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Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3615. számú

törvényjavaslathoz

Módosítópont sorszáma: 1. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés - Hszt. 340/A. § 
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A Hszt. a következő 340/A. §-sal egészül ki:

,,340/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak tekintetében
rendeletben határozza meg:
a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító
munkaköröket,
h) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében azon általános iskolai végbizonyítványt vagy
OKJ-s (alap vagy közép) végzettséget vagy szakmunkás bizonyítványt igénylő munkaköröket,
amelyek a XXVIII/A. Fejezet hatálya alá tartozó igazgatási jogviszonyban láthatók et
e) a rendészeti alap- és szakvizsgára vonatkozó követelményeket, a vizsgáztatás rendjét és az e
vizsgák alóli mentesítés szabályait,
d) a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység tartalmát, típusát és a célfeladattal kapcsolatos
megállapodásra vonatkozó részletszabályokat."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Hszt. 342/A. § (2) bekezdés nyitó
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hszt. a következő 342/A. §-sal egészül ki:

,,(2) [Felhatalmazást kap a]A miniszter[, hogy] a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi
igazgatási alkalmazottai tekintetében közjogi szervezetszabályozó eszközben határozza meg;"
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Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hszt. 362/E. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Hszt. a következő 362/E-362/L. §-sal egészül ki:

,,362/E. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018.
évi .... törvény (a továbbiakban: Riasztv.) hatálybalépésével a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 61. § (1)
bekezdés a)-b) pontja szerinti ,,A" és ,,B" fizetési osztályba sorolt, valamint az érettségi végzettséghez
nem kötött, a Kjt. 61. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ,,C" fizetési osztályba sorolt közalkalmazott
jogviszonya - az érintett hozzájárulásával - [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény]az Mt. szerinti munkaviszonnyá
alakul át."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hszt. 362/E. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Hszt. a következő 362/E-362/L. §-sal egészül ki:

,,(4) A[z (1) ]ill bekezdésben meghatározott esetekben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya
a Kjt. alapján, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről
[jogállásáról] szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján felmentéssel szűnik
meg. A közalkalmazott, illetve a kormánytisztviselő felmentése esetén a Kjt. 3 7. § ( 12) bekezdését,
illetve a Kttv. 69. § (I 0) bekezdését kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hszt. 362/E. § (6) bekezdés és új (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Hszt. a következő 362/E-362/L. §-sal egészül ki:

,,(6) A rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és kormánytisztviselő a
[törvény]Riasztv. hatálybalépését követő 15 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul
e jogviszonyának igazgatási jogviszonnyá, illetve a~ [(4)]ill bekezdés b) pontja szerinti esetben
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munkaviszonnyá alakulásához. A nyilatkozat megtétele érdekében a rendvédelmi szerv tájékoztatást
ad az igazgatási jogviszony lényeges elemeiről.
(7) Ha rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és köztisztviselő a (6) bekezdés szerinti
nyilatkozatában nem járul hozzá jogviszonyának átalakulásához, a felmentési ideje a nyilatkozattétel
napját követő napon kezdődik."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hszt. 362/G. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Hszt. a következő 362/E-362/L. §-sal egészül ki:

,,(6) Annak a rendvédelmi alkalmazottnak, akinek a(z e törvény]Riasztv. hatálybalépését megelőzően
megállapított illetménye meghaladja a 12. mellékletben meghatározott, az egyes munkaköri
kategóriákban meghatározott fizetési fokozat szerinti illetmény felső határát, a különbözetet
korrekciós díjként kell folyósítani. A korrekciós díj a 289/A. § (3) bekezdésének alkalmazása során
nem változtatható meg."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hszt. 362/H. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Hszt. a következő 362/E-362/L. §-sal egészül ki:

362/H. § A 362/G. § (4) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés megállapítja

,,dJ azt az illetményt, amelyre a rendvédelmi alkalmazott jogosult, az alábbi bontásban:
da) alapilletmény,
db) a 362/G. § (6) bekezdés szerinti korrekciós díj,"

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hszt. 362/1. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Hszt. a következő 362/E-362/L. §-sal egészül ki:

,,(5) Akinek a Riasztv. hatálybalépése előtt próbaidőt kötöttek ki és a próbaidő időtartama (e 
törvény]a Riasztv. hatálybalépésének napján nem telt le, a próbaidő a korábbi jogviszony
létesítésekor kikötött időtartamban áll fenn."
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Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hszt. 362/1. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

A Hszt. a következő 362/E-362/L. §-sal egészül ki:

,,(6) A fizetési fokozat megállapításához szükséges szolgálati idő, valamint a jubileumi jutalom
szempontjából a Riasztv. hatálybalépése előtt a Kjt., és a Kttv. rendelkezései alapján elismert és
beszámított időt kell figyelembe venni."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § Hszt. 362/J. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Hszt. a következő 362/E-362/L. §-sal egészül ki:

,,(3) A vezetői munkaköri kategóriába sorolt rendvédelmi alkalmazott a[z e törvény]Riasztv.
hatálybalépését követő két éven belül köteles teljesíteni a 288/U. § (2) bekezdés a) pontjában előírt
rendészeti szakvizsgát."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: elhagyás

9. §

(1) A Hszt.

,,[e) 82/B. § (4) bekezdés a) pontjában a ,,közalkalmazotti" szövegrész helyébe a ,,rendvédelmi
igazgatási alkalmazotti" szöveg,]"
lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés o) pont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) A Hszt.
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,,o) 297. § (6) bekezdésben [az]~,,közalkalmazottal szemben az (5) bekezdés e) vagy dJ pontjában"
szövegrész helyébe [az]~,,rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben az (5) bekezdés a), e) vagy
d) pontjában" szöveg,"
lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

,,(2) A Hszt. az 1. és 2. [számú] melléklet szerinti 12. és 13. [számú] melléklettel egészül ki."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § 
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 53. pontja a következő k) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában
[(53.] közszolgálati kötelezettség)

,, k) rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szennti
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti jogviszony"

(keretében végzett kötelezettség;)

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § 
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 58. § (5) bekezdés a) pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszony," szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti
jogviszony," szöveg,
b) 58. § (6) bekezdés a) pontjában a ,,közalkalmazott," szövegrész helyébe a ,,közalkalmazott,
rendvédelmi igazgatási alkalmazott, honvédelmi alkalmazott," szöveg,
e) 58. § (6) bekezdés b) pontjában a ,,kormányzati szolgálati jogviszony hivatalvesztéssel,"
szövegrész helyébe a ,,kormányzati szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati
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jogviszony hivatalvesztéssel, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő
megszüntetésével, " szöveg,
d) 58. § (6) bekezdés e) pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszonynak" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszonynak, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonynak, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonynak" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § 
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 8. §-ában a ,,közalkalmazotti
jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban.,_ honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés - Kjt. 85. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

14. §

(1) A közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Felhatalmazást kap az elektronikus hírközlésért, (a honvédelemért,] a környezetvédelemért, a
vízgazdálkodásért, vízügyi igazgatási szervek irányításáért, vízvédelemért, a természetvédelemért, az
oktatásért, a kultúráért, a foglalkoztatáspolitikáért, a szakképzésért és felnőttképzésért, a
családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, az államháztartásért, a nemzetpolitikáért, a
nemzetiségpolitikáért, a e) pont kivételével az agrár-vidékfejlesztésért, az agrárpolitikáért, a b) és
[g)]i2 pont kivételével a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért és a postaügyért
(a továbbiakban: a közlekedésért), az idegenrendészetért és menekültügyért, az igazságügyért felelős
miniszter, továbbá valamennyi pont tekintetében a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, valamint az
informatikáért felelős miniszter, hogy az általa irányított, a (2)-(3) bekezdés alá nem tartozó
költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve közalkalmazottak tekintetében rendeletben állapítsa
meg"

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés - Kjt. 85. § (5) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) A Kjt. 85. § (5) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,a) [a honvédelemért,] a közlekedésért felelős miniszter, hogy a közalkalmazotti jogviszony
létesítésénél a tizennyolcadik életév betöltésének feltétele alóli mentesítést,"

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (3) bekezdés - Kjt. 85. § (5) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kjt. 85. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,g) (a honvédelemért,] az idegenrendészetért és menekültügyért, az igazságügyért, a
foglalkoztatáspolitikáért, a szakképzésért és felnőttképzésért, a családpolitikáért, szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, hogy a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket,"

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (5) bekezdés - Kjt. 87/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése a következő i) és k) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásakor közalkalmazottijogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)

,, i) honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban,
k) rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban"

(töltött időt.)

Módosítópont sorszáma: 21. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Hatályát veszíti a Kjt.
a) 6/B. §-a, 43/B. § és 43/C. §-a
b) 85. § (5) bekezdés Q)_,_ g1 u: s) és v) pontja,
e) 85. § (4a) bekezdés(ében az ,,a büntetés-végrehajtásért, a katasztrófák elleni védekezésért, a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért és a rendészetért" szövegrészje,
d) 85. § (5) bekezdés i) pontjában ,,a honvédelemért" és a ,,rendészetért" szövegrész,
e) 85. § (5) bekezdés n) pontjában ,,a honvédelemért, a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért, a
katasztrófák elleni védekezésért," szövegrész(,
j) 85. § (5) bekezdés o) pontjában ,,a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős
miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter" szövegrész,
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g) 85. § (5) bekezdés q) pontjában ,,a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért felelős miniszter,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a polgári hírszerzési
tevékenység irányításáért felelős miniszter" szövegrész,
h) 85. § (5) bekezdés r) pontjában a ,,rendészetért, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a polgári hírszerzési
tevékenység irányításáért felelős miniszter" szövegrész]."

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § 
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (2) bekezdésében
a ,,valamint szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,szolgálati jogviszonyban, [valamint]
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban.,_ valamint honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban"
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § 
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
a) 7. § (1) bekezdésében a ,,szolgálati viszonyon" szövegrész helyébe a ,,szolgálati viszonyon,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyon, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyon" szöveg,
b) 66. § a) pontjában a ,,szolgálati viszony" szövegrész helyébe a ,,szolgálati viszony, rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § 
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében és 14. § (1)
bekezdés(ében] a) pontjában a ,,hivatásos szolgálati" szövegrész helyébe a ,,hivatásos szolgálati,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban" szöveg
lép.

9 



Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §-ában a ,,közalkalmazotti
jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Nbtv. 23. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbty.) [23.
§-a]20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 1) A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya hivatásos szolgálati viszonyban álló
személyekből, rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból és munkavállalókból, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi állománya hivatásos szolgálati viszonyban álló személyekből,
honvédelmi alkalmazottakból és munkavállalókból áll."

(2) Az Nbtv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,23. § ( 1) A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a honvédelmi alkalmazottak a nemzetbiztonsági
szolgálatoknál olyan feladatköröket látnak el, amelyekben - a különös követelményeket támasztó -
hivatásos szolgálati jogviszony létesítése nem szükséges.
(2) A nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, illetve
honvédelmi alkalmazotti jogviszony azon személyekkel létesíthető, akik megfelelnek a rendvédelmi
igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvényben, illetve a honvédelmi
alkalmazottak jogállását szabályozó törvényben foglalt alkalmazási feltételeknek, továbbá a
jogviszony létrehozásával vagy fenntartásával összefüggésben lefolytatott nemzetbiztonsági
ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot nem állapítottak meg.
(3) A hivatásos szolgálati beosztás rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakörré[,] ~
honvédelmi alkalmazotti munkakörré, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör vagy a
honvédelmi alkalmazotti munkakör hivatásos szolgálati beosztássá átminősíthető. Az átminősítettek
jogviszonyára a külön törvényben meghatározott rendelkezések vonatkoznak."

(2) Az Nbt_y_.
a) 7. § (1) bekezdésében a ,,vezérkari főnökét" szövegrész helyébe a ,,parancsnokát" szöveg,
lú 9. § e) pontjában a ,,közalkalmazottak" szövegrész helyébe a ,,rendvédelmi igazgatási
alkalmazottak, illetve a honvédelmi alkalmazottak" szöveg,
e) 13. § (2) bekezdésében a ,,vezérkari főnöke" szövegrész helyébe a ,,parancsnoka" szöveg,
[b)]g)_ 20. § [(1) bekezdésében a ,,személyekből és közalkalmazottakból" szövegrész helyébe a
,,személyekből, rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból és munkavállalókból" szöveg,](.lfil
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bekezdésében a ,,kormánytisztviselők" szövegrész helyébe a ,,rendvédelmi igazgatási alkalmazottak"
szöveg,
[e)]~ 30. § (1) bekezdésében a ,,közalkalmazotti jogviszonyt" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti
jogviszonyt, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt"
szöveg
lép.

(3) Az Nbty. 74. §
gJ_ g) pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszony[,]" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszony,
a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony" szöveg,
b) i) pont ig) alpontjában a .,Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a ,,Magyar Honvédség
parancsnoka és helyettesei" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - 1996. évi XLV. törvény 24. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjszerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után
meghatározott ideig az ösztöndíjszerződést kötő szervnél hivatásos szolgálatot teljesít vagy
kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyt, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyt, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesít, a szerződő szerv pedig a hallgató
képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásban munkát biztosít számára."

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § 
Módosítás jellege: módosítás

26. §

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
a) 100. § [(1]±)_ bekezdés b) és e) pontjában a ,,hivatásos szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe
a ,,hivatásos szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi
alkalmazotti jogviszony" szöveg,
b) 118. § (5) bekezdésében a ,,hivatásos szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,hivatásos
szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban" szöveg
lép.
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Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27.§
Módosítás jellege: módosítás

27. §

.(.ll_A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a) pontj[ában
az ,,állami szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe az ,,állami szolgálati jogviszonyban,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban," szöveg]a helyébe a következő rendelkezés lép;

(E törvény alapján biztosított)
,,a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt.
szerinti munkaviszonyt). közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati
jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati
jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban,
közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az
Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség
szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi
alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: munkaviszony),
tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,"

(2) A Tbj. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Baleseti ellátásra, baleseti hozzátartozói nyugellátásra jogosult a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny. tv.) és a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb. tv.)
meghatározottak szerint - a biztosítottakon túl - az, aki egyéni, illetve társas vállalkozóként
kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. § (1) bekezdés a), 
b), g) pontjában (ide nem értve az Mt. szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak
minősülő személyt), valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll."
(3) A Tbj. a következő 65/L. §-al egészül ki:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi .... törvény (a
továbbiakban: Riasztv.) 27. § (1) bekezdésével módosított 5. § (1) bekezdés a) pontját és a Riasztv.
27. § (2) bekezdésével módosított 15. § (1) bekezdését 2019. január l-től kell alkalmazni.

(4) A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,közalkalmazotti," szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban," szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § 
Módosítás jellege: módosítás
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28. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a) 40. §-ában a ,,munkaviszony (közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami
szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, Magyar Honvédség hivatásos
és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya)" szövegrész helyébe a ,,[hivatásos szolgálati
jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony,]Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony" szöveg,
b) 83/C. § (1) bekezdésében a ,,[hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy]közalkalmazotti
jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,[hivatásos szolgálati jogviszonyban,]közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban [vagy]" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § 
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2)
bekezdés x) pontjában a[z] ,,[állami szolgálati jogviszonyban]közalkalmazotti" szövegrész helyébe
a[z] ,,[állami szolgálati jogviszonyban]közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § 
Módosítás jellege: módosítás

30. § 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (5) és (7)
bekezdésében a ,,[hivatásos szolgálati]közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a
,,[hivatásos szolgálati]közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § 
Módosítás jellege: módosítás

31. §
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A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § dJ pontjában a[z] ,,[állami
szolgálati jogviszonyban]közalkalmazotti," szövegrész helyébe a[z] ,,[állami szolgálati
jogviszonyban]közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32.§
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében a ,,[vagy] közalkalmazotti
jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszonyban, [vagy] rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - 1997. évi CLIX. törvény 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Fegyveres biztonsági őrség az e törvényben, valamint jogszabály alapján megkötött
együttműködési megállapodásban meghatározott őrzési feladatokat ellátó, szolgálati fegyverrel és
más kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott biztonsági szervezet, amelynek
tagjai a létesítő, illetőleg a működtető állami, önkormányzati vagy egyéb intézménnyel, gazdálkodó
szervezettel munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban, a rendvédelmi szervnél a szervvel munkaviszonyban vagy rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban állnak."

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § 
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 14. § (6) bekezdésében a
,,közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszonyban,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban" szöveg
lép.
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Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdés f)
pont
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. §
(2) bekezdés [/)].dl pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbijogviszonyokban kerülhet sor.)

,, [/) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati
jogviszonyban,]d) közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,"

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § 
Módosítás jellege: módosítás

36. §

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. §
( 1) bekezdés a) pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti
Jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony"
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[37. § 

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény
7. § (2) bekezdésében és 7/A. §-ában a ,,közalkalmazotti" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati" szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § 
Módosítás jellege: módosítás
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38. §

A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 1. § [(1]2). bekezdés
a) 3. pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszony,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony" szöveg,
b) 7. pontjában a ,,közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) hatálya alá tartozó" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló 2018. évi ... törvény hatálya alá tartozó" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 
Módosítás jellege: módosítás

39. §

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontjában a
,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti szolgálati viszony" szövegrész helyébe a ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati és
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.
évi ... törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszony" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § - 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

40. §
ill Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény ~
alkalmazásában a továbbiakban: Törvény) 2. § a) pont[ja a következő 3a. ponttal egészül ki] 2.
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

( E törvény alkalmazásában
/a)/ közszolgálatban álló személy:)

,,2. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonája és a honvédelmi alkalmazott,"

(2) A Törvény 2. § a) pontja a következő 3a. alponttal egészül ki:
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(E törvény alkalmazásában
közszolgálatban álló személy:)

,,3a. aki rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban áll,"

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § 
Módosítás jellege: módosítás

41. §

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontjában a
,,közalkalmazotti jogviszonyból" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszonyból, rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszonyból, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42.§
Módosítás jellege: módosítás

42. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
a) 20/A. § ( 1) bekezdésében a ,,közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a

,,közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban" szöveg,
b) 22. § (2) bekezdés b) pontjában a ,,közalkalmazotti" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti,
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti" szöveg,
e) 34/Y. § (2) bekezdés b) pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszonyba," szövegrész helyébe a

,,közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyba" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - 2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 7a.
pontja
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 7a. pontja a következő n) és o)
alpont[tal]okkal egészül ki:
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(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott iogszabályban:
[(]közszférában dolgozo.)

,,n) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó honvédelmi
alkalmazott,

[,,]o) a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény hatálya alá
tartozó rendvédelmi igazgatási alkalmazott;"

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § 
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdésé[ben]nek záró szövegében a ,,[vagy
állami szolgálati jogviszonyt]közalkalmazotti," szövegrész helyébe a[z] ,,[állami szolgálati
jogviszonyt vagy]közalkalrnazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyt," szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - 2011. évi CXIII. törvény 12. §
Módosítás jellege: módosítás

45. §

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 12. § [(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(2) A honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a Honvédség tényleges állományú
tagjaira, kormánytisztviselőire és közalkalmazottaira, valamint a rendvédelmi szervek
hivatásos állományú tagjaira és rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira.1(3) bekezdésében a
,,rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira, kormánytisztviselőire, köztisztviselőire és
közalkalmazottaira" szövegrész helyébe a ,,rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira,
rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira" szöveg lép."

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § 
Módosítás jellege: módosítás
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46. §

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény

b) 54. § (2) bekezdés e) pontjában az ,,lés közalkalmazott]állami vezető" szövegrész helyébe a
,,[közalkalmazott és rendvédelmi alkalmazott]szakmai felsővezető" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - 2011. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése e) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

47. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az Egyetemen munkakört, vezetői beosztást:)

,, e) rendvédelmi igazgatási alkalmazott, honvédelmi alkalmazott"

(tölthet be.) "

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § 
Módosítás jellege: módosítás

48. §

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

b) 184. § (3) bekezdésében a ,,közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban" szöveg,
e) 221. § ( 1) bekezdésében a ,,közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban" szöveg
lép.
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Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § 
Módosítás jellege: módosítás

49. §

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

h) 154. § (3) bekezdésében a ,,közalkalmazotti jogviszonyban[,]" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § 
Módosítás jellege: módosítás

50. §

ill Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/F. § (1), (3)[, (7)]
és (8) bekezdésében a ,,közalkalmazotti" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti, rendvédelmi
igazgatási alkalmazotti" szöveg lép.

(2) Az Áht. 11/F. § (7) bekezdésében a ,,közalkalmazotti" szövegrészek helyébe a ,,közalkalmazotti,
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti" szövegek lépnek.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (1) bekezdés - Kttv. 6. § 14. pont
Módosítás jellege: módosítás

51. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 6. § 14.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

,, 14. kormányzati vagy közszolgálati ügykezelő: az, aki a közigazgatási szervnél közhatalmi,
irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el,
valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti adminisztratív és
technikai személyzet tagja], kivéve, ha ezt a tevékenységet a Honvédségnél közalkalmazotti
jogviszonyban álló személy végzi];"
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Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (6) bekezdés - Kttv. 150. § (3) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Kttv. 150. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A jubileumijutalomrajogosító idő megállapításánál)

.. i) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban"

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (7) bekezdés - Kttv. 183/B. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

,,((7) A Kttv. 183/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek 6.
mellékletben meghatározott adatait a kormánytisztviselők munkavégzésével összefüggésben
belépési jogosultságot biztosító igazolványok kibocsátása, nyilvántartása és bevonása céljából
kezeli.
(2) A 6. melléklet szerinti adatokat, az abban bekövetkező változásokat, valamint a
kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésére vagy a kormánytisztviselő tartós távollétére
vonatkozó adatokat a pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőt alkalmazó
szerv vezetője köteles a közszolgálati alapnyilvántartás adatai alapján továbbítani az (1)
bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.]"

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Kttv.
a) 6. § [(4)]4. pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszony," szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti
jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony,"
szöveg,
b) 8. § (5) bekezdésében a ,,közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban," szöveg,
e) 69. § (5) bekezdés b) pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban," szöveg [lép.]
lép.

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (9) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

51. §

(9) Hatályát veszti a Kttv. [l. § e) pontja. ]183/B. §-a.

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § 
Módosítás jellege: módosítás

52. §

(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogyt.) 124/L. § (3)
bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A jubileumijutalomrajogosító idő megállapításánál)

,, i) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban"

(töltött időt kellfigyelembe venni.)

(2) Az Ogyt.
a) 96. § (3) bekezdésében a ,,közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban" szöveg,
b) 97. § (1) bekezdésében a ,,közalkalmazotti" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti,
rendvédelmi igazgatási, honvédelmi alkalmazotti" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § 
Módosítás jellege: módosítás

53. §

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
a) 37. § (4) bekezdésében a ,,közalkalmazott" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazott, rendvédelmi
igazgatási alkalmazott, honvédelmi alkalmazott" szöveg,
b) 37. § (5) bekezdés e) pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti
jogviszony" szöveg [lép.]
lép.
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Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § 
Módosítás jellege: módosítás

55. §

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) bekezdés g) pontjában a
,,közalkalmazotti jogviszony[,]" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi
igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § 
Módosítás jellege: módosítás

56. §

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 4. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, az
57. § (3) bekezdés a) és [cJ].lu. pontjában a ,,hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a ,,hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyban" szöveg lép,

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § 
Módosítás jellege: módosítás

57. §

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 7. § ( 1) bekezdés 12.
pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti jogviszony,
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony_,_ honvédelmi alkalmazotti jogviszony" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § 
Módosítás jellege: módosítás

58. §

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény 2. § 1. pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszony[,]" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti
jogviszony" szöveg lép.
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Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § 
Módosítás jellege: módosítás

59. §

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 23.§ (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (1) bekezdés e)
pontjában, 66. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 70. § ( 1) bekezdés nyitó szövegrészében a
,,közalkalmazotti[,]" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti,
honvédelmi alkalmazotti" szöveg,
b) a 24. § (3) bekezdésében a ,,közalkalmazotti jogviszonyban[,]" szövegrész helyébe a
,,közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § 
Módosítás jellege: módosítás

60. §

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 7. § (1)
bekezdés 12. pontjában a ,,közalkalmazotti jogviszonyon" szövegrész helyébe a ,,közalkalmazotti
Jogviszonyon, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyon, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyon" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § - 2018. évi LII. törvény 34. § 11. pont e alpont
Módosítás jellege: módosítás

61. §

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § [11.] 12.,_ pont [c)]hl alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:
f (/munkaviszony)

,, [e) a közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati
viszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony,]
b) a közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a honvédelmi
alkalmazotti jogviszony,"
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Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. §
Módosítás jellege: módosítás

62. §

ill Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. január [február l-jén] 2-án
lép hatályba.
(2) Az 1-26. §, a 27. § (4) bekezdése, a 28-61. § és a 63. § 2019. február l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. §
Módosítás jellege: módosítás

63. §
E törvény
a) 17. § (2) bekezdés b)-d) pontja, 23. § (2) bekezdés a)-:JJ_ és [e)] v._ pontja, valamint (3) bekezdése
az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 45. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (4) bekezdése alapján,
e) 46. § b) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján,
dJ 48. § a)-b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján,
e) 49. §-a az Alaptörvény 29.[§]cikk (7) bekezdése alapján,
f) 52. § (2) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

Indokolás

1. A felhatalmazó rendelkezések kiegészítése és kodifikációs technikai módosítás. A Törvényjavaslat
a rendészeti alap- illetve vezetői munkakörben a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettségét írja
elő. Az ehhez kapcsolódó részletes szabályok megalkotására ad felhatalmazást a módosítás. Továbbá
a Hszt.-be és a Kttv.-be beépítésre került a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység
fogalmának meghatározása, az összeférhetetlenség alóli kivételszabály, továbbá a célfeladat speciális
esetköre. A szabályozás a feladatellátás sajátosságaira tekintettel lehetőséget biztosít a nemzetközi
közigazgatási szakértői tevékenység más foglalkoztatási jogviszony keretében (összeférhetetlenségi
szabályok módosítása), vagy az alapjogviszony keretében célfeladatként történő ellátására. Az
érintett foglalkoztatási jogviszonya folyamatosan fennáll a szakértői tevékenység ideje alatt is, a
szakértői tevékenység befejezésekor az azt megelőzően általa betöltött munkakörben vagy szolgálati
beosztásban kerül továbbra is foglalkoztatásra.
A nemzetközi szakértői tevékenység keretében foglalkoztatható személyi állomány köre bővül. A
rendvédelmi igazgatási jogviszonyban nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet végzők
esetében ad a módosítás felhatalmazást a részletes szabályok megalkotására.
2. Kodifikációs jellegű módosítás.
3. Kodifikációs jellegű módosítás.

25



4. Nem alakul át a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és kormánytisztviselő
jogviszonya igazgatási jogviszonnyá, amennyiben a közalkalmazott, a kormánytisztviselő az
igazgatási jogviszony létesítéséhez nem járul hozzá vagy, ha a munkáltató a törvény rendelkezései
alapján nem létesíthet az érintettel rendvédelmi igazgatási jogviszonyt. Ekkor a Kjt., illetve a Kttv.
alapján kerül sor a felmentésre. A Kjt. és a Kttv. alkalmazni rendelt szabályai nem teszik lehetővé
végkielégítés kifizetését abban az esetben, ha a felmentett a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi
befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít. A
módosító rendelkezés e szabályok alkalmazását írja elő a Riasz. hatálya alá nem kerülő személyi
körre.
5. A módosítás egyértelművé teszi, hogy amennyiben a köztisztviselő, közalkalmazott a
jogviszonyának átalakulásához nem járul hozzá, a felmentési ideje mely időponttól kezdődik. A
módosítás ezen felül normaszöveget pontosító módosítást is tartalmaz.
6. A korrekciós díj biztosítja a Kjt., illetve Kttv. alapján elért illetmény megtartását az új jogviszony
keretében is. A módosító javaslat eredményeként ez a garancia abban az esetben, amennyiben a
munkáltató az éves illetmény-megállapítás során a rendvédelmi alkalmazott teljesítményére
figyelemmel az illetmény csökkentéséről dönt. A javaslat eredményeként az illetménycsökkentés -
igazodva a főszabályhoz - kizárólag az alapilletményt meghatározó bérsávon belül történhet meg, az
illetménykiegészítést nem érinti.
7. A módosítás meghatározza, hogy a jogviszony váltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedés az
illetmény megállapítása tekintetében milyen elemeket tartalmaz.
8. Kodifikációs technikai pontosítás.
9. A módosítás meghatározza, hogy a fizetési fokozat megállapítása és a jubileumi jutalom
szempontjából a korábbi szolgálati időt is figyelembe kell venni.
10. Kodifikációs technikai pontosítás.
11. A módosítás a Törvényjavaslat 1.§-ával szövegszerűen módosított jogszabályhely szövegcserés
módosítások közül történő elhagyására tesz javaslatot.
12. Kodifikációs módosítás, a módosítani kívánt szövegrész pontos meghatározásával.
13. Kodifikációs pontosítás.
14. A 14. és az azt követő módosító pontokhoz általánosságban.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3615 számú
törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg került sor a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló
T/3621 számú törvényjavaslat és a kormányzati igazgatásról szóló T/3610 számú törvényjavaslat
benyújtására. A két utóbbi törvényjavaslat - hasonlóan a T/3615 számú törvényjavaslathoz, újabb
jogviszonyokat hoz létre. A bizottsági módosító javaslat a három törvényjavaslat közötti összhangot
kívánja megteremteni, továbbá a T/3615 számú törvényjavaslatban a jogrendszeri koherencia
biztosítását szolgáló törvényjavaslatokat egészíti ki a honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal.
A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és technikai módosítás.
15. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
16. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
17. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
18. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
19. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás
20. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
21. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
22. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
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23. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
24. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs módosítás.
25. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
26. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás, ami figyelemmel van az egyes
törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról
szóló T/3291 számú törvényjavaslatra. A módosítás ezen felül technikai módosítást is tartalmaz.
27. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
28. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás.
29. és 67. A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjának módosítása szükséges a jogalkotói szándék
maradéktalan megvalósulása érdekében. A módosítással az egyes adótörvények és más kapcsolódó
törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvényben
foglalt módosítás, miszerint a saját jogú nyugdíjasnak minősülő, a Munka törvénykönyve szerinti
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló mentesül a biztosítási kötelezettség alól, valamint az
egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXVII. törvény
módosításai egyaránt megjelennek.
A Tbj. 15. § (1) bekezdésének módosításával a jogalkotó szándékának megfelelően baleseti ellátásra,
baleseti hozzátartozói nyugellátásra való jogosultság áll fenn a kiegészítő tevékenységet folytató
egyéni és társas vállalkozók esetében, továbbá a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b), e) pontjában és (2)
bekezdésében meghatározott személyi kör esetében azzal, hogy az Mt. szerint munkaviszonyban álló
saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy nem jogosult baleseti ellátásra, baleseti hozzátartozói
nyugellátásra, mivel e személyi kör mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól. A saját
jogú nyugdíjas munkavállalók biztosítási és járulékfizetési kötelezettségéhez kapcsolódó, a Tbj. 5. §
át érintő módosítás folyományaként szükséges, hogy a nyugdíjas munkavállalók és vállalkozók
társadalombiztosítási ellátása az eredeti szándék szerint módosuljon, azaz kizárólag a Munka
törvénykönyve szerint munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személy esetében
szűnjön meg a baleseti ellátásra való jogosultság. A Tbj.-t ezzel párhuzamosan olyan átmeneti
rendelkezéssel is szükséges kiegészíteni, ami rendezi az új szabályok jogalkotó eredeti szándéka
szerinti alkalmazásának kezdő időpontját, kiküszöbölve az azonos jogszabályhelyek többszöri
módosításával együtt járó jogértelmezési nehézséget.
A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjának 2019. február l-jén hatályba lépő módosítása (Törvényjavaslat
27. § új (4) bekezdése) a rendvédelmi igazgatási jogviszony, illetve a honvédelmi alkalmazotti
jogviszony bevezetése miatt szükséges módosítás.
Az egyes módosítások eltérő hatályba lépésére tekintettel szükséges a Törvényjavaslat 62. §-ának, a
hatályba léptető rendelkezéseknek a módosítása. Ezt a módosítást a 67. módosító pont tartalmazza.
30. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás azzal, hogy a Tbj. 5. § (1) bekezdés
a) pontjában és a Tny. 40. §-ában megtalálható párhuzamos felsorolás megszüntetésével a Tny.-be
utaló szabály is beépítésre kerül.
31. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás azzal, hogy az a hatályos
jogszabályhely más szövegrészében kerül elhelyezésre a két új jogviszony megnevezése.
32. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás azzal, hogy az a hatályos
jogszabályhely más szövegrészében kerül elhelyezésre a két új jogviszony megnevezése.
33. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás azzal, hogy az a hatályos
jogszabályhely más szövegrészében kerül elhelyezésre a két új jogviszony megnevezése.
34. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
35. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
36. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
37. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
38. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
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39. Az érintett jogszabályhely a 2004-2009. közötti európai parlamenti ciklusban az Európai
Parlamenthez tartozó és a 2009-től kezdődő ciklusban újból megválasztott képviselő ellátásokra
vonatkozó nyilatkozatának joghatásaira vonatkozik. Végrehajtott rendelkezések lévén módosításuk
nem szükséges. A módosítás Törvényjavaslatból történő elhagyásával a szakaszok számozása
változik.
40. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás.
41. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
42. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás
43. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
44. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
45. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
46. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás.
47. A javaslat az egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával
összefüggő módosításáról szóló T/3291 számú törvényjavaslattal történő összhangja biztosítását
szolgálja, tekintettel arra, hogy mindkét törvényjavaslat ugyanannak a jogszabályhelynek eltérő
tartalmú módosítását javasolja. A javaslat a korábban hatályba lépő módosításra figyelemmel
javasolja módosítani az érintett rendelkezést.
48. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
49. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
50. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
51. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás ..
52. Kodifikációs jellegű módosítás.
53. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
54. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
55. A módosító javaslat hatályon kívül helyezni javasolja a Kttv. 183/B. §-t, tekintettel arra, hogy az
a büntetés-végrehajtás pártfogó felügyelői feladatait ellátó kormánytisztviselők adatainak kezelését
szabályozza. Ezen adatkezelésre a jövőben a Törvényjavaslat szabályai, az igazságügyi
szolgálatoknál pedig a T/3610 számú törvényjavaslat szabályai vonatkoznak.
56. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás.
57. A kormányzati igazgatásról szóló T/3610 számú törvényjavaslat módosítja a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény olyan rendelkezéseit, amit a T/3615 számú
törvényjavaslat is módosítani javasol. Az összhang biztosítása érdekében szükséges a módosítás,
58. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás.
59. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás.
60. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
61. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás.
62. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
63. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és technikai jellegű módosítás.
64. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és technikai jellegű módosítás.
65. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló módosítás.
66. A jogrendszeri koherencia megteremtését szolgáló és kodifikációs pontosítást tartalmazó
módosítás.
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67. A 27. módosító ponthoz kapcsolódó módosítás, a Törvényjavaslat 27. § (1)-(2) bekezdésének
korábbi időpontban történő hatályba léptetése miatt.
68. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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