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Dr. Tilki Attila úr
országgyű lési képviselő

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Hivatkozással a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatal a

munkatársának eljárásával kapcsolatos írásbeli kérdésére, az alábbiakról tájékoztatom .

Az eljáró pénzügyőr a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalnál tanúsított magatartásáva l

kapcsolatos, Képvisel ő Úr által tett panasz alapján a Nyomozó Hivatal parancsnoka azonnal i

vizsgálatot rendelt el, és jelentést tett felettes parancsnoksága részére, amely újabb vizsgálato t

folytatott .
Megállapítást nyert, hogy a kifogásolható mondat valóban elhangzott, és az eljáró pénzügyőr

— humorosnak, komolytalannak szánt — szavai valóban félreérthetők, rosszul értelmezhetők, és

az egyébként jogszerűen foganatosított nyomozati intézkedés szempontjából feleslegese k

voltak .
Az eljáró pénzügyőr célja ugyanakkor semmi esetre sem a félelemkeltés volt, és egyéb a

Vám- és Pénzügyőrség állományának tagjai által elkövetett félelemkelt ő, brutális

cselekményrő l sincs tudomásom .

A Vám- és Pénzügyőrség szolgálati gépjárműveinek jelentős részét az RR kezdetű forgalmi

rendszámmal látták el, azonban ez a hatósági jelleg megjelenítésén túlmen ően további

előjogokat nem jelent, a gépjármű használójának mindenkor be kell tartania a közlekedés i

szabályokat. Az RR-es forgalmi rendszám nem jogosít fel arra sem, hogy azzal a zárt
parkolóhelyre beálljanak, ennek engedélyezésére a parkolóhely tulajdonosa jogosult. Az

eljáró pénzügyőr tehát valóban helytelenül vélte úgy, hogy ha egy közigazgatási szerv

területén feladatot hajt végre, akkor RR-es forgalmi rendszámú gépjárművével használhatj a

annak parkolóját.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi

XLIII . törvény értelmében a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományának tagja felet t
fegyelmi jogkört a miniszter, az országos parancsnok, illetve az állományilletékes parancsno k

gyakorolhat .
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A körülményeket figyelembe véve az eljáró pénzügy őr állományilletékes parancsnoka által
kioktatásban részesült annak érdekében, hogy máskor fokozott figyelmet fordítson a
felesleges, félreérthető, a szolgálat ellátása céljából jelentőséggel nem bíró, által a
komolytalannak, humorosnak szánt kijelentések elkerülésére, illetve mindenkor tartsa be a z
udvarias érintkezés szabályait .
Az állományilletékes parancsnok tehát intézkedett a felel ősségre vonás érdekében, az ügyben
érintett pénzügyőrök terhére pedig jogsértő cselekmény nem állapítható meg, ezért tovább i
intézkedés kezdeményezésére nincs szükség .

A Vám- és Pénzügyőrség mindenkori kiemelt feladata a költségvetési bevételek biztosítása ,
ugyanakkor vezető i fokozottan súlyt helyeznek arra, hogy a szervek, és a testületi tagok a
hatályos jogszabályi rendelkezések alapján járjanak el .
A Vám- és Pénzügyőrség szervezeti egységeinek munkatársai fokozott figyelmet fordítanak a
társhatóságokkal történő együttműködésre, a megfelelő kapcsolat kialakítására is, és erre a
hatályos etikai kódex rendelkezései is kötelezik őket.
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