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   Az Országgyűlés 

 
Honvédelmi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és 

vallásügyi bizottságának 
 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
 bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

a honvédelmet érintő egyes törvények módosításárl szóló T/9942. számú 
törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/9942/22. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Honvédelmi bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, 
kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) továbbá a Foglalkoztatási 
és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság) megvitatta a honvédelmet 
érintő egyes törvények módosításáról szóló, T/9942. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/9942/23-25. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
A törvényjavaslat 1-9. és 60. §-ainak elfogadásához az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésének 
rendelkezésére tekintettel a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata 
szükséges. 
 
A Foglalkoztatási bizottság az ajánlást a 2004. május 24-i ülésén tárgyalja. 
Az Oktatási bizottság a feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító indítványok hiányában az 
ajánlást nem tárgyalta. 
 
 
 Dr. Simicskó István és Nyitrai András képviselők a T/9942/23. sz. módosító javaslatukat 
visszavonták. 

_____________________ 
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I. 
 
 

1.  Mécs Imre képviselő – kapcsolódva a T/9942/5. számú módosító indítványához 
(T/9942/22. számú ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-ában a Hvt. 259/A. §-át új i)-k) 
ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 "8. § A Hvt. 259/A. §-a az alábbi g)–[h)]k) pontokkal egészül ki: 
 
 (A honvédelmet érintő törvények alkalmazásában) 
 
 „g) műveleti terület: az a földrajzi terület és a felette lévő légtér, ahol a szemben álló felek 
konkrét fegyveres cselekményei megvalósulnak vagy ennek veszélye fennáll, illetve a szemben álló 
felek fegyveres összeütközése miatt veszélyeztetett egyéb terület; 
 
 h) befogadó nemzeti támogatás: az ország, annak fegyveres erői és a honvédelemben részt 
vevő más szervei által, külföldi fegyveres erőknek az ország területén tartózkodásuk vagy azon 
átvonulásuk során, béke vagy fegyveres összeütközés időszakában egyaránt nyújtott, egyoldalúan 
vállalt, illetve nemzetközi szerződéseken és azok végrehajtási megállapodásain alapuló támogatás. 
 
 i) NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálat: A Magyar Honvédség 
légiereje csapataitól kijelölt erőkkel biztosított légvédelmi készenléti szolgálat, amelyet a szövetség 
illetékes stratégiai parancsnok direktívája alapján a Magyar Honvédség deklarált a szövetség 
integrált légvédelmi rendszerében történő légi rendészeti és légvédelmi feladatok folyamatos 
ellátása érdekében. Az ezen szolgálatba bevont erőket - a szövetség déli-régió felhatalmazott 
parancsnokának a magyar légvédelmi erők műveleteire vonatkozó utasításában foglaltak szerint - a 
Magyar Honvédség Légierejének parancsnoka biztosítja. 
 
 j) Nemzeti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálat: A Magyar Honvédség Légiereje 
csapataitól - a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálat ellátásában nem 
érintett - azon kijelölt repülő, harci helikopter, radar és légvédelmi rakéta erőkkel biztosított 
légvédelmi készenléti szolgálat, amelyet szükség esetén az ország területe légvédelmi 
oltalmazásának erősítésére a Honvéd Vezérkar főnöke külön parancsára, előzetes rendszabályok 
bevezetése után nemzeti alárendeltségben kell ellátni. 
 
 k) Szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat: A Magyar Honvédség kijelölt erőivel ellátott 
fegyveres készenléti szolgálat, amelyet szükség esetére - külső fegyveres csoportnak Magyarország 
területére történő váratlan betörése esetére - a lehető legrövidebb időn belül földön vagy a levegőből 
történő megfelelő válaszlépés megtétele érdekében a Honvéd Vezérkar főnöke külön parancsára 
vezényelnek.„" 
 

Indokolás: Lásd a T/9942/25. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.   Dr. Simicskó István és Nyitrai András képviselők – kapcsolódva Dr. Simicskó István, 
Dobó László és Demeter Ervin képviselők T/9942/16. számú módosító indítványához (T/9942/22. 
számú ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 31. §-ában a Hjt. 126. § (1) bekezdése bevezető 
szövegének a következő módosítását javasolják: 
 
 /31. § A Hjt. 126. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
 "126. § (1) A hivatásos állomány tagja lakhatási támogatásra – a végleges letelepedés esetét 
kivéve – a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében jogosult, különösen az 
alábbiak szerint[. Lakhatási támogatásként különösen az alábbiak nyújthatók]: 
 
 a) a minisztérium rendelkezése alatt lévő lakás bérlete, állami tulajdonú lakás esetében a 
lakbér összegének megállapításával; 
 b) magántulajdonba kerülő lakás megszerzésének anyagi támogatása 
 ba) kamatmentes kölcsönnel, 
 bb) vissza nem térítendő juttatással;  
 c) vállalkozói (magánbefektetői), valamint önkormányzati tulajdonú lakás bérlete esetén 
lakbértámogatás (kiegészítés); 
 d) lakás (lakrész) bérlete, albérlete esetén albérletidíj- hozzájárulás; 
 e) lakással rendelkezők részére a rászorultsághoz igazodó mértékű lakásfenntartási 
költségekhez való hozzájárulás; 
 f) a lakhatási gondok átmeneti megoldására 
 fa) egyedülállóak – beleértve a családjuktól távol élőket is – és gyermektelen 
házaspárok, élettársak részére a minisztérium rendelkezése alatt álló szálló, továbbá 
 fb) házaspárok, élettársak és a velük egy háztartásban élő gyermekük részére a minisztérium 
rendelkezése alatt lévő családi (garzon) szálló elhelyezés." 
 

Indokolás: Lásd a T/9942/24. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

II. 
 
 
 A T/9942/22. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Foglalkoztatási bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
1., nem támogatja nem ért egyet
2., nem támogatja nem ért egyet
3., nem támogatja nem ért egyet
4., nem támogatja nem ért egyet
5., támogatja egyetért
6., nem támogatja nem ért egyet
7., egyharmada sem támogatja nem ért egyet
8., nem támogatja nem ért egyet
9., nem támogatja nem ért egyet
10., nem támogatja nem ért egyet
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11., nem támogatja nem ért egyet
12., nem támogatja nem ért egyet
13., nem támogatja nem ért egyet
14., nem támogatja nem ért egyet
15., nem támogatja nem ért egyet
16., nem támogatja nem ért egyet
17., nem támogatja nem ért egyet
18., támogatja egyetért
 
 
 A T/9942/22. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jog bizottság, illetve 
az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
1., nem támogatja nem ért egyet
2., nem támogatja nem ért egyet
3., nem támogatja nem ért egyet
4., nem támogatja nem ért egyet
5., támogatja egyetért
6., nem támogatja nem ért egyet
7., egyharmada sem támogatja nem ért egyet
8., nem támogatja nem ért egyet
9., nem támogatja nem ért egyet
10., nem támogatja nem ért egyet
11., nem támogatja nem ért egyet
12., nem támogatja nem ért egyet
13., nem támogatja nem ért egyet
14., nem támogatja nem ért egyet
15., nem támogatja nem ért egyet
16., nem támogatja nem ért egyet
17., nem támogatja nem ért egyet
18., támogatja egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. május 19. 
 
 

 
Keleti György s.k., 

a Honvédelmi bizottság elnöke 
Szászfalvi László s.k., 

az Emberi jogi 
 bizottság elnöke  

 
 

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


