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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés  Honvédelmi és  rendészeti  bizottsága  – az egyes  házszabályi  rendelkezésekről
szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  A  honvédelmi
alkalmazottak jogállásáról szóló  T/3621.  számú törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A honvédelmi alkalmazottak tanácsa és a honvédelmi szervezet kapcsolatrendszerét érintő egyes
[kérdések]kérdéseket a honvédelmi alkalmazottak szabályzata állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A részmunkaidő kikötése
b) – ha a honvédelmi alkalmazott betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály
esetén  az  akadályoztatás  megszűnésétől  számított  harminc  napon  belül  ki  kell  adni  rendes
szabadságát[,] – a szabadság leteltét követő naptól[ hatályos.]

hatályos.



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) A 22. §-t és a 23. §-t, valamint a 25. §-t nem kell alkalmazni, ha a 22. § (2) bekezdése vagy az
(5) bekezdés szerinti időpont előtt

b) megkötött megállapodás – ideértve az áthelyezést is –[ alapján a honvédelmi alkalmazotti
jogviszony  a  22.  §  (2)  bekezdése  vagy  az  (5)  bekezdés  szerinti  időpontot  követően
megszűnik. Az a)–b) pont szerinti, a 22. § (1) bekezdésében vagy a (4) bekezdésben foglalt
időpont  előtti  jognyilatkozattal  vagy  megállapodással  kapcsolatban  a  honvédelmi
alkalmazott által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén a 22. § (1) bekezdésében vagy a
(4) bekezdésben foglalt időpontot követően az átadó honvédelmi szervezet helyébe az átvevő
munkáltató lép, valamint ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő munkáltató ellen kell
előterjeszteni.]

alapján a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a 22. § (2) bekezdése vagy (5) bekezdése szerinti
időpontot  követően  megszűnik.  Az  a)-b)  pont  szerinti,  a  22.  §  (1)  bekezdésében  vagy  (4)
bekezdésében  foglalt  időpont  előtti  jognyilatkozattal  vagy  megállapodással  kapcsolatban  a
honvédelmi alkalmazott által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén a 22. § (1) bekezdésében
vagy(4) bekezdésében foglalt időpontot követően az átadó honvédelmi szervezet helyébe az átvevő
munkáltató  lép,  valamint  ezen  időpont  után  a  keresetlevelet  az  átvevő  munkáltató  ellen  kell
előterjeszteni.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt a 30. § (1) bekezdés [a)-d) ]a), b) és d)
pontjában  foglalt  okok  alapján  a  honvédelmi  szervezet  azonnali  hatállyal  megszüntetheti,  a
honvédelmi alkalmazott részére azonban egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél
rövidebb,  a  hátralévő  időre  jutó  távolléti  díját  köteles  előre  megfizetni.  Ettől  eltérően,  ha  a
megszüntetésre a 30. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a honvédelmi alkalmazott nem
megfelelő  munkavégzése  vagy  –  nem egészségügyi  okkal  összefüggő  –  alkalmatlansága  miatt
került sor, a honvédelmi alkalmazottat egyhavi távolléti díj illeti meg. Ha ekkor a határozott időből
még hátralévő idő egy hónapnál rövidebb, a honvédelmi szervezet a hátralévő időre járó távolléti
díjat köteles megfizetni.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(3) Az (1) bekezdés  a) és  b) pontja esetén a munkáltatói jogkört gyakorló legkésőbb a felmentés
közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet a felmentéssel érintett honvédelmi
alkalmazottak személyes adatairól, utolsó munkaköréről, szakképzettségéről és illetményéről.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(12)  A végkielégítést  a  honvédelmi  szervezet  költségére  a  honvédelmi  alkalmazott  tartózkodási
helyére  történő  megküldéssel  vagy az  általa  megjelölt  fizetési  számlára  történő  átutalással  kell
[megküldeni]teljesíteni.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. §
Módosítás jellege: módosítás

98. §

Az e törvény hatálybalépését  megelőzően a közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény szerint
lakás  építéséhez,  vásárlásához  vállalt  állami  készfizető  kezesség  esetén  a  hitelszerződésben
foglaltakat – a közalkalmazotti jogviszony [93]97. § (1) bekezdés szerinti átalakulásától függetlenül
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint kell teljesíteni.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

99. §

(1) E törvény hatálybalépésével
e)  a honvédelmi alkalmazottat  a  jogviszony  [93]97.  §  (1) bekezdés  szerinti  átalakulása előtti
közalkalmazotti  jogviszonyából  származó,  a  közalkalmazotti  jogviszony  megszűnése,
megszüntetése  esetére  jogszabályban  meghatározott  kötelezettségeivel  –  a  jogviszonyváltás
időpontjában – elszámoltatni nem kell,

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

A honvédelmi alkalmazott alapnyilvántartás adatköre
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I.
– neve (leánykori neve)
– születési helye, ideje
– anyja neve
– TAJ száma, adóazonosító jele
– lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
– családi állapota
– gyermekeinek születési ideje
– egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
II.
– legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
– szakképzettsége(i)
–  iskolarendszeren  kívüli  oktatás  keretében  szerzett  szakképesítése(i),  valamint  meghatározott
munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
– tudományos fokozata
– idegennyelv-ismerete
III.
– a korábbi, 83. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése
– a munkahely megnevezése
– a megszűnés módja, időpontja
IV.
– a honvédelmi alkalmazotti jogviszony kezdete
– állampolgársága
– a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
– a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
V.
– a honvédelmi alkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
– e szervnél a honvédelmi alkalmazotti jogviszony kezdete
–  a  honvédelmi  alkalmazott  jelenlegi  besorolása,  besorolásának  időpontja,  vezetői  beosztása,
FEOR-száma
– címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
– a minősítések időpontja és tartalma
VI.
– személyi juttatások
VII.
– a honvédelmi alkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
VIII.
– a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
IX.
– a honvédelmi alkalmazott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai[ [46.
§ (1)-(2) bekezdés]]
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 10.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
30. § (4) bekezdés b) 
pont

… több, száznál…

2.
41. § (2) bekezdés b) 
pont

…választott [magánnyugdíj-pénztár]magánnyugdíjpénztár 
megnevezését…

3. 79. § (12) bekezdés …a [Magyar Állammal]magyar állammal szembeni…

4. 81. § (1) bekezdés …alkalmazottat a 61-…

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
4-5. Koherenciazavart kiküszöbölő módosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

6. A  módosítás  célja  a  végkielégítés  fizetési  számlára  történő  teljesítése  lehetőségének
megteremtése. 
7. Koherenciazavart kiküszöbölő módosítás. 
8. Koherenciazavart kiküszöbölő módosítás. 
9. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
10. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítást tartalmazó táblázat.
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