T/17404/20. szám

Az Országgyűlés
Honvédelmi bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

kiegészítő ajánlása
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a
Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról
szóló T/17404. számú törvényjavaslat

vitájához
(Együtt kezelendő a T/17404/18. sz. ajánlással.)
Tisztelt Országgyűlés!
Az Országgyűlés Honvédelmi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –,
valamint Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság)
megvitatta a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról szóló, T/17404.
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17404/19. számú
kapcsolódó módosító javaslatot.

Az Előterjesztő a benyújtó levelében jelezte, hogy az Alkotmány 40/A. §-ának
(4) bekezdésében foglaltak alapján a törvényjavaslat 83-85. §-ainak és az ahhoz
benyújtott módosító- és kapcsolódó módosító javaslatoknak az elfogadásához a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
A Foglalkoztatási bizottság 2005. október 24-i ülésére vette napirendjére a
kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalását.
Az Emberi jogi bizottság a kapcsolódó módosító javaslat tárgyalását levette
napirendjéről, figyelemmel arra, hogy az nem érinti a feladatkörét.
A Költségvetési bizottság levette napirendjéről – feladatkörét érintő kapcsolódó
módosító javaslat hiányában – a kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalását.
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1. Mécs Imre képviselő – kapcsolódva Keleti György képviselő T/17404/16. számú
módosító indítványához (T/17404/18. számú ajánlás 10. pontja) – a törvényjavaslat 68. §-át
új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
"(4) A miniszter javaslatára a nyugállomány ezredesi vagy tábornoki rendfokozatú
tagját a köztársasági elnök egy alkalommal, ezredes esetében tábornokká kinevezheti, illetve a
tábornokot egy rendfokozattal előléptetheti. Kinevezésre, előléptetésre az a nyugállományú
ezredes, tábornok javasolható, aki a honvédelem és a nyugállományú katonák érdekében
illetve a honvédség társadalmi kapcsolatainak erősítése terén kiemelkedő tevékenységet
folytatott vagy arra életpályája elismeréseként érdemes."
Megjegyzés: Az indítvány nem rendelkezik a fenti javaslatnak a Hjt.-be történő beépítéséről, az indítvány
támogatása esetén ennek a pótlása szükséges.

Indokolás: Lásd a T/17404/19. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

II.
A T/17404/18. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Foglalkoztatási
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki:
Pont
1.
2.
3.
4.
5.
6. öf. 12.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.

Bizottság
nem támogatja
egyharmada sem támogatja
nem támogatja
egyharmada sem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
egyharmada sem támogatja
támogatja
nem támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja
támogatja
támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
egyetért
nem támogatja
egyetért
egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya
Budapest, 2005. október 19.

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

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