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Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és a
102 .§ (1) bekezdése alapján a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001 . évi XCV. törvény módosításáról szóló T/10874 .
számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 1 .§-ában a Hjt . 23 .§ -a helyébe a következő rendelkezés lép :

„23 .§ [(1)] Az állomány tagja a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyű lésen
egyenruháját nem viselheti . Egyéb politikai rendezvényen, illetve gyülekezési jog hatálya al á
tartozó nyilvános rendezvényen egyenruháját [- a (2) bekezdés kivételével -] csak a
Honvédséget képviselő személyként, az állományilletékes parancsnok engedélyével viselheti .

[(2) Az állomány tagja a szolgálati helyen kívüli, gyülekezési jog hatálya alá tartozó
nyilvános rendezvényen szervez őként, résztvevőként a Honvédség egyenruháját
viselheti, amennyibe n
a) a rendezvényt a 33 . § (1) bekezdés szerinti érdekképviseleti szerv szervezi ,
valamint
b) jól láthatóan elhelyezett, az egyenruha színétől lényegesen eltér ő egyszínű , legalább
15 cm széles karszalagot visel .] ”

2. A törvényjavaslat új 28 .§-sal egészül ki, ezt követően a törvényjavaslat §-inak számozása
értelemszerűen módosul :

„28.§

A Hjt . 230.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá új (3)-(4) bekezdésse l
egészül ki, és ezt követ ően a további bekezdések számozása értelemszerűen módosul :



„(2) A nyugállomány tagja egyenruhát a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó
gyű lésen és egyéb politikai rendezvényen nem viselhet .

(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom alá nem es ő , a gyülekezési jog hatálya alá tartozó
rendezvényen a nyugállomány tagja egyenruhát a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő
parancsnokság parancsnokának előzetes írásbeli engedélyével viselhet.

(4) A nyugállomány tagja egyenruhában külföldre csak a lakóhely szerint illetékes
hadkiegészítő parancsnokság parancsnokának el őzetes írásbeli engedélyével utazhat . ”

Indokolás

A javasolt módosítások az egyenruha fokozott védelme érdekében kerültek megállapításra .

A módosítás megtiltja az egyenruha viselését választási gyűléseken. Egyéb politikai
rendezvényen, és a gyülekezési jog hatálya alá tartozó nyilvános rendezvényeken az állomán y
tagja egyenruhát csak a Honvédséget képvisel ő személyként az állományilletékes parancsnok
engedélyével viselhet. Másrészrő l a nyugállomány tagja vonatkozásában a javasolt módosítás
a külföldre egyenruhában történ ő u másra jelenleg irányadó lakóhely szerint illetéke s
hadkiegészítő parancsnok engedélyezési jogkörét bővíti a gyülekezési jog hatálya alá tartoz ó
nyilvános rendezvényeken történ ő egyenruha-viseléssel, fenntartva azonban e személyi kör
politikai rendezvényen történ ő egyenruha-viselésének tilalmát.

Budapest, 2009 . november 23 .
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