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Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

az egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő
módosításáról szóló T/3291. számú törvényjavaslathoz

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdése a
következő i) ponttal egészül ki:
[A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból]
,,i) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi szerve tervezési
[-] és érdekvédelmi feladatok, valamint statisztikai célú adatfeldolgozás érdekében a Magyar
Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozók esetében a (2) bekezdés a), e), valamint a g)-h)
pont"
(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 61. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 3.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 10c. pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.
§ 1 Oc. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során:)
,, 1 Oc. honvédelmi célú adatkezelés: a honvédségi adatkezelésről szóló törvény, továbbá a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló törvény, és a [Magyarország] Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal
tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a [Magyarország] Magyar Köztársaság területén
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint
jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelés;"

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hvt. S. § (4) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) A Hvt. 5. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles,)
,,f) akit országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként,
polgármesterjelöltként, alpolgármesterként, főpolgármester-jelöltként, főpolgármester [
]helyettesként, társadalmi megbízatású polgármesterjelöltként és alpolgármesterként, megyei
közgyűlés elnökjelöltjeként, megyei közgyűlés alelnökeként, nemzetiségi önkormányzati
képviselőjelöltként nyilvántartásba vettek vagy megválasztottak, a jelöltsége[,] vagy mandátuma,
megbízatása fennállásáig,"

Módosítópont sorszáma: S.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés - Hvt. 7. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hvt. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A katonai igazgatásnak a hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szervének vezetője a
katonai szolgálat félbeszakítását megszünteti, ha tudomására jut, hogy a félbeszakítás oka már nem
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áll fenn, vagy[,] ha a családfenntartói okból adott kedvezmény esetén a hadköteles az 5. § (4)
bekezdés d) [és] vagy e) pontja szerinti kötelezettségét önhibájából nem teljesíti."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Hvt. 12. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Hvt. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a Honvédség tényleges állományú tagjaira,
honvédelmi alkalmazottaira, közalkalmazottaira és munkavállalóira, a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire, a rendvédelmi
szervek hivatásos állományú tagjaira, kormánytisztviselőire, köztisztviselőire és közalkalmazottaira,
!:!_Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjaira, valamint az Országgyűlési Őrség
hivatásos állományú tagjaira, köztisztviselőire és munkavállalóira."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § megjelölése
Módosítás jellege: módosítás

15.,_ §

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Hvt. 21/A. § (6) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A Hvt. a következő 14/A. alcímmel egészül ki:

,,(6) Honvédelmi veszélyhelyzet idején a Kormány elrendelheti
b) a határrendészetért felelős miniszter javaslatára [- ]az államhatár ellenőrzésének szigorítását,
valamint ebben a honvédségi szervezetek kijelölt állományának részvételét,"
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Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Hvt. 26. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Hvt. 26. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei védelmi bizottság honvédelmi igazgatási jogkörében)
,,e) kijelöli a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az
Országgyűlési Őrség és a honvédelemben közreműködő egyéb szervek számára szükséges
ingatlanokat, szolgáltatásokat.,_ és erről a polgármestert értesíti,"

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Hvt. 34/D. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Hvt. Első Része a következő III/A. és III/B. Fejezettel egészül ki:

,,(3) A 2. mellékletben meghatározott adatok az ( 1) bekezdésben meghatározott célból a honvédelmi
adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatottaknak a honvédelmi adatkezelő
szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Hvt. 34/M. §
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Hvt. Első Része a következő Ili/A. és III/B. Fejezettel egészül ki:

,,34/M. §

Az adatszolgáltatás során - a rendkívüli állapot és szükségállapot idején kívül - a szolgáltatásra
kötelezett nem kötelezhető olyan, az üzletvitelével kapcsolatos adat szolgáltatására, amely nem függ
össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem kötelezhető különösen
a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,
b) a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,
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c) az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,
d) a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra vonatkozó,
e) a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó és
f) a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási
adat szolgáltatására."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Hvt. 34/R. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Hvt. Első Része a következő 111/A. és III/B. Fejezettel egészül ki:

,,34/R. §

(1) A~ [111./A] ~Fejezet szerinti nyilvántartásokból teljesített valamennyi adatszolgáltatásról az
adattovábbítások jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a
nyilvántartást vezető szerv nyilvántartást (a továbbiakban: adattovábbítási nyilvántartás) vezet"

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §- Hvt. 34/R. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Hvt. Első Része a következő III/A. és III/B. Fejezettel egészül ki:

,,(2) A természetes személyre vonatkozó adattovábbítás esetén az adattovábbítási nyilvántartás
az érintett:
b) lakóhelyét [és] ~ tartózkodási helyét
is tartalmazza."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §- Hvt. 34/S. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

25. §
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A Hvt. Első Része a következő III/A. és Ill/B. Fejezettel egészül ki:

,,34/S. §

(1) A fővárosi és a megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) honvédelmi
bírságot szab ki,"

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

28. §

(1) A Hvt. 38. _§_(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Hvt. 39. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Hvt. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A honvédelmi szervezetek - a Honvédség és KNBSZ kivételével - munkaköri jegyzék szerint
épülnek fel/'

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés - Hvt. 40. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hvt. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A Honvédségnél munkavállaló kizárólag közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti
hatáskör[-]gyakorlással közvetlenül össze nem függő munkakörben foglalkoztatható. Nem
Magyarországon települő honvédségi szervezet, valamint a nemzetközi szervezetek hivatalainál,
parancsnokságain és katonai szervezeteiben Magyarország részére biztosított szolgálati vagy
kormányzati szolgálati jogviszonyt nem igénylő munkakör[é]ben honvédelmi alkalmazott,
közalkalmazott is foglalkoztatható. A személyi állomány illetmény nélküli szabadságon tartózkodó
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tagja a tartós külföldi szolgálatra vagy tartós külszolgálatra vezényelt vagy kihelyezett házastársának
külföldi szolgálata vagy külszolgálata idejére honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott jogviszonyba
történő kinevezéssel, adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való közreműködés céljából is
foglalkoztatható."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (4) bekezdés - Hvt. 40. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Hvt. 40. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) A Honvédség személyi állományára vonatkozó - a Honvédség védelmi képességének,
hadrafoghatóságának biztosításával összefüggő - adatok a keletkezésüktől számított 30 évig
honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a honvédelmi
és a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a Magyar Honvédség [Pjparancsnoka engedélyezheti."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

35. §

A Hvt. VII. Fejezete a következő 42/B-42/G. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - Hvt. 42/G. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

35. §

A Hvt. VI. Fejezete a következő 42/B-42/G. §-sal egészül ki:

,,(2) Az országvédelem[,] vagy a szövetségesi kötelezettségek teljesítése érdekében épített
létesítmény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági
célú, illetve rendeltetésű sajátos építményfajtának minősül."
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (2) bekezdés - Hvt. 46. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hvt. 46. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A Magyar Honvédség Parancsnoksága a Honvédség felső szintű tervező-szervező[,] és katonai
tevékenységének vezető szerve."

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - Hvt. 54/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A Hvt. 54/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A katonai rendészet erőit a KNBSZ főigazgatójának kezdeményezésére a Magyar Honvédség
parancsnoka kirendelheti az 54/A. § (2) bekezdés d), e), f), és g) pontjai szerinti feladatok ellátására,
amennyiben a KNBSZ által ellátott nemzetbiztonsági védelem alá eső személyek biztonságának
szavatolása érdekében ez szükséges. A KNBSZ főigazgatójának kezdeményezésére történt kirendelés
esetén a katonai rendészet a feladatait a KNBSZ kijelölt állományával együttműködve látja el."

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (2) bekezdés - Hvt. 58. § (4) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hvt. 58. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nincs helye fegyverhasználatnak:)
,,g) [a Honvédség feladatairól szóló rendelkezések közül olyan esetben], amikor a katona .1! 
Honvédség feladatait fegyverhasználati jog nélkül hajtja végre, kivéve ajogos védelem és végszükség
esetét."

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Hvt. 80. § 12. pont
Módosítás jellege: módosítás

56. §
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A Hvt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,80. §

E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában
12. honvédelmi igazgatás: a védelmi igazgatás részét képező feladat- és szervezetrendszer, amelynek
keretében az ország védelmére létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek,
továbbá a honvédelemben közreműködő más szervek ellátják az 1. § (3) bekezdésében
meghatározottak honvédelemre való felkészítésével, az országvédelemmel[,] és a honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,"

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Hvt. 80. § 16. pont
Módosítás jellege: módosítás

56. §

A Hvt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,80. §

E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában
16. honvédelmi érdek: Magyarország biztonságát, katonai védelmi képességét meghatározó módon
befolyásoló körülmények összessége, ideértve különösen a törvényes rend védelméhez, a
függetlenség elleni támadó szándékú törekvések, a szuverenitást és területi integritást sértő vagy
veszélyeztető törekvések elhárításához, a szövetségesi kötelezettségek teljesítéséhez, a szövetségi és
honi védelmi infrastruktúra működésének, fejlesztésének biztosításához fűződő érdekeket,"

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Hvt. 80. § 17. pont
Módosítás jellege: módosítás

56. §

A Hvt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,80. §

E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában
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17. humanitárius művelet: a fogadó ország beleegyezésével vagy erre jogosult nemzetközi szervezet
felhatalmazásával a Honvédség érdemi közreműködésével folytatott segítő tevékenység, amely a
fegyveres konfliktus, a természeti[,] vagy civilizációs katasztrófa által okozott olyan helyzet
elhárítására és következményeinek csökkentésére irányul, amely emberek életét, egészségét, anyagi
értékeit, alapvető ellátását, a természeti környezetet súlyos mértékben veszélyezteti, károsítja,"

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Hvt. 80. § 19. pont
Módosítás jellege: elhagyás

56. §

A Hvt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,80. §

E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában
[19. igénybevételi hatóság: a 14. § (1) bekezdése szerinti igénybevételi hatóság,]"

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (3) bekezdés - Hvt. 81. § (1) bekezdés z) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Hvt. 81. § (1) bekezdése a következő t)-z) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
,,z) a [honvédelmi veszélyhelyzetben bevezethető] közérdekű használati jog gyakorlására
jogosultak körét, [és] továbbá az ezzel összefüggő kártalanítás és kártalanítási eljárás szabályait."

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (4) bekezdés - Hvt. 81. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Hvt. 81. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
,,f) a honvédségi munkavállalók munkabérének folyósítását, jutalmazását, a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztériumi kormánytisztviselőknek, kormányzati ügykezelőknek, a
honvédségi munkavállalóknak és közeli hozzátartozóiknak nyújtható juttatások, költségtérítések
rendszerét és feltételeit, továbbá a nyújtott üdültetés, pihentetés, szociális és a kegyeleti gondoskodás,
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az étkezési, valamint a lakhatási támogatások és költségtérítések körét, a jogosultság feltételeit és
rendjét, továbbá az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő és a külföldi képzésben részt vevő
honvédségi munkavállalók, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumi
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható juttatások, költségtérítések
megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjét,"

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

61. §

A Hvt.
f) 3 7. § (4) bekezdésében a .Jionvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a ,,Magyar
Honvédség parancsnoka" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § i) pont
Módosítás jellege: módosítás

61. §

A Hvt.
i) 40/A. §-ában a ,,közalkalmazott[akk]al" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi alkalmazott[akk]al,
közalkalmazott[akk]al" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

62. §

Hatályát veszti a Hvt.
j) 54/B. § (1) bekezdés d) pontjában az ,,elkövetésének" szövegrész,
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Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § - Hjt. 2. § 12b. pont
Módosítás jellege: módosítás

63. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 12b. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában) 
,,12b. honvédségi ösztöndíjas hallgató: az állomány tagjának, honvéd tisztjelöltnek és honvéd altiszt
jelöltnek nem minősülő személy,
a) aki:
aa) felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy
osztatlan képzésében tanulmányokat folytat, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés
keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképesítések közül [a
Magyar Honvédségben (a továbbiakban: Honvédség)] honvédelmi szervezetnél rendszeresített
katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést szerez meg, vagy
ab) iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában szakképzés keretében az
Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképesítések közül [a Honvédségnél]
honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott
ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést szerez, és
b) akinek tanulmányait a miniszter által alapított ösztöndíj elnyerését követően [ a Honvédség]
honvédelmi szervezetnél ösztöndijszerződés alapján támogatja, és ezért ösztöndíjszerződésben
vállalja, hogy tanulmányait meghatározott időn belül befejezi, valamint ezt követően az
ösztöndíjszerződésben meghatározottak szerint szolgálati viszonyt létesít, és azt meghatározott ideig
fenntartja,"

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - Hjt. 23. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

67. §

A Hjt. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,( 4) A miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben megtilthatja vagy korlátozhatja az állomány
tagjának az internetes közösségi portálokon, illetve képmegosztó felületeken való megjelenését,
amennyiben az biztonsági érdeket sérthet, vagy a[z] [MH] Honvédség társadalmi megítélését
ronthatja."
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Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § - Hjt. 58/C. §
Módosítás jellege: módosítás

75. §

A Hjt. 34. alcíme a következő 58/C. és 58/D. §-sal egészül ki:

,,58/C. §

A szolgálati viszony 58/A. § szerinti szünetelésének időtartama alatt az állomány tagja - kérelmére,
különös méltánylást érdemlő ok esetén- részt vehet a [Honvédség] honvédelmi szervezet által tartott
egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton, valamint a teljesítményértékelés részét
képező éves kiképzési foglalkozáson, amelynek során be kell tartania az egyenruha viselésére
vonatkozó szabályokat."

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § - Hjt. 58/E. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

76. §

A Hjt. VI. Fejezete a következő 34/A. alcímmel egészül ki:

,,(2) Kirendelés esetén a szolgálati viszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó jogköröket -
ide nem értve a tábornokok jogviszony megszüntetését - a Magyar Honvédség parancsnoka
gyakorolja. A további munkáltatói jogköröket, a munkáltatói részjogköröket, azok gyakorlóját[,] és
gyakorlásuk rendjét miniszteri rendelet határozza meg."

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § - Hjt. 84. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hjt. 84. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Ha az állomány tagja előléptetésének e törvény szerinti feltételei fennállnak, azonban
előléptetésére az (5) bekezdés c) pontja miatt nem került sor, és az eljárás nem végződött a
büntetőjogi, a fegyelmi felelősség vagy a méltatlanság megállapításával, az állomány tagját a
büntetőeljárásnak[ban] a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő
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végzésével történő befejezésekor, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak további
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalakor elő kell léptetni, a
feltételek teljesítésének idejére visszamenőleges hatállyal."

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - Hjt. 85. §
Módosítás jellege: módosítás

83. §

A Hjt. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,85. §

Az állomány alacsonyabb beosztásban lévő tagja - a 83. § (2) bekezdés a), c), d) és f) pontja szerinti
feltételek teljesülése esetén - legfeljebb viselt rendfokozatának megfelelő rendfokozattal
rendszeresített beosztásba nevezhető ki."

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - Hjt. 89. § (3b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

87. §

A Hjt. 89. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

,,(3b) A (3a) bekezdés szerinti esetben a feleknek meg kell állapodniuk a tanulmányi szerződéssel
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, így különösen arról, hogy a képzésben résztvevő a
[Honvédség] honvédelmi szervezet által a tanulmányi szerződés megszüntetéséig teljesített
tanulmányi támogatásokat köteles-e megtéríteni, és ha igen, milyen mértékben. A Magyar Honvédség
parancsnoka a [Honvédségnek] honvédelmi szervezetnek az állomány tagjával szemben fennálló,
tanulmányi támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségből származó követelését szolgálati
érdekből részben vagy egészben elengedheti."

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § (1) bekezdés - Hjt. 96. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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89. §

(1) A Hjt. 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A napi szolgálatteljesítési idő - a készenléti jellegű beosztások, a merevszárnyú szállító
légijármű szakszemélyzeti beosztások és a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett

beosztások kivételével - négy óránál rövidebb és - az ( 1 b) bekezdésben foglalt kivétellel - tizenkét

óránál hosszabb nem lehet."

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § (2) bekezdés - Hjt. 96. § (1 b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hjt. 96. §-a a következő (1 b) bekezdéssel egészül ki:

,,( 1 b) A napi szolgálatteljesítési idő a [ repülőhajózó] a merevszárnyú szállító légijármű
szakszemélyzeti állomány esetében négy óránál rövidebb és [tizenhárom] tizenhat óránál hosszabb
nem lehet. A merevszárnyú szállító légijármű szakszemélyzetre irányadó napi pihenőidőt, a napi
szolgálatteljesítés befejezése és a következő napi szolgálatteljesítés megkezdése közötti egybefüggő
pihenőidőt, valamint az osztott napi szolgálatteljesítés esetén alkalmazandó kötelező pihenőidőt
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell biztosítani."

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § - Hjt. 113. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

91. §
A Hjt. 113. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az ( 1) bekezdéstől eltérően a szolgálati viszony megszűnésekor, megszüntetésekor - ide nem
értve az 59. § (1) bekezdés e) pontját- és az 58/A. § (1) bekezdés szerinti szünetelésekor, továbbá a
46. § (1) bekezdés b), e) és t) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezéskor meg kell váltani
a szabadságot, ha a [Honvédség] honvédelmi szervezet a szabadság arányos részét nem adta ki."

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (2) bekezdés - Hjt. 123. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) A Hjt. 123. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) Az (1 )-(4) bekezdést az állomány 46. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezési állományba
tartozó, vagy a nem Magyarországon települő [honvédségi] honvédelmi szervezet vagy a
Magyarországon települő [honvédségi] honvédelmi szervezet külföldön működő szervezeti
elemének szolgálati beosztásában tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy ha a tartós külföldi szolgálatot megelőző napon alapilletményre
a) eltérő besorolási osztály szerint volt jogosult, mint a külföldi szolgálat során betöltött beosztáshoz
tartozó besorolási osztály, vagy
b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja alapján volt jogosult,
akkor a külföldi szolgálat alatt részére járó alapilletményt a magasabb illetményt biztosító besorolási
osztály vagy vezénylő zászlósi, vagy felsővezetői beosztási szint szerint kell részére megállapítani."

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § - Hjt. 129. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

96. §

A Hjt. 129. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

ll(7) Az állomány tagja részére a folyósított illetményről részletes, írásbeli elszámolást kell adni,
amelyből mind a kiszámítás helyessége, mind a levonások jogcíme és összege ellenőrizhető.
Írásbelinek kell tekinteni az elszámolást akkor is, ha annak közlésére a 7. § (2)-(3) bekezdése szerinti
elektronikus dokumentumban, a 8. § (3)-(4) bekezdésében meghatározottak szerint kerül sor."

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

97. §

A Hjt._135. §-aJ! következő (3) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § - Hjt. 168. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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101. §

A Hjt. 168. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) A [Ptk.] Polgári Törvénykönyv szerinti nevesített személyiségi jog megsértése esetén a
sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire - különösen a sérelemdíjra köteles személy
meghatározására és a kimentés módjára - a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal,
hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének
bizonyítása nem szükséges."

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. § (1) bekezdés - Hjt. 173. § (la) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

102. §

(1) A Hjt. 173. § (la) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(la) A [Honvédség] honvédelmi szervezet köteles megfizetni az állomány tagjának a [Ptk.] Polgári
Törvénykönyv szerinti nevesített személyiségi jogának megsértésével felmerült sérelemdíját. A
sérelerndíj megállapítása során a 168. § (6)-(8) bekezdéseit kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § - Hjt. 186. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

105. §

A Hjt. 186. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az állomány tagja a közléstől, vagy ab) pont szerinti határidő leteltét követő naptól számított 30
napos jogvesztő határidőn belül keresettel közvetlenül közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz
fordulhat, ha
,,d) a [Honvédség] honvédelmi szervezet által kibocsátott fizetési felszólítást sérelmesnek tartja."

Módosítópont sorszáma: 49.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § - Hjt. 212. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

111. §

A Hjt. 212. §-a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:

,,(7) Ha az önkéntes tartalékos katona alkalmazása - a speciális végzettsége, képzettsége, valamint az
általa ellátandó feladat fontossága vagy speciális jellege miatt - a [Honvédség] honvédelmi szervezet
kiemelt érdeke, miniszteri [rendeletben] rendelet az alapkiképzés, a tényleges szolgálatteljesítés, a
behívás szabályai, a szolgálatteljesítési idő beosztása, valamint a túlszolgálat elrendelése tekintetében
[el lehet térni] eltérhet."

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. § - Hjt. 214. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

112. §

A Hjt. 214. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az önkéntes tartalékos katona a rendelkezésre állás időszakában is köteles bejelenteni a
munkáltatói jogkör gyakorlójának az országgyűlési képviselői, az európai parlamenti képviselői, a
főpolgármesteri, főpolgármester-helyettesi, megyei közgyűlés elnöki, alelnöki, a polgármesteri,
alpolgármesteri, társadalmi megbízatású polgármesteri, alpolgármesteri_,_ a helyi önkormányzati
képviselői és a nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson jelöltként történt nyilvántartásba
vételét, a jelöltségtől való visszalépését, a tisztségbe történt megválasztását, és annak elmaradását. A
jelöltként történő nyilvántartásba vételtől tényleges szolgálatteljesítésre nem hívható be, és a
tisztségbe történt megválasztásakor az önkéntes tartalékos szolgálati viszonya e törvény erejénél
fogva megszűnik."

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § - Hjt. 219. § (l) bekezdés a) pont aa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

113. §

(1) A Hjt. 219. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára)
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,,a) illetményként
aa) a szolgálati helye szerinti állománytáblában[,] vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített
szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő
alapilletményre,"
(jogosult.)

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § (5) bekezdés - Hjt. 238. § (2) bekezdés 24. pont
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 23-24. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa) 
,,24. a napi és a heti szolgálatteljesítési időre, a szolgálatteljesítési időkeretre, különösen annak
kiszámítására és az elszámolásra vonatkozó végrehajtási szabályokat, a szolgálatteljesítési idő
egyenlőtlen, vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztására, a túlszolgálat, az őr-, az
ügyeleti és a készenléti szolgálat, továbbá a nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre
kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység elrendelésére, nyilvántartására, az ezeket követő
pihenőidő vagy szabadnap kiadására, valamint az ellentételezésük nyilvántartására, a visszarendelés
következtében szolgálatteljesítéssel töltött idő ellentételezésére, a szabadság nyilvántartására és
kiadására, a szülési szabadság kiadására vonatkozó szabályokat, továbbá az olyan jellegű szolgálati
beosztásokat, amelyekhez az éves szolgálatteljesítési időkeret kapcsolható, továbbá a merevszárnyú
szállító légijármű szakszemélyzetre irányadó napi pihenőidőt, a napi szolgálatteljesítés befejezése és
a következő napi szolgálatteljesítés megkezdése közötti egybefüggő pihenőidőt, valamint az osztott
napi szolgálatteljesítés esetén alkalmazandó kötelező pihenőidőt,"

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § (7) bekezdés - Hjt. 238. § (2) bekezdés 41. pont
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 40. és 41. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa) 
,,41. a speciális végzettsége, képzettsége, valamint az általa ellátandó feladat fontossága vagy
speciális jellege miatt a [Honvédség] honvédelmi szervezet kiemelt érdekében alkalmazandó
önkéntes tartalékos katona alapkiképzésére, tényleges szolgálatteljesítésére, behívására,
szolgálatteljesítési idő beosztására, túlszolgálat elrendelésére, valamint az illetményére vonatkozó
eltérő szabályokat."
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Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 119. § 
Módosítás jellege: módosítás

119.§

A Hjt.
1. 2. § 19. és 26. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésben, 21.
§ (2) bekezdés e) és d) pontjában, 22. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (5)
bekezdésében.28. §(6)és(7)bekezdésében,29. § (1),(3)és(5)bekezdésében,32. §(l)bekezdésc)
pontjában, 33. § (4) bekezdésében, 36. § (la) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, 38. § (6)
bekezdésében, 44/A. § (1) és (5) bekezdésében, 46. § ( l) és (3) bekezdésében, 47. § (4) bekezdésében,
52. § (5), (6) és (8) bekezdésében, 52/A. § (4) bekezdésében, 68. § (1) bekezdés f) pontjában, 68/H.
§ (3) bekezdésében, 69. § (1) és (2) bekezdésében, 70. § (l) bekezdésében, 76. § (4) bekezdésében,
77. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 78. § (2) bekezdésében, 88. § (l) és (3) bekezdésében, 89. § (l) és
(4) bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében, 94. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 95. § (2) bekezdés
a) pontjában, 112. § (l) bekezdésében, 119. § (3) bekezdésében, 128. § (5) bekezdésében, 129. § (2)
és (6) bekezdésében, 130. § (l) bekezdésében, 136. § (l) bekezdésében, 137. § (1) ás
(6)bekezdésében, 139. § (5) bekezdésében, 141. § (3) bekezdésében, 161. § (l) bekezdésében, 162. §
(2) bekezdésében, 163. § (4) bekezdésében, 165. § (2) bekezdés a) pontjában, 165. § (5)
bekezdésében, 166. § (2) bekezdésében, 168. § (2) bekezdésében, 98. alcím címében, 172. § ( 1 ), (2),
(4), (5), (7) és (8) bekezdésében, 173. § (l) és (3) bekezdésében, 173/A. § (l) és (2) bekezdésében,
175. § (l) bekezdés b) pont bd) alpontjában, (3) és (5) bekezdésében, 176. § (4) bekezdésében, 99.
alcím címében, 177. § (4) bekezdésében, 181. § (l) bekezdésében, 186. § (3) és (5) bekezdésében,
189. § (l) bekezdésében, 189. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdésében, 190. § (1 ), (2),
(3) és (4) bekezdésében, 215. § (4) bekezdésében és (5) bekezdés e) pontjában, 222. § (1)
bekezdésében, 223. § (l) bekezdés b) pontjában, 227. § (3) bekezdésében, 237/A. § (l) bekezdésében,
238. (2) bekezdés 1. és 39. pontjában a ,,Honvédség" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi szervezet"
szöveg,
2. 2. § 24. pontjában az ,,az ügyvédi tevékenység" szövegrész helyébe az ,,a nem szolgálati
viszonyban folytatott ügyvédi tevékenység" szöveg,
le 2. § 26. pontjában a ,,minisztériumok, a kormányhivatalok" szövegrész helyébe a ,,minisztériumok,
kivéve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, a kormányhivatalok" szöveg,
4. 2. § 26. pontjában, 42. § (2) bekezdés d) pontjában a ,,honvédségi szervezetnek" szövegrész helyébe
a ,,honvédelmi szervezetnek" szöveg,
5. 2. § 30. pontjában, 28. § (3) és (4) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében, 228. § (5) bekezdésében
a ,,Honvédséggel" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi szervezettel" szöveg,
6. 2. § 35. pontjában a ,,Honvédség, illetve a honvédségi szervezet" szövegrész helyébe a
,,honvédelmi szervezet" szöveg,
7. 2. § 36. pontjában, 21. § (l) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, bekezdésében, 63. § (l)
bekezdésében, 64. § (l) bekezdésében, 95. § (3) bekezdés a) pontjában, 104. § (l) bekezdés, 13 7. §
(2) bekezdés d) pontjában, 144/B. § (l) bekezdésében, 151. § (l) bekezdés b) pontjában. 152. § (2)
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bekezdés c) pontjában, 154. § (2) bekezdésében, 177. § (1 d) bekezdésében, 182. § (1) bekezdésében,
217. § (1) bekezdésében, 222. § (2) bekezdésében, 238. § (2) bekezdés 34. pontjában a ,,honvédségi
szervezet" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi szervezet" szöveg,
8. 9. § (1) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 89. § (2) bekezdésében,
168. § (2) bekezdésében a ,,Honvédséget" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi szervezetet" szöveg,
9. 26. § (3) bekezdésében, 27. § (3) és (6) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 35. § (3)
bekezdésében, 38. § (4a) bekezdésében, 78. § (5) bekezdésében, 81. § (7) bekezdésében, 89. § (2) és
(5) bekezdésében, 162. § (1) bekezdés c) pontjában, 165. § (5) bekezdésében, 168. § (1)
bekezdésében, 172. § (6) bekezdésében, 174. § (l) bekezdésében a ,,Honvédség" szövegrészek
helyébe a ,,honvédelmi szervezetek" szöveg,
10. 27. § (1) bekezdésében, 28. § (6) bekezdésében, 52. § (4) és (7) bekezdésében, 62. § (1)
bekezdésében, 227. § (3) bekezdésében a ,,Honvédségnél" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi
szervezetnél" szöveg,
11. 27. § (2) bekezdésében, 70. § (1) bekezdésében, 77. § (2) bekezdésében a ,,Honvédségnél"
szövegrészek helyébe a ,,honvédelmi szervezetnél" szöveg,
12. 28. § (4) bekezdésében, 189. § (3) bekezdésében a ,,Honvédségtől" szövegrész helyébe a
,,honvédelmi szervezettől" szöveg,
13. 29. § (1) bekezdésében, 64. § (2) bekezdésében, 68. § (1) bekezdés o) pontjában, 68/B. § (4)
bekezdés a) és b) pontjában, 68/J. (2) bekezdésében, 189. § (3) bekezdés c) és d) pontjában a
,,honvédségi szervezetnél" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi szervezetnél" szöveg,
14. 29. § (2) bekezdésében a ,,honvédségi szervezetenként" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi
szervezetenként" szöveg,
15. 29. § (4) bekezdésében, 189. § (5) bekezdésében a ,,Honvédséget" szövegrész helyébe a
,,honvédelmi szervezetet" szöveg,
12.,_ 31. § (4) bekezdésében a ,,(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a ,,(2) bekezdés a)-g) pontjában"
szöveg,
17. 34/A. §-ában a ,,honvédségi szervezetek" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi szervezetek" szöveg,
~ 46. § (1) bekezdés r) pontjában a ,,százados és a hivatásos altiszti állomány legalább
fötörzsőrmesteri" szövegrész helyébe a ,,főhadnagy és a hivatásos altiszti állomány legalább
törzsőrmester" szöveg,
19.48.§(3)bekezdésében,62.§(2)bekezdésében,88.§(4a)bekezdésében, 164.§(2)bekezdésében,
166. § (5) bekezdésében a ,,Honvédségnek" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi szervezetnek" szöveg,
20. 49. § (3) bekezdésében a ,,kérelmére" szövegrész helyébe a ,,kérelmére vagy beleegyezésével"
szöveg,
2.L 51. § (3) bekezdésében a ,,jogai és kötelezettségei azonosak" szövegrész helyébe a ,,jogai és
kötelezettségei - ide nem értve a 113. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltást - azonosak"
szöveg,
22. 52. § (1) bekezdésében a ,,szociális ellátására" szövegrész helyébe az ,,egyéb juttatásaira" szöveg,
23. 52. § (4) bekezdésében az ,,állomány" szövegrész helyébe az ,,( 1) bekezdéstől eltérően az
állomány" szöveg,
24. 52. § (5) bekezdésében a ,,szociális ellátásának" szövegrész helyébe a ,,egyéb juttatásainak"
szöveg,
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25. 56. § (2) bekezdésében, 68/C. § (2) bekezdésében, 88. § (4a) bekezdésében, 132/B. §-ában, 139.
§ (2) bekezdésében, 236. § (2) bekezdés g) pontjában és 6. melléklet 1. pontjában a ,,Honvéd Vezérkar
főnöke" szövegrész helyébe a ,,Magyar Honvédség parancsnoka" szöveg,
26. 56. § (1) bekezdésében és 241. § (2) bekezdésében a ,,Honvéd Vezérkar főnöki" szövegrész
helyébe a ,,Magyar Honvédség parancsnoki" szöveg,
27. 58/A. § (3) bekezdésében az ,,illetmény nem folyósítható" szövegrész helyébe az ,,illetmény,
egyéb pénzbeli és az 58/B. § figyelembevételével a természetbeni juttatások nem folyósíthatóak"
szöveg,
28. 67. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,házastárs" szövegrész helyébe a ,,házastárs, élettárs" szöveg,
29. 68/C. § (4) bekezdésében és 78. § (5) bekezdésében a ,,Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrészek
helyébe a ,,Magyar Honvédség parancsnoka" szöveg,
30. 68/C. § (1) és (2) bekezdésében, 132/B. §-ban és 6. melléklet 3. pontjában a ,,Honvéd Vezérkar
főnökének" szövegrész helyébe a ,,Magyar Honvédség parancsnokának" szöveg,
31. 68/H. § (3) bekezdésében a ,.honvédségi szervnél" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi
szervezetnél" szöveg,
32. 68/H. § (3) bekezdésében a ,,honvédségi szervezettel" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi
szervezettel" szöveg,
_1L 70. § (2) bekezdésében az ,,az utolsó munkában töltött napon" szövegrész helyébe az ,,a
jogviszony megszűnése, megszüntetése napján" szöveg,
34. 74/A. §-ában a ,,tiszti és az altiszti állomány" szövegrész helyébe a ,,tiszti, az altiszti és a
legénységi állomány" szöveg,
35. 76. § (2) bekezdésében, 89. § (6) bekezdésében a ,.Honvédségen" szövegrész helyébe a
,,honvédelmi szervezeten" szöveg,
36. 83. § (1) bekezdésében az ,,előmenetelének tervezését és rangsorolásának módját" szövegrész
helyébe az ,,előmenetele tervezésének módját" szöveg,
37. 86. § (3) bekezdésében a ,,Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a ,,munkáltatói jogkört
gyakorló" szöveg,
38. 88. § (4) bekezdésében a ,,szabályait," szövegrész helyébe ,,szabályait, ideértve a halasztás
engedélyezését," szöveg,
39. 91. § (2) bekezdésében, 89. § (6) bekezdésében, 172. § (6) bekezdésében a ,,honvédségi
szervezethez" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi szervezethez" szöveg,
40. 94. § (l) bekezdésében, 110. § (2) bekezdésében a ,,honvédségi szervezet" szövegrészek
helyébe a ,,honvédelmi szervezet" szöveg,
.1L 107. § (3) bekezdésben a ,,belül kell kiadni" szövegrész helyébe a ,,belül, vagy ha a szabadnapot
szolgálati elfoglaltság miatt igazoltan nem lehet kiadni, azt legkésőbb hat hónapon belül kell
biztosítani" szöveg,
42. 111. § (2) bekezdésében a ,,szabadság mértékét" szövegrész helyébe a ,,szabadságra való
jogosultságot és a szabadság mértékét" szöveg,
43. 111. § (3) és (4) bekezdésben a ,,szabadság mértékének" szövegrész helyébe a ,,szabadságra való
jogosultság és a szabadság mértékének" szöveg,
44. 122. § (7) bekezdés d) pontjában az ,,időtartamára." szövegrész helyébe az ,,időtartamára, vagy"
szöveg,
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45. 126. §-ában és 128. § (6) bekezdésében a ,,betöltő tagja" szövegrész helyébe a ,,betöltő tagja,
valamint a 123. § (7) bekezdése alkalmazásában érintett, a 6. melléklet szerinti felsővezetői szolgálati
beosztásból külföldi szolgálati beosztásba áthelyezett tagja" szöveg,
46. 142. § (11) bekezdésében a ,,határozat" szövegrész helyébe a ,,döntés" szöveg,
47. 177. § (1) bekezdésében a ,,honvédségi szervezetről" szövegrész helyébe a ,,honvédelmi
szervezetről" szöveg,
48. 177. § (2) bekezdésében, 186. § (4) bekezdésében a ,,honvédségi szervezetet" szövegrész helyébe
a ,,honvédelmi szervezetet" szöveg,
49. 199. § (3) bekezdésében az ,,5-25%-a" szövegrész helyébe az ,,5-50%-a" szöveg,
50. 212. § (2) bekezdésében a ,,125-128. §" szövegrész helyébe a ,,125-127. §," szöveg,
i1_ 212. § (2) bekezdésében a ,,140. § (2) bekezdés a)-e) és g)-i) pontja" szövegrész helyébe a ,,140.
§ (2) bekezdés a)-e) és g)-h) pontja" szöveg,
52. 215. § (1) bekezdés d) pontjában a ,,tette meg" szövegrész helyébe a ,,tette meg, vagy" szöveg,
53. 219. § (2) bekezdés a) pontjában az ,,illetményre" szövegrész helyébe a ,,távolléti díjba tartozó
illetményelemekre" szöveg,
54. 219. § (2) bekezdés b) pontjában a ,,számított illetményként" szövegrész helyébe a ,,nem
rendszeres illetménypótlékok nélkül számított illetményként" szöveg, valamint az ,,illetményének"
szövegrész helyébe a ,,távolléti díjba tartozó illetményelemek összegének" szöveg,
55. 219. § (3) bekezdésében a ,,juttatásairól írásban" szövegrész helyébe a ,,juttatásairól részben vagy
egészben írásban" szöveg,
56. 219. § (4) bekezdésében az ,,A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes tartalékos
katona" szövegrész helyébe a ,,Az önkéntes tartalékos katona" szöveg,
57. 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a ,,42-58/A. §" szövegrész helyébe a ,,42. §
(1) bekezdése, 42. § (2) bekezdés b)-f) pontja, 42. § (3) bekezdése, 43-58/A. §" szöveg,
58. 238. § (2) bekezdés 9. pontjában az ,,előmeneteli rangsorolás" szövegrész helyébe az ,,előmenetel
tervezése" szöveg,
59. 238. § (2) bekezdés 19. pontjában a ,,vizsgakötelezettségre" szövegrész helyébe a ,,vizsgára"
szöveg,
60. 238. § (2) bekezdés 39. pontjában az ,,érvényesítésének" szövegrész helyébe az
,,érvényesítésének, ideértve a halasztás engedélyezésének rendjét," szöveg,
& 247/1. § (1) bekezdésében a ,,2018. december 31-ig" szövegrész helyébe a ,,2022. december 31-
ig" szöveg,
62. 3. melléklet I. pontjában az ,,a törvények" szövegrész helyébe az ,,az Alaptörvény és a törvények"
szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. § 
Módosítás jellege: módosítás
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120. §

Hatályát veszti a Hjt.
a) 2. § 13. pontja,
hl 31. § (2) bekezdés f) pontjában a ,,vagy" szövegrész,
f2 74. § (3) és (3a) bekezdése,
fil 83. § (2) bekezdés e) pontja,
~ 83. § (3) bekezdése,
f)_ 92. § (2) bekezdésében az ,,A jubileumi jutalomra való jogosultság, valamint a felmentési idő
számítása szempontjából a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati és a
közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a 2013. június 30-ig közszolgálati jogviszonyban eltöltött,
vagy ilyennek minősített időket, a pótszabadság mértéke szempontjából pedig ezek mellett a
munkaviszonyban eltöltött időt is figyelembe kell venni." szövegrész,
g} 122. § (7) bekezdés e) pontjában a ,,vagy" szövegrész,
h} 132. § (3) bekezdése,
i)_ 215. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,vagy" szövegrész,
i) 221. § (2) bekezdése,
k)_ 238. § (2) bekezdés 19. pontjában a,,, valamint a fokozati vizsga alóli mentesülésre" szövegrész,
!) 247/E. § (3a) bekezdése,
!!1}247/G. §-a,
!!)_ 5. melléklet I oszlopa.

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Haktv. 1. § d) pont da) alpont
Módosítás jellege: módosítás

122. §

(1) A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. §

E törvény alkalmazásában
d) honvédségi nyugdíjas: az a korábban kormánytisztviselőként, kormányzati ügykezelőként,
köztisztviselőként, közszolgálati ügykezelőként, közalkalmazottként, honvédelmi alkalmazottként,
polgári alkalmazottként vagy kinevezett polgári alkalmazottként, illetve munkaviszonyban
foglalkoztatott személy,
da) aki a [Honvédelmi Minisztérium] a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
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a [honvédelmi] honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) alárendeltségébe,
közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alatt álló szervezetében vagy a Magyar Honvédség
katonai szervezeteinél teljesített szolgálatot, és"

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Haktv. 1. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

122. §

(1) A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. §

E törvény alkalmazásában
g) igénybevevő: a [Honvédség] honvédelmi szervezet, a [Hvt. 80. § r) pontjában meghatározott]
rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a Hvt. 18. § (2)
bekezdésében meghatározott honvédelemben közreműködő szervek,"

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Haktv. 1. § i) pont
Módosítás jellege: elhagyás

122. §

(1) A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. §

E törvény alkalmazásában
[i) katonai igazgatás: a közigazgatási szervek jogilag szabályozott olyan tevékenysége, amely a
haza fegyveres védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása érdekében a jogalanyok
honvédelmi kötelezettségeinek és önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint
a kötelezettségek és a vállalt feladatok végrehajtására irányul.]"
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Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Haktv. 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi
tevékenységekkel összefüggő katonai igazgatási feladatokat:)
,,e) a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az
Országgyűlési Őrség részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek
teljesítésének tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és ellenőrzése,"

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 123. § (2) bekezdés - Haktv. 3. § k) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Haktv. 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi
tevékenységekkel összefüggő katonai igazgatási feladatokat:)
,,k) a Honvédség személyi állománya részére szolgálati-, munkáltatói [kormánytisztviselői]-,
közalkalmazotti-, honvédelmi alkalmazotti-, katonai nyugdíjas-, honvédségi nyugdíjas-, hatósági- és
ellenőri-, katonai rendész, a belföldi katonai futár-, a hadkötelezettség bevezetését követően a katonai
igazolványok kiadása, továbbá a katonák személyi igazoló jeggyel és az 1949. augusztus 12-én kötött
Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó személyazonossági igazolvánnyal történő ellátása."

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 124. § 
Módosítás jellege: módosítás

A Haktv. 4. § e) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A katonai igazgatási központok ellátiák az alábbi katonai igazgatási feladatokat:) 
,,e) a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az
Országgyűlési Őrség részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése
érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges nyilvántartás vezetése,
d) szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás idején részvétel
a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési
Őrség részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének
előkészítésében."
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Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 6. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A HM KGIR tekintetében a Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve, a saját személyi
állományára vonatkozó adatkezelési feladatai kivételével, adatfeldolgozói feladatokat lát el és e
tekintetben szerződést köt az egyes adatkezelő [honvédségi] honvédelmi szervezetekkel.

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 6. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) Az e fejezet szerint kezelt adatokat a HM adatvédelmi és információszabadsággal összefüggő
feladatokat ellátó szervezeti egységének kijelölt állománya, valamint az adatkezelő [honvédségi]
honvédelmi szervezet adatvédelmi tisztviselője az adatkezelési szabályok betartásának
ellenőrzéséhez szükséges mértékben megismerheti."

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,7. §

(1) Az e fejezet szerinti nyilvántartásban kezelendő adatokat, valamint a kezelt adatokban
bekövetkezett változásokat- ha e törvény eltérően nem rendelkezik- a nyilvántartást vezetőnek az a
[honvédségi] honvédelmi szervezet jelenti be, amelynek állományába az érintett tartozik. Az
adatokra vonatkozó bejelentést haladéktalanul meg kell tenni."
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Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 7. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) Az érintett a (2) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást személyesen, az egyes
nyilvántartásokat vezető által biztosított ügyfélszolgálaton[,] vagy ügyfélszolgálati tevékenységet
ellátó szervezeti egységnél (a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat), illetve az elektronikus
ügyfélszolgálati rendszeren (a továbbiakban: ÜSZR) keresztül jelentheti be."

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,8. §

( 1) Az egészségügyi adatkezelést végző [honvédségi] honvédelmi szervezet a szolgálati viszony
létesítéséhez, fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez, valamint a honvédségi
ösztöndíjszerződés megkötéséhez kapcsolódóan az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
vizsgálata, minősítése és ellenőrzése céljából kezeli
a) a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a
honvéd altiszt-jelöltnek, az önkéntes tartalékos katonának és a honvédségi ösztöndíjas hallgatónak
jelentkezők, valamint
b) a hivatásos állományú katona, a szerződéses állományú katona, a honvéd tisztjelölt, a honvéd
altiszt-jelölt és az önkéntes tartalékos katona
16. melléklet 1. pontja szerinti adatait."

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §
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A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,8/A. §

(1) Az egészségügyi adatkezelést végző [honvédségi] honvédelmi szervezet a szolgálati viszony
fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódóan a felülvizsgálati eljárás lefolytatása,
a betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezése, valamint az egészségügyi
szabadság és felmentések engedélyezése céljából kezeli a 8. § ( 1) bekezdés b) pontjában
meghatározott személyek 16. melléklet 2. pontja szerinti adatait."

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/E. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,8/E. §

(1) A [honvédségi] honvédelmi szervezet a szolgálatteljesítésre, illetve munkavégzésre képes állapot
ellenőrzését, továbbá a katonai fegyelem és biztonság fenntartását és fokozását szolgáló
szűrővizsgálatok végrehajtása céljából kezeli a Honvédség személyi állománya tagjának 16.
melléklet 4. pontja szerinti adatait."

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/G. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó
dokumentációt - az ( 1) bekezdés szerinti feladatellátáshoz szükséges mértékben - a [Honvédség
középszintű vezető szerv] Magyar Honvédség egészségügyi koordinációért felelős szerve
kezelheti."

Módosítópont sorszáma: 70.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/H. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,8/H. §

(1) A 8. és 8/A. §-okban, foglaltakon felül egészségügyi ellátóhálózaton kívüli adattovábbításnak
minősül
f) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezete részére, polgári peres
ügyben történő adatátadás, valamint,"

Módosítópont sorszáma: 71. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/H. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,8/H. §

(1) A 8. és 8/A. §-okban, foglaltakon felül egészségügyi ellátóhálózaton kívüli adattovábbításnak
minősül
g) a [Honvéd Vezérkar főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka részére, a fegyelmi információs
rendszer működtetése céljából történő adatátadás."

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,8/I. §

(1) A honvédelmi egészségkárosodási ellátást és a baleseti járadékot megállapító szerv a honvédelmi
egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogosultság és a baleseti járadékra való jogosultság
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elbírálása, valamint a honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal kapcsolatos
feladatok ellátása céljából kezeli a honvédelmi egészségkárosodási ellátásban és a baleseti járadékban
részesülő személy 15. melléklet szerinti adatait. Ezeket az adatokat fellebbezés esetén a fellebbezés
elbírálására jogosult honvédelmi szervezet is kezeli."

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/1. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással, valamint a baleseti járadékkal kapcsolatos
nyilvántartásba betekinthetnek a honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal
kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala, végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása
és vizsgálatok lefolytatása céljából:"

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/1. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos nyilvántartásba betekinthetnek a
honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala,
végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a [Honvéd Vezérkar
főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka,"

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/1. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §
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A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos nyilvántartásba betekinthetnek a
honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala,
végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:
d) a [honvédségi] honvédelmi szervezet saját állománya vonatkozásában a [honvédségi] honvédelmi
szervezet személyügyi szerve,"

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/1. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos nyilvántartásba betekinthetnek a
honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala,
végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:
f) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet,"

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/1. § (2) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos nyilvántartásba betekinthetnek a
honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala,
végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:
g) a [Honvédségnél] honvédelmi szervezetnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv."

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/1. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) Az adatkezelés
a) a jogosultság megállapítása esetén a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra, valamint a baleseti
járadékra való jogosultság megszűnését követő ötödik év december 31-ig,
tart."

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 8/1. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) Az adatkezelés
b) abban az esetben, ha a jogosultság megállapítására nem kerül sor, az erről hozott döntés elleni, a
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban:Hjt.} 186. § (1) bekezdése
szerinti keresetindításra nyitva álló határidő leteltét követő harminc napig, keresetindítás esetén a
bíróság döntésének jogerőre emelkedéséig"
tart."

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 9. § (6) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(6) A toborzó szakterület által kezelt adatokhoz a szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos döntés
előkészítése és meghozatala céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet, és az annak alapjául
szolgáló iratokba betekinthet
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint [a Honvéd Vezérkar
főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka,"
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Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 9 § (6) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(6) A toborzó szakterület által kezelt adatokhoz a szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos döntés
előkészítése és meghozatala céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet, és az annak alapjául
szolgáló iratokba betekinthet
c) annak a [honvédségi] honvédelmi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a
jelentkező bekerülhet,"

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A személyügyi szakterület által kezelt adatokat a 6. § (1) bekezdése szerinti hozzáférésnek
megfelelően a [honvédségi] honvédelmi szervezet személyügyi szerve, illetve a Honvédség központi
személyügyi szerve, valamint a miniszter által vezetett minisztériumban foglalkoztatottak
tekintetében a személyügyi feladatok ellátására kijelölt szerv kezeli."

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 10. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a személyügyi feladatok
ellátása során adatfeldolgozói tevékenységet [lát] végez, melynek feltételeit szerződés tartalmazza."
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Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 10. § (6) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(6) A Honvédség személyi állománya adatait a szolgálati viszony, illetve az egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően [a ]- a 13/A. § szerinti szolgálaton
kívüliek állományába tartozók kivételével-"

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 11. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,11.§

( 1) A személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek a
6. § (1) bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az annak alapjául szolgáló
iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési,
felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a [Honvéd Vezérkar
főnöke és helyettesei] Magyar Honvédség parancsnoka és helyettesei,"

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 11. (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,11.§ 
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(1) A személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek a
6. § ( 1) bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az annak alapjául szolgáló
iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési,
felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából
b) vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti [honvédségi] honvédelmi
szervezet személyügyi szerv kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 11. (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,11. §

( 1) A személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek a
6. § (1) bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az annak alapjául szolgáló
iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési,
felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából
f) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 11. (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,11. §

(1) A személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek a
6. § ( 1) bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az annak alapjául szolgáló
iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló
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jogviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési,
felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából
g) a [Honvédségnél] honvédelmi szervezeteknél munkaügyi ellenőrzés[é]t végző szerv kijelölt
tagja,"

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 11. (1) bekezdés j) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,11. §

(1) A személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek a
6. § (1) bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az annak alapjául szolgáló
iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési,
felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából
j) a [Honvédségnél] honvédelmi szervezeteknél az érintett illetmény számfejtését befolyásoló adatok
tekintetében az illetményszámfejtést végző szerv kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 11. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet a
[Magyar ]Honvédség létesítményeit őrző fegyveres biztonsági őrség vonatkozásában a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a
továbbiakban: Fbtv.) 7. § (la) bekezdés d) pontja szerinti önkéntes tartalékos katonai szolgálati
viszony létesítése érdekében a 1. melléklet a) pontja, b) pontja, d) pont da) és db) alpontja, e) pontja,
f) pontja, g) pontja szerinti adatokat, valamint a 2. melléklet s) pontja szerinti adatokat továbbítja a
Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére."
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Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 13. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a megőrzési határidő lejártát követően a levéltári törvényben foglalt
feladatok végrehajtása céljából - végleges megőrzésre - a Hadtörténelmi Levéltárnak át kell adni
azok iratait, akik
c) akiket [H]hősi halottá, vagy a Magyar Honvédség halottjává minősítettek,"

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 13/A. (5) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A (3) bekezdésben meghatározott célból az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat
megismerheti:
c) a [Honvéd Vezérkar főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka."

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 14. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban szereplő adatokat a [honvédségi] honvédelmi
szervezet jogi és igazgatási szolgálata, fellebbezés esetén a fellebbezés elbírálására jogosult
[honvédségi] honvédelmi szervezet jogosult kezelni."
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Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 14/E. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,, 14/E. §

A fegyelmi szakterület által kezelt adatokhoz a fegyelmi határozat jogkövetkezményeinek
megállapítása, a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása
céljából, az ezekkel, illetve egyéb szolgálati jogviszonnyal összefüggő, azzal kapcsolatos peres
eljárások képviseletének ellátása érdekében elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek, valamint
az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:"

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 14/E. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,14/E. §

A fegyelmi szakterület által kezelt adatokhoz a fegyelmi határozat jogkövetkezményeinek
megállapítása, a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása
céljából, az ezekkel, illetve egyéb szolgálati jogviszonnyal összefüggő, azzal kapcsolatos peres
eljárások képviseletének ellátása érdekében elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek, valamint
az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
a) a miniszter, a közigazgatási államtitkár, valamint a [Honvéd Vezérkar főnöke] Magyar
Honvédség parancsnoka,"

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 14/E. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás
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124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,14/E. §

A fegyelmi szakterület által kezelt adatokhoz a fegyelmi határozat jogkövetkezményeinek
megállapítása, a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása
céljából, az ezekkel, illetve egyéb szolgálati jogviszonnyal összefüggő, azzal kapcsolatos peres
eljárások képviseletének ellátása érdekében elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek, valamint
az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
e) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet állományából kijelölt
személy,"

Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,15. §

( 1) A fegyelmi információs rendszerben kell kezelni a honvédek és az önkéntes tartalékos katonák 3.
melléklet a), d) és f) pontjában meghatározott adatain[okon] túl"

Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 15. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,15. §

( 1) A fegyelmi információs rendszerben kell kezelni a honvédek és az önkéntes tartalékos katonák 3.
melléklet a), d) és f) pontjában meghatározott adatokon túl
b) az elszenvedett sérülésre és gyógyulási időtartamára vonatkozó adatokat, valamint"
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Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 15. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A fegyelmi információs rendszerben történő adatkezelés célja
a) a Honvédség magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében a [Honvédségnél] honvédelmi
szervezeteknél történt, a katonai fegyelemre és a [honvédségi] honvédelmi szervezetek fegyelmi
helyzetére kiható eseményekről a [Honvéd Vezérkar főnökének] Magyar Honvédség
parancsnokának tájékoztatása,"

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 15. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A fegyelmi információs rendszerben történő adatkezelés célja
c) a [honvédségi] honvédelmi szervezetek egységes joggyakorlatának elősegítése."

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 15. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) A fegyelmi információs rendszerben szereplő
a) adatokat a (honvédségi] honvédelmi szervezet kezeli,"
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Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 15. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) A fegyelmi információs rendszerben szereplő
b) az adatokkal kapcsolatos adatkezelési feladatokat a [honvédségi] honvédelmi szervezet jogi és
igazgatási szolgálatának állománya és a nyomozótiszt látja el,"

Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 16. § (7) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(7) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti
ellátás megállapításának és folyósításának, valamint elismerés adományozásának céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okiratokba betekinthetnek:
a) miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a [Honvéd Vezérkar
főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka,"

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 16. § (7) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(7) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti
ellátás megállapításának és folyósításának, valamint elismerés adományozásának céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okiratokba betekinthetnek:
d) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,"
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Módosítópont sorszáma: 105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 16. § (7) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(7) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti
ellátás megállapításának és folyósításának, valamint elismerés adományozásának céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okiratokba betekinthetnek:
e) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 16. § (7) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(7) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti
ellátás megállapításának és folyósításának, valamint elismerés adományozásának céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okiratokba betekinthetnek:
f) a [Honvédségnél] honvédelmi szervezeteknél az érintett illetmény számfejtését végző szervek
kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 107.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 17. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) Az ( 1) bekezdés szerinti adatokat a [honvédségi] honvédelmi szervezet, fellebbezés esetén a
fellebbezés elbírálására jogosult [honvédségi] honvédelmi szervezet kezeli."
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Módosítópont sorszáma: 108.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 18. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,18. §

(1) A kártérítési eljárás lefolytatása, a kártérítési határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a
kiszabott kártérítés érvényesítéséhez szükséges eljárás lefolytatása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör
gyakorlása céljából a kártérítési nyilvántartásban elektronikusan tárolt adatokhoz hozzáférhetnek,
valamint az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek feladatkörük ellátásának mértékéig:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a [Honvéd Vezérkar
főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka,"

Módosítópont sorszáma: 109.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 18. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,18. §

(1) A kártérítési eljárás lefolytatása, a kártérítési határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a
kiszabott kártérítés érvényesítéséhez szükséges eljárás lefolytatása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör
gyakorlása céljából a kártérítési nyilvántartásban elektronikusan tárolt adatokhoz hozzáférhetnek,
valamint az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek feladatkörük ellátásának mértékéig:
c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,"

Módosítópont sorszáma: 110.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 18. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §
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A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,, 18. §

( 1) A kártérítési eljárás lefolytatása, a kártérítési határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a
kiszabott kártérítés érvényesítéséhez szükséges eljárás lefolytatása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör
gyakorlása céljából a kártérítési nyilvántartásban elektronikusan tárolt adatokhoz hozzáférhetnek,
valamint az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek feladatkörük ellátásának mértékéig:
d) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet állományának kijelölt
tagja,"

Módosítópont sorszáma: 111. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19. § (5) bekezdés a) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és
költségtérítések folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség
biztosítása, a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a (Honvéd Vezérkar
főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka,"

Módosítópont sorszáma: 112.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19. § (5) bekezdés e) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és
költségtérítések folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség
biztosítása, a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
c) a [honvédségi] honvédelmi szervezet állománya vonatkozásában a [honvédségi] honvédelmi
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szervezet személyügyi szerv, vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti
[honvédségi] honvédelmi szervezet kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 113.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19. § (5) bekezdés e) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és
költségtérítések folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség
biztosítása, a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
e) a (Honvédségnél] honvédelmi szervezeteknél az érintett fegyelmi, szabályszegési, szabálysértési,
büntető, méltatlansági, kártérítési, valamint szociális ügyében eljáró személy,"

Módosítópont sorszáma: 114.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19. § (5) bekezdés g) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és
költségtérítések folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség
biztosítása, a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
g) a (Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja, valamint a
követelések érvényesítésében eljáró személy,"

Módosítópont sorszáma: 115.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19. § (5) bekezdés h) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §
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A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és
költségtérítések folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség
biztosítása, a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
h) a [Honvédségnél] honvédelmi szervezeteknél munkaügyi ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 116.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19. § (5) bekezdés j) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és
költségtérítések folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség
biztosítása, a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
j) a [Honvédségnél] honvédelmi szervezeteknél az érintett illetmény számfejtését végző szerv kijelölt
tagja, és"

Módosítópont sorszáma: 117.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve által végzett adatkezelés célja az (1) 
bekezdés szerinti személyek vonatkozásában statisztikai célú adatfeldolgozás, NATO tervezési[-] és
hazai költségvetési tervezési feladatok, valamint az érdekvédelmi feladatok végrehajthatóságának a
biztosítása."

Módosítópont sorszáma: 118.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19/A. § (5) bekezdés a) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve által kezelt adatokhoz a
társadalombiztosítási, egyes pénzügyi, szociális, érdekvédelmi és kegyeleti ellátás
megállapíthatóságának és folyósíthatóságának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek
és annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthetnek:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a [Honvéd Vezérkar
főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka,"

Módosítópont sorszáma: 119.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19/A. § (5) bekezdés d) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve által kezelt adatokhoz a
társadalombiztosítási, egyes pénzügyi, szociális, érdekvédelmi és kegyeleti ellátás
megállapíthatóságának és folyósíthatóságának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek
és annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthetnek:
d) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 120.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 19/A. § (5) bekezdés e) pontja
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A Honvédség központi pénzügyi
társadalombiztosítási, egyes pénzügyi,

és számviteli szerve által kezelt adatokhoz a
szociális, érdekvédelmi és kegyeleti ellátás
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megállapíthatóságának és folyósíthatóságának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek
és annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthetnek:
e) a [Honvédségnél] honvédelmi szervezeteknél az érintett juttatásainak számfejtését végző szervek
kijelölt tagjai."

Módosítópont sorszáma: 121.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 20. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A KNBSZ állományába tartozó személy a KNBSZ törvényben meghatározott nemzetbiztonsági
feladatainak ellátása céljából a [Honvédség] honvédelmi szervezetek valamennyi adatához
közvetlenül hozzáférhet és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthet, azokról másolatot
készíthet."

Módosítópont sorszáma: 122.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 20. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(6) A KNBSZ-nél kezelt adatok nyilvántartása vezetésének rendjére a KNBSZ főigazgatója saját
hatáskörében intézkedik.["]"

Módosítópont sorszáma: 123.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,21. §
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(1) A [honvédségi] honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba (a továbbiakban:
objektum), valamint objektumon belül a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés
ellenőrzése, a belépő személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és
vagyonbiztonság, valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a minősített adatok
védelme céljából a beléptetésért felelős [honvédségi] honvédelmi szervezet a (2) bekezdés szerinti
belépőknek az adatait elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb módon kezelheti. Ha az
adatokat a beléptetési rendszer[t] üzemeltetőjeként nem az adatkezelő szervezethez tartozó állomány
rögzíti, úgy e tevékenység során adatfeldolgozónak minősül. A beléptetési adatok feldolgozásának
feltételeit szerződés tartalmazza."

Módosítópont sorszáma: 124.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A beléptetés során a következő adatok kezelhetők:
a) a Honvédség személyi állományának tagja családi és utóneve, rendfokozata, - állandó belépési
engedély esetén - arcképmása és a belépési engedély száma, valamint a [honvédségi] honvédelmi
szervezet megnevezése,"

Módosítópont sorszáma: 125.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) Az adatokat a beléptetésért felelős [honvédségi] honvédelmi szervezet a keletkezésüktől
számított 15 évig kezeli."

Módosítópont sorszáma: 126.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(4) A beléptető rendszerben rögzített adat továbbítható
a) a [honvédségi] honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban elkövetett
bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi vétség miatt indult eljárásban bizonyítékként történő
felhasználás, az érintett jogainak gyakorlása céljából az eljárást lefolytató szervnek,"

Módosítópont sorszáma: 127.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21. § (4) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(4) A beléptető rendszerben rögzített adat továbbítható
c) a szolgálatteljesítési idő valóságtartalmának megállapítása céljából a miniszter, a miniszter által
vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a [Honvéd Vezérkar főnöke] Magyar Honvédség
parancsnoka, továbbá - közvetlen alárendeltjei vonatkozásában - a szolgálati elöljáró[,] vagy a
hivatali felettes részére,"

Módosítópont sorszáma: 128.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21. § (4) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(4) A beléptető rendszerben rögzített adat továbbítható
d) az adott objektumba vagy annak beléptető ponttal elzárt területére történő beléptetésért felelős
miniszter által vezetett minisztériumi szervezeti egység, [honvédségi] honvédelmi szervezet, vagy
annak szervezeti egység vezetője részére az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal rendelkező
személyekről, a belépési engedélyek indokoltságának felülvizsgálata céljából. Ha egy objektumban
vagy azon belül beléptető ponttal elzárt területre a belépést több [honvédségi] honvédelmi szervezet
is engedélyezheti, különösen közös elhelyezésben levő [honvédségi] honvédelmi szervezetek esetén,
úgy a belépési engedélyek indokoltságának felülvizsgálatához az adott [honvédségi] honvédelmi
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szervezet személyi állománya, valamint azon személyek adatai továbbíthatók, akik nem a
beléptetésért felelős [honvédségi] honvédelmi szervezet állományába tartoznak, de a belépésük
engedélyezését az adott [honvédségi] honvédelmi szervezet vezetője jogosult elbírálni, és"

Módosítópont sorszáma: 129.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21. § (4) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(4) A beléptető rendszerben rögzített adat továbbítható
e) a hatósági jogkört gyakorló szerv részére a hatósági feladatainak ellátásával összefüggésben, ha az
érintett objektum, helyiség vonatkozásában a vizsgált időszak mozgásadataira feltétlenül szükség
van."

Módosítópont sorszáma: 130.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,21/A. §

(1) Az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult [honvédségi] honvédelmi szervezet az állandó
belépési engedélyek kiadása és az érintett azonosítása céljából kezelheti az érintett:
a) családi és utónevét, születési nevét, - honvéd esetén- rendfokozatát, jogviszonyát, valamint a
[honvédségi] honvédelmi szervezet megnevezését,"
b) születési helyét és idejét, külföldi személy esetén állampolgárságát,
c) a szolgálati, a honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő kormánytisztviselői,
a honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazott közalkalmazotti, a honvédelmi szervezet
állományába tartozó honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti igazolvány számát vagy a
személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének számát,
d) elektronikus belépési engedély esetén arcképmását és a belépési engedély számát,
e) a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,
f) a Honvédség személyi állományába nem tartozó személy esetén az általa képviselt szervezet, szerv,
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gazdasági társaság megnevezését."

Módosítópont sorszáma: 131.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21/A. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) Az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult [honvédségi] honvédelmi szervezet az
ideiglenes belépési engedélyek kiadása és az érintett azonosítása céljából kezelheti az érintett:
a) családi és utónevét, születési nevét, - honvéd esetén- rendfokozatát, jogviszonyát, valamint a
[honvédségi] honvédelmi szervezet megnevezését,"

Módosítópont sorszáma: 132.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 21/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,21/B. §

(1) A [honvédségi] honvédelmi szervezet zártkörű rendezvény megszervezése, illetve honvédelmi
érdek érvényesítése céljából a rendezvényen résztvevő érintettek következő adatait kezelheti:"

Módosítópont sorszáma: 133.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 22. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,22. §

(1) A [honvédségi] honvédelmi szervezet az elhelyezésére szolgáló objektumban képrögzítésre vagy
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kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert telepíthet, amely alkalmazásával
a [honvédségi] honvédelmi szervezet az elhelyezésére szolgáló objektumban, valamint annak
közvetlen környezetében tartózkodó személyekről felvételt készíthet az élet- és vagyonbiztonság,
valamint a minősített adatok védelme érdekében. Az adatokat a kép-, illetve a kép- és hangrögzítésre
alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazó [honvédségi] honvédelmi szervezet kezeli. Az
objektum őrzését ellátó megbízás alapján az adatokat rögzítheti és tárolhatja, e tekintetben
adatfeldolgozónak minősül, az adatfeldolgozás feltételeit szerződés tartalmazza."

Módosítópont sorszáma: 134.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 22. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, illetve a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, az (5)
bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához kérheti, hogy az adatot annak kezelője az adat
továbbításáig ne törölje. A kérelem benyújtására a képfelvétel rögzítésétől számított 60 napon belül
van lehetőség. Bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság vagy más hatóság adatszolgáltatás kérésére a
rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem
benyújtásától számított 60 napon belül nem kerül sor megkeresésre, a rögzített kép-, illetve kép- és
hangfelvételt törölni kell."

Módosítópont sorszáma: 135.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 23. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,23. §

(1) A Honvédség központi személyügyi szerve, vagy a [honvédségi] honvédelmi szervezet
hatáskörébe tartozó pályázat kiírása esetén a [honvédségi] honvédelmi szervezet személyügyi szerve
a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából kezeli a pályázati eljárás során keletkezett, ide[ ]értve a
pályázó által szolgáltatott adatokat. A pályázati eljárás lezárását követően az adatokat a

55



nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha a pályázó korábban írásban hozzájárult adatai további
kezeléséhez későbbi pályázati lehetőségekről történő tájékoztatás céljából."

Módosítópont sorszáma: 136.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 23. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) A pályázati nyilvántartásba a pályázati eljárás lefolytatása, a pályázó alkalmasságának
megítélése céljából jogosult betekinteni, illetve abból adatokat kérni
a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői és a [Honvéd Vezérkar főnöke] Magyar
Honvédség parancsnoka, továbbá"

Módosítópont sorszáma: 137.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,24. §

,,( 1) A [honvédségi] honvédelmi szervezet kiértesíthetőség céljából kezeli a [honvédségi]
honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és
kiértesíthetőségére vonatkozó adatait, valamint más [honvédségi] honvédelmi szervezetnél
szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó
adatait, ha részükre a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyeként az adott honvédelmi szervezet kerül
meghatározásra."

Módosítópont sorszáma: 138.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) Belső szabályozóban létrehozott készenléti szolgálatban több [honvédségi] honvédelmi
szervezet állományából szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és
kiértesíthetőségére vonatkozó adatokat a kiértesítési kötelezettséggel rendelkező [honvédségi]
honvédelmi szervezet kezeli."

Módosítópont sorszáma: 139.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24. § (3) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyi állomány tagjáról a következő adatok
kezelhetők:
e) a jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok (jelen, szolgálatban, vezényelve, szolgálati úton,
egészségügyi, illetve beteg szabadságon, kórházban, szabadságon, pihenő[ ]napon, engedély nélkül
távol, egyéb okból távol)."

Módosítópont sorszáma: 140.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet személyi állományának tagja a
(3) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni az (1) és
(2) bekezdés szerinti [honvédségi] honvédelmi szervezetnek. Az adatokat a bejelentést követően a
[honvédségi] honvédelmi szervezet vezetője által meghatározott rendben azonnal pontosítani kell."
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Módosítópont sorszáma: 141.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A (3) bekezdésben meghatározott adatok az (1) és (2) bekezdés szerinti [honvédségi)
honvédelmi szervezet személyi állománya tagjának a [honvédségi) honvédelmi szervezettel fennálló
szolgálati viszonyának idejéig, illetve vezénylésének, kirendelésének megszüntetéséig, a
munkavégzés helyének megváltozásáig kezelhetők."

Módosítópont sorszáma: 142.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,24/A. §

(1) A honvédségi gépjárművek, személygépjárművek, járművek (a továbbiakban: honvédségi
járművek) országhatáron belül, országhatáron kívül történő szolgálati feladat végrehajtása, valamint
a lakás és a szolgálati hely közötti utazás érdekében történő igénybevételének biztosítása és
elszámolása, a magáncélú igénybevétel biztosítása, a balesetben részes honvédségi járművekkel
összefüggő vizsgálatok lefolytatása céljából szükséges adatokat az érintett állományilletékes
parancsnoka, és a 24/D-24/H. § szerinti [honvédségi] honvédelmi szervezetek kezelhetik."

Módosítópont sorszáma: 143.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/C. §
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
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,,24/C. §

A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, a honvédségi járművek országhatáron kívül,
szolgálati feladatok végrehajtása érdekében történő igénybevétele esetén, valamint az
igénybevételhez szükséges igazolás kiállításához az utazást elrendelő [honvédségi] honvédelmi
szervezet parancsnoka, vezetője az a)-d) pont szerinti, míg a honvédségi jármű tulajdonosaként
bejegyzett [honvédségi] honvédelmi szervezet az a)-e) pont szerinti következő adatokat kezeli:
a) 24/B. § (1 )-(3) bekezdésében meghatározott adatok,
b) utazást elrendelő határozat, parancs száma,
e) gépjármű parancsnok neve, rendfokozat, úti okmány száma,
d) gépjármű vezető(i) családi és utónév, rendfokozat, úti okmány száma,
e) kiutazó csoport vezetőjének neve, rendfokozat, úti okmány száma."

Módosítópont sorszáma: 144.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/D. § b) pont be) alpont

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,b) egyedi engedély alapján történő igénybevétel esetén:
be) egyedi engedély kiadásaji] iránti kérelemben szereplő, a kérelem megalapozottságát alátámasztó
adatok."

Módosítópont sorszáma: 145.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/E. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,24/E. §

A 24/A. § ( 1) bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, magáncélú igénybevétel esetén
a Honvédség személyi állományának tagja esetén a honvédségi járművet üzemeltető [honvédségi]
honvédelmi szervezet parancsnoka vagy az állományilletékes parancsnok, nyugállományú
igénybevevő esetén a honvédségi járművet biztosító [honvédségi] honvédelmi szervezet parancsnoka
a következő adatokat kezeli:"
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Módosítópont sorszáma: 146.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/H. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,24/H. §

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentesített honvédségi gépjárművek
kártörténeti nyilvántartása vezetése és napra készen tartása céljából a balesetet okozó honvédségi
gépjármű vezetője vonatkozásában a tulajdonosként bejegyzett [honvédségi] honvédelmi szervezet
a következő adatokat kezelheti:"

Módosítópont sorszáma: 147.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A kiképzési nyilvántartást a [honvédségi] honvédelmi szervezet kezeli."

Módosítópont sorszáma: 148.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/1. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) A [honvédségi] honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:"

Módosítópont sorszáma: 149.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/K. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) A központi irattári nyilvántartásban kezelt adatokat megismerheti:
b) a [Honvéd Vezérkar főnöke] Magyar Honvédség parancsnoka."

Módosítópont sorszáma: 150.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/K. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A (3) bekezdéstől eltérően a központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagokba
betekinthet:
b) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 151.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/K. § (5) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(5) A (3) bekezdéstől eltérően a központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagokba
betekinthet:
c) az érintett társadalombiztosítási, rehabilitációs, hadkiegészítési, érdekvédelmi ügyében eljáró
[honvédségi] honvédelmi szervezet kijelölt tagja."

Módosítópont sorszáma: 152.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/L. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
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,,24/L. §

(1) A szakmai irányítási jogkörrel rendelkező [honvédségi] honvédelmi szervezet kapcsolattartás,
szakmai továbbképzések megszervezése és végrehajtása, továbbá a kinevezéshez, feladatellátáshoz
szükséges engedélyezési eljárások koordinálása céljából a szakmai irányítási jogkör alá tartozó
szakállományról nyilvántartást vezethet."

Módosítópont sorszáma: 153.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/L. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. Ill. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) A nyilvántartás tartalmazhatja az érintett
e) annak a [honvédségi] honvédelmi szervezetnek a megnevezését, amelynek állományába tartozik."

Módosítópont sorszáma: 154.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/M. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,24/M. §

(1) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet jogszabályban meghatározott
feladatainak ellátása céljából kezelheti az érintett következő adatait:
g) [honvédségi] honvédelmi szervezet megnevezése, szolgálati helye."

Módosítópont sorszáma: 155.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/N. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

124. §
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A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(3) A rehabilitációs nyilvántartást a [Honvédség] társadalmi kapcsolattartásért felelős honvédelmi
szervezet szerve a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság
megszűnéséig vezeti."

Módosítópont sorszáma: 156.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/N. § (6) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(6) A rehabilitációs nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti
ellátás megállapításának és folyósításának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és
annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthetnek:
a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a [Honvéd Vezérkar főnöke]
Magyar Honvédség parancsnoka,"

Módosítópont sorszáma: 157.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/N. § (6) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(6) A rehabilitációs nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti
ellátás megállapításának és folyósításának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és
annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthetnek:
d) a [Honvédség] honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,"

Módosítópont sorszáma: 158.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § - Haktv. 24/P. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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124. §

A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

,,(2) Az ( 1) bekezdés szerinti adatkezelés célja
a) [a Hvt. ]a honvédelmi, nemzetbiztonsági és rendészeti feladat hatékony végrehajtásának
támogatása,"

Módosítópont sorszáma: 159.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 125. § - Haktv. 24/Q. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

125. §

A Haktv. a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

,,(2) A minisztert, a [Honvéd Vezérkar főnökét és helyetteseit] Magyar Honvédség parancsnokát
és helyetteseit a 24/P. § ( 1) bekezdésében meghatározott biometrikus adatok kezeléséről a KNBSZ
főigazgatója tájékoztatja."

Módosítópont sorszáma: 160.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § - Haktv. 29. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

128. §

A Haktv. 29. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség a hivatásos
állományba felvettekről, az állományukban hivatásos szolgálatot teljesítőkről, valamint azokról,
akiknek a szolgálati viszonya megszűnt, minden év január 31. napjáig a 4. melléklet a) pontjában és
a q) pont qa)-qf) alpontjában meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltatnak adatot."

Módosítópont sorszáma: 161.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § - Haktv. 29. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

128. §
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A Haktv. 29. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,[,,](5) A rehabilitációs szakértői szerv az (1) bekezdés szerinti személy legalább 40%-ot elérő össz
szervezeti egészségkárosodásáról, annak érvényességi idejéről minden év január 31. napjáig
szolgáltat adatot."

Módosítópont sorszáma: 162.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Haktv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,.(7) A Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó
és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos
állományba felvettekről, valamint szolgálati viszonyuk megszűnéséről a hadkötelezettség fennállása
idején a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig minden hónap 5. napjáig szolgáltatnak adatot."

Módosítópont sorszáma: 163.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § - Haktv. 32. § (1) bekezdés 2. pont:
Módosítás jellege: módosítás

129. §

A Haktv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére a 25. § ( 1)
bekezdése szerinti célból a megkeresésben szereplő személyekről 8 napon belül adatot szolgáltat a
hadköteles nyilvántartás pontosításához
2. az állományában hivatásos szolgálatot teljesítők valamint a szolgálati viszonyt megszüntetettek
tekintetében a rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
a 4. mellékletben foglalt, általa kezelt adatokról."

Módosítópont sorszáma: 164.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § - Haktv. 32. § (1) bekezdés 4. pont:
Módosítás jellege: módosítás

129. §

A Haktv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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,,(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére a 25. § ( 1)
bekezdése szerinti célból a megkeresésben szereplő személyekről 8 napon belül adatot szolgáltat a
hadköteles nyilvántartás pontosításához
4. a Honvédség központi személyügyi [nyilvántartó] szerve, az Országgyűlési Őrség valamint a
rendvédelmi szerv,
a 4. mellékletben foglalt, általa kezelt adatokról."

Módosítópont sorszáma: 165.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § - Haktv. 32. § (1) bekezdés 20. pont
Módosítás jellege: módosítás

129. §

A Haktv. 32. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére a 25. § (1) 
bekezdése szerinti célból a megkeresésben szereplő személyekről 8 napon belül adatot szolgáltat a
hadköteles nyilvántartás pontosításához
20. a [honvédségi] honvédelmi szervezet
a 4. mellékletben foglalt, általa kezelt adatokról."

Módosítópont sorszáma: 166.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 132. § - Haktv. 44/C. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

132. §

A Haktv. a következő 27/C. alcímmel egészül ki:

,,(3) A [honvédségi] honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a katonai
futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú
jogosultságainak azonosítása céljából, a [honvédségi] honvédelmi szervezet által történő belföldi
katonai futárigazolvány igénylésétől számítva a belföldi katonai futár jogosultság fennállása alatt
kezeli az ( 1) bekezdés szerinti adatokat."

Módosítópont sorszáma: 167.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 132. § - Haktv. 44/C. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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132. §

A Haktv. a következő 27/C. alcímmel egészül ki:

,,(4) A [honvédségi] honvédelmi szervezet a belföldi katonai futárigazolvány igénylésekor továbbítja
az érintett 10. melléklet a)-h) és j)-k) pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadása céljából. A Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült belföldi katonai futárigazolványt megküldi
a [honvédségi] honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez
kapcsolódó (3) bekezdés szerinti adatkezelés céljából."

Módosítópont sorszáma: 168.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 134. § 8. pont
Módosítás jellege: elhagyás

134. §

A Haktv.
[8. 44/B. § (2) bekezdés e) pontjában a ,,közalkalmazotti igazolványának" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti igazolványának" szöveg,]
lép.

Módosítópont sorszáma: 169.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 134. § új 16. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

134. §

A Haktv.
16. 4. melléklet q) pont qd) alpontjában a ,,rendvédelmi szerv" szövegrész helyébe a ,,rendvédelmi
szerv, az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 170.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 135. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

135. §

Hatályát veszti a Haktv.
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a) 33. § (6) bekezdés[ében] b) pontjában az ,,és u) pontja" szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 171.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 137. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

137. §

E törvény
a) 7-24. §-a, 26-30. §-a, 35. §-a, 36-54. §-a, 56-5[7].8_. §-a, 60. § (1) bekezdése, 61. § a)-g) pontja és
j)-[p]g) pontja, 62. § a)-e) pontja és g)-k) pontja 1. melléklete az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése,
XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,
alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 172.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet- Hvt. 4. melléklet 1. pont 1.1. alpont
Módosítás jellege: módosítás

,,1. jogszabályban kijelölt szerv esetén
1. 1. a szervezet_megnevezése,"

Módosítópont sorszáma: 173.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet - Hvt. 4. melléklet 1. pont 1.7. alpont
Módosítás jellege: módosítás

,,1. jogszabályban kijelölt szerv esetén
1.7. a meghagyásra kijelölt munkakörök.l.]''

Módosítópont sorszáma: 174.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet - Hvt. 4. melléklet 2. pont 2.5. alpont
Módosítás jellege: módosítás

,,2. egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén
2.5. a meghagyásra kijelölt munkakörök.,_[.]"
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Módosítópont sorszáma: 175.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. melléklet - Hvt. 5. melléklet 1. pont 1.4. alpont
Módosítás jellege: módosítás

,, 1. egyéni vállalkozó esetén
1.4. az ellátandó honvédelmi feladat és annak jogszabályi alapja.,_[.]"

Módosítópont sorszáma: 176.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. melléklet - Hvt. 6. melléklet 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

,,4. [A]~z ingatlan, szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen"

Módosítópont sorszáma: 177.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet - Hvt. 7. melléklet 2. pont 2.12. alpont
Módosítás jellege: módosítás

,,2. a technikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen
2.12. kezelők száma.,_[.]"

Módosítópont sorszáma: 178.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet - Hvt. 8. melléklet 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

,,1. igénybejelentés, igénymódosítás a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó
és Vámhivatal valamint az Országgyűlési Őrség igényeit képező vagyoni szolgáltatások [honvédelmi
típusú] különleges jogrend időszaki teljesítésére,"

Módosítópont sorszáma: 179.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet - Hvt. 8. melléklet 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

,,2. igénybejelentés, igénymódosítás a nemzetgazdaság ágazati kapcsolatainak tervezéséhez
alapvetően fontos termékek, szolgáltatások [honvédelmi típusú] különleges jogrend időszaki
beszerzésére,"
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Módosítópont sorszáma: 180.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet - Hvt. 8. melléklet 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

,,3. a lakosság [honvédelmi típusú] különleges jogrend időszakra vonatkozó igénye a kiemelt és a
kiegészítő fogyasztási cikkekből,"

Módosítópont sorszáma: 181.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet - Hvt. 8. melléklet 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

,,4. a lakossági ellátás [honvédelmi típusú] különleges jogrend időszaki fejadag normái,"

Módosítópont sorszáma: 182.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet - Hvt. 8. melléklet 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

,,6. [honvédelmi típusú] különleges jogrend időszaki ágazati/területi igénykielégítési tervjavaslat,"

Módosítópont sorszáma: 183.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet - Hvt. 8. melléklet 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

,,7. a [honvédelmi típusú] különleges jogrend időszaki igények kielégítési módjai,"

Módosítópont sorszáma: 184.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet - Hvt. 8. melléklet 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

,,8. a lakosság [honvédelmi típusú] különleges jogrend időszaki igényének kielégíthetősége a
kiemelt és a kiegészítő fogyasztási cikkekből,"

Módosítópont sorszáma: 185.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. melléklet 1. pont nyitó szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás

1. A [honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban:] Haktv.[)] 2.
melléklet g) pontja a következő gv) alponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 186.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. melléklet - Haktv. 3. melléklet k) pont
Módosítás jellege: módosítás

,,k) azok a tények, amelyek a felelősség elbírálásához szükségesek, így különösen a vagyoni
viszonyokat, a családi és szociális, illetve az egyéb méltányolható körülményeket érintő adatok,"

Módosítópont sorszáma: 187.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. melléklet - Haktv. 18. melléklet f) pont fi) alpont
Módosítás jellege: módosítás

,,f) a lakhatási támogatással összefüggő sajátos - különleges, vagy külső - adatok:
fi) lakhatási támogatás nyújtására irányuló megállapodás esetében az adóstárs és a kezes személyes
adatai,"

Módosítópont sorszáma: 188.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. melléklet - Haktv. 18. melléklet f) pont fj) alpont
Módosítás jellege: módosítás

,,f) a lakhatási támogatással összefüggő sajátos - különleges, vagy külső - adatok:
fj) a megállapodás alapján nyújtott lakhatási támogatás futamideje alatt elhunyt támogatott
örökösének személyes adatai.].]"

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
4. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
S. Nyelvhelyességi és kodifikációs pontosítást tartalmaz.
6. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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8. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
9. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
10. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
11. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
12. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
13. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
14. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
15. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
16. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
17. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
18. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
19. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
20. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
21. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
22. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
23. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
24. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
25. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
26. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
27. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
28. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
29. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
30. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
31. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
32. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
33. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
34. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
35. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
36. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
37. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
38. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
39. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
40., 41., 52. Ajavaslat biztosítja és szolgálja a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról szóló 83/2014/EU
rendelet által alkalmazott, a repülési szolgálati időre vonatkozó számítási eljárásrend alkalmazását, a
katonai sajátosságok megtartásával.
A javaslat közelíti az állami célú légiközlekedésre vonatkozó szabályozást az uniós joghoz, amely a
polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió
Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a
996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a
2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a
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216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91 /EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 1139/2018/EU rendeletben megfogalmazott szándékot is kielégíti.
A ZRÍNYI 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzésre kerülő
merevszárnyú szállítórepülő légijárművekben rejlő személy- és áruszállítási képességek
maradéktalan kihasználása, érdekében szükséges a merevszárnyú szállító légijármű személyzetek
maximális szolgálatteljesítési idejének, a minimális pihenő idejének és az osztott napi
szolgálatteljesítés idejének meghatározása, illetve szabályozása. A módosítás elsősorban a Magyar
Honvédség missziós területen szolgálatot teljesítő személyi állományának a nemzetbiztonsági és
honvédelmi érdekből történő más kontinensekre irányuló szállítási feladatait garantálja. A napi
szolgálatteljesítési idő és a pihenő időre vonatkozó szabályok egységes kezelése a repülésbiztonsági
követelmények maradéktalan megtartása mellett, a hatékonysági igényeket is biztosítja.
A fenti pontok tartalmilag összefüggnek.
42. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
43. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
44. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
45. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
46. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
47. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
48. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
49. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
50. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
51. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
53. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
54. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
55. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
56. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
57. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
58. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
59. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
60. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
61. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
62. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
63. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
64. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
65. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
66. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
67. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
68. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
69. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
70. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
71. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
72. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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73. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
74. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
75. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
76. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
77. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
78. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
79. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
80. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
81. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
82. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
83. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
84. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
85. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
86. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
87. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
88. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
89. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
90. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
91. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
92. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
93. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
94. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
95. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
96. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
97. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
98. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
99. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
100. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
101. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
102. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
103. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
104. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
105. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
106. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
107. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
108. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
109. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
110. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
111. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
112. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
113. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
114. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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115. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
116. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
117. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
118. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
119. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
120. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
121. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
122. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
123. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
124. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
125. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
126. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
127. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
128. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
129. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
130. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
131. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
132. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
133. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
134. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
135. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
136. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
137. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
138. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
139. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
140. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
141. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
142. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
143. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
144. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
145. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
146. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
147. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
148. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
149. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
150. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
151. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
152. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
153. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
154. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
155. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
156. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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157. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
158. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
159. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
160. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
161. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
162. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
163. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
164. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
165. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
166. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
167. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
168. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
169. Kodifikációs és koherenciazavart kiküszöbölő pontosítást tartalmaz.
170. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
171. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
172. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
173. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
174. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
175. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
176. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
177. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
178. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
179. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
180. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
181. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
182. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
183. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
184. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
185. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
186. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
187. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
188. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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