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Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

ajánlása
a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények

módosításáról szóló T/12678 . számú törvényjavaslat

záró vitájához

(Együtt kezelendő a T/12678/13 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi
bizottság) megvitatta a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló, T/12678/13 . számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz
benyújtott T/12678114/1-12. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat .

Az egységes javaslat 32-39. ~-ainak (az Alkotmány 40/A . ~-ában foglaltak alapján),
továbbá a 41. ~-ának (az Alkotmány 19/D . §-ára, 19/E.~ (1)-(3)bekezdéseire és 35 . e-ára
fittyelemmel), és az azokhoz benyújtott módosító javaslatoknak (kapcsolódó módosító
javaslatoknak) az elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának az
„igen" szavazata szükséges .

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1 . §-a felvezető szövegének a következő
módosítását javasolja :

"1 . § A [Hszt.] fegyveres szervek hivatásos állományú taftjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII . törvény (a továbbiakban : Hszt.) 42. §-ának (2) bekezdése a következő
i) ponttal egészül ki :

/Hivatásos szolgálat a fegyveres szerven kívül a következő szerveknél teljesíthető :/
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„i) az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott, illetve az
Európai Unió vagy a NATO szervezeteinél nemzetközi együttműködés keretében vállalt
misszió tagjaként.""

Indokolás : Lásd a T/12678/14/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot . - az Alkotmányügyi biz . támogatja

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. §-ában a Hszt. 44 . (1) bekezdése j)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/3 . § A Hszt. 44. §-nak (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki :/

/A fegyveres szerv személyi állományába tartozó, de a fegyveres szervnél szolgálati
beosztást be nem töltő személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a
fegyveres szerv rendelkezési állományába tartozik:/

"j) akinek a részére a más szervhez vezénylés, illetve berendelés megszüntetését
követően a 43 . § (4) bekezdés, illetve a 248 . § d) pontja szerinti beosztás nem biztosítható,
más beosztásba helyezéséig, de legfeljebb [1] egy évig."

Indokolás : Lásd a T/12678/14/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 5 . § (2) bekezdésében a Hszt . 56 . § (2)
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja :

/(2) A Hszt. 56. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :/

/A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni,
hal

"a) minősítése, egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota alapján, illetve - ha ez feltétel
- nemzetbiztonsági szempontból beosztásának ellátására, valamint a 258 . § [(3)] (4)
bekezdésben meghatározott okból hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált,"

Indokolás : Lásd a T/12678/14/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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4 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 10. §-ában a Hszt. 119 . § (3) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

/10. § A Hszt. 119 . §-nak (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(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/12678/14/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot .- az Alkotmányügyi biz . támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 15. §-a felvezető szövegének a következő
módosítását javasolja :

"15 . § A Hszt . 145 . §-ának [a] (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :"

Indokolás : Lásd a T11267811415 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 22. §-ában a Hszt . 247 . § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"22. § (1) A Hszt. 247. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A fejezet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél az állományilletékes parancsnok :
a) országos parancsnok,
b) főigazgató,
c) megyei (budapesti) rendőrfőkapitány, és a vele azonos jogállású szervek vezetői,
d) határőr igazgató,
e) fővárosi polgári védelmi igazgatói
f) megyei katasztrófavédelmi igazgató,
g) önkormányzati tűzoltóparancsnok,
h) városi (kerületi) rendőrkapitány,
i) határőr kirendeltségvezető[,] ""
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Indokolás : Lásd a T/12678/14/6 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz . támogatja

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 23 . §-a felvezető szövegének és ezen §-ban a
Hszt. 248 . § (1) bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja :

"23 . § [(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 ./

„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 egy éven belül az várható - akkor egyetértésével rendelkezési
állományba helyezhető . Ebben az esetben az érintett et a berendelését megelőző szolgálati
beosztásának megfelelően kell besorolni és részére az adott beosztásból eredő pótlékok
nélküli illetményt kell folyósítani ."

„e) Ha a hivatásos állomány tagja számára a d) pont szerinti szolgálati beosztás nem
biztosítható, illetve alacsonyabb beosztást nem fogad el és rendelkezési állományba
helyezésére sem kerül sor, akkor az érintett szolgálati viszonyát az 56. § rendelkezései alapján
felmentéssel meg kell szüntetni .""

Megjegyzés : az egységes javaslat 23 . §-ában tévesen szerepel az (1) bekezdés jelölés, ennek a §-nak nincs
több bekezdése, ezért az (1) bekezdés jelölés elhagyása szükséges .

Indokolás : Lásd a T/12678/14/7 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz . támogatja

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 24 . §-ában a Hszt . 254. § (2) bekezdése a)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/24. § A Hszt . 254. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés
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lA 104. §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját az
illetményalap százalékában pótlékok illetik meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék
mértéke alsó és felső határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét az érintett
munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell meghatározni.
A pótlékok mértéke :/

"a) egy hónapra számítva :

Indokolás : Lásd a T/12678/14/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot. - az Alkotmányügyi biz . támogatja

9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 25. §-a helyébe - a Hszt. 258 . § (1) és (4)
bekezdését érintően - a következő rendelkezést javasolja :

/25. § (1) A Hszt. 258. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : /

Rendőri szolgálati viszony - a 37. § (1) bekezdésében és a 2458 . §-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 .]

(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) életvitele kifogástalan és a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátását
veszélyeztető körülmény nem áll fenn, továbbá

b) írásban hozzájárul

- különleges bevetési pótlék 100-150%
- lovasjárőri pótlék 25
- kutyavezetői pótlék 20
- gépjárművezetői pótlék 13 %
- különleges gépjárművezetői pótlék 25%
- díszelgési pótlék 25%
- hajóvezetői pótlék 20
- nyomozói pótlék 20
- zenekari pótlék 10%
- nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, illetőleg mérgezésnek, 45%
valamint biológiai anyag feldolgozása közben fertőzés
veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótléka
- veszélyes tűzoltói beosztás pótléka 45%
- a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (a továbbiakban : 30%
RSZVSZ) állománya belső ellenőrzési pótléka ."
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ba) a 7. számú mellékletben meghatározott személyes adatai és bűnügyi személyes
adatai kezeléséhez,

bb) életvitele kifogástalanságának a felvételét megelőzően és a szolgálati viszony
tartama alatt a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti ellenőrzéséhez (biztonsági
ellenőrzés) .""

/(2) A Hszt. 258 . §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)
bekezdés számozása (6) bekezdésre változik :/

"(3) A biztonsági ellenőrzés során az ellenőrzést folytató fegyveres szerv és az
RSZVSZ kezelheti az ellenőrzöttel egy háztarásban élők nevét, a vele fennálló kapcsolatuk
jellegét, valamint a közeli hozzátartozói nevét, lakcímét, illetve tartózkodási helyét .

[(4) Ha a 258/A. § alapján elrendelt biztonsági ellenőrzés megállapítja, hogy az
életvítel kifogásolható, vagy a törvényes és befolyástól mentes szolgálatellátást
veszélyeztető körülmény áll fenn,

a) a felvételt el kell utasítani, illetőleg
b) a hivatásos állományú szolgálati viszonyát - feltéve, hogy 30 napon belül a
kifogásolt életvitelt nem változtatja meg, illetve a törvényes és befolyástól mentes

szolgálatellátást veszélyeztető körülményt nem szünteti meg - alkalmatlanság miatt
felmentéssel meg kell szüntetni .]

(4) Ha a 258/A. ~ alapján elrendelt biztonsági ellenőrzés megállapítja, hogy az életvitel
kifogásolható és a törvényes, befolyástól mentes szolgálatellátást veszélyeztető körülmény áll
fenn, a felvételt el kell utasítani, illetőleg a hivatásos állományú szolgálati viszonyát - feltéve,
hogy 30 napon belül a kifogásolt életvitelt nem változtatja meg, illetve a törvényes és
befolyástól mentes szolgálatellátást veszélyeztető körülményt nem szünteti meg -
alkalmatlanság miatt felmentéssel meg kell szüntetni .

(5) Ha a jelentkezés 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 ."

Indokolás: Lásd a T/12678/14/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot : - az Alkotmányügyi biz . támogatta

10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 26. §-ában a Hszt. 258/A. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/26. § 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 a fegyveres szerv és az RSZVSZ közösen végzi .
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(2) A biztonsági ellenőrzés elrendelésére a felvételt megelőzően az illetékes miniszter
által meghatározott szerv, a szolgálati viszony fennállása alatt az állományilletékes
parancsnokjogosult .

(3) A szolgálati viszony fennállása alatt a biztonsági ellenőrzést 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/12678/14/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítói avaslatot:- az Alkotmányügyi biz . támogatja

11. Az Előterjesztő az egységes javaslat 28. §-ában a Hszt. 293. § (1) bekezdésének
a következő módosítását javasolja :

/28 . § (1) A Hszt. 293 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:/

"(1) A 292 . §-ban meghatározott pótlékon felül a hivatásos állomány tagját az
illetményalap százalékában meghatározva pótlékok illetik meg . Azon illetménypótlékoknál,
ahol a pótlék mértéke alsó és felső határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét
az érintett munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell
meghatározni .

A pótlék mértéke :
Egy hónapra számítva :

A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz . támogatja

Indokolás : Lásd a T/12678/11 . számú módosító javaslat
indokolását.

- személyi pótlék 50-100
- tanácsosi pótlék 50
- főtanácsosi pótlék 100
- gépjárművezetői pótlék 13

- a 285 . § (2) bekezdésében meghatározott szerv állományának
pótléka[ :] 30
Teljesített óránként :
- délutáni pótlék 0,25
- éjszakai pótlék 0,5
- készenléti pótlék 0,25
- akciószolgálati pótlék 0,5
Szolgálatonként :
- ügyeleti díj 3,5-7,4
- egyéb veszélyességi pótlék 2,1 % ."
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12 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 42 . §-ának a következő módosítását
javasolja :

"42. § (1) Ez a törvény [2005. január 1-jén] a kihirdetését követő 15 . napon lép
hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Hszt . 125 . §-ának (2) bekezdése, a 145 . §-ának

(2) bekezdése, a 245/H. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a Budapesti Rendőr-
főkapitányság vezetőjére vonatkozó első francia bekezdés, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII. törvény módosításáról
szóló 1997 . évi CXVI. törvény 3 . §-a, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről szóló 2002. évi LXVI. törvény, és a külföldiek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001 . évi XXXIX. törvény 90. §-a (2) bekezdésének g)
pontja .

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 .
évi XXIII. törvény 1 . §-ának (1) bekezdésében és a 44 . §-ának (1) bekezdésében az Országos
Rendőr-főkapitányság pénzügyi nyomozó szerve megnevezés „Nemzeti Nyomozó Irodára"
módosul .

(3) E törvény alkalmazásában a [7. §, 9. §, 25. §, és 29. §-ában] 6. &, 8 . $, 24.' és 28 .
§-ában meghatározott szabadságra, illetménypótlékra vonatkozó szabályokat 2004 . január 1-
jétől visszamenőleg kell alkalmazni .

(4) E törvény [18] 17 . §-ában szabályozott szolgálati nyugdíj összegének
megállapítására vonatkozó rendelkezést, azon hivatásos állományúak esetében, akik e törvény
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 .

(5) E törvény [19] 18 . §-ában szabályozott özvegyi nyugdíjra vonatkozó rendelkezést
2004. november 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni .

(6) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza a felügyelete
alá tartozó képzések, továbbképzések, valamint a rendészeti szakvizsga rendjét ."

Indokolás : Lásd a T/12678/12. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz . támogatja

Osszeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2005 . február 14 .

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmányügyi

bizottság elnöke
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