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Napirendi javaslat  
 

1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 
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Bíró Márk (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
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Hozzászólók  
 
Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Szekendi Gyöngyvér főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjait, valamint kedves  
vendégeinket. Megállapítom, hogy 12 fő személyesen van jelen, hatan pedig helyettesítési 
megbízást adtak. 18 fővel határozatképes a bizottság.  

Egyetlen napirendi pontot kell megtárgyalnunk a mai ülésen, ez a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. számú törvényjavaslat. Ki ért egyet 
a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag 
elfogadta.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Tisztelettel köszöntöm körünkben Jáczku Tamás főosztályvezető urat a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból és dr. Szekendi Gyöngyvér úrhölgyet, a HM Jogi 
Főosztály Kodifikációs Osztályának vezetőjét.  

Tisztelt Bizottság! Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Először az 
előterjesztőknek adom meg a szót a javaslat rövid ismertetésére, és azt kérem, hogy az 
általános technikai módosításon túl a módosításoknak a Honvédelmi és rendészeti bizottságot 
érintő pontjait emeljék ki. Ezután következnek a képviselői kérdések és hozzászólások. 
Főosztályvezető úr, parancsoljon!  

Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény akként 
rendelkezik, hogy a törvény július 1-jei hatálybalépését majd egy külön hatályba léptető 
önálló törvény fogja szabályozni. Ennek három oka van. Egyrészt a társadalmat, a munka 
világát fel kell készíteni a hatálybalépésre, és úgy gondoljuk, hogy egyes jogintézmények, 
illetve bizonyos joghatások beállásához arra van szükség, hogy ennek a törvénynek egyes 
rendelkezései eltérő időponttal lépjenek hatályba. Másrészt az elmúlt időszakban a kormány 
több társadalmi szervezettel, a szakma képviselőivel különböző egyeztetéseket folytatott, 
ennek során bizonyos társadalmi érdekek jelentkeztek, amelyeket figyelembe vettünk, és az 
önök előtt fekvő előterjesztésben igyekeztünk átvezetni, hogy megfeleljünk a társadalmi 
elvárásoknak. Harmadrészt a korábbi munka törvénykönyvéhez képest az új munka 
törvénykönyve új fogalmakat, új jogintézményeket is bevezetett, illetve a korábban 
használatosak közül jó néhányat eltörölt. A különböző jogszabályokban ezeket módosítani 
kell, át kell fogalmazni, illetve nagyon sok törvény visszahivatkozik a munka 
törvénykönyvére, és ezekben az esetekben a szakaszok számozása is eltér, ezért technikai 
módosításokat is végre kellett hajtani.  

Összesen 66 törvény módosítására teszünk javaslatot. Mint mondtam, az első rész a 
hatálybalépés kérdéseit taglalja, és azt a technikát választottuk, hogy a hatálybalépéskor 
fennálló jogviszonyokra is alkalmazzuk. Viszont arra is figyelemmel kell lennünk, hogy 
visszamenőleges hatálya nem lehet ezeknek a jogszabályoknak, ezért úgy kell hatályba 
léptetni őket, hogy lehetőség szerint senkinek ne okozzunk sérelmet. Mondanék egy példát. 
Az új munka törvénykönyvében a határozott idejű munkaszerződések meghosszabbítása hat 
hónapon belül csak rendkívül indokolt esetben, a munkáltatóval összefüggésben felmerülő 
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okból lehetséges. Például a munkaerő-kölcsönzésnél – ahol a kölcsönzött munkaerő 
jellemzően határozott idejű szerződésekkel kerül foglalkoztatásra rövid időn belül – ez a 
szabály aránytalanul sérelmes lett volna, ezért kikötöttük, hogy ez a munkaerő-kölcsönzőkre 
nem vonatkozik. Azoknál a munkavállalóknál pedig, akik iskolarendszerű képzésben vesznek 
részt és a korábbi szabályok szabadságot biztosítottak részükre, azt a technikát választottuk, 
hogy annak a részére, aki jelenleg is iskolarendszerű képzésben van, ugyanezek a szabályok 
fennmaradjanak. Így került sor ezeknek a jogszabályoknak a megváltoztatására.  

Elnök úr kérésének megfelelően nem mennék végig a 66 törvényen, hanem megvárom 
a bizottság munkáját érintő kérdéseket, és átadom a szót a Honvédelmi Minisztérium 
szakértőjének.  

Dr. Szekendi Gyöngyvér főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. SZEKENDI GYÖNGYVÉR főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. A bizottság hatáskörét illetően a honvédelmi törvény, 
illetve a katonák jogállásáról szóló törvény módosításáról szeretnék elsődlegesen beszélni.  

A honvédelmi törvény módosítása alapvetően kétirányú. Az egyik irány a katonai 
jelképekkel kapcsolatos. A törvényjavaslat kiegészíti a Hvt.-t a honvédség főparancsnokának 
lobogójával, illetőleg jelenleg is van egy hatályos miniszteri rendelet a katonai jelképekről, és 
az ezzel kapcsolatos miniszteri rendeleti felhatalmazás technikai pontosítását hajtja végre a 
Hvt. módosítása.  

Ennél sokkal nagyobb jelentőségű az a tárgykör, amely alapvetően a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat sajátos jogállásával függ össze. A Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat nem a honvédség része, erre tekintettel automatikusan nem jogosult a honvédség 
szállító eszközeinek, munkagépeinek, harci járműveinek, fegyverzetének használatára. 
Azonban előállhat olyan helyzet, amikor mégiscsak kell, hogy ez számukra is automatikusan 
biztosított legyen. A jelenleg hatályos Hvt. úgy fogalmaz, hogy aki nem része a 
honvédségnek, az ezeket az eszközöket csak ideiglenesen, térítés ellenében használhatja, de a 
fegyverzetet és a harci járműveket még ilyen módon sem. Erre tekintettel tartalmazza a 
tervezet azt a módosítást, hogy a készenlét fokozása érdekében a Nemzetbiztonsági Szolgálat 
a honvédelmi miniszter úr engedélyével, a vezérkari főnök úr, illetve a KNBSZ 
főigazgatójának megállapodása alapján jogosult lesz a honvédség szállítóeszközeinek, 
munkagépeinek, harci járműveinek és fegyverzetének a használatára. Hangsúlyozom, hogy 
ebben az esetben készenlétfokozásról van szó.  

A Hjt. módosítása bár szintén nem nagyobb terjedelmű, de azért több rendelkezést 
tartalmaz, mint a Hvt. módosítása. Az elsődleges cél az új Mt.-vel való összhang biztosítása 
volt. Ezzel összefüggésben vannak technikai pontosítások, ezek tipikusan a törvény utaló 
szabályait érintik.  

Ami viszont az állomány tagjainak kedvező és fontos módosítás, az a gyermekek után 
járó pótszabadság Mt.-szabályainak az átvétele. A jelenleg hatályos szabályok szerint ha 
mindkét szülő a Hjt., vagy az egyik szülő a Hjt., a másik szülő a fegyveres szervek 
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, akkor nem mind a két szülő veheti igénybe a 
gyermekek után a pótszabadságot, mint ahogy az január 1-jétől a civilek tekintetében van, 
hanem választaniuk kellett egy nyilatkozat alapján, és az vette igénybe, aki a gyermek 
nevelésében nagyobb szerepet vállalt. Tekintettel arra, hogy a civilszabályok megváltoztak és 
mindkét szülő igénybe veheti a gyermek utáni pótszabadságot, szerettük volna ezt a 
módosítást a Hjt.-ben is átvezetni, és egy utaló szabállyal mondjuk ki, hogy a katonák 
tekintetében is az Mt. szabályait kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a katonák 2012-ben 
sem szenvedjenek hátrányt, a tervezet tartalmazza, hogy már a 2012. évi szabadság 
megállapítása tekintetében is alkalmazni kell e szabályokat.  
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Technikai jellegű pontosítás a kormányzati tisztviselőkről szóló törvénnyel való 
összhang biztosítása. Itt is alapvetően utaló jellegű szabályok pontosítását tartalmazza a 
tervezet, emellett pedig a sajátos honvédségi tartalékállománnyal kapcsolatos szabályokat 
pontosít. Január 1-jével került be a Hszt.-be a tartalékállománnyal kapcsolatos szabályozás, a 
Hjt.-be úgy, hogy a tartalékállományt nem lehet megtalálni, mert össze lehet keverni a 
tartalékos rendszerrel. Két rendelkezésre állományos jogcím felel meg a tartalékállománynak. 
Ezeket a szabályokat pontosítja a tervezet annak érdekében, hogy a HM, illetőleg a KIM 
között az adatátadások megtörténjenek, és azoknak a katonáknak az elhelyezkedését, akik 
kiválni kényszerülnek és életpályájukat közszolgálati jogviszony keretében folytatják, ilyen 
módon is biztosítsa a tárca.  

A további módosításokat úgy tudnám összefoglalni, hogy azok a jogalkalmazói 
tapasztalatokra figyelemmel váltak indokolttá. Egyrészt észleltük, hogy a törvény nem 
tartalmaz valamilyen tárgykörben szabályozást, vagy ha előállt valamilyen élethelyzet és a 
törvény különböző rendelkezéseit kellett alkalmazni, akkor a joggyakorlat nem volt 
egyértelmű, hogy melyiket követte, mi történt a mindennapi élet során. Ez nem volt 
megengedhető, és ennek érdekében egyértelművé tettük a szabályokat. Ilyen szabályok 
tipikusan a távolléti díjjal, a méltatlansági eljárással, az egészségügyi szabadsággal 
kapcsolatban szerepelnek az anyagban, de ilyen jellegű az a módosítás is, amelyik a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem létrejöttével függ össze, ahol jelenleg katonák is teljesítenek 
szolgálatot, akik szolgálati viszonyban állnak, juttatásaikat, illetményüket a Hjt. határozza 
meg, azonban előfordulhat olyan tevékenység, amit nem kifejezetten a honvédség, hanem a 
Közszolgálati Egyetem érdekében látnak el. E tekintetben teszi lehetővé a tervezet azt, hogy 
az NKE saját költségvetése terhére az NKE rektora számukra juttatásokat állapítson meg.  

Elöljáróban a Hjt.-vel kapcsolatban ennyit kívántam elmondani. A tervezet a 
honvédség által kezdeményezett több módosítást is tartalmaz. Például a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvénnyel kapcsolatban észleltük, hogy az átirányításnál nem szerepel Hjt.-
re való utalás; ezzel kiegészül az anyag. A kormányzati tisztviselőkről szóló törvénynél 
lehetővé teszi a tervezet az ügykezelők – akiknek eredetileg kormányzati tisztviselői 
jogviszonyban kellene állniuk, de a rendőrségnél közalkalmazottak – közalkalmazotti 
jogviszonyban való foglalkoztatását. Tehát minden olyan problémát megpróbálunk ebben a 
tervezetben kezelni, ami 2012-ben a működőképesség érdekében a honvédség részére 
feltétlenül szükséges. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kinek van 

kérdése, észrevétele. Iváncsik Imre alelnök úrnak adom meg a szót.  

Kérdések, észrevételek 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A honvédségre vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatban van két kérdésem és egy rövid hozzászólásom.  

Az első kérdés. Mi indokolja azt, hogy a HM-létesítmények védelmére létrehozott 
fegyveres őrség esetében a munkaidőhöz nem kell hozzászámítani az előírt formaruha fel- és 
levételének, valamint a fegyver átvételének és leadásának időtartamát? Miért különböztetik 
meg hátrányosan ezt a munkavállalói csoportot?  

A másik kérdés. Miért került ki a Hjt.-ből az a rendelkezés, miszerint az  alkalmasság 
elérésének és szinten tartásának feltételeit a honvédség biztosítja? Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a ma még meglévő rekreációs lehetőségek megszűnnek a honvédségen belül?  

A véleményem pedig az előterjesztéssel kapcsolatban az, hogy mivel a munka 
törvénykönyve – amit az elfogadás során nem támogattunk – nagyon súlyosan megnyirbálta a 
munkavállalói jogokat, így az ehhez kapcsolódó összes többi szabály meghozatalát sem 
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tudjuk támogatni, azaz az általános vitára való alkalmasságot megkérdőjelezzük és nem 
támogatjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Osztályvezető asszonynak adom meg a szót.  

Válaszok 

DR. SZEKENDI GYÖNGYVÉR főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi 
Minisztérium): A fegyveres biztonsági őrségről szóló törvény kiegészítésére azért van 
szükség, hogy egyértelművé tegyük a szabályokat. A honvédség létesítményeinek védelmét 
biztosító fegyveres biztonsági őrök önkéntes védelmi tartalékosok, rájuk a Hjt. vonatkozik, a 
Hjt.-nek pedig nem háttérszabálya az Mt. Az Mt. viszont kimondja, hogy ágazati szakmai 
sajátosságokra tekintettel az Mt.-től törvény térhet el, ezért a fegyveres biztonsági őrségről 
szóló törvénybe építettük bele ezt az eltérő külön szabályt. A mindennapi munkavégzés 
érdekében van szükség arra, hogy amikor elkezdődik a munkaideje, addigra átvegye a 
formaruháját, felvegye a fegyverét, és a munkaidő végén tegye le a formaruháját és a 
fegyverét. Ez van a szabályozás hátterében, ez a szabályozási cél. Ez nem hátrányos 
megkülönböztetés, hanem más jogállási törvények hatálya alá tartozó munkavállalókról 
beszélünk a HM álláspontja szerint.  

Az alkalmassági kérdésekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az a vitatott 
mondat, amely kikerül az anyagból, gyakorlatilag nem egy törvényi szintű szabály. A HM 
nem kívánja sem a gyógykezelés, sem az egészségügyi szabadság, sem a fizikai alkalmassági 
követelményekhez való támogatás rendszerét átalakítani, egyszerűen már elkezdtük annak 
felülvizsgálatát, hogy csak azok a szabályok maradjanak törvényi szinten, amelyek valódi 
törvényi szabályozást igényelnek, ez viszont nem olyan szabály, ami feltétlenül törvényi 
szinten kell, hogy szerepeljen, hiszen a szabály tartalmi elemét most is végrehajtási 
rendeletek, illetve HM-utasítások határozzák meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/7415. számú törvényjavaslatot? (16) Ki nem 
tartja általános vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a 
törvényjavaslatot 16 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára 
bocsátotta.  

Tisztelt Bizottság! Ajánlásunkat a szokásoknak megfelelően szóban kell 
előterjesztenünk. Ágh Péter képviselő úr lesz a bizottság előadója.  

Megköszönöm képviselőtársaim mai napi munkáját, az előterjesztőknek a megjelenést 
és további szép napot kívánok. Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 54 perc)  

 
  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


