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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi 
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Önkormányzati bizottsága, valamint Nemzetbiztonsági bizottsága megvitatta a fegyveres és 
rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/12678. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/12678/6-10. számú 
módosító javaslatokat. 
 
 
 A törvényjavaslat 33-40. §-ainak (az Alkotmány 40/A. §-ában foglaltak alapján), 
továbbá a 42. §-ának (az Alkotmány 19/D. §-ára, 19/E. § (1)-(3) bekezdéseire és 35. §-ára 
figyelemmel), és az azokhoz benyújtott módosító javaslatoknak (kapcsolódó módosító 
javaslatoknak) az elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának az 
„igen” szavazata szükséges. 
 
 
_____________________ 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 32. §-ának (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
 ”(3) A szakszervezet kérésére a (2) bekezdés alapján járó munkaidő-
kedvezményből fel nem használt időtartamot, de legfeljebb a munkaidő-kedvezmény 
felét a szervezeti egység köteles pénzben megváltani. A hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságok esetében a helyben fel nem használt munkaidő-kedvezményt országosan 
össze kell vonni és az érintett önkormányzatoknak a pénzbeli megváltás összegét az 
érintett szakszervezet számlájára kell átutalni. A pénzbeni megváltást a szakszervezeti 
tisztségviselő előző naptári évi átlagkeresete alapján kell megállapítani és havonta kell 
kifizetni a szakszervezet részére. Ez a pénzösszeg kizárólag érdekvédelmi tevékenységgel 
összefüggő célra használható fel.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Hszt.) 43. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "3. § (1) A Hszt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) A más szervnél teljesített szolgálat megszüntetésére az (1) bekezdés szerinti 
megállapodásban foglaltak alapján, illetve a más szerv vezetőjének kezdeményezésére, 
valamint a hivatásos állomány tagjának méltányolható kérelme alapján kerülhet sor. A 
vezénylés megszüntetése esetén a hivatásos állomány tagja részére a fegyveres szerv  
valamely szervezeti egységénél a végzettségének, képzettségének és rendfokozatának 
megfelelő, de legalább a vezénylést megelőző beosztásával azonos szolgálati beosztást kell 
biztosítani. Amennyiben a hivatásos állomány tagjának ilyen beosztás nem biztosítható – de 
[ettől az időponttól] a vezénylés megszüntetésétől számított [1] egy éven belül [az várható] 
ez lehetővé válhat – [akkor] egyetértésével rendelkezési állományba helyezhető. Ebben az 
esetben az érintettet a vezénylést megelőző szolgálati beosztásának megfelelően kell besorolni 
és részére az adott beosztásból eredő korábbi pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/10/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében a Hszt. 56. § (1) 
bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) A Hszt. 56. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
 
 /A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya - a (3) és (5) bekezdésben foglalt 
korlátozás figyelembevételével - felmentéssel akkor szüntethető meg, ha/ 
 
 „d) berendelés, más szervhez vezénylés, illetve nemzetközi szervezetnél végzett 
tevékenység megszűnése után [a] részére végzettségének, képzettségének és rendfokozatának 
megfelelő beosztás nem biztosítható és rendelkezési állományba sem helyezhető.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/10/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 11. §-ában a Hszt. 119. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "11. § A Hszt. 119. §-nak (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „(3) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 485/A. §-
ában meghatározott esetben a büntető jogszabályok alkalmazása szempontjából katonának 
[Btk. 122. § (1) bek.] tekintendő hivatásos állomány tagjának katonai vétségét fegyelmi 
eljárásban kell elbírálni. Amennyiben a folyamatban lévő fegyelmi eljárás tárgyát képező 
cselekmény katonai vétséget is megvalósít, és a katonai ügyész határozata ellen nem 
jelentettek be panaszt, illetve a panaszt elutasították, – a Be. 485/A. §-a szabályaira 
figyelemmel – a fegyelmi eljárást a katonai vétség tárgyában kell továbbfolytatni és az érdemi 
döntést meghozni. Ebben az esetben a büntetőeljárás során végrehajtott eljárási 
cselekményeket a fegyelmi eljárásban nem kell megismételni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/10/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 18. § (2) bekezdésében a Hszt. 182. § (8) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Hszt. 182. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(8) A hivatásos állomány azon tagjának, aki a szolgálati nyugdíjra jogosultsághoz 
szükséges, az [182. §] (1) bekezdésében meghatározott 25 év tényleges szolgálati időt 
megszerzi, a szolgálati nyugdíja összegét – annak folyósítása nélkül 6 hónapon belül – 
hivatalból meg kell állapítani. 
 
 (9) A szolgálati nyugdíj összegének megállapítása alapján a hivatásos állományú nem 
minősül nyugdíjasnak. 
 
 (10) Ha a hivatásos állomány tagja szolgálati nyugdíjának (1) bekezdés szerinti 
rögzítését követően legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, a szolgálati viszonyának 
megszüntetésekor kiszámított szolgálati nyugdíj helyett – amennyiben ez számára kedvezőbb 
– választhatja az (1) bekezdés szerint rögzített nyugdíjának az évenkénti emelésekkel növelt 
összegét.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/10/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 21. §-ában a Hszt. 245/H. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /21. § A Hszt. 245/H. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) A [B]budapesti [R]rendőr[–]főkapitány és a [F]fővárosi [T]tűzoltóparancsnok 
beosztási illetménye az illetményalap 8,3-szorosa." 
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Indokolás: Lásd a T/12678/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában a Hszt. 247. § (1) 
bekezdése c) és e) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /23. § A Hszt. 247. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (1) A fejezet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél az állományilletékes 
parancsnok:/ 
 
 "c) megyei (budapesti) rendőr[-]főkapitány, és a vele azonos jogállású szervek 
vezetői," 
 
 "e) [F]fővárosi [P]polgári [V]védelmi igazgató," 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésében a Hszt. 248. § d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "24. § (1) A Hszt. 248. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a 
következő e) ponttal egészül ki: 
 
 /A belügyminiszter a fegyveres szerv hivatásos állományú tagját határozott vagy 
határozatlan időre - beleegyezésével - a Belügyminisztériumba, illetve a rendvédelmi oktatási 
intézményekbe szolgálatteljesítésre berendelheti. A berendeléssel betölthető szolgálati 
beosztásokat a miniszter határozza meg. A berendeltre a 43-44. §-ok szabályait a következő 
eltérésekkel kell alkalmazni:/ 
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 „d) a berendelés megszüntetése után – ha az nem fegyelmi okból vagy alkalmatlanság 
miatt történt – az érintett részére az eredeti fegyveres szerv szervezeti egységénél a 
végzettségének, képzettségének és rendfokozatának megfelelő, de legalább a berendelést 
megelőző besorolásával azonos szolgálati beosztást kell biztosítani. Amennyiben ilyen 
beosztás nem biztosítható – de [1] egy éven belül az várható – akkor egyetértésével 
rendelkezési állományba helyezhető. Ebben az esetben az érintett a berendelését megelőző 
szolgálati beosztásának megfelelően kell besorolni és részére az adott beosztásból eredő 
pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/10/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

9.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésében a Hszt. 258. § (1) 
bekezdésének a következő tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja: 
 
 /26. § (1) A Hszt. 258. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
 "„(1) Rendőri szolgálati viszony – a 37. § (1) bekezdésében és a 245/B. §-ban 
meghatározott feltételeken túl – akkor létesíthető, illetve tartható fenn, ha a jelentkező (a 
hivatásos állományú) életvitele kifogástalan, és a szolgálat törvényes és befolyástól mentes 
ellátását veszélyeztető körülmény nem áll fenn, továbbá a jelentkező írásban hozzájárul, hogy 
a felvételt megelőzően, illetve a hivatásos szolgálata alatt a fegyveres szerv és az ellenőrzés 
során a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (a továbbiakban: RSZVSZ) életvitelét a (2) 
bekezdésben meghatározottakra kiterjedően ellenőrizze (biztonsági ellenőrzés); illetve a 7. 
számú mellékletben meghatározott adatain túl kezelje a bűnügyi személyes adatait.” 
 
 [a) 7. számú mellékletben meghatározott adatain túl kezelje a bűnügyi személyes 
adatait, 
 
 b) életvitelét, lakó, valamint családi környezetét és körülményeit a (2) 
bekezdésben meghatározottakra kiterjedően ellenőrizze (biztonsági ellenőrzés).”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/10/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésében a Hszt. 258. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Hszt. 258. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) 
bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:/ 
 
 "(5) Ha a jelentkezés[t] alapján a hivatásos szolgálati viszony nem jön létre, illetve a 
szolgálati viszony megszűnik, akkor az (1) bekezdés b) pontjában előírt biztonsági ellenőrzés 
során szerzett adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni." 
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Indokolás: Lásd a T/12678/10/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11.  Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 27. §-ában a Hszt. 258/A. §-
ának a következő tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
258/A. § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "27. § A Hszt. 258/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „258/A. § (1) A 258. §-ban meghatározott követelményeknek való megfelelés 
megállapítását célzó biztonsági ellenőrzést, külön jogszabályban meghatározottak szerint a 
szolgálati jogviszonyt létesíteni kívánó fegyveres szerv, a szolgálati viszony fennállása alatti 
ellenőrzést az állományilletékes parancsnok kezdeményezésére a fegyveres szerv és az 
RSZVSZ közösen végzi. 
 
 [(2) A biztonsági ellenőrzés elrendelésére a felvételt megelőzően az illetékes 
miniszter által meghatározott szerv, a szolgálati viszony fennállása alatt az 
állományilletékes parancsnok jogosult.] 
 
 [(3)] (2) A szolgálati viszony fennállása alatt a biztonsági ellenőrzést – kivéve a 
törvényben a fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek ellenőrzését –, az illetékes 
miniszter által meghatározott beosztásokban legalább ötévente végre kell hajtani. Soron 
kívüli, illetve más beosztásban levők ellenőrzésére akkor kell intézkedni, ha az 
állományilletékes parancsnok tudomására jutott adatokból kifogásolható életvitelre, vagy a 
törvényes és befolyásolástól mentes szolgálatellátást veszélyeztető körülményre lehet 
következtetni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 30. § a Hszt. 328. § (1) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 "30. § A Hszt. 328. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati viszonyban 
ténylegesen eltöltött időnek kell tekinteni a sor-, a tartalékos, a póttartalékos, a továbbszolgáló 
és a szerződéses katonai, a fegyveres szerveknél, valamint a Magyar Honvédségnél hivatásos 
szolgálati, továbbá a katonai és rendvédelmi oktatási intézményeknél 1998. január 1-jét 
megelőzően hallgatói (növendéki) viszonyban töltött időt.”" 
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Indokolás: Lásd a T/12678/9/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében a Hszt. 
342. § (1) bekezdése f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(1) A Hszt. 342. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:/ 
 
 /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:/ 
 
 "„f) A 258. §-ban meghatározott biztonsági ellenőrzés végrehajtásának szabályait, 
amelyet a rendelet kihirdetése előtt köteles a Magyar Országgyűlés Rendészeti Bizottságához 
véleményezés céljából benyújtani.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[(2) A Hszt. 342. §-ának (2) bekezdése az alábbi o) ponttal egészül ki: 
 
 [Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény hatálybalépését követő 6 
hónapon belül, a törvény alapján rendeletben részletesen szabályozza:] 
 
 „o) a felügyelete alá tartozó képzések, továbbképzések, valamint a rendészeti 
szakvizsga rendjét.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/10/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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15.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésében a 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 54. § j) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /(2) Az Rtv. 54. §-a a következő j) ponttal egészül ki:/ 
 
 /A rendőr lőfegyvert használhat/ 
 
 "j) az elfogott, bűncselekmény elkövetése miatt őrizetbe vett, vagy bírói döntés alapján 
[fogvatartott] fogva tartott személy erőszakos kiszabadításának megakadályozására, az azt 
megkísérlővel szemben." 
 

Megjegyzés: a fenti módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának az „igen” szavazata szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/12678/9/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 40. §-ában a Vám- és 
Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 26. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "40. § A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 26. §-ának (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A felhatalmazott szervek vezetői az ügyész jóváhagyásával a kétévi vagy ennél 
súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő, szándékos bűncselekmény felderítése érdekében 
az üggyel összefüggő adatok szolgáltatását igényelhetik az adóhatóságtól, a szolgáltatást 
nyújtó postai[-], elektronikus hírközlési szolgáltatótól, az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó 
adatot kezelő szervtől, továbbá a banktitoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak és egyéb 
üzleti titoknak minősülő adatot kezelő szervtől. A felhatalmazott szervek az adatszolgáltatás 
teljesítésére határidőt jelölhetnek meg. Az adatszolgáltatás ingyenes és nem tagadható meg. 
Az így kapott információ csak a megjelölt célra használható fel.”" 
 

Megjegyzés: a fenti módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának az „igen” szavazata szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/12678/9/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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17.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 43. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) E törvény 18. §-ában szabályozott szolgálati nyugdíj összegének megállapítására 
vonatkozó rendelkezést, azon hivatásos állományúak esetében, akik e törvény [hatályba 
lépésekor] hatálybalépésekor már elérték, vagy meghaladták a 25 éves szolgálati idejüket, 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy e törvény hatálybalépésekor megszerzett szolgálati 
idejük szerint kell megállapítani a szolgálati nyugdíjuk összegét." 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/9/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - - a Rendészeti biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Nemzetbiztonsági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

18.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 43. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(6) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza a felügyelete 
alá tartozó képzések, továbbképzések, valamint a rendészeti szakvizsga rendjét." 
 

Indokolás: Lásd a T/12678/10/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. december 8. 
 
 
 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

Dr. Kövér László s.k., 
a Nemzetbiztonsági 

 bizottság elnöke 
 
 
 


