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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az Országgyű lésrő l szóló
T/6391 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 83 . 1) pontja helyébe az következő szöveg lép :

„l) az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony kivételével a Magyar Honvédség hivatásos é s
szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény és a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban áll ó
személy,”

2. A törvényjavaslat XI . Fejezete a következő új 106. §-sal egészül ki, ezzel egyidejű leg a
későbbi §-ok számozása értelemszer űen változik :

„106. § (1) Az önkéntes tartalékos szolgálati jog-viszonyban álló képvisel ő az önkéntes
tartalékos felkészítés vagy a tényleges szolgálatteljesítés érdekében történő behívása kizáróla g
a vele egyeztetett időpontban kerülhet sor. Különleges jogrend esetén a képvisel ő felkészíté s
vagy tényleges szolgálatteljesítés érdekében történ ő behívására kizárólag a kezdeményezésér e
kerülhet	 sor.	 A	 képviselő 	 az	 önkéntes	 tartalékos	 felkészítés	 vagy a tényleges
szolgálatteljesítés megkezdésének az időpontját a behívóparancs kézhezvételétől számított5
napon belül bejelenti a házelnöknek .
(2) A képviselő az önkéntes tartalékos felkészítés vagy a tényleges szolgálatteljesítés idej e
alatt a 40-41 . alcímben meghatározott javadalmazásra nem jogosult . ”

INDOKOLÁS



Magyarország Alaptörvényének XXXI . Cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy
„Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn .” Ennek megfelelően a
honvédelemről és a Magyar Honvédségrő l, valamint a különleges jogrendben bevezethet ő
intézkedésekről szóló 2011 . évi CXIII . törvény (Hvt .) 40 . §-a rögzíti, hogy a Honvédség
személyi állománya tényleges szolgálatot teljesítő katonákból áll, akik békében önkénte s
jelentkezés alapján teljesítenek katonai szolgálatot . A sarkalatos szabályozás szerint a
Honvédség folyamatos kiegészítése békében a hivatásos, szerződéses és az önkénte s
tartalékos katonai szolgálatra vagy honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt jogviszon y
létesítésére toborzottak felvétele, megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején a
fentieken túl hadkötelesek behívása útján is történik .

A Hvt. hatálybalépése óta az országgyűlési képviselők fokozott érdekl ődést mutatnak
az önkéntes tartalékos jogviszony létesítése iránt. A Hvt, valamint a Magyar Honvédsé g
hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001 . évi XCV. törvény
önmagában nem akadályozza azt, hogy ilyen kötelezettség a képviselők tekintetében
vállalható legyen, azonban a képviselő i jogállást szabályozó hatályos – és a T/6391 . számú
törvényjavaslat benyújtott változata szerinti – jogszabályi rendelkezések tartalmaznak kizár ó
elemeket .

Tekintettel arra, hogy jelenleg els ődlegesen az önkéntes tartalékos rendszer az, amely
lehetőséget ad az állampolgárok számára – az Alaptörvényi és erkölcsi értelemben is releván s
– honvédelmi kötelezettségek teljesítésére való felkészülésre . Az országgyűlési képviselők
részére ezen lehetőség biztosítása – az általános szabályoktól való bizonyos fokú eltérés
mellett – indokolt . Természetesen a képviselők kiemelt jelentőségű politikai tevékenységére
tekintettel e lehetőséget csak olyan garanciális elemek közbeiktatásával lehet megteremteni ,
amelyek – az önkéntes elhatározásra alapítva ugyan, de – egyértelműen azt eredményezik ,
hogy a politikai tevékenység és a tényleges önkéntes tartalékos szolgálat jogosultsági és
kötelezettségi szempontból teljes mértékben elkülönülhessen egymástól .

Figyelemmel arra, hogy a törvényjavaslat a kérdés rendezéséhez szükséges össze s
keretszabályozási témakört tartalmazza, annak kiegészítésével a képvisel ők önkéntes
tartalékos szolgálatvállalására vonatkozó feltételek megteremthetők .

Budapest, 2012 . április 2 .
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