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Összegző jelentés

az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/15344.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  május  11-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. május 11-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló
T/15344. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/15344/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Ehi.: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
Hjt.: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
Kenytv.: a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[2. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
módosítása

3. §

(1)  Az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási  tevékenységről  szóló  1991.  évi  XI.  törvény  (a
továbbiakban: Ehi.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az egészségügyi  államigazgatási  szerv –  a  (3)  bekezdésben meghatározott  kivétellel  –
felügyeletet  gyakorol  az  ország  közegészségügyi-járványügyi  (a  továbbiakban  együtt:
közegészségügyi) viszonyai felett. Ennek keretében

a) az ország egész területén – a rendvédelmi szervek (ide nem értve a büntetés-végrehajtási
szervezetnek  a  fogvatartottak  elhelyezésére  és  foglalkoztatására  létrehozott  büntetés-
végrehajtási  szerveit),  valamint  az  Országgyűlési  Őrség  tevékenységének  kivételével  –
közegészségügyi ellenőrzést végez,
b) biztosítja a vasúti, a vízi és a közúti határforgalom, valamint a nemzetközi légiforgalom
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közegészségügyi ellenőrzését,
c) ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését,
d) végrehajtja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.”

(2) Az Ehi. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A honvédségi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium
vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve
ideiglenes  munkahely,  a  Katonai  Nemzetbiztonsági  Szolgálat,  továbbá  azon  gazdasági
társaságok vonatkozásában, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős
miniszter,  a  közegészségügyi  felügyeletet  –  az  egészségügyi  államigazgatási  szerv  szakmai
irányelveinek betartásával és vele együttműködve – a katonai egészségügyi államigazgatási
szerv gyakorolja.”

4. §

Az Ehi. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv – a 2. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá (3)
bekezdésében foglalt kivétellel – valamennyi természetes és jogi személyre kiterjedő hatósági
jogkört gyakorol.”

5. §

(1) Az Ehi. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a)  jelölje  ki  az  egészségügyi  államigazgatási  szervet  vagy  szerveket,  és  a  katonai
egészségügyi államigazgatási szervet,
b) jelölje ki a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési  Őrség – ide nem értve a
büntetés-végrehajtási  szervezetnek  a  fogvatartottak  elhelyezésére  és  foglalkoztatására
létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit – vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi
feladatokat ellátó szervet vagy szerveket.”

(2) Az Ehi. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  Felhatalmazást  kap  a  honvédelemért  felelős  miniszter,  hogy  az  egészségügyért  felelős
miniszter  egyetértésével  kiadott  rendeletben  szabályozza  a  honvédségi  szervezetek,  a
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen
honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes munkahely, a Katonai
Nemzetbiztonsági  Szolgálat,  azon  gazdasági  társaságok,  amelyeknél  a  tulajdonosi  jog
gyakorlója  a  honvédelemért  felelős  miniszter  feladatával  kapcsolatos  közegészségügyi
követelményeket,  a  közegészségügyi  feladatok  ellátásának,  valamint  az  egészségügyi
államigazgatási szervvel való együttműködés rendjét.”]
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T/15344/2/1., 12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés - Kenytv. 5. § (3) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról szóló 2011. évi
CLXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kenytv.)  5.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés alapján nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha]

„c) a jogosult önkéntes tartalékos szerződést – ide nem értve a honvédelmért felelős miniszter
rendeletében  meghatározott,  területvédelmi  feladatok  [ellátásra]ellátására irányuló  önkéntes
tartalékos szolgálati  viszony létesítésére irányuló szerződést  – kötött,  a szerződés megkötését
követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Kenytv. 11. [§ (2) bekezdése helyébe ]§-a a következő [rendelkezés lép:](2) bekezdéssel egészül
ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/4.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Hjt. 1. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény hatálya
a) az önkéntes tartalékos katonákra a rendelkezésre állás időszakában,
b) a nyugállományú katonákra,
c) az állomány tagja és a nyugállományú katonák közeli hozzátartozójára, élettársára,
d) a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra, továbbá
e)  [továbbá  a  ]honvédelmi  egészségkárosodási  keresetkiegészítésre  és  a  honvédelmi
egészségkárosodási  járadékra  vonatkozó  rendelkezések  [hatálya]vonatkozásában a  szolgálati
viszony megszűnését követően az állomány volt tagjára és közeli hozzátartozóira

akkor terjed ki, ha ezt e törvény elrendeli.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. §
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A Hjt. 67. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az [a)–h)]a)–g) pont szerinti időtartam és
az azt követő 30 nap alatt:)

„h) az 58/A. § szerinti szünetelés időtartama.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § - Hjt. 62. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

55. §
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A Hjt. 62. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„[Az őr-, az ügyeleti- és a készenléti szolgálat, valamint a nemzetközi kötelezettséggel
összefüggő feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység]

62. Az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat, valamint a nemzetközi kötelezettséggel összefüggő
feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (1) bekezdés - Hjt. 179. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §

(1) A Hjt. 179. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állomány tagja a szolgálati viszonnyal összefüggő ügyekben – a szolgálati út betartásával –
a munkáltatói jogkört gyakorlóhoz kérelmet terjeszthet elő.  A kérelem írásban,  [papír alapon ]
papíralapon vagy – miniszteri rendeletben meghatározott esetekben és módon – elektronikus úton
terjeszthető elő.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (1) bekezdés - Hjt. 224. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

67. §

(1) A Hjt. 224. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyugállományú katona a nyugállományba helyezését követő 1 éves jogvesztő határidőn belül
nyújthat  be  szolgálati  panaszt.  A nyugállományú  katona  szolgálati  panaszának  elbírálására  a
[180]179. § [(4)](3) bekezdését alkalmazni kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - Hjt. 247/Q. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

69. §

A Hjt. 141. alcíme a következő 247/Q. §-sal egészül ki:

„247/Q. §

(1)  E  törvénynek  az  egyes  törvények  honvédelmi  [tárgyú  törvények]kérdésekkel  összefüggő
módosításáról szóló 2017. évi … törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 68/A. § (6)
bekezdését a Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. §
Módosítás jellege: módosítás

71. §

A Hjt.
1. 2. § 13. pontjában a „Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség)” szövegrész helyébe a
„Honvédség” szöveg,
2. 2. § 30. pontjában a „szolgálati viszonya lefokozás” szövegrész helyébe a „szolgálati viszonya
lemondás, a szerződéses állomány tagjának egyoldalú szerződésbontása, lefokozás” szöveg,
3. 7. § (9) bekezdésében a „munkáltatói döntésben” szövegrész helyébe a „munkáltatói döntésben
– döntési lap formájában hozott munkáltatói döntés esetében az arról készített határozatban – ”
szöveg,
4. 35. § (3) bekezdésében a „szerződéses pályakezdő” szövegrészek helyébe a „közkatona vagy a
szerződéses pályakezdő” szöveg,
5. 35. § (3) bekezdésében a „szerződéses pályakezdőt” szövegrész helyébe a „közkatonát vagy a
szerződéses pályakezdőt” szöveg,
6.  36.  §  (1)  bekezdésében  és  38.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  a  „szerződéses  pályakezdő”
szövegrész helyébe a „közkatona és a szerződéses pályakezdő” szöveg,
7. 57. § (1) bekezdésében a „vezénylés időtartamára” szövegrész helyébe a „vezénylés vagy a
vezénylés során adott beosztás betöltésének időtartamára” szöveg,
8. 59. § (5) bekezdésében az „A (3) bekezdés és a (4) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az
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„A (3) bekezdés, a (3a) bekezdés, valamint a (4) bekezdés b) pontja” szöveg,
9. 67. § (1) bekezdés nyitó szövegében az „a)-g)” szövegrész helyébe az „a)-h)” szöveg,
10.  68/A.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  a  „nem  jogosult”  szövegrész  helyébe  a  „nem  vált
jogosulttá” szöveg,
11. 68/F.  § (1) bekezdésében a „(2)-(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2)-(4) bekezdése"
szöveg,
12. 68/G. § (1) és (2) bekezdésében az „együttes összegével” szövegrész helyébe az „együttes
bruttó összegével” szöveg,
13.  74.  §  (3)  bekezdésében,  74.  §  (3a)  bekezdés  b)  pontjában,  valamint  247/E.  §  (3a)
bekezdésében a „legalább három év” szövegrész helyébe a „legalább két év” szöveg,
14. 86. § (3) bekezdésében a „3 évvel” szövegrész helyébe az „5 évvel” szöveg,
15.  88.  §  (1)  bekezdésében az  „a 43.  §  (1)  bekezdését”  szövegrész  helyébe  az  „az  5.  §  (1)
bekezdését és a 7. § (8a) bekezdését” szöveg,
16.  88.  §  (2)  bekezdésében  a  „képzés  befejezését”  szövegrész  helyébe  a  „képzés  sikeres
befejezését” szöveg,
17. 92. § (2) bekezdésében a „pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom” szövegrész helyébe a
„pótszabadság  mértéke,  a  jubileumi  jutalom és  a  46.  §  (1)  bekezdés  r)  és  s)  pontja  szerinti
rendelkezési állományba helyezés” szöveg,
18. 99. § (1) bekezdésében a „gyermeke 3 éves” szövegrész helyébe a „gyermeke hároméves,
fogyatékos gyermek esetén ötéves” szöveg,
19.  99.  §  (4)  bekezdésében a  „gyermek 3 éves”  szövegrész  helyébe a  „gyermek hároméves,
fogyatékos gyermek esetén öt éves” szöveg,
20. 115. § (2) bekezdés a)-g) pontjában a „csecsemőt” szövegrész helyébe a „gyermeket” szöveg,
21. 120. § (2) bekezdésében az „a)-c) pontja” szövegrész helyébe az „a) és b) pontja” szöveg,
22.  120.  §  (2)  bekezdésében  a  „d)  és  e)  pontjában”  szövegrész  helyébe  a  „c)-e)  pontjában”
szöveg,
23. 188. § (1) bekezdésében az „A fegyelmi, a méltatlansági és a kártérítési határozat” szövegrész
helyébe az „A fegyelmi, a méltatlansági, a kártérítési, a kiegészítő támogatás tárgyában hozott és
az egészségkárosodási ellátás tárgyában hozott határozat” szöveg,
24. 212. § (2) bekezdésében a „46–48. §, az 57. §” szövegrész helyébe a „44/A. §, a 45. § (3)
bekezdése, a 46-48. §, az 57. §, az 58/A. §” szöveg,
25. 212. § (2) bekezdésében, 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a „69. §”
szövegrész helyébe a „68/A-68/J. §, a 69. §” szöveg,
26. 212. § (2) bekezdésében a „73-74. §” szövegrész helyébe a „73-74/A. §” szöveg,
27. 212. § (2) bekezdésében a „88–91. §” szövegrész helyébe a „88-91. §, a 94. § (2) bekezdése”
szöveg,
28. 215. § (2) bekezdésében a „legalább 3, legfeljebb 8 hónap” szövegrész helyébe a „legalább 1,
legfeljebb 6 hónap” szöveg,
29. 216. § (1) bekezdésében a „tartalmi elemeit” szövegrész helyébe a „kibocsátásának feltételeit,
tartalmi elemeit” szöveg,
30. 219. § (4) bekezdésében a „vagy” szövegrész helyébe az [„illetve” ]„, illetve” szöveg,
31. 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a „42-58. §” szövegrész helyébe a „42-
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58/A. §” szöveg,
32. 228. § (3) bekezdésében a „vagy ha nemzetbiztonsági szempontból” szövegrész helyébe [az]a
„vagy ha egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatt, vagy nemzetbiztonsági szempontból”
szöveg,
33. 233. § (2) bekezdésében a „83-91. §” szövegrész helyébe a „83-87. §, a 88. § (1)-(4) és (5)
bekezdése, a 89-91. §” szöveg,
34.  238.  §  (2)  bekezdés  5.  pontjában  az  „önkéntes  tartalékos  katona  behívásának  rendjét,”
szövegrész  helyébe  az  „önkéntes  tartalékos  katona  behívását  elrendelő  okmány  kiadásának
feltételeit és tartalmi elemeit,” szöveg,
35. 238. § (2) bekezdés 24. pontjában az „ügyelet, a készenlét elrendelésére, nyilvántartására és
az  ezt  követő  pihenőidő  kiadására,”  szövegrész  helyébe  az  „őr-,  az  ügyeleti  és  a  készenléti
szolgálat, továbbá a nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölésen alapuló
egyéb készenléti tevékenység elrendelésére, nyilvántartására, az ezeket követő pihenőidő vagy
szabadnap kiadására,” szöveg, valamint
36.  247/E.  §  (4)  bekezdés  b)  pontjában  a  „leszerelési  segély”  szövegrész  helyébe  a
„leszerelésisegély-mérték” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Hatályát veszti a Hjt.
f) 238. § (2) bekezdés 8. pontjában az „az önkéntes tartalékos [katona”]katona,” szövegrész.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A [3-5. § és az ]60. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
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T/15344/2/1., 12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/15344/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet „II. Igazolás
nélkül, költségként elszámolható [költségek”]tételek” része a következő 9. ponttal egészül ki:
[(Az  e  törvényben  elismert  költségek  esetében,  ha  törvény  vagy  kormányrendelet  (a
továbbiakban:  jogszabály)  költségtérítésről  rendelkezik,  akkor  a  ténylegesen  felmerült  és
igazolt  kiadás  érvényesítése  helyett  a  jogszabályban  meghatározott  mértékig  igazolás  ]
(Igazolás  nélkül[  számolható  el  az  adott  címen  költség  azzal,  hogy  akkor ezt],  költségként
elszámolható tételek a [költséget teljes egészében elszámoltnak kell tekinteni. Ilyen költségnek
minősül különösen)]következők:)

„9.  a  külképviseletekről  és  a  tartós  külszolgálatról  szóló  törvény  szerint  tartós  külszolgálatra
kihelyezett magánszemély, és a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló tartós külföldi
szolgálatra  kihelyezett  szolgálati  jogviszonyban  álló  személy,  valamint  a  közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény hatálya alatt  álló  90 napot meghaladó külföldi  kiküldetést  teljesítő,  a
Magyar  Honvédség  személyi  állományába  tartozó,  közalkalmazotti  jogviszonyban  álló  személy
részére  a  saját  és  hozzátartozói  külföldi  életvitelével  kapcsolatban  felmerülő  többletköltségek
fedezetére az említett törvény vagy a végrehajtására kiadott más jogszabály alapján megállapított
átalány-költségtérítés összege.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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