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Bizottsági, ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18107 . számon előterjesztett, A fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi LX111. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 28-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 .
§ (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta a Belügyminisztérium vezető tanácsosának a
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolását . Az Előterjesztő képviselője
elmondta, hogy a törvényjavaslat benyújtását megelőzően szakmai konzultációt
folytattak a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó érdekképviseleti
szervekkel. Kihangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat célja egy új illetményelem
(szolgálati időpótlék, korpótlék) bevezetése, amely az eddigieknél nagyobb
mértékben preferálja a hosszabb szolgálati idővel rendelkezőket. Az Előterjesztő
kiemelte továbbá, hogy a Hszt . módosítását az elmúlt években történt változások,
és a törvény végrehajtásának gyakorlati tapasztalatai is egyaránt indokolják,
amelyek alapvetően nem igényelnek többletköltséget .

Bizottsáizi ajánlás



A bizottság többsége tudomásul vette az Előterjesztő képviselőjének
szóbeli kiegészítését és általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot .

A kisebbségi vélemény képviselői részéről kérdés hangzott el az
Előterjesztőhöz arra vonatkozóan, hogy miért nem az illetményalapot kívánják
emelni, illetve miért kívánnak egy új pótlékot bevezetni . E vélemény képviselői
rákérdeztek arra is, hogy mi rejlik azon kormányzati szándék mögött, hogy a
törvényjavaslat személyi hatálya csak a rendőrségre és a határőrségre terjed ki,
valamint, hogy a törvényjavaslat szerinti pótlék nyugdíjalapot képez-e .

A kisebbségi vélemény képviselői sem az Előterjesztést, sem a hozzáfűzött
szóbeli kiegészítést nem tartják meggyőzőnek és a törvényjavaslatot nem tartják
általános vitára alkalmasnak .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (12i,
On, 4t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . november 28 .

Szászfalvi L'szló
a bizottság elnöke
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