
T/18107/19. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Rendészeti bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
 bizottságának 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi LXIII. törvény módosításáról benyújtott 

T/18107. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi 
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), valamint 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a 
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
LXIII. törvény módosításáról T/18107. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/18107/2-3. és 5-18. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Hszt.: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény 
 
 (Az Emberi jogi bizottság ülésén az Előterjesztő tárcaálláspontot közölt.) 
 
 
 

_____________________ 
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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.  
 A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon 
tesszük közzé az ajánlás végén. 

 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.  Filló Pál, Gúr Nándor, Németh Erika, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Rózsa 
Endre képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Hszt. 84. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását, valamint új (3)-(4) bekezdésekkel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "4. § A Hszt. 84. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásokban az (1) bekezdésben 
meghatározottnál hosszabb, de [– egy naptári év átlagában –] heti 48 órát meg nem haladó 
szolgálatteljesítési idő állapítható meg. 
 
 (3) A szolgálatteljesítési idő – a heti szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – több 
heti, de legfeljebb négy havi keretben is meghatározható. 
 
 (4) A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a készenléti jellegű 
beosztásokban a szolgálatteljesítési időt a (2) bekezdésben meghatározott heti 
szolgálatteljesítési időtartam figyelembevételével legfeljebb hat havi keretben is meg lehet 
határozni.”" 
 

T/18107/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Hszt. 99. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /6. § A Hszt. 99.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) [Az illetmény illetménypótlékok nélküli együttes összege nem lehet kevesebb 
a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegénél.] Az illetmény illetménypótlékok 
nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a külön jogszabályban meghatározott, a betöltött 
munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált 
bérminimum összegénél." 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/10., /11., /12. számú módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Hszt. 100. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Hszt. 100. §-ának (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A besorolási osztályok beosztási kategóriákból és ezen belül emelkedő sorszámú 
fizetési fokozatokból állnak. A fizetési fokozatok az adott beosztásban eltöltött szolgálati idő 
tartama alapján emelkednek, amelyekhez növekvő szorzószámok tartoznak. A fizetési 
fokozatba történő előresorolás szempontjából – a gyermek gondozása céljából igénybe vett 
[illetménynélküli] illetmény nélküli szabadság időtartamát kivéve – a 30 napot meghaladó 
[illetménynélküli] illetmény nélküli szabadság időtartama nem vehető figyelembe." 
 

T/18107/13., /14., /15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 11., 13. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/13/1., /14/1., /15/1.  számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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4.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Hszt. 100/B. § b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Hszt. a következő 100/A−100/B. §-sal egészül ki: 
 

100/B. §/ 
 
 "b) országos [parancsnok-helyettes] parancsnokhelyettes esetében a beosztási 
illetmény 50 %-a;" 
 

T/18107/13., /14., /15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 6., 11., 13. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/13/2., /14/2., /15/2. számú módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

5.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Hszt. 116. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Hszt. 116. §-a a következő (3)−(4) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (3) 
bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:/ 
 
 "(3) A hivatásos állomány tagja évente a mindenkori illetményalap 250 %-ának 
megfelelő összegű ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult, amelynek kifizetési [időpontját 
évente a miniszter állapítja meg] időpontja minden év június 1." 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában a Hszt. 183. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /12. § A Hszt. 183. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A szolgálati nyugdíj összegét a szolgálati viszony megszűnését közvetlenül 
megelőző 365 nap (szökőév esetén 366 nap) alatt a szolgálati viszony keretében elért 
illetménynek és [illetményjellegű] illetmény jellegű juttatásoknak a számított személyi 
jövedelemadóval csökkentett összege havi átlaga alapján kell megállapítani." 
 

T/18107/13., /14., /15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 11., 13. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/13/3., /14/3., /15/3. számú módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

7.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 15. § (4) bekezdésében a Hszt. 254. § 
(2) bekezdése b) pontja 5. francia bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A Hszt. 254. § (2) bekezdésének b) pontja ötödik gondolatjeles bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:/ 
 
  "[…A pótlék mértéke:… 
  b) teljesített óránként:] 
 „− tűzszerész pótlék        [15] 20 %”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8.  Tóth András képviselő a törvényjavaslatot új 16. §-sal – a Hszt. 293. § (1) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "16. § A Hszt. 293. §-ának (1) bekezdése az alábbi új gondolatjeles bekezdéssel 
egészül ki: 
 
 „/A pótlék mértéke: 
 Egy hónapra számítva:/ 
 
 – közterületi pótlék 45 %”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Foglalkoztatási biz. ülésén nem ért egyet 
a Rendészeti, Emberi jogi és Költségvetési biz. ülésén egyetért

 
 
 
 

9.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslatot új 16. §-sal – a 
Hszt. 306. §-át érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "16. § A Hszt. 306. §-a a következő új gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:
 
 „/A pótlék mértéke:/ 
 
 – őrzési pótlék havonta 5 %”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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10.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. §-ában a Hszt. 329. § (1) 

bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /16. § A Hszt. 329. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 [A 326. § (1) bekezdésében meghatározott szempontból az alábbiak szerint kell a 
szolgálati viszonyban eltöltött időt számítani:]/ 
 
 "c) 1,2-szeresen a földfelszín alatt szolgálatot teljesítőknek, a fogvatartottakkal 
közvetlenül folyamatosan foglalkozó állomány tagjainak, valamint a fokozott igénybevétellel 
járó beosztásokban szolgálatot teljesítő [végrehajtói feladatokat ellátó] állománynak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 20. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

"20. § 
 

Átmeneti rendelkezések 
 
 
 Az e törvény 4. §-ával megállapított, a Hszt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott 
szolgálatteljesítési idő csökkentése 2008-ig fokozatosan történik, az alábbiak szerint: 
 
 a) 2006. évben éves átlagban heti 52 óra, 
 
 b) 2007. évben éves átlagban heti 50 óra, 
 
 c) 2008. évben éves átlagban heti 48 óra." 
 

T/18107/13., /14., /15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 6., 13. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/13/3., /14/3., /15/3. számú módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12.  Filló Pál, Gúr Nándor, Németh Erika, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Rózsa 

Endre képviselő a törvényjavaslat 20. §-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

"20. §  
 

Átmeneti rendelkezések 
 
 (1) Az e törvény 4. §-ával megállapított, a Hszt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott 
szolgálatteljesítési idő csökkentése 2008-ig fokozatosan történik, az alábbiak szerint: 
 
 a) 2006 évben éves átlagban heti 52 óra, 
 
 b) 2007 évben éves átlagban heti 50 óra, 
 
 c) 2008 évben éves átlagban heti 48 óra. 
 
 (2) A szolgálatteljesítési idő kizárólag a felek írásbeli megállapodása alapján 
haladhatja meg a heti 48 órát." 
 

T/18107/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

13.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 2. számú melléklete „Vezetők 
beosztási illetménytáblázata” című része 2. francia bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

/2. számú melléklet a 2005. évi …………törvényhez 
 

6/B. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez 
 

Vezetők beosztási illetménytáblázata/ 
 
 "- országos parancsnok              az illetményalap 9- szerese, 
 - országos [parancsnok-helyettes] parancsnokhelyettes  az illetményalap 8,5- szerese, 
 - budapesti rendőrfőkapitány, a fővárosi tűzoltó parancsnok, a Vám- és Pénzügyőrség 
Közép-Magyarországi Regionális parancsnoka           az illetményalap 8,3- szerese, 
 - főosztályvezető              az illetményalap 8- szorosa, 
 - főosztályvezető-helyettes             az illetményalap 7,5- szerese, 
 - osztályvezető              az illetményalap 7- szerese”" 
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T/18107/13., /14., /15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 6., 11. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/13/3., /14/3., /15/3. számú módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

14.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 2. számú melléklete „Vezetők 
beosztási illetménytáblázata” című része 3. francia bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

/2. számú melléklet a 2005. évi …………törvényhez 
 

6/B. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez 
 

Vezetők beosztási illetménytáblázata/ 
 
 "- országos parancsnok    az illetményalap 9- szerese, 
 - országos parancsnok-helyettes   az illetményalap 8,5- szerese,  
 - budapesti rendőrfőkapitány, a fővárosi tűzoltó parancsnok, a Vám- és Pénzügyőrség 
Közép-Magyarországi Regionális parancsnoka, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
igazgatói       az illetményalap 8,3- szerese, 
 - főosztályvezető     az illetményalap 8- szorosa, 
 - főosztályvezető-helyettes    az illetményalap 7,5- szerese, 
 - osztályvezető     az illetményalap 7- szerese”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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15.  Varga László és Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 2. számú melléklete 
„Vezetők beosztási illetménytáblázata” című része 3. francia bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/2. számú melléklet a 2005. évi …………törvényhez 
 

6/B. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez 
 

Vezetők beosztási illetménytáblázata/ 
 
 "- országos parancsnok    az illetményalap 9- szerese, 
 - országos parancsnok-helyettes   az illetményalap 8,5- szerese,  
 - budapesti rendőrfőkapitány, a fővárosi tűzoltó parancsnok, a fővárosi polgári 
védelmi igazgató, a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális parancsnoka 
        az illetményalap 8,3- szerese, 
 - főosztályvezető     az illetményalap 8- szorosa, 
 - főosztályvezető-helyettes    az illetményalap 7,5- szerese, 
 - osztályvezető     az illetményalap 7- szerese”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18107/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
 
 
 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 
 
 


