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Napirendi javaslat 
 

 
1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10048. szám) 
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke 

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
Ágh Péter (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Tamás Barnabásnak (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
   
 

Megjelentek  

Dr. Pálfi Kinga osztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 18 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. 14 fő személyesen van jelen, 
ketten pedig helyettesítési megbízást adtak, így bizottságunk 16 fővel határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki 
az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10048. szám) 
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérünk ennek megtárgyalására. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/10048. számú 
törvényjavaslat általános vitája.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
asszonyt és dr. Pálfi Kinga osztályvezetőt a Belügyminisztériumból. 

Felkérem államtitkár asszonyt, hogy foglalja össze röviden a törvényjavaslatot. 
Parancsoljon! 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A köztisztviselők, kormánytisztviselők 
jogállásáról szóló törvény egy olyan módosítást tartalmaz, amely most már a tisztelt Ház előtt 
van, amely a magyar köztisztviselői kar elnökével és főtitkárával kapcsolatos módosításokat 
tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a törvények összhangja és a rendvédelmi kar, illetve a 
köztisztviselői kar közötti párhuzamosságok és azonosságok megteremtése elvárás, ezért a 
Magyar Rendvédelmi Karral kapcsolatban is hasonló vagy ugyanazon szabályokat teremti 
meg a tervezet, amelyek a köztisztviselői kar vonatkozásában is most a parlament előtt 
vannak. 

Ez az elnök függetlenségét, illetve az elnök bérét rendező szabály, a főtitkár a jövőben 
nem választott, hanem alkalmazási jogkörben látja el feladatait. Az adatok nyilvántartásával 
kapcsolatban bővíti a nyilvántartandó adatok körét, és az MRK részére ugyanúgy, mint ahogy 
a köztisztviselői karnál, megenged bizonyos juttatásokat. Ezen túlmenően az önök előtt lévő 
törvényjavaslat a köztársasági elnök döntése ellen jogorvoslat lehetőségét teremti meg a 
tábornokok jogviszonyával kapcsolatban. A rendelkezési állománnyal kapcsolatban tartalmaz 
módosítást, ami a felmentési tilalom alatt állók, ám de már a rendelkezési állományban sem 
tarthatók helyzetét kívánja rendezni oly módon, hogy lehetővé teszi ezen esetekben a 
rendelkezési állományban való tartást a tilalom megszűnéséig. 

A pályakezdők bérminimumával kapcsolatban tartalmaz még a tervezet egy 
mondatnyi kiegészítést. Azoknál a hivatásos állományúaknál, akik nem rendelkeznek 
megfelelő képesítéssel, és ezért a rendvédelmi oktatás keretében még az iskolapadban ülnek, 
itt megengedi, hogy a kötelező bérminimum alatt maradjon az illetményük mindaddig, amíg 
beosztásba nem kerülnek. Tehát ez csak az iskolásokra vonatkozik. 

A járandóság, illetve a nyugdíj bejelentésével kapcsolatban is tartalmaz egy szabályt, 
hasonlóan más jogállási törvényekhez. Itt is bevezetésre kerül, hogy nemcsak önkéntes 
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bevallás alapján jelzi az érintett a Nyugdíjfolyósító felé, ha más jogviszonyt létesít, hanem a 
munkáltató kötelezettségévé teszi ennek a Nyugdíjfolyósító felé történő bejelentését. 

Kérem, hogy támogassák javaslatunkat. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. Juhász Ferenc 

képviselő úré a szó. Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 
Asszony! Akkor, amikor a Magyar Rendvédelmi Kar létrehozásáról volt szó, felvetettük, 
hogy maga a kezdeményezés nem azt a célt szolgálja-e, hogy hogyan lehetne regulázni az 
egyébként önkéntesen szerveződő szakszervezeteket ezen a területen, mert nyilvánvalóan az a 
törekvés látszott, hogy ennek a szervezetnek és intézménynek a létrehozása egészen 
bizonyosan ilyen következményekkel is jár, és hogy - hogyan is fogalmazzak - nem esik 
nehezére a Belügyminisztériumnak ilyen javaslatot megfogalmazni. 

Most azonban a mostani javaslat még inkább azt támasztja alá, hogy itt valami egészen 
furcsa dologról van szó. A belügyminiszter diszkrecionális jogává teszi, hogy támogatja-e a 
működést vagy sem. Kérdezem, hogy miért. Tehát miért nem lehet ennek a működéséhez egy 
normális, törvényben rögzített eljáráson alapuló támogatási rendszert biztosítani? 

A főtitkárt kiveszi a javadalmazott vagy éppen a munkaviszony végzése alól 
felmentett körből, és azt mondja, hogy most már innentől kezdve végzi a maga 
munkaviszonyát, miközben a feladatai nem változnak most utólag. Kérdezem, hogy miért. 

Nem kívánva ismételten szót kérni, azt mondom, hogy ezek olyanfajta jelzések és 
olyanfajta üzenetek, amelyek egyértelműen arról szólnak, hogy a Belügyminisztérium 
vezetésének kiszolgálását és mindenféle körülmények között történő támogatását célozza 
maga az intézmény, és ha ezt nem teszi meg, akkor egyébként pénzzel, paripával, fegyverrel 
arra kényszerítik, hogy ezt a későbbiekben tegye meg. Ez összességében nem helyes az én 
álláspontom szerint, éppen ezért mi módosító javaslatokat is fogunk a javaslathoz benyújtani. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) válaszai 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Sajnálom, hogy nem abban a rendben kerül a bizottság elé 
két törvényjavaslat, ahogy az történt ma délelőtt a foglalkoztatási bizottságban. A 
foglalkoztatási bizottság pontosan előttünk tárgyalta a Kttv. módosítását, amely a magyar 
köztisztviselői karral kapcsolatos módosító indítványt tartalmazza. Ezt csak azért sajnálom, 
mert akkor abszolút látható lenne, hogy ugyanazokat a módosításokat tartalmazza a Hszt., 
mint ami a köztisztviselői karral is kapcsolatos. 

Tehát nem a belügyminiszternek adja meg a jogot, hanem a miniszternek adja meg a 
jogot, ott éppen annak a miniszternek, aki most a közigazgatási és igazságügyi miniszternek 
adja meg ugyanezt a jogosítványt a támogatás vonatkozásában, mint amit megkap a 
belügyminiszter a rendvédelmi kar vonatkozásában. 

Ez egy lehetőség. Tehát erre csak azt tudom mondani, hogy nem a belügyminiszter 
van privilegizált helyzetben, hanem a karral kapcsolatos teendőket, feladatokat ellátó 
miniszter, jelen esetben a Hszt.-ben a belügyminiszter. 

Nem a főtitkárt emeli ki. A főtitkárra is tartalmaz szabályokat, a kar elnökét 
függetleníti, ugyanúgy, ahogy függetleníti a köztisztviselői kar elnökét is a Kttv. módosító 
javaslata.  
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Az volt a cél, hogy a tisztségviselők körülbelül ugyanabban a helyzetben legyenek 
mindkét kar vonatkozásában. Miután a Kttv. függetleníti a kar elnökét, ezért a Hszt. is 
függetleníti a rendvédelmi kar elnökét oly módon, hogy rendelkezési állományba kerül. 

A főtitkárral kapcsolatban azt mondja a Kttv. módosító javaslata, hogy az elnök nevezi 
ki, a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja, ez azt jelenti, hogy a kar alkalmazottja a 
főtitkár. Ezért minden bizonnyal csak a munka törvénykönyve fog rá vonatkozni, mert más 
megoldás nem lehetséges. Ugyanezt mondjuk mi is azzal, hogy az MRK vonatkozásában a 
főtitkár már megválasztásra került, ellentétben az MKK-val, tehát mi azt mondjuk, hogy van 
egy átmeneti szabályunk, a már megválasztott főtitkár most addig, amíg a mandátuma le nem 
jár, ellátja feladatait ezekkel a szabályokkal, és akkor, amikor a mandátuma lejár, akkor 
ugyanúgy, ahogy a Kttv. alapján történik, a Hszt. alapján, illetve az MRK vonatkozásában is 
az elnök fogja alkalmazni a főtitkárt, tehát az MRK alkalmazottja lesz. Köszönöm szépen. 
(Megérkezik az ülésre Tamás Barnabás.) 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, az általános vitára alkalmasságról kell döntenünk. 
Bizottságunk 15 fő személyes megjelenésére nőtt.  Kérdezem, hogy ki az, aki a T/10048. 
számú törvénymódosító javaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Nincs jelzés.) 

14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta. 
Napirendi pontjaink végére értünk. További jó munkát kívánok mindenkinek! 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 30 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


