mondom, 
szerintem erre az ön által említett videóra nehezen értelmezhető ez a passzus, azzal együtt - 
nem megismételve, inkább csak hangsúlyozva -, hogy lehet-e embereket olyan helyzetbe 
hozni, hogy rossz mentális állapotuk miatt az ő személyükben vagy az ő emberi 
méltóságukban valamilyen módon sérelem essen. Azt gondolom, hogy ez a javaslat ebben a 
formájában megfelelő, és ahogy a helyettes államtitkár úr említette, a bírói jogalkalmazás 
ennek a gyakorlatát ki fogja majd alakítani, én ettől különösebben nem tartok.  

De felhívom a figyelmüket, hogy az 5. ajánlási pontnál, Varga István képviselő úr 
javaslatánál tartunk. Az 5. ajánláspont tartalmában összefügg a 10. ajánláspontban 
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foglaltakkal. Az előterjesztő támogatta. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja ezt. 
(Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) 

A bizottság 16 igen szavazattal, 2 ellenében, tartózkodás nélkül támogatta az 5. és a 
10. ajánláspontban foglaltakat. 

A 6. ajánláspontban szintén dr. Varga István képviselő úr tesz javaslatot, amely 
tartalmában összefügg a 8. ajánláspontban foglaltakkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  
A bizottság egyharmada sem támogatta a 6. és a 8. ajánláspontban foglaltakat.  
A 7. ajánláspontban az alkotmányügyi bizottság tesz javaslatot. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, 

aki ellenzi? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás. - Dr. Harangozó Tamás: 
Elnézést, lehet hogy rossz a papírom!)  

A bizottság 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

A 9. pontban szintén az alkotmányügyi bizottság tesz javaslatot. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 11. ajánláspontban dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki 

ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.)  
4 igen szavazattal, 12 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada támogatja. 
A 12. ajánláspontban dr. Varga István képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik. - Dr. Harangozó Tamás: Nem szavaztam.)  

16 igen szavazat, nulla nem, nulla tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
Az ajánlás 13. pontjában szintén dr. Varga István képviselő úr tesz javaslatot. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottság tagjai közül? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.)  
15 igen szavazattal, 2 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság támogatta.  
A 14. ajánláspontban szintén dr. Varga István képviselő úr javaslata található. 

Kérdezem a kormányt. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.)  
15 igen, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság támogatja. 
A 15. pontban szintén Varga István képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatta a 15. ajánláspontban foglaltakat. 
Ajánláspontjaink végére értünk. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudnak-

e olyan ajánláspontról, amelyről kellett volna döntenünk, de nem döntöttünk. (Nem érkezik 
jelzés.) Amennyiben ilyen nincs, a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm helyettes 
államtitkár úrnak a részvételt, és további jó munkát kívánunk neki és munkatársának! 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló T/3525. 
számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatai megvitatása 

Rátérünk 3. napirendi pontunkra: a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
módosításáról szóló T/3525. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslat megtárgyalása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Tóth László helyettes államtitkár urat és 
Szabóné dr. Gáspár Erzsébet jogi szakreferens úrhölgyet.  

Az elnök ügyrendi javaslata 

Tisztelt Bizottság! Mivel a törvényjavaslat előterjesztői között magam is szerepelek, 
de nincs jelen alelnököm… (Laban Jánossal konzultál.) Két ügyrendi lehetőségünk van 
alelnök hiányában. Az egyik, hogy a bizottság az általam tett ügyrendi javaslat alapján úgy 
dönt, hogy előterjesztő létemre vezethetem a bizottsági ülést ennél a napirendnél, vagy 
átadom a bizottság valamelyik tagjának az ülés vezetését.  



-  - 18 

Én megpróbálkoznék az „A” verzió bizottságon történő átszuszakolásával. 
Amennyiben ez kudarcba fullad, akkor nekifutunk a „B” verziónak. 

Határozathozatal az ügyrendi javaslatról 

Ügyrendi javaslatot teszek tehát. Ki az a bizottság tagjai közül, aki elfogadja, hogy a 
szabálysértésekről szóló törvény módosításának egyik előterjesztőjeként levezető elnökként is 
jelen legyen a bizottsági ülésen, tehát vezessem a bizottság ülését? Ki az, aki ezt támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Senki sem jelentkezik.) Magam nem vettem részt a 
szavazásban. A bizottság egyhangúlag támogatta az ügyrendi indítványt. 

Tisztelt Bizottság! A kiosztott, 2011. október 25-ei ajánlásból fogunk dolgozni. 
Elsőként az előterjesztő, azaz én magam, majd a kormány álláspontját fogom kérdezni. Ezt 
követően szavazunk. Ha kérdés merül fel, azt kérném, hogy a szavazás előtt jelezzék ezt a 
szokásunknak megfelelően.  

A 3/1. ajánlási pontról, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén képviselő urak módosítójáról 
előterjesztőként szeretném elmondani, hogy én a szabálysértési törvény módosításának 
parlamenti vitájában is, mind az általános, mind a részletes vitájában elmondtam, hogy ennek 
a módosításnak az irányát támogatom. Belekerült az a pontosítás, amely egyébként a 
hajléktalanellátás és egyáltalán ehhez a szabálysértési tényálláshoz kapcsolódó élethelyzetek 
újbóli szabályozásának irányát jól mutatja. Ekképpen én a magam részéről, az előterjesztők 
részéről támogatom Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén képviselő urak kapcsolódó módosító 
indítványát. 

Kérdezem a tárca álláspontját. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Kormányzati álláspontként támogatjuk a kiegészítő módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a 

képviselő urak javaslatát. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottság 17 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta.  

Ez az egy ajánlási pontunk volt. Nem tudok más olyan ajánlási pontról, amelyről 
döntenünk kellene, de ha önök tudnak, akkor kérem, jelezzék. (Nincs ilyen jelzés.) 
Amennyiben nincs ilyen, akkor megköszönöm a helyettes államtitkár úrnak és 
munkatársnőjének a jelenlétet, és további jó munkát kívánunk nekik. 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról 
és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslat módosító javaslatai 
megtárgyalása 

Át is térünk a negyedik napirendi pontunk tárgyalására, a korhatár előtti öregségi 
nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
T/4663. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalására.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Asztalosné Zupcsán Erikát a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumból, Hulák Zsuzsannát és dr. Pánczél Áron urat. Tisztelt Bizottság! A kiosztott, 
2011. október 21-ei ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőként a kormány álláspontját fogom 
kérdezni, ezt követően szavazunk. Felhívom itt is a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az 
összefüggő ajánlási pontokról együttesen fogunk dönteni.  

Az ajánlásunk 1. pontjában Gúr Nándor és képviselőtársai tesznek javaslatot. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm, 
elnök úr. Elöljáróban szeretném jelezni, hogy kormányálláspont helyett csak tárcaálláspontot 
tudunk képviselni. (Elnök: Jó az.) A válaszunk pedig: nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úrnak adom meg szavazás előtt a szót. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Van több ilyen 

módosító javaslat, és majd a későbbiekben az enyém is lesz, ami egyébként első nekifutásra, 
első ránézésre akár házszabályellenesnek is tűnhet. Ezért inkább most egyszer elmondanám a 
véleményünket, nagyon röviden rögzíteném, és akkor utána ezzel nem fárasztanám a 
bizottságot minden egyes javaslatunknál. 

Azért adtuk be ezt a javaslatot, és nem adtunk be a törvény részleteihez sem jobbító, 
sem egyéb módosító javaslatot, mert az egész megoldást politikailag vállalhatatlannak, 
szakmailag pedig kidolgozatlannak tartjuk, és nem tartjuk elfogadhatónak. Ez utóbbin még 
lehet javítani, és néhány javaslat fog is rajta javítani, ezeket támogatni fogjuk.  

Az 1. pontban az szerepel, hogy ez politikailag és társadalompolitikailag 
vállalhatatlan, és gyakorlatilag sem a költségvetés kapcsán, sem másra nem fog valódi 
megoldást adni. Ezért a törvényjavaslatot érdemi módosítgatás nélkül, úgy, ahogy van, el 
kívánjuk utasítani, és nyilván a módosító javaslataink erről szólnak, hogy magát a szöveget 
kívánjuk elhagyni úgy, ahogy van. Nyilván ez nem egy elegáns és házszabályszerű megoldás, 
de a politikai szándékainkat kifejezi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki az 1. ajánlási pontban 

Gúr Nándor és képviselőtársai javaslatát támogatja. Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, 
aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 14 
ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 2. ajánlási pontban szintén Gúr Nándor és képviselőtársai tesznek javaslatot. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 3. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai tesznek javaslatot. Ez 
tartalmában összefügg a 4. ajánlási pontban foglaltakkal. Kérdezem a tárca álláspontját 
ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Az 5. ajánlási pontban, amely tartalmában összefügg a 33. ajánlási ponttal, Talabér 
Márta és képviselőtársai tesznek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 
A 6. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr és képviselőtársai tesznek 

javaslat. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 7. ajánlási pontban Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony tesz javaslatot 
képviselőtársaival együtt. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

álláspontja: támogatjuk. Itt csak jelezni szeretném, hogy ezt a szociális bizottságban az 
MSZP-s képviselő is támogatta. (Dr. Harangozó Tamás: Itt is!) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, élén az MSZP-s képviselő 

úrral (Derültség.), hogy tudják-e támogatni ezt a javaslatot. (Szavazás.) Ki az, aki nem tudja 
támogatni? (Senki sem jelentkezik.) És ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta a 7. ajánlási pontban foglaltakat. 

A 8. ajánlási pontban Dorosz Dávid képviselő úr és képviselőtársai tesznek javaslatot. 
Kérdezem a tárca álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 9. ajánlási pontban, amely tartalmában összefügg a 10. és a 11. ajánlási pontokkal, 
dr. Szili Katalin képviselő asszony tesz javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 12. ajánlási pontban Dorosz Dávid és képviselőtársai tesznek javaslatot. Kérdezem a 
tárca álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A 12. ajánlási pont tartalmában összefügg a 13., 15. 
és 17. ajánlási pontokkal. Így kérdezem tehát a bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezekkel 
egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

A 14. ajánlási pontban, amely összefügg a 16-ossal, Bertha Szilvia képviselő asszony 
tesz javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 4 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 18. ajánlási pontban Dorosz Dávid és képviselőtársai tesznek javaslatot. Kérdezem a 
tárca álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Az ajánlás 20. pontjában dr. Szili Katalin képviselő asszony tesz javaslatot. Kérdezem 
a tárca álláspontját. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úrnak adom meg a szót, 

parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, itt megragadnám 

a lehetőséget, miután az állomány részéről nagyon sok jelzés érkezik frakciónkhoz, 
pártunkhoz az ország minden részéről, hogy azok a kollégák - és erre szeretnék szakmai 
választ kapni, csak hogy megnyugtathassuk őket és a közvéleményt -, akik jelenleg a 
rendőrség vagy bármelyik rendvédelmi szerv állományában nyugdíjasként főállásban 
dolgoznak, az ő esetükben, ha el tudná mondani pontosan valaki, hogy mi fog velük történni 
január 1-jétől, azt nagyon megköszönném. Ha jól értem, akkor a minimálbér 
tizennyolcszorosáig változatlan jogviszonyban dolgoznak tovább, utána pedig az adóalap 
összevonódik, vagy nem tudom. Tehát hogy ez akkor hogy fog működni? És ha így van, 
ennek a kiszámítása, illetve ennek az előnye, hátránya, körülbelül hogy lehet összegezni, ha 
ezt valaki meg tudná nekem mondani, azt nagyon megköszönném. Tehát egyszerűen 
szeretném megkérdezni: Kis Marcsi, aki ma ott dolgozik a BM-ben vagy a rendőrségen, 
január 2-án mi fog történni vele?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dr. Bognár László főosztályvezető-helyettes úrnak adom meg a 

szót. Parancsoljon! 



-  - 22 

 
DR. BOGNÁR LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Visszakérdeznék, hogy pontosan 

milyen állományról van szó. Amit a képviselő úr kérdez, az gondolom, a reaktivált, tehát a 
hivatásos állományba ez idáig visszatért állományról szól, akik nyugdíjasok voltak, és 
visszajöttek hivatásos állományba, azokkal mi lesz január 1-jén. Tehát nem azok, akik 
közalkalmazottként vagy köztisztviselőként dolgoznak. (Dr. Harangozó Tamás: Mindkettő!) 
Akkor beszéljünk mind a kettőről. 

Akik jelenleg a Hszt. 64. §-a alapján reaktiváltként dolgoznak, azok számára is a 
törvény értelmében december 31-ei fordulónappal rögzítésre kerül a szolgálati nyugdíj. Ha az 
illető 1954-ben vagy előtte született, akkor, azt hiszem, ha (2) bekezdés c) pontja alapján 
elhagyja a testületet a felső korhatár elérése előtt, akkor neki ezt a rögzített nyugdíjat fogják 
folyósítani szolgálati járandóságként addig, amíg eléri a korhatárt.  

Azok, akik ennél fiatalabbak, a korábbi, tehát a reaktiválás előtti emelt összegű 
nyugdíjat fogják kapni a továbbiakban szolgálati járandóságként, és majd, amikor eléri az 
öregségi korhatárt, akkor választhat az akkor megállapított civil nyugdíj és e között. Tehát 
azok a reaktiváltak, akik fiatalok vagy viszonylag fiatalok, azok, ha jövőre vagy két év múlva 
úgy döntenek, hogy elhagyják a testületet, vagy valamiért el kell menniük, azok a 
nyugdíjemelésükkel növelt összeget kapják szolgálati járandóságként.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Akkor pontosítom még egyszer: tehát vannak 

olyan emberek - és most hagyjuk, hogy ez jó-e vagy nem, de így élnek -, hogy kapják a 
fizetésüket a testületnél, és kapják a nyugdíjukat a testületnél. 

 
DR. BOGNÁR LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Vannak. Velük mi lesz január 1-jével? 
 
DR. BOGNÁR LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): A Hszt. 64. §… 
 
ELNÖK: Bocsásson meg, főosztályvezető-helyettes úr, csak a jegyzőkönyv számára 

rögzítsük, amikor átkerül önhöz a szó. Most megadom önnek, parancsoljon! 
 
DR. BOGNÁR LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Elnézést kérek! Tehát akik reaktivált 

nyugdíjasok, azoknak kötelező szüneteltetni a nyugdíjat. Tehát aki reaktivált hivatásos, az 
csak egy fizetést kap most jelenleg. És ez a szabály a jövőben is marad. (Dr. Harangozó 
Tamás: És a közalkalmazottak, köztisztviselők?) Akik pedig közalkalmazottként, 
köztisztviselőként jöttek vissza, jelenleg az a szabály, hogy aki 2008 előtt ment el nyugdíjba, 
annak nincs keresetkorlátozás, aki 2008 után ment el nyugdíjba, annak 18 havi minimálbérnek 
megfelelő összegű keresetkorlátozás van. (Dr. Harangozó Tamás: Ez marad. – Asztalosné 
Zupcsán Erika: Ez ma is így van.) Ez megmarad. Sőt annyira változik, hogy a 2008 előttiekre 
is érvényes lesz a 18 havi keresetkorlátozás.  

 
ELNÖK: Asztalosné Zupcsán Erika. Parancsoljon! 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm. 

Tehát amit ön kérdezett, az a civil nyugdíjszabályok és nem a szolgálati járandóság kérdései. 
Civil nyugdíjszabályok szerint eddig úgy volt és most is úgy van, ha valaki dolgozik, akkor 
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amikor a minimálbér tizennyolcszorosát elérte a jövedelme, abban az esetben a következő 
hónaptól a nyugdíját fel kell függeszteni. És januártól újra indul ez a tizennyolcszoros 
számítási mód. Mivel éves összegről beszélünk, előfordulhat, hogy valaki két hónap alatt 
szerezte meg a minimálbér tizennyolcszorosát, meg az is előfordulhat, hogy csak 
decemberben. Ha decemberben, akkor nem is kell felfüggesztenie a nyugdíját. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr. Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor azt az apróságot, 

hogy a 2008 előtt nyugdíjba mentekre ez nem vonatkozott eddig, ha jól értettem… 
(Asztalosné Zupcsán Erika: Így van!) …, ez most meg fog-e változni? A 2008 előtt nyugdíjba 
vonultaknál is be fog lépni ez a minimálbér tizennyolcszorosa, ha jól értem. 

 
ELNÖK: Asztalosné Zupcsán Erika úrhölgy. Parancsoljon! 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm. 

Valóban, kiegészül ez a szabály. Ez a 2008-ig nyugdíjba vonultakra nem volt érvényes, 
kiterjesztődik, és minden civil állományra igaz lesz.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető asszonynak. (Jelzésre:) Pánczél Áron. 

Parancsoljon! 
 
DR. PÁNCZÉL ÁRON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat, csak azzal a 

kiegészítéssel, hogy fél év átmeneti időt biztosítsunk, tehát jövőre csak a második féléves 
keresetet kell ebbe a minimálbér tizennyolcszorosába, hogy legyen megfelelő felkészülési 
ideje az érintetteknek. (Dr. Harangozó Tamás: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki az, aki a 20. 

ajánláspontban foglaltakat támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Senki sem jelentkezik.) 
Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 

Igen szavazat nélkül, 13 ellenében, 4 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 
támogatta a 20. ajánláspontban foglaltakat.  

A 22. ajánláspontban Bertha Szilvia képviselő asszony tesz javaslatot. Kérdezem a 
főosztályvezető asszonyt. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
4 igen szavazattal, 13 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta.  
A 23. pontban szintén Bertha Szilvia képviselő asszony tesz javaslatot. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 



-  - 24 

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? 

(Szavazás.)  
4 igen, 13 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 26. ajánláspontban szintén Bertha Szilvia képviselő asszony javaslata olvasható. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
2 igen, 13 ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 27. pontban Czunyiné dr. Bertalan Judit és Talabér Márta képviselő asszonyok 

tesznek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: (Dr. Harangozó Tamás: Kérdésem van!) Harangozó Tamás képviselő úrnak 

adom meg a szót, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést a 

bizottság tagjaitól, hogy ennyire elhúzzuk az ülést, de nagyon fontos, mert az emberek várják 
ezeket a válaszokat. Itt szeretném megkérdezni, mert valamennyire összefügg ezzel, hogy 
azok a kollégák, akik idén ősszel például, tehát január 1-jével mennének el nyugdíjba - és 
nyilván már nem nyugdíjba fognak elmenni, merthogy nem lesz ilyenjük -, az ő esetükben a 
98 százalékos büntetőadót hogyan kell értelmezni. Tehát a három hónapos felmondási időre 
vonatkozik-e, egyébként akármi más vonatkozik-e, mert ha jól tudom, eddig a véglegesen 
nyugdíjba vonultak esetében nem is volt alkalmazható a 98 százalékos, de miután ők most 
nem nyugdíjba mennek, ez egy komoly kérdés, nagyon sokakban felmerült, hogy akkor az ő 
végkielégítésükkel, ha van, illetve a felmondási idejükre járó bérrel mi lesz, azt is 
98 százalékos büntetőadóval fogják-e sújtani. És miután tudjuk, hogy mind a honvédelem 
területén, mind a rendészet területén idén is elég komoly racionalizálások zajlottak, hogy 
finoman fogalmazzak, és sok száz ember került utcára, azért ez egy elég komoly kört érint. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a főosztályvezető asszonyt, hogy ki válaszol a képviselő úr 

kérdésére.  
Megadom a szót dr. Bognár László főosztályvezető-helyettes úrnak. 
 
DR. BOGNÁR LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztésben, a módosított 

törvényben több helyen átvezetésre kerül, tehát ahol nyugdíjról beszél a törvény, és ez 
szerintem a 98 százalékos rendelkezésnél is így van - erre most nem készültem, elnézést kérek 
-, ott is belép mellé, hogy szolgálati járandóságra lesz jogosult. Tehát gyakorlatilag ugyanaz 
lesz a jogállása, mint a nyugdíjba vonulásnál.  

Most a 98 százalékos adó alól mentesül az, akinek nyugállományba vonulás miatt 
szűnik meg a jogviszonya. Legjobb emlékezetem szerint… Most ki akartam keresni a 
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törvényben azt a helyet, ahol ezt kiterjeszti azokra is, akik szolgálati járandóságra lesznek 
jogosultak. 

 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Megnyugtató lenne, hogyha 

megtalálná, főosztályvezető-helyettes úr. Ha nem, akkor meg kérnénk, hogy próbálják meg 
orvosolni kapcsolódóval, vagy mi is megtehetjük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 27. ajánlási pontban 

foglaltakat támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 28. pontban Bertha Szilvia képviselő asszony tesz javaslatot, amely összefügg a 30. 
ajánlási pontban foglaltakkal. Kérdezem a tárca álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 4 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 29. pontban Dorosz Dávid, Vágó Gábor és Kaufer Virág képviselők tesznek 
javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Az 31. pontban szintén dr. Dorosz Dávid, Vágó Gábor és Kaufer Virág tesznek 
javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 32. pontban Harangozó Tamás képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca 
álláspontját ezekről. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 2 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 
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A 34. ajánlási pontban Czunyiné dr. Bertalan Judit és képviselőtársai tesznek 
javaslatot. Ez tartalmában összefügg a 35. ajánlási ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 36. ajánlási pontban szintén Czunyiné dr. Bertalan Judit és képviselőtársai tesznek 
javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? 

(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 37. ajánlási pontban, amely összefügg a 38. ponttal, Talabér Márta és Czunyiné dr. 
Bertalan Judit képviselő hölgyek tesznek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta a 37. és 38. ajánlási pontban foglaltakat. 
Ezzel az ajánlási pontjaink végére értünk. Tisztelt Bizottság! Az ülésünk elején egy 

bizottsági módosító javaslatot terjesztettem önök elé, amely kapcsán szintén kell 
tárcaálláspont és szintén kell bizottsági döntés. Öt perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid 
szünet.) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk az ülésünket. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy 
ki az, aki a bizottsági módosító indítványt támogatja. (Jelzésre.) Szavazás előtt megadom a 
szót Harangozó Tamás képviselő úrnak. 

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

olvasom ezt az előterjesztést, megmondom őszintén. Nem tudom, hogy kinek a lelkében 
született meg, és mi a valódi indoka ennek a bizottsági módosítónak.  

Nagyon remélem, hogy nem a mi elnökünk kelt fel így ma reggel, hogy ezt a 
módosítót be kívánja nyújtani. Ha rosszindulatú lennék, azt mondanám, hogy a további 
kicsinyes bosszúállás jelét látjuk a rendőrség teljes állományán. És nem akarok politizálni, de 
ez az előterjesztés egyszerűen nem tűri, hogy ne szóljak néhány politikai szót is.  

Szóval azt értem, hogy a 2006-os októberi események miatt önök mindenféle 
jogszabályi lehetőséget meg kívánnak ragadni ahhoz, hogy jogállami eszközöktől teljesen 
eltérő módon bosszút álljanak rendőrökön. Könyörgöm, ha a Hír TV-nek sikerült 
beazonosítania minden elkövetőt, a lakásukra elmenni, ha a Barikád.hu-nak sikerült feltenni 
az összes fényképet (Rubi Gergely: Nem a Barikád, a Kuruc.info…) a családtagjaikkal, a 
gyerekeikkel együtt a 2006-ban… Vagy akkor Kuruc.info, én ezeket nem tudom, bocsánat, 
elnézést. Ezt a szót, sajnos, vagy hála istennek, nem ismerem annyira jól. Sikerült a 
családtagjaikkal, gyerekeikkel készült fényképeiket, a személyes adataikat feltenni az 
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állítólagos 2006-os rendőri elkövetőknek, akkor legyenek kedvesek a jogállam eszközeivel 
büntetőeljárást indítani vagy indíttatni ellenük, és egyébként pedig a személyiségi jogaikat 
ugyanúgy megvédeni, mint bárki másét.  

Ha nem ez az indok, akkor viszont szeretném mondani, hogy rendészeti-szakmai 
szempontból elképesztő károkat fog okozni, elnök úr, ez a javaslat. Tehát ha az egyébként is 
az utóbbi egy évben-másfél évben láthatóan csökkenő intézkedési kedv - a fiatal állományt 
még azzal fogjuk fenyegetni, ha ő egyébként az élete során szándékos testi sértést elkövet, 
akkor el fogjuk venni a nyugdíját, illetve a nyugdíja helyett kapott szolgálati járandóságát… 
Bántalmazás hivatalos eljárásban - értem, az egyik legcsúnyább ilyen szempontból 
elkövethető bűncselekmény, de azért döntsük már el, hogy a KMB-s tartson rendet a 
településén, vagy ne, a rendőr merjen intézkedni, vagy ne. Számtalan támadás éri az 
állományt, azt gondolom, ha még beletesszük ezeket a javaslatokat, és ha elolvasták 
képviselőtársaim, itt nem arról van szó, hogy az öt évnél súlyosabb bűncselekményeket 
büntetjük, hanem szépen felsorol egy rakás bűncselekményt, még egyszer mondom, 
szándékos testi sértést, öt évet el nem érő szabadságvesztéssel büntetendő szándékos testi 
sértést, amit én értem, hogy nem szabad elkövetni, de melyik rendőr fog merni intézkedni, 
főleg konfliktusos helyzetben, akár egy kocsmai verekedésben vagy bárhol máshol, vagy ott, 
ahol rátámadnak a rendőrre, ha hivatalos eljárásban bántalmazás és a szándékos testi sértésnél 
nemcsak büntetőjogi felelőssége lesz, de még a nyugdíját is elvehetik utána. Szerintem ennek 
beláthatatlanul rossz következményei lesznek, és abszolút nem tudjuk támogatni. 

Másrészt: akkor most szeretném kérdezni, ez a javaslat most a büntető 
törvénykönyvnek egy új szankciója lesz, vagy egyáltalán hogy kerül a csizma az asztalra? Ha 
minden egyes jogkövetkezménye bűncselekmény elkövetésének annak jogerős elítéléséhez és 
annak további büntetőjogi jogkövetkezményeihez kapcsolódik, akkor talán tessék módosítani 
a Btk.-t, és beírni új szankcióként a nyugdíj elvételét vagy a szolgálati járandóság elvételét. Ez 
így szerintem már csak jogalkotási szempontból is nonszensz. De még egyszer kérem nagyon 
nagy tisztelettel az elnök urat és a bizottság fideszes tagjait, hogy vakon ezt a javaslatot így, 
ahogy van, ne szavazzák meg, mert szerintem borzalmas következményei lesznek. 

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

érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a bizottság tagjait a vita lezárását követően, 
hogy ki az, aki a bizottsági módosító javaslatot támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 

13 igen, 2 ellenében, 2 tartózkodással a bizottság a bizottsági módosítót támogatta. 
Tisztelt Bizottság! Napirendjeink végére értünk. A kedves vendégeinknek a részvételét 

köszönjük, további jó munkát kívánunk nekik! A bizottság ülését bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)  
  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Podmaniczki Ildikó 

 


