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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az  egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel  összefüggő  módosításáról szóló  T/8029.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  2-3.,  6.,  8.,  16-17.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1993. évi LV. törvény 19/A. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. §

Az  állampolgársági  ügyekben  eljáró  szerv  a  honvédségi  adatkezelésről,  az  egyes  honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos  katonai  igazgatási  feladatokról szóló 2013. évi XCVII.
törvény 29. § m) pontjában és 30. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, a hadkötelesek
nyilvántartásának  vezetése  céljából  a  Magyar  Honvédség  katonai  igazgatási  és  központi



adatfeldolgozó  szerve  részére  adatot  szolgáltat  azon  személyek  természetes  személyazonosító
adatairól, akiknek magyar állampolgársága lemondás vagy visszavonás révén megszűnt, illetve akik
magyar állampolgárságát visszaállították.”

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

(2) Az Nbtv. 74. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

[„r) honvédelmi  szervezet:  a  honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről,  valamint  a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13.
pont szerinti szervezetek.”]
„t) honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti
szervezet.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Nbtv. 74. §-a a következő [r)]t) ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

24. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
b) 67. § z) pontjában a „honvédségi” [szövegrészek]szövegrész helyébe a „honvédelmi” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény [a 49/C. §-t követően ]VI. Fejezete a
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következő 49/D. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

57. §

A Hvt. a 62. §-t követően a következő 40/A. alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

62. §

A Hvt. a 79/E. §-t követően a következő 47/F. alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Hvt. 80. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:
(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában)

„20a. korlátozott elérésű terület: a honvédelmi szervezetek működésére szolgáló olyan helyszín,
amelyre a belépés meghatározott  feltételek megléte esetén engedélyezhető,  mely feltételeknek
való megfelelést  a  belépési  jogosultság ellenőrzésére kijelölt  személy esetileg vizsgálja;  ilyen
terület:

a) a minősített adat tárolására, feldolgozására kijelölt biztonsági terület;
b) a védett körlet, amely az ország honvédelme szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró és
különlegesnek  minősülő  haditechnikai  eszköz,  így  különösen  fegyver,  fegyverrendszer,
részegység vagy más technikai eszköz elhelyezésére szolgáló területrész, épületrész, helyiség;
c)  a  zárt  körlet,  amely a  pénztár,  az  ügyintézői  forgalomtól  elhatárolt  ügyviteli  helyiség,
irattár  és  a  híradó-informatikai  rendszer  üzemelését  biztosító  helyiség,  valamint  a
fegyverszoba  és  minden  további  olyan,  funkciója  alapján  korlátozott  belépést  indokoló
helyiség, amelyet az objektumparancsnok helyi szabályozásban kijelöl;
d)  a  szelektív  zóna,  amely  a  zavartalan  feladatellátás  biztosítása  –  így  különösen  a
műveletvezetési,  a  különleges  jogrendhez  kapcsolódó  védelmi  igazgatási,  tervezési,  a
stratégiai szintű döntéselőkészítési feladatok ellátásának biztosítása – céljából a honvédelmi
szervezet működésére szolgáló területen belül külön beléptetőponttal elhatárolt olyan terület
− helyiség, helyiségcsoport, folyosó, épületrész, épület −, amelyre a belépési jogosultság a

3



zónában elhelyezett személyi állomány részére biztosított, más személyek részére a szelektív
zóna felügyeletére kijelölt vezető engedélyezéséhez kötött;
e) az előzetes regisztrációhoz kötött rendezvény, értekezlet helyszínéül szolgáló helyiség;
f) az a)-e) pont szerinti területnek nem minősülő olyan terület, amelyre a belépés ellenőrzött,
illetve amelyre történő belépéshez külön engedély szükséges,”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

65. §

A Hvt.
4.  34/E.  [§-ában ]§ a) és b) pontjában  a  „bizottság részére” szövegrész helyébe a  „bizottság
elnöke részére” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § - Haktv. 32/D. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

96. §

A Haktv. a következő 16/B. alcímmel egészül ki:

„(4)  A  hadkiegészítő  és  toborzó  központ  a  katonai  szolgálatot  önként  vállaló  honvédelmi
alkalmazottak 20. melléklet a) pont aa)-af) alpontja,  [f), g) pont ]d) és e) pontja  szerinti adatait a
hadkötelezettség  bevezetését  követő  katonai  szolgálatteljesítés  biztosítása  és  a  hadi  beosztásba
tervezés  céljából  továbbítja  az  állományilletékes  honvédelmi  szervezet,  illetve  a  honvédelemért
felelős miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezet részére.

(5)  A  hadkiegészítő  és  toborzó  központ  a  katonai  szolgálatot  önként  vállaló  honvédelmi
alkalmazottak  20.  melléklet  a)  pont  aa)-af)  alpontja,  [f)-h)  pont]d)-f)  pontja szerinti  adatait  az
egészségi,  pszichikai  alkalmasságra  vonatkozó  adatok  nyilvántartása,  a  hadkötelezettség
bevezetését követő katonai szolgálatteljesítésének biztosítása céljából továbbítja az egészségügyi
adatkezelést végző honvédelmi szervezet részére.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 106. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás
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106. §

A Haktv.
8. 6. § (2) bekezdésében[, 11. § (1) bekezdés i) pontjában, 24/N. § (6) bekezdés e) pontjában] a
„Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve,” szövegrész helyébe a „Honvédség központi
pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete,” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 106. § új 10. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

106. §

A Haktv.
10. 11. § (1) bekezdés i) pontjában, 24/N. § (6) bekezdés e) pontjában a „Honvédség központi
pénzügyi és számviteli szerv,” szövegrész helyébe a „Honvédség központi pénzügyi és számviteli
feladatát ellátó honvédelmi szervezet,” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

112. §

E törvény
c) 35-[48. §-a, 50-]52. §-a, 54-61. §-a, 63. §-a és 64. §-a, 65. § 1., és 9-15. pontja, 66. § a), b) és
h) pontja az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. [cikk(5) ]cikk (5)
bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,

alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

112. §

E törvény
e) 106. § [29]30. pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.
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Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

„20. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásában kezelhető
adatok
a) személyazonosító adatai:
aa) születési családi és utónevei,
ab) házassági családi és utónevei,
ac) születési ideje,
ad) születési helye,
ae) anyja születési, családi és utónevei,
af) személyi azonosítója,
b) lakcím adatai:
ba) lakóhelye,
bb) tartózkodási helye,
bc) értesítési címe,
c) további értesítési adatai:
ca) elektronikus levelezési címe,
cb) telefonszáma,
[f)]d) megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági fokozata,
[g)]e) társadalombiztosítási azonosító jele,
[h)]f) a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapításához szükséges egészségi adatok,
[i)]g) honvédelmi szervezete,
[j)]h) munkaköre,
[k)]i) iskolai végzettsége,
[l)]j) szakképzettsége,
[m)]k) idegennyelv ismerete,
[n)]l) katonai szolgálata (kezdete és vége),
[o)]m) katonai képzettsége,
[p)]n) tervezett hadi szervezete,
[pa)]na) beosztása,
[pb)]nb) rendfokozata,”
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 16.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
12. § (3) bekezdés - Nbtv. 6. §
g) pont

…veszélyeztető [kiber tevékenységekről ]
kibertevékenységekről és [szervezetekről]-
szervezetekről,…

2.
39. § (2) bekezdés - Hvt. 21. §
(1) bekezdés o) pont

… [támadás-megelőzési]támadásmegelőzési és…

3. 40. § - Hvt. 22. § (3) bekezdés …honvédelemben [résztvevő ]részt vevő szervek …

4.
57. § - Hvt. 62/A. § (5) 
bekezdés

…a [két]két- vagy…

5.
61. § - Hvt. 68. § (5a) 
bekezdés

…a [javító kapacitásokkal ]javítókapacitásokkal 
rendelkező …

6.
63. § (4) bekezdés - Hvt. 80. §
20a. pont nyitó szövegrész

… [mely]amely feltételeknek…

Módosítópont sorszáma: 17.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
49. § - Hvt. 34/T. § (3) 
bekezdés

…alaptervének [figyelembe vételével ]
figyelembevételével védelemgazdasági …

2.
49. § - Hvt. 34/U. § (1) 
bekezdés c) pont

…és [élelmiszer-ipari]élelmiszeripari termékek…

3.
49. § - Hvt. 34/U. § (1) 
bekezdés e) pont

[villamos áram termelő 
kapacitás]villamosáramtermelő-kapacitás,…

4.
49. § - Hvt. 34/V. § (4) 
bekezdés

… [kapacitás-fejlesztési]kapacitásfejlesztési 
szerződéssel…

Módosítópont sorszáma: 18.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
87. § - Haktv. 24/R. § (1) 
bekezdés

… KNBSZ[,] mint… 
… [DNS mintát]DNS-mintát,… 
… [kéz érhálózatot]kézérhálózatot,… 
… írásképet[,] és…

2.
87. § - Haktv. 24/R. § (2) 
bekezdés c) pont

…műveletekben [résztvevő ]részt vevő állomány …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

3.
87. § - Haktv. 24/S. § (1) 
bekezdés

…kezelésében [résztvevő ]részt vevő személyi …

4.
95. § - Haktv. 32/A. § (3) 
bekezdés

… [melyben]amelyben az…

5.
96. § - Haktv. 32/D. § (2) 
bekezdés

…nyilvántartását a Honvédség …

6.
96. § - Haktv. 32/D. § (6) 
bekezdés

…alkalmazott [alkalmasság vizsgálata ]
alkalmasságvizsgálata során …

7.
104. § - Haktv. 70. § (5) 
bekezdés

…a [Módtv-nyel]Módtv.-vel megállapított…

8. 106. § 5. pont
…a [„munkáltatói-]„munkáltatói -,”… 
…a [„munkáltatói-, kormánytisztviselői-]
„munkáltatói, kormánytisztviselői,”…

9. 106. § 10. pont …az [„altiszt-jelölt]„altisztjelölt,…

10. 1. melléklet 11. pont … adatai:) [„qe)a ]„qe) a szolgálat …

11. 1. melléklet 12. pont … [megszűntetésének]megszüntetésének oka…

12. 1. melléklet 15. pont …és [RH faktora]Rh-faktora,…

13. 2. melléklet 1. pont
…munkakörök [mennyissége]mennyisége 
munkakörönként… 
…mennyisége [munkakörökként]munkakörönként,”

14. 2. melléklet 2. pont …mennyisége [munkakörökként]munkakörönként,”

15. 5. melléklet …b) [lakcím adatai:]lakcímadatai: ba) …

16. 6. melléklet 
…f) [térítési díj kedvezmények ]térítésidíj-
kedvezmények megállapításához …

Indokolás

1. Technikai pontosítás. 
2. Technikai pontosítás. 
3. Technikai pontosítás. 
4. Technikai pontosítás. 
5. Technikai pontosítás. 
6. Technikai pontosítás. 
7. Technikai pontosítás. 
8. Technikai pontosítás. 
9. Technikai pontosítás. 
10. Technikai pontosítás. 
11. Technikai pontosítás. 
12. Technikai pontosítás. 
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13-14. Sarkalatossági záradék pontosítása. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

15. Technikai pontosítás. 
16-17. Nyelvhelyességi pontosítások.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

18. Nyelvhelyességi pontosítások.
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