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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló
T/13657. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  5-11.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő  országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Küfetv. 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A Magyar Köztársaság területén szolgálati  céllal  tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a
Magyar  Köztársaság  területén  felállított  nemzetközi  katonai  parancsnokságok  és  állományuk
nyilvántartásáról,  valamint  jogállásukhoz  kapcsolódó  egyes  rendelkezésekről  szóló  2011.  évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) [E ]Az e törvényben foglaltakat kell alkalmazni”

Módosítópont sorszáma: 2.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Küfetv. 8/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Küfetv. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. §

(1) Ha nemzetközi szerződés vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik, nemzetközi
katonai parancsnokság Magyarországon jogi személynek tekintendő, [amelyet ]amely tényt az 5. §
(4) bekezdése szerint kiállított igazolás igazol.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Küfetv. 11. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Küfetv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  Magyarország  területén  szolgálati  céllal  tartózkodó  külföldi  fegyveres  erő,  valamint
nemzetközi  katonai  szervezet  vagy  parancsnokság  nem  magyar  állampolgárságú  vagy
Magyarországon állandó tartózkodási  hellyel  nem rendelkező katonai  és  polgári  állomány tagja
mentesül foglalkozása tekintetében a Magyarországon jogszabályban előírt engedélyezési feltételek
teljesítése alól, amennyiben tevékenysége – ha külön megállapodás eltérően nem rendelkezik – nem
terjed  túl  a  külföldi  fegyveres  erők  és  a  nemzetközi  katonai  parancsnokság  szolgálati
tevékenységén, illetve személyeket vagy állatokat érintő, egészségügyi ellátás végzésére irányuló
foglalkozás esetén nem terjed túl a külföldi fegyveres erők és a nemzetközi katonai szervezet vagy
parancsnokság személyi állománya és [hozzátartozóik]azok hozzátartozói, illetve szolgálati állatai
körén.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Küfetv. 13. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Küfetv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mentesül a regisztrációs adó megfizetése alól
e)  a  Magyar  Honvédség  kivételével  az  Észak-atlanti  Szerződés  tagállamai  és  a
Békepartnerségben részt vevő államok fegyveres erőinek Magyarország területén szolgálati céllal
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tartózkodó  katonai  alakulatai  az  [üzemeltetésében]üzemeltetésükben álló  hivatali  gépjármű
forgalomba helyezése esetén.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Hvt. 18. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Hvt. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A honvédelemben közreműködő szerv a honvédelmi feladataira való felkészülés végrehajtása
érdekében fogadja [a honvédelemért felelős miniszter által ]– a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter tájékoztatása mellett – a honvédelemért felelős miniszter által honvédelmi érdekű
szolgálatteljesítés céljából kijelölt honvédelmi összekötőt, és biztosítja számára az adott szervnél
azonos  vagy  hasonló  munkakört  betöltő  foglalkoztatott  részére  meghatározott  munkahelyi
elhelyezési feltételeket.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Hvt. 22. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Hvt. 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A  (3)  bekezdésben  foglalt  feladatok  végrehajtása  érdekében  [a  honvédelemért  felelős
miniszter  ]–  a  katasztrófák  elleni  védekezésért  felelős  miniszter  tájékoztatása  mellett  –  a
honvédelemért  felelős  miniszter  a  honvédelmi  szervezet  állományának  bármely  tagját  mint
honvédelmi  összekötőt,  a  honvédelemben  közreműködő  szervhez  honvédelmi  érdekű
szolgálatteljesítés céljából szolgálati feladat ellátására vezényelheti, illetve a honvédelmi összekötő
szolgálatteljesítési helyét honvédelemben közreműködő szervnél határozhatja meg.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Hvt. 45. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Hvt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A honvédelemért  felelős  miniszternek  a  honvédelem és  az  egyes  honvédelmi  szervezetek
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irányításával  összefüggő  feladatait  törvény,  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott
[jogszabály]kormányrendelet,  valamint  a  Kormány  tagjainak  feladat-  és  hatásköréről  szóló
[jogszabály]kormányrendelet határozza  meg.  A  honvédelemért  felelős  miniszter  nevében  e
hatáskörök gyakorlása során e törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Kit.) és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szerint más személy eljárhat.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Hvt. 45. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Hvt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti megsemmisítés vagy megváltoztatás a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában való közzététel napján lép hatályba, ha a
belső rendelkezést a Honvéd Vezérkar főnöke, a Magyar Honvédség parancsnoka vagy a Honvéd
Vezérkarhoz,  a Magyar Honvédség Parancsnokságához tartozó elöljáró,  a  honvédelemért  felelős
miniszter  közvetlen  alárendeltségébe  tartozó  honvédelmi  szervezet  vezetője  vagy  a  KNBSZ
főigazgatója adta ki. Egyéb belső rendelkezés esetén a hatálybalépés időpontja a belső rendelkezés
kiadója részére [való]történő kézbesítés napja. Különösen fontos érdekből, ha ez a jogbiztonságot
nem sérti,  a  megsemmisítés  vagy  megváltoztatás  hatálybalépésének  időpontja  ettől  eltérően  is
meghatározható.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Hvt. 54. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Hvt. 54. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  A honvédelmi  szervezet  működésére  szolgáló  objektum objektumparancsnoka  elrendelheti,
hogy az objektum területére történő beléptetést, illetve az onnan történő kiléptetést végző őrzés-
védelmi, ügyeleti szolgálati feladatot ellátó katona, fegyveres biztonsági őr az ellenőrzött területre
történő belépést vagy az onnan történő kilépést megelőzően köteles  legyen  felhívni a be-, illetve
kilépni szándékozó személyt a ruházata, valamint a magával hozott tárgyak, táskák, csomagok és a
be-, illetve kilépéshez igénybe vett gépjármű bemutatására. Ha ennek az érintett nem tesz eleget, az
ellenőrzött területre történő belépését a beléptetést végző szolgálati személy megtilthatja. Az őrzés-
védelmi, ügyeleti szolgálati feladatot ellátó katona, fegyveres biztonsági őr csak a vele azonos nemű
be-  és  kilépő  személy  ruházatát  vizsgálhatja  át.  Az  intézkedés  nem  történhet  szeméremsértő
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módon.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés - Hvt. 80. § 12a. pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) A Hvt. 80. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában)

„12a. honvédelmi összekötő: a honvédelemben közreműködő szerv honvédelmi felkészülési és
védekezési szakmai feladatait támogató, e feladat ellátására a honvédelemért felelős miniszter
által  –  a  katasztrófák  elleni  védekezésért  felelős  miniszter  tájékoztatása  mellett  –  kijelölt,  a
honvédelemért  felelő  miniszter  által  az  e  törvény  [végrehajtási  rendeletében ]végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező személy,”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Hvt.
e) 29. alcím címében és 45. § (2) [bekezdésében ]bekezdés nyitó szövegrészében a „Honvédség”
szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés - Haktv. 3. § k) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Haktv. 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  Honvédség  katonai  igazgatási  és  központi  adatfeldolgozó  szerve  ellátja  az  alábbi
tevékenységekkel összefüggő katonai igazgatási feladatokat:)

„k) a honvédelmi szervezetek és a honvédségi szakképző intézmény személyi állománya részére
[szolgálati-]szolgálati,  munkáltatói,  katonai  nyugdíjas-,  honvédségi  nyugdíjas-,
[hatósági-]hatósági és  [ellenőri-]ellenőri,  katonai  rendész,  a  belföldi  katonai  [futár-]futár-
igazolványok kiadása, a hadkötelezettség bevezetését követően a katonai igazolványok kiadása,
továbbá  a  katonák  személyi  igazoló  jeggyel  és  az  1949.  augusztus  12-én  kötött  Genfi
Egyezmények hatálya alá tartozó személyazonossági igazolvánnyal történő ellátása.”
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Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Haktv. 21. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Haktv. 21. és 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4)  A beléptető  rendszerben rögzített  adat  –  az a)[,  c)] és  [d)]c) pont  vonatkozásában az  erre
irányuló írásos megkeresés alapján – továbbítható

a)  a  honvédelmi  szervezet  elhelyezésére  szolgáló  objektumban  elkövetett  bűncselekmény,
szabálysértés,  fegyelmi  vétség  miatt  indult  eljárásban  hivatalos  célból  történő  felhasználás,
valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából az eljárást lefolytató szervnek,
b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek,
c)  a  szolgálatteljesítési  idő  ellenőrizhetősége  céljából  a  miniszter,  a  miniszter  által  vezetett
minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a Magyar
Honvédség parancsnoka, továbbá – közvetlen alárendeltjei vonatkozásában – a szolgálati elöljáró
vagy a hivatali felettes részére[,].
[d) a  hatósági  jogkört  gyakorló  szerv  részére  a  hatósági  feladatainak  ellátásával
összefüggésben,  ha  az  érintett  objektum,  helyiség  vonatkozásában  a  vizsgált  időszak
mozgásadataira feltétlenül szükség van.]”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Haktv. 21/A. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Haktv. 21. és 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  Az  ideiglenes  belépési  engedélyek  kiadására  jogosult  honvédelmi  szervezet,  valamint  a
honvédségi szakképző intézmény az ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az
érintett azonosítása céljából kezeli

e)  – kíséréssel megvalósuló alkalmi vendégbeléptetés esetén –  a kísérő és a vendég fogadására
jogosult személy nevét, rendfokozatát és szervezeti egységét[, a kíséréssel megvalósuló alkalmi
vendégbeléptetés esetén].”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Haktv. 21/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §
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A Haktv. 21. és 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített adat továbbítható  –  az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja
szerinti arcképmás és az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2)
bekezdés  c)  és  e)  pontja  szerinti  adat  kivételével  –  az  adott  objektumba vagy annak beléptető
ponttal elzárt területére történő beléptetésért felelős honvédelmi szervezet vagy annak szervezeti
egysége (a továbbiakban együtt: engedélyező honvédelmi szervezet) vezetőjének részére, az adott
belépési ponthoz tartozó, belépési joggal rendelkező személyekről, a belépés engedélyezése, illetve
az  engedélyek  indokoltságának  felülvizsgálata  céljából.  Ha  egy  objektumban  vagy  azon  belül
beléptető  ponttal  elzárt  területre  a  belépést  több  honvédelmi  szervezet  is  engedélyezheti,  –
különösen  közös  elhelyezésben  levő  honvédelmi  szervezetek  esetén[,] –  úgy  a  belépés
engedélyezéséhez és a belépési engedélyek indokoltságának felülvizsgálatához az adott honvédelmi
szervezet  személyi  állománya,  valamint  azon  személyek  adatai  továbbíthatók,  akik  nem  a
beléptetésért felelős honvédelmi szervezet állományába tartoznak, de a belépésük engedélyezését az
adott honvédelmi szervezet vezetője jogosult elbírálni.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Haktv. 24/M. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Haktv. 24/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  A  felvételen  szereplő  személyek  tájékoztatását  elősegítő  módon  figyelemfelhívó  jelzést,
ismertetést  kell  elhelyezni  a  képfelvevők elhelyezéséről,  az  e  §  által  meghatározott  adatkezelés
lényeges elemeiről.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Haktv. 24/M. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Haktv. 24/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A fegyelmi, a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges
adatok és  információk  biztosítása  céljából  –  ha  ilyen  cselekmény elkövetésére  utaló  adat  vagy
információ a (3) bekezdés szerinti időtartamon belül merül fel – a katonai rendészeti feladatokat
ellátó  honvédségi  szervezet  az  (5)  bekezdés  alapján  rögzített  adatok  kezelésének  határidejét
legfeljebb harminc [napig]nappal meghosszabbíthatja. Ha ezen időtartamon belül nem indul olyan
fegyelmi,  szabálysértési  vagy büntetőeljárás,  amelyben a felvételek felhasználhatók,  az adatokat
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haladéktalanul törölni kell.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Haktv. 24/P. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A Haktv. 24/P. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MH szolgáltatásokat koordináló szervezet adatkezelésének célja:
a)  a  rekreációs  szolgáltatásokat  igénybe  venni  szándékozó  igénylők  nyilvántartásba  vétele
belföldi és külföldi üdülés esetén,
b)  az  igénylő  igényjogosultságát  bizonyító  igazolások ellenőrzése  belföldi  és  külföldi  üdülés
esetén,
c) az adatok feldolgozása és rögzítése az MH szálláshely-nyilvántartó [programba]programban,
d) igények visszaigazolása, beutaló kiállítása belföldi és külföldi üdülés esetén,
e) százalékos mértékű kedvezményes térítési  díj  megfizetésének megállapítása belföldi üdülés
esetén az állományilletékes pénzügyi referatúra adatlapon történő igazolása alapján,
f)  harmadik  és  további  gyermek  utáni  térítési  díj  megállapítása, belföldi  üdülés  esetén  a
visszamondott  férőhelyek  feltöltése  a  pótigények  alapján,  a  megüresedett  férőhelyek
függvényében belföldi és külföldi üdülés esetén.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Haktv. 24/R. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Haktv. 24/R-24/T. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„24/R. §

(1)  A  Honvédség  kijelölt  erői  és  a  KNBSZ  mint  közös  adatkezelők  –  a  nemzetbiztonsági
szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvény 39.  §-ától  eltérően  –  a  Hvt.-ben  meghatározott
feladatok,  így  különösen  külföldi  művelet  végrehajtása  során  ujj-  vagy  tenyérnyomatot,  DNS-
mintát,  íriszképet, arcképet,  kézérhálózatot, hangmintát,  egyéni írásképet és egyéni mozgásképet
mint  biometrikus  adatot,  illetve  az  érintett  természetes  személyazonosító  adatait  kezelik  a
biometrikus adatok nyilvántartásában (a továbbiakban: biometrikus nyilvántartás).

(2) A biometrikus nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja
a) a honvédelmi, nemzetbiztonsági és rendészeti feladat hatékony végrehajtásának támogatása,
b)  a  Honvédség  külföldi  katonai  szerepvállalásaihoz  kötődő  műveleti  biztonsági  feladatok
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ellátása,
c) a műveletekben részt vevő állomány és a további műveletek biztonságának szavatolása,
d) a műveletekkel összefüggő fenyegetések feltérképezése,
e) a b)-d) [pontokban]pontban foglaltakkal összefüggő szövetségi és nemzetközi együttműködés
támogatása,
f) Magyarország honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekeinek előmozdítása, vagy
g)  a  nemzetbiztonságot  veszélyeztető  személyek  és  a  hozzájuk  köthető  hálózatok,
terrorszervezetek,  terrorcselekmények,  helyszínek,  események,  tárgyak  és  a  terrorizmus
finanszírozásának felderítése és beazonosítása.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Haktv. 24/S. §
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Haktv. 24/R-24/T. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„24/S. §

(1) A biometrikus nyilvántartásba a 24/R. § (2) bekezdése szerinti célok megvalósítása érdekében, a
szövetségi  és  nemzetközi  katonai  vagy  nemzetbiztonsági  célú  együttműködés  keretében
biometrikus adat, illetve természetes személyazonosító adat vehető át, illetve abból – ha fennállnak
az adattovábbítás Infotv. vagy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti
feltételei – a KNBSZ főigazgatója engedélyével a 24/R. § (1) bekezdése szerinti nyílt és minősített
adatok továbbíthatók

a) olyan külföldi államnak vagy nemzetközi szervezetnek, amellyel Magyarország bűnügyi vagy
védelmi  együttműködési  tárgyú  nemzetközi  [szerződést  kötött,  és]szerződésen  alapuló
együttműködést folytat,
b)  Magyarország  nemzetbiztonsági  és  bűnüldözési  érdekeire  figyelemmel  a  hatáskörrel
rendelkező  igazságszolgáltatási,  rendőri  és  idegenrendészeti  szerveknek,  valamint  a  polgári
nemzetbiztonsági szolgálatoknak.

(2)  [Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  adattovábbításokról]A Honvédség  kijelölt  erői  és a
[Honvédség kijelölt erői ]KNBSZ a 24/R. § (4) bekezdése szerinti érintettek adatait tartalmazó –
az (1) bekezdés a)  és  [a KNBSZ ]b) pontjában meghatározott címzettek részére  az  (1) bekezdés
szerint  történő  –  adattovábbításokról  –  az  adattovábbítás  tényének,  időpontjának, [rögzítésével
olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely kizárja ]címzettjének és az adattovábbítással érintett
személyes  adatok  körének  rögzítésével  –  az  utólagos  módosítás  lehetőségét kizáró  elkülönült,
automatizált adattovábbítási nyilvántartást (elektronikus napló) vezet. A nyilvántartásokból az egyes
adattovábbításokra vonatkozó adatok az adattovábbítástól számított öt év elteltével törölhetők.”
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Haktv. 24/T. §
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Haktv. 24/R-24/T. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„24/T. §

(1)  A 24/R.  §  (1)  bekezdése  szerinti  [adatokat]adatok a  [közös  adatkezelők  a  ]biometrikus
nyilvántartásban[ a rögzítéstől számított ötven évig kezelik.]

a) a Honvédség kijelölt erőinek állományába tartozók és e kijelölt erőket támogató személyek
adatai tekintetében öt évig,
b) a 24/R. § (4) bekezdésében meghatározott további érintettek tekintetében ötven évig

kezelhetők.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból az elhalálozás tényére vonatkozó
hitelt érdemlő információk birtokában az elhunyt személy adatai – ha azok megőrzéséhez további
biztonsági érdek nem fűződik – törlésre kerülnek.

(3)  Az  (1)  bekezdéstől  eltérően  a  biometrikus  nyilvántartásból  törlésre  kerülnek  azon  adatok,
amelyek

a) bármely okból jogellenesen kerültek rögzítésre, vagy
b) kezelése – a (2) bekezdésben meghatározott kivételi kört ide nem értve – szükségtelen.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Haktv. 27. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28. §

A Haktv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. §

(1)  Azon kiképzett  tartalékosok adatait,  akiknek  [életkoruk ]az  életkora  nem érte  el  a  katonai
szolgálat felső korhatárát és a szolgálati viszony megszűnésekor, a honvédelmi szervezetnél katonai
alapkiképzés,  felkészítés,  vagy  annak  valamely  moduljának  teljesítésekor  katonai  szolgálatra
alkalmas minősítéssel rendelkeztek,  –  a Honvédség katonai szervezetei hadi beosztásába történő
előzetes  tervezése,  valamint  az önkéntes  tartalékos állomány toborzása céljából  –  a  Honvédség
katonai  igazgatási  és  központi  adatfeldolgozó  szerve  alárendeltségébe  tartozó,  az  érintettek
lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ már békeidőszakban is kezeli.”
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Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Haktv. 41. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Haktv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a)  a  honvédek  szolgálati  viszonya  fennállásának  igazolására  szolgáló  szolgálati
[igazolványának]igazolványa, valamint

kiadása  érdekében  a  10.  melléklet  szerinti  adatokat  kezeli  a  Honvédséggel  fennálló  szolgálati,
kormányzati  szolgálati,  politikai  szolgálati  –  ide  nem értve  a  szakmai-  és  politikai  felsővezető
kormányzati  szolgálati,  politikai  szolgálati  jogviszonyát  –,  biztosi,  közalkalmazotti,  honvédelmi
alkalmazotti jogviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Haktv. 46. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. §

A Haktv. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve – erre vonatkozó írásbeli
kérelemre – az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból – a Honvédség központi személyügyi
szervének  vezetője  engedélyével  –  adatot  szolgáltat  a  honvédelmi  szervezetek,  valamint  a
honvédségi szakképző intézmény részére az igazolványok igénylésével, biztosításával kapcsolatos
feladataik  végrehajtása  céljából[  a  Honvédség  központi  személyügyi  szervének  vezetője
engedélyével].”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  (a
[továbbiakban]továbbiakban: Haj.tv.) a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Haj.tv. 52/A. §
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Módosítás jellege: módosítás

44. §

A Haj.tv. a következő 52/A. §-sal egészül ki:

„52/A. §

Ha a honvédelmi szervezet rendeltetésszerű és eredményes működéséhez, jogszabályban, közjogi
szervezetszabályozó  eszközben  vagy alapító  okiratban  meghatározott  feladatainak  teljesítéséhez
szükséges, miniszteri rendeletben az Mt. 109. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, naptári évenként
legfeljebb további százötven óra rendkívüli munkaidő elrendelése is engedélyezhető.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § - Haj.tv. 80/A. §
Módosítás jellege: módosítás

46. §

A Haj.tv. a következő 80/A. §-sal egészül ki:

„80/A. §

A  honvédelmi  alkalmazott  lakhatási  támogatásának  feltételeit  a  miniszter  rendeletben
[szabályozza]határozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § - Haj.tv. 92/C. §
Módosítás jellege: módosítás

49. §

A Haj. tv. 92/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„92/C. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) [elrendelje ]rendelje el a VI/A. Fejezet szerinti különös szabályok alkalmazását,
b)  [megállapítsa  ]állapítsa  meg  az  állami  kezességvállalással  nyújtott  hitelek  honvédelmi
alkalmazottra vonatkozó szabályait.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (1) bekezdés - Haj.tv. 93. § 29. pont
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Módosítás jellege: módosítás

50. §

(1) A Haj.tv. 93. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„29.  a  kártérítési  és  a  fegyelmi  eljárás  részletes  eljárási  szabályait,  illetve  –  ha  szükséges  –
ezekkel összefüggésben  [azon ]azt az  időtartamot, amely az e törvény szerinti elévülési időbe
nem számít bele,”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: módosítás

52. §

A Haj.tv.
a) 20. § (1) bekezdésében az „a végzett  munkával arányos” szövegrész helyébe a „miniszteri
rendeletben meghatározott” szöveg,
b) 42.  § (2) bekezdés b) pontjában a „30. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „12. § (9)
bekezdése vagy 30. § (7) bekezdése” szöveg,
c) VI. Fejezetének címében az „ALKALMAZOTT” szövegrész helyébe az „ALKALMAZOTTI”
szöveg,
d) 90. § (1) bekezdésében az „adatszerzés” szövegrész helyébe az „adatkezelés” szöveg,
e) 93. § 15. pontjában az „51. § (5a) bekezdése” szövegrész helyébe az „51. § (5b) bekezdése”
szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

54. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben  [foglalt]meghatározott kivétellel  – 2021. január 1-jén lép
hatályba.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. §
Módosítás jellege: módosítás
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55. §

A [7-19. §]2. alcím az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5)
bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

„21. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A regenerálódási és rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartásban kezelhető adatok

3. A 24/P. § (4) bekezdése alkalmazásában:
3.1. az igénylő adatai:
3.1.1. családi és utóneve,
3.1.2. születési neve,
3.1.3. anyja születési neve,
3.1.4. születési hely, év, hónap, nap,
3.1.5. adóazonosító jele,
3.1.6. rendfokozata,
3.1.7. szolgálati-, munkahelye,
3.1.8. lakcíme, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám,
3.1.9. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
3.1.10.  [aj)  ]családi  állapota  (különösen  a  házassági  anyakönyvi  kivonat,  élettársi  nyilatkozat
adatai),
3.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:
3.2.1. családi és utóneve,
3.2.2. születési neve,
3.2.3. anyja születési neve,
3.2.4. születési év, hónap, nap,
3.2.5. adóazonosító jele,
3.2.6. rendfokozata,
3.2.7. szolgálati-, munkahelye,
3.2.8. lakcíme,
3.2.9. rokonsági foka,
3.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,
3.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:
3.3.1. igénylő vagy családtagjának betegsége,
3.3.2.  családtag  halála  (különösen  orvosi  igazolás,  ambuláns  lap,  kórházi  zárójelentés,  halotti
anyakönyvi kivonat adatai),
3.3.3. mozgáskorlátozottság,
[cc)]3.3.4. speciális étkezési igény (különösen cukorbetegségre, ételallergiára vonatkozó adatok)[;],
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3.4. térítésidíj-kedvezmények megállapításához szükséges adatok:
3.4.1. térítési kód,
3.5. lakókocsi, lakóautó, illetve tulajdonosának, üzemben tartójának azonosító adatai (különösen a
forgalmi engedély adatai).”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 34.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § - Küfetv. 1. § (1) bekezdés b) pont …tagjaira,[–]

2. 24. § - Haktv. 24/I. § (1) bekezdés … kezelni[,] a…

3.
25. § - Haktv. 24/M. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

… [szabálysértési-]szabálysértési 
vagy… 
…nyomon [követese]követése 
céljából…

4. 25. § - Haktv. 24/M. § (4) bekezdés
…továbbíthatók [büntető,]büntető- 
vagy…

5. 26. § - Haktv. 24/P. § (1) bekezdés
…valamint [orvos 
szakmai]orvosszakmai,…

6.
26. § - Haktv. 24/P. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

… [orvos szakmai]orvosszakmai,
…

7. 30. § - Haktv. 41. § (1) bekezdés záró szövegrész …a [szakmai-]szakmai és…

8. 37. § - 2018. évi CXIV. törvény 4/A. §
…az 
[örökbefogadó-]örökbefogadó,…

9.
39. § - A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról 
szóló 2018. évi CXIV. törvény 19. § (7) bekezdés

… négyéves[,] –…

10. 4. melléklet 
…esetében [egyenruha viseléssel ]
egyenruha-viseléssel összefüggő …

Indokolás

1. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
2. A módosítás jogtechnikai, illetve nyelvhelyességi szempontokból indokolt. 
3. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
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4. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
5. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
6. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
7. A módosítás jogtechnikai szempontból indokolt. 
8. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
9. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
10. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
11. A módosítás jogtechnikai szempontból indokolt. 
12. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
13. A módosító javaslat révén elhagyásra kerül a Haktv. 21. § (4) bekezdés d) pontja, figyelemmel
arra,  hogy az  egyes  hatóságok taxatív  felsorolása  kivitelezhetetlen  a  hatósági  feladatokat  ellátó
szervezetek gyakori változása miatt, ugyanakkor az általános megjelölést a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság nem támogatja. 
14. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
15. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
16. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
17. A módosítás jogtechnikai szempontból indokolt. 
18. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
19. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
20. A módosító javaslat  révén pontosításra,  részletesebb meghatározásra kerülnek a biometrikus
nyilvántartásra vonatkozó szabályok. 
21. A módosító javaslat  révén pontosításra,  részletesebb meghatározásra kerülnek a biometrikus
nyilvántartásra vonatkozó szabályok. 
22. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
23. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
24. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
25. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
26. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
27. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
28. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
29. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
30. A módosítás jogtechnikai szempontból indokolt. 
31. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
32. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
33. A módosítás nyelvhelyességi szempontból indokolt. 
34. Nyelvhelyességi módosítások.
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