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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 Magyarország biztonságát szolgáló egyes  törvények
módosításáról szóló  T/1620. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  10.,  43.,  44.  és  48.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - 1992. évi LXVI. törvény 21/C. §
Módosítás jellege: módosítás 

5. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a
következő 21/C. §-sal egészül ki:

„21/C. §

A hivatásos  katasztrófavédelmi  szerv  hatósági  feladatai  ellátása  céljából  a  következő  adatokat
jogosult  átvenni  a  nyilvántartást  kezelő  szervtől:  a  természetes  személyazonosító,  a  lakcím,  az
állampolgárság, az elhalálozás ténye és ideje, valamint a személyazonosító igazolvány és az útlevél
okmányazonosítója, érvényessége, illetve érvénytelensége ténye és oka[ adatokat jogosult átvenni
a nyilvántartást kezelő szervtől].”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 1992. évi LXVI. törvény 24/N. §



 
Módosítás jellege: módosítás 

8. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény IV.
Fejezete a következő 24/N. §-sal egészül ki:

„24/N. §

A  személyazonosító  igazolványt  kiadó  és  nyilvántartó  hatóság,  valamint  a  személyazonosító
igazolvány  kiadása  során  közreműködő  hatóságként  eljáró  bv.  szerv  a  kérelmező
személyazonosságának,  valamint  [személyi-]személyi  adatainak és  vezetői  engedélye  adatainak
ellenőrzése céljából térítésmentesen igényelheti a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.
évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában, továbbá 8. § (1) bekezdés b)
pont ba) és bb) alpontjában foglalt adatokat.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás 

13. §

A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  2.  §-a  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

[„2. § 

(1) Az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős.

(2) Ha az egyén a szociális biztonságának megteremtésére önhibáján kívül nem képes, abban –
anyagi lehetősége és személyes képessége arányában – a hozzátartozó kötelessége segíteni.

(3) Ha az egyén megélhetése önmaga és a hozzátartozók által nem biztosítható, a lakóhelye
szerinti települési önkormányzat gondoskodási kötelezettsége áll fenn.

(4) Az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek feladata a szociális biztonságban
nem élők felkutatása és – erejükhöz mérten történő – segítése.

(5) Ha az egyén szociális biztonsága a (4) bekezdésben foglaltak ellenére nem teremthető meg,
annak biztosítása az állam kötelezettsége.”]

„2. § 

(1) Mindenki felelős önmagáért.

(2) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes, őt – a képességeik és lehetőségeik szerint, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rokontartásra vonatkozó
szabályai szerinti sorrendben – a hozzátartozók segítik.
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(3)  Ha  az  egyén  önmagáról  gondoskodni  nem képes  és  a  hozzátartozók  (2)  bekezdés  szerinti
gondoskodásra  vonatkozó  kötelességüket  nem  teljesítik,  az  egyén  lakóhelye  szerinti  települési
önkormányzat jogszabályban meghatározott feltételek szerinti gondoskodási kötelezettsége áll fenn.

(4) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes, és a hozzátartozók a (2) bekezdés szerinti, a
települési önkormányzat pedig a (3) bekezdés szerinti gondoskodásra vonatkozó kötelességet nem
teljesítik, az államnak jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kötelezettsége áll fenn.

(5)  Az  állam és  a  települési  önkormányzat  a  szociális  gondoskodás  feltételeinek  biztosításával
összefüggő feladatainak ellátása során együttműködik az egyházi és civil szervezetekkel.

(6)  A szociális  intézmények  és  intézkedések  rendszerének  kialakítása  és  működési  kereteinek
biztosítása az állam és a települési önkormányzat feladata e törvényben meghatározott módon.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § új 1. pont
Módosítás jellege: kiegészítés 

16. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1. 3. § (8) bekezdés b) pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § 24. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

16. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
[24. 117/C. § (2) bekezdésében az „egyszer” szövegrész helyébe az „egy alkalommal”
szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás 

17. §

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
b)  50/D.  §  (2)  bekezdés  k)  pontjában  a  „nyugdíjminimum  napi  vagy  havi  összegének”
szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének, illetve napi díj esetén a szociális
vetítési alap összege harmincad részének” szöveg

lép.
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - 1994. évi XXXIV. törvény 6/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás 

19. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény „A rendőrség szervezete és irányítása” alcíme a
következő 6/A. és 6/B. §-sal egészül ki:

„6/B. §

[(2) A határvadász  e  törvény  szerinti  szolgálati  elöljárója  alatt  a  határvadásszal  szemben
parancs,  intézkedés  kiadására  vagy  munkáltatói  jogkör  gyakorlására  jogosult,  hivatásos
szolgálati jogviszonyban álló személyt kell érteni.]”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (3) bekezdés - 1994. évi XXXIV. törvény 91/C. § (6) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

25. §

(3) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/C. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(6)  Ha  a  rendőrség  más  adatállományból  bűnüldözési  célból  adatot  vesz  át,  erről  az  érintett
tájékoztatására – a (2) bekezdés szerinti jelzéselhelyezés kivételével – a 91/B. § rendelkezései az
irányadóak. A jelzés elhelyezéséről, annak okáról és a jelzés alapján tett intézkedésről – a rendőrség
bűnüldözési vagy bűnmegelőzési feladata teljesítésének biztosítása érdekében – a rendőrség és a
jelzést tartalmazó nyilvántartást kezelő szerv az érintettet, illetve más személyt vagy szervet nem
tájékoztathatja.  A tájékoztatási  korlátozásról  a  rendőri  szerv,  illetve  a  belső  bűnmegelőzési  és
bűnfelderítési  feladatokat  ellátó  szerv  köteles  az  adatigényléssel,  [illetőleg]illetve a  jelzés
elhelyezésével egyidejűleg tájékoztatni az adatszolgáltatót.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § e) pont
Módosítás jellege: elhagyás 

28. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
[e) 80/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „polgári hírszerzési tevékenység irányításáért”
szövegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért” szöveg,]

lép.
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: módosítás 

29. §

Hatályát veszti a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 4/A. § (3) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 7. § (1a) bekezdés g) pontjában az „és” szövegrész[,].
[c) 97. § (1) bekezdés p) pontjában az „az,” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - 1995. évi CVII. törvény 8. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás 

37. §

A büntetés-végrehajtási  szervezetről  szóló  1995.  évi  CVII.  törvény 8.  §-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„8. §

(2) Az agglomerációs központ vezetője jogosult
c)  az a) pontban és a 8/A. §-ban meghatározott  feladatai ellátásával összefüggésben,  [a]az
irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges mértékben  a büntetés-végrehajtási intézetek és
intézmények  kezelésében  lévő  közérdekű[,] adatokat  és közérdekből  nyilvános adatokat,
valamint törvényben meghatározott személyes [adatok kezelésére]adatokat kezelni.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - 1995. évi CVII. törvény 8/A. §
Módosítás jellege: módosítás 

38. §

A  büntetés-végrehajtási  szervezetről  szóló  1995.  évi  CVII.  törvény  „A  büntetés-végrehajtási
intézetek és intézmények” alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. §

Az agglomerációs központ vezetője felelős helyi jogállású intézetek esetén a 8. § (1) bekezdés [b]d)
pontjában foglaltak ellátásáért.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. §
Módosítás jellege: elhagyás 
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[40. § 

Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet
4. pont 4.6. alpontjában az „a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,”
szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[12. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

41. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 4.  § d) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(Az Információs Hivatal)
„d) felderíti  az  ország  gazdasága  biztonságának  valamint  pénzügyi  helyzetének
veszélyeztetésére irányuló külföldi szándékokat és cselekményeket;”

42. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5.  § d) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„d) felderíti  és  elhárítja  a  Magyarország  gazdasági,  tudományos-technikai,  pénzügyi
biztonságát  veszélyeztető  leplezett  törekvéseket,  továbbá  a  jogellenes  kábítószer-  és
fegyverkereskedelmet;”

43. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)
„a) a jogszabályok keretei között eszközeivel és módszereivel – írásbeli megkeresésre –
szolgáltatást végez a titkos információgyűjtés, illetve a büntetőeljárásról szóló törvény
szerinti  leplezett  eszközök  (a  továbbiakban:  leplezett  eszközök)  alkalmazásának
végrehajtásához a titkos információgyűjtés folytatására, továbbá a leplezett eszközök
alkalmazására feljogosított szervek részére,”

44. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A. § (3) bekezdés i) pont
ib) és ic) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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(A Nemzeti Információs Központ támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenység során

 
abban az esetben, ha)

„ib) olyan információ jut  a tudomására,  amely alapján a büntetőeljárásról  szóló
törvényben meghatározott előkészítő eljárás lefolytatásának lehet helye, az 52/E. §
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével előkészítő eljárást kezdeményezhet a
hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  ügyészségnél,  nyomozó  hatóságnál,  a
rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervénél vagy a
rendőrség  terrorizmust  elhárító  szervénél,  és  átadhatja  az  általa  összegyűjtött
adatokat, szükség esetén javaslatot tehet leplezett eszközök alkalmazására;
ic) olyan információ  jut  a tudomására,  amely  alapján nemzetbiztonsági  szolgálat
vagy a rendőrség terrorizmust elhárító szervének hatáskörébe tartozó intézkedés
megtételének lehet helye, ennek kezdeményezése céljából a hatáskörrel rendelkező
nemzetbiztonsági szolgálatnak, illetve a rendőrség terrorizmust elhárító szervének
átadhatja  az  általa  összegyűjtött  adatokat,  szükség  esetén  javaslatot  tehet  titkos
információgyűjtés lefolytatására;”

45. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)
„b) az  Alkotmányvédelmi  Hivatalt,  a  Nemzetbiztonsági  Szakszolgálatot,  valamint  a
Nemzeti  Információs  Központot  a  polgári  nemzetbiztonsági  szolgálatok  irányításáért
felelős miniszter,”

([az a)-c) pont szerinti miniszterek a továbbiakban együtt: miniszter] útján irányítja.)

46. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter irányító jogkörében)
„a) törvényen,  kormányrendeleten,  valamint  egyéb  kormányzati  döntésen  alapuló
feladatok végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálatok részére feladatot határoz meg,
illetve utasítást ad;”

47. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdés f) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja)
„f) munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt a főigazgató előzetes engedélyével létesíthet;
az engedélyt az e) pontban meghatározott esetekben, valamint akkor kell megtagadni,
ha a jogviszony létesítése a hivatással  vagy a szolgálati  beosztással  nem egyeztethető
össze,  ha  a  szolgálati  jogviszonnyal  összefüggésben  szerzett  információkkal  való
visszaélésre  adhat  alkalmat,  illetve,  amennyiben  a  szolgálat  érdekeit  sérti  vagy
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veszélyezteti.”

48. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 23. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2) A nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, továbbá
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.”

49. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2) Az állami szervek,  önkormányzatok,  valamint  a nemzetbiztonsági  szolgálatok egymás
munkáját kölcsönösen segítik. Az együttműködés részletes szabályait – a törvényi előírások
keretei között – külön megállapodások rögzítik.”

50. § 

A  nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvény  30/A.  §-a  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„30/A. § 

Az együttműködő szervek:
a) a  rendőrségről  szóló  törvényben  meghatározott  általános  rendőrségi  feladatok
ellátására létrehozott szerv,
b) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
feladatokat ellátó szerv,
c) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv,
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
f) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
g) az idegenrendészeti hatóság,
h) a menekültügyi hatóság,
i) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv,
j) a büntetés-végrehajtás központi szerve,
k) a bűnügyi nyilvántartó szerv,
l) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve,
m) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv.”

51. § 
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A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 31. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok a feladataik ellátása során a személyes szabadsághoz, a
magánlakás, a magántitok és a levéltitok sérthetetlenségéhez, a személyes adatok védelméhez,
a  közérdekű  adatok  nyilvánosságához,  továbbá  a  birtokvédelemhez  fűződő  jogokat  e
törvényben foglaltak szerint korlátozhatják.”

52. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 43. § b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(A  nemzetbiztonsági  szolgálatok  a  birtokukba  került  adatokat  csak  az  adatfelvétel
elrendelésének jogalapjául szolgáló célra használhatják fel, kivéve, ha az adat)

„b) más nemzetbiztonsági szolgálat irányában tájékoztatási kötelezettséget alapoz meg,
valamint az adatátvevő maga is jogosult az adat átvételére.”

53. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 50. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A  nemzetbiztonsági  szolgálatok  az  e  törvényben  meghatározott  feladataik  ellátása
érdekében  az  adatkezelésre  feljogosított  szervek  nyilvántartásából  átvehetik,  továbbá
kezelhetik

a) a biztonsági okmányok adatait az érvényesség lejártától számított 10 évig;
b) a  rejtjeltevékenység  felügyelete  és  irányítása  során  kiadott  dokumentumokat  az
érvényesség lejártától számított 10 évig;
c) a  nemzetbiztonsági  ellenőrzési  és  védelmi  feladatok  ellátása  során  keletkezett
adatokat a beosztás, illetve a tisztség megszűnésétől számított 20 évig;
d) az  a)–c)  pontokban  fel  nem  sorolt  feladatkörben  gyűjtött  személyes  adatokat  az
adatgyűjtés megszüntetésétől számított 70 évig;
e) a közúti közlekedési  nyilvántartásról szóló törvény szerinti  járműnyilvántartásban
kezelt járművek hatósági jelzésére vonatkozó és képi adatait 10 évig.”

54. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 51. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  adatok  megismerésére  vonatkozó  kérelem
elutasításáról, az elutasítás indokairól a nemzetbiztonsági szolgálatok évente tájékoztatják a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.”

55. § 

A nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvény  52/A.  §  (1)  bekezdése
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helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Információs Központ az együttműködő szervtől adatokat az 52/B–52/G. §-ban
meghatározottak  szerint  kizárólag  a  8/A.  §  (1)–(3)  bekezdésében  meghatározott  feladatok
ellátása érdekében szerezhet be.”

56. § 

A nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvény  52/H.  §  (2)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A légiutas-adatok átvételének és kezelésének célja a 3. számú mellékletben meghatározott
bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának és üldözésének elősegítése.”

57. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény „A Nemzeti Információs
Központ adatkezelésére vonatkozó különös rendelkezések” című alcíme a következő 52/P. §-
sal egészül ki:

„52/P. § (1) Az ETIAS nemzeti egység eljárása során – az (EU) 2018/1240 európai parlamenti
és tanácsi rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  II.  törvény  idegenrendészeti  hatósági  ügy
intézésére  vonatkozó  szabályait  az  e  törvényben  és  a  végrehajtására  kiadott
kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az utazási engedély kiadásának megtagadásáról, az utazási engedély megsemmisítéséről és
az utazási engedély visszavonásáról szóló döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) Az utazási engedély kiadásának megtagadásáról, az utazási engedély megsemmisítéséről
vagy visszavonásáról szóló döntés közigazgatási perben megtámadható.

(4) A keresetlevelet a döntés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az ETIAS nemzeti
egységnél  kell  benyújtani.  Az  ETIAS  nemzeti  egység  a  keresetlevelet  az  ügy  irataival  és
védiratával együtt haladéktalanul megküldi a bíróságnak.

(5) A bíróság a keresetlevélről egyszerűsített perben – a keresetlevél bírósághoz érkezésétől
számított – tizenöt napon belül dönt.

(6) A bíróság határozatával szemben perújításnak nincs helye.”

58. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 54. § (1a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az  (1)  bekezdés  f)  és  g)  pontjában  meghatározott  feladat  ellátása  céljából  a
nemzetbiztonsági  szolgálatok  a  41.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott  nyilvántartásokban
adatot  helyezhetnek,  vagy az arra jogosult  állami szervvel  az e  törvényben meghatározott
együttműködés  keretében  helyeztethetnek  el.  Amennyiben  az  adatok  elhelyezését  a
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nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresése alapján más állami szerv hajtja végre, az elhelyezés
jogszerűségéért a megkereső nemzetbiztonsági szerv a felelős.”

59. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 55. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzetbiztonsági  szolgálatok  a  legfőbb  ügyész  által  kijelölt  ügyész  engedélyével
bűncselekmény elkövetőjével megállapodást köthetnek, amelyben számára kilátásba helyezik,
hogy vele szemben büntetőeljárást nem indítanak, továbbá a folyamatban lévő büntetőeljárást
megszüntetik,  ha az érintett  személlyel történő együttműködéshez fűződő nemzetbiztonsági
érdek jelentősebb, mint az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződő érdek.”

60. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 56. § a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(A nemzetbiztonsági szolgálatok külső engedély alapján)
„a) a  nyilvános  vagy  a  közönség  részére  nyitva  álló  hely  kivételével  lakást,  egyéb
helyiséget, bekerített helyet, illetve a közösségi közlekedési eszköz kivételével járművet,
valamint  az  érintett  személy  használatában  lévő  tárgyat  titokban  átkutathatják,  az
észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik,”

61. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 57. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) Az  56.  §-ban  meghatározott  titkos  információgyűjtés  engedélyezésére  irányuló
előterjesztést  az  Információs  Hivatal,  az  Alkotmányvédelmi  Hivatal,  valamint  a  Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat és – a 8. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladat
ellátása tekintetében – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója nyújthat be.”

62. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 61. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(5) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a szolgáltatói feladata ellátásához kapcsolódóan a (3)
bekezdésben meghatározottakon túl nem tárolhat személyes adatokat.”

63. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 69. § (2) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
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[A 74. § i) pont in) és io) alpontjában meghatározott körben a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső  munkaköröket,  álláshelyeket,  tisztségeket  és  beosztásokat  (a  továbbiakban  együtt:
munkakör)]

„b) kormányzati irányítás alatt nem álló foglalkoztató szervezet esetében a foglalkoztató
szervezet  vezetője  a  nemzetbiztonsági  ellenőrzésre  hatáskörrel  rendelkező
nemzetbiztonsági  szolgálatokat  irányító  miniszter  egyetértésével  kiadott  közjogi
szervezetszabályozó  eszközben,  amennyiben  ennek  kiadására  nem  jogosult,  a
nemzetbiztonsági  ellenőrzésre  hatáskörrel  rendelkező  nemzetbiztonsági  szolgálatokat
irányító miniszter jóváhagyásával munkáltatói intézkedésben, írásban”

(határozza meg.)

64. § 

(1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont in) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában  
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy:)

„in) aki  a  minősített  adat  védelméről  szóló  törvényben meghatározott  minősített
adatot  kezelő  szervvel  foglalkoztatási  jogviszonyban,  a  Polgári  Törvénykönyv
rendelkezésein alapuló szerződéses- vagy jogszabály rendelkezésein alapuló egyéb
jogviszonyban, illetve az ezen jogviszonyban állóval foglalkoztatásra irányuló vagy a
Polgári  Törvénykönyv  rendelkezésein  alapuló  szerződéses  jogviszonyban  áll  és  e
jogviszonyával  összefüggésben  fokozottan  ki  van  téve  jogellenes  befolyásolási
szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek;”

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont it) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában  
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy:)

„it) azon  alapítvány,  közalapítvány  vezető  tisztségviselője,  vezető  állású
munkavállalója,  felügyelőbizottságának  tagja,  amely  felett  az  alapítói  jogokat  a
Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervet vezető személy
gyakorolja;”

65. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2.  számú melléklete a 3.
melléklet szerint módosul.

66. § 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
1. 5/B. § (1) bekezdésében az „a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti
belső  bűnmegelőzési  és  bűnfelderítési  feladatokat  ellátó  szerv  hatáskörébe  tartozó
szervek,  valamint  a  honvédelmi  szervezetek  kivételével”  szövegrész  helyébe  az  „a
Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  szerinti  belső  bűnmegelőzési  és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv hatáskörébe tartozó szervek, a nemzetbiztonsági
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szolgálatok, valamint a honvédelmi szervezetek kivételével” szöveg,
2. 6.  §  f)  pontjában  a  „Magyar  Honvédség  Parancsnoksága”  szövegrész  helyébe  a
„Honvéd Vezérkar” szöveg,
3. 6.  §  g)  pontjában  a  „Magyar  Honvédség  Parancsnoksága”  szövegrész  helyébe  a
„Honvéd Vezérkar” szöveg,
4. 7.  §  (1)  bekezdésében a  „Magyar Honvédség  parancsnokát”  szövegrész  helyébe  a
„Honvéd Vezérkar főnökét” szöveg,
5. 8. § (5) bekezdésében a „teljesített” szövegrész helyébe a „biztosított” szöveg,
6. 9. § c) pontjában a „vagy” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,
7. 9/B.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában  az  „igénybevétele  szabálysértést,  valamint”
szövegrész helyébe az „igénybevétele  szabálysértést,  a védelmi intézkedés megszegése
szabálysértést,  az  engedély  nélküli  vezetés  szabálysértést,  az  érvénytelen  hatósági
engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértést, valamint” szöveg,
8. 9/B.  §  (2)  bekezdés  b)  pont bb) alpontjában az „a teljesítményfokozó” szövegrész
helyébe az „a kábítószer-kereskedelem (Btk. 176. §), a kábítószer birtoklás (Btk. 178-
180. §), a teljesítményfokozó” szöveg, a „bekezdése],” szövegrész helyébe a „bekezdés],
hamis tanúzás (Btk. 272. §),” szöveg és az „ , az” szövegrész helyébe az „ , a lopás (Btk.
370. §), a sikkasztás (Btk. 372. §), az” szöveg,
9. 11/A. § (4) bekezdés g) pontjában az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,
10. 20. § (1) bekezdésében az „és” szövegrészek helyébe a „vagy” szöveg,
11. 29.  §  (2)  bekezdésében  a  „térítésmentesen”  szövegrész  helyébe  az  „ingyenesen”
szöveg,
12. 30. § (2) bekezdésében az „ellátása érdekében” szövegrész helyébe az „ellátásához”
szöveg,
13. 40. § (4) bekezdésében a „teljesítése érdekében” szövegrész helyébe a „teljesítéséhez”
szöveg,
14. 45.  §  (8)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „továbbíthatók”  szövegrész  helyébe  a
„továbbítható” szöveg,
15. 48.  §  (3)  bekezdésében  a  „nemzetbiztonsági  érdekből”  szövegrész  helyébe  a
„nemzetbiztonsági érdekre tekintettel” szöveg,
16. 53. § (1) bekezdésében az „ez” szövegrész helyébe az „amely” szöveg,
17. 61. § (2) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,
18. 62/A. §-ában a „vagy” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,
19. 63. § (3) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „továbbá” szöveg,
20. 63. § (6) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,
21. 70.  §  (2)  bekezdés h)  pontjában az „esetén” szövegrész helyébe a „tekintetében”
szöveg,
22. 70. § (3) bekezdésében az „azon” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
23. 71/A. § (1) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „Amennyiben” szöveg,
24. 71/B. § (1) bekezdésében az „esetben” szövegrész helyébe az „alkalommal” szöveg,
25. 72. § (1) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „Amennyiben” szöveg,
26. 72/A.  §  (2)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „ha”  szövegrész  helyébe  az
„amennyiben” szöveg,
27. 72/B. § (6) bekezdésében az „esetben” szövegrész helyébe az „alkalommal” szöveg,
28. 76/A. § (2) bekezdésében a „le kell folytatni” szövegrész helyébe a „kell lefolytatni”
szöveg,
29. 76/B. §-ában az „E” szövegrész helyébe az „Ezen” szöveg,
30. 76/C. § (1) bekezdésében az „E” szövegrész helyébe az „Ezen” szöveg,
31. 76/D. §-ában a „kell kiépíteni” szövegrész helyébe a „kialakítani” szöveg,
32. 78. § (2) bekezdés d) pontjában a „körét,” szövegrész helyébe a „körét, valamint”
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szöveg,
33. 3. melléklet 1.  1. pontjának 1.1. alpontjában a „bűncselekmény vagy” szövegrész
helyébe a „bűncselekmény, valamint” szöveg

lép.]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - 1996. évi XX. törvény 32. § 6. pont
Módosítás jellege: módosítás 

67. §

A személyazonosító  jel  helyébe lépő azonosítási  módokról  és  az azonosító  kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. §

A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult
6.  az  ingatlan-nyilvántartás  és  földhasználati  nyilvántartás  szerve,  belső  azonosítóként,  a
[külön  ]törvényben  meghatározottak  szerint,  az  ingatlantulajdonosok  és  a  földhasználók,
illetve  az  ingatlannal  kapcsolatos  bármely  joggal  és  kötelezettséggel  összefüggésben,  a
nyilvántartásba bejegyzett polgár azonosításához;”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - 1996. évi XX. törvény 36. § 27. pont
Módosítás jellege: módosítás 

69. §

A személyazonosító  jel  helyébe lépő azonosítási  módokról  és  az azonosító  kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. §

A személyi azonosító továbbítására jogosult:
27.  az  arcképelemzési  nyilvántartás  vezetéséért,  valamint  az  arcképelemző  rendszer
működtetéséért  felelős  központi  szerv  [a  ]az  arcképelemzési  nyilvántartásról  és  az
arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti
nyilvántartással kapcsolatos feladata ellátásához.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 78. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

78. § 

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 56. § (1)–
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(1) A nevelőszülőt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek, valamint az
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ellátására nevelési ellátmány illeti meg.

(2) A különleges, speciális vagy kettős szükségletű gyermek után a nevelőszülőt magasabb összegű
nevelési ellátmány illeti meg.

(3)  A nevelőszülő  a  nevelési  ellátmányt  a  gyermek teljes  körű,  a  fiatal  felnőtt  szükség szerinti
ellátására köteles fordítani.

(4)  A nevelési  ellátmány  a  gyermek,  fiatal  felnőtt  élelmezésére,  ruházkodására,  tankönyvére,
tanszerére,  a  tanulmányai  végzéséhez  és  munkavégzéséhez  szükséges  egyéb  eszközökre,
költőpénzére,  egészségügyi  ellátására,  valamint  a  lakásfenntartási  költségeinek  kiegészítésére
fordítható a nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt.

(5)  A gyermek,  fiatal  felnőtt  ellátására  szolgáló  nevelési  ellátmány  és  családi  pótlék  fogadása
érdekében  létesített  bankszámla  és  az  ahhoz  kapcsolódó  bankkártya  költségei  a  nevelési
ellátmányból is fedezhetőek.”

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 56. §-a a
következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  A nevelési  ellátmány és a különleges,  speciális  vagy kettős szükségletű gyermek után járó
magasabb összegű nevelési  ellátmány legalacsonyabb összegét  a  központi  költségvetésről  szóló
törvény állapítja meg.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 89. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

89. § 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő
188/E. §-sal egészül ki:

„188/E. § 

(1) Az 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány legalacsonyabb összege 2023. évben
havi

a) 53 437 forint átlagos szükségletű gyermek,
b) 62 344 forint különleges szükségletű gyermek,
c) 66 798 forint speciális vagy kettős szükségletű gyermek, és
d) 53 437 forint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt

esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegű nevelési ellátmány 2023. január 1-jétől a teljes január hónapra
jár abban az esetben, ha a nevelőszülő a nevelési ellátmányra való jogosultság egyéb feltételeinek
megfelel.”
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Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § új 10. pont
Módosítás jellege: kiegészítés 

89. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
10. 49. § (4) bekezdés c) pontjában a „nevelési díj és a külön ellátmány” szövegrész helyébe a
„nevelési ellátmány” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § 10. pont
Módosítás jellege: módosítás 

89. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
10.  49.  §  (5)  bekezdésében  [az  „56.  §  szerinti”]a  „nevelési  díj  és  külön  ellátmány”
szövegrész helyébe [az „56. §-ban foglaltak szerinti”]a „nevelési ellátmány” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § 12. pont
Módosítás jellege: módosítás 

89. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
12. 55. § (5) bekezdés c) pontjában [az „az]a „nevelési díj, az ellátmány” szövegrész helyébe
[az „a külön]a „nevelési ellátmány” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § 13. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

89. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
[13. 56. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § 14. pont
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Módosítás jellege: elhagyás 

89. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
[14. 56.  §  (2)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  az  „az  öregségi  nyugdíj  legkisebb
összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/L. § (1) bekezdés a) 
pont
Módosítás jellege: módosítás 

92. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény „Fertőző betegség elleni védettség igazolása”
alcíme a következő 74/L–74/S. §-sal egészül ki:

„74/L. §

(1) Ha a Kormány a 74/C. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállásakor rendeletben határozott
a  fertőzés  igazolásának  módjáról  (a  továbbiakban:  74/C.  §  (1)  bekezdése  szerinti  körülmény
fennállása),  az  EESZT  működtetője  a  74/C.  §  (1)  bekezdése  szerinti  fertőzés  terjedésének
megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele - így különösen a köznevelési intézmény,
illetve a szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a
tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából napi rendszerességgel, az
intézkedés  megtételéig  –  de  legfeljebb  48  órás  időtartamban  –  az  érintettek  TAJ  számának
összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti, a
Kormány  által  a  köznevelésért  felelős  miniszter  köznevelési  feladatkörébe  tartozó  egyes
feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: köznevelési szerv), valamint
b)  a  szakképzésről  szóló  2019.  évi  LXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Szkt.)  szerinti
szakképzési államigazgatási szerv (a továbbiakban: szakképzési szerv)

számára  az  adat  megismerhetővé  tételének  napján  a  74/C.  §  (1)  bekezdése  szerinti  fertőzéssel
megfertőződött személyek fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/N. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

92. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény „Fertőző betegség elleni védettség igazolása”
alcíme a következő 74/L–74/S. §-sal egészül ki:

„74/N. §
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(2) Az EESZT működtetője az (1) bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel, az intézkedés
megtételéig – de legfeljebb 48 órás időtartamban – az érintettek TAJ számának összevetése útján – a
(3) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a köznevelési szerv, valamint a szakképzési
szerv számára az adat megismerhetővé tételének a 74/C. § (1) bekezdés szerinti fertőzéssel fertőzött
személyek [a ]fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/O. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

92. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény „Fertőző betegség elleni védettség igazolása”
alcíme a következő 74/L–74/S. §-sal egészül ki:

„74/O. §

(1)  Az EESZT működtetője  a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti  fertőzés megállításához szükséges
védelmi  intézkedések  megtétele  –  így  különösen  a  köznevelési  intézmény  vezetőjének
tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges
oktatás megszervezése – céljából napi rendszerességgel az érintettek TAJ számának összevetése
útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi [az Nkt. szerinti, ]a [Kormány által
a miniszter ]köznevelési [feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt ]szerv [(a
továbbiakban:  köznevelési  szerv)  ]számára  az  adat  megismerhetővé  tételének  napján  az
oltottsággal vagy védettséggel rendelkező személyeknek a fertőzés elleni védőoltás tényére vagy a
védettségi időtartamra vonatkozó adatát.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/P. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

92. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény „Fertőző betegség elleni védettség igazolása”
alcíme a következő 74/L–74/S. §-sal egészül ki:

„74/P. §

(1) A 74/C. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállása esetén a 74/C. § (1) bekezdése szerinti
fertőzés terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a
köznevelési intézmény tájékoztatása, a rendkívüli szünet elrendelése, valamint a tankötelezettség
teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából a köznevelési intézmény a köznevelési
szerv számára – az e szervek által az e célra létrehozott felület alkalmazásával – átadja azon, a
köznevelési intézménnyel”

Módosítópont sorszáma: 28.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/R. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

92. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény „Fertőző betegség elleni védettség igazolása”
alcíme a következő 74/L–74/S. §-sal egészül ki:

„74/R. §

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  adatokat  a  köznevelési  vagy  [szakképzőintézmény]szakképző
intézmény az intézkedés vagy intézkedés sorozat idejéig kezeli.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § - 1997. évi CLIV. törvény 155. § (19) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

93. §

Az egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény 155.  §  (19)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(19) Nem alkalmazandóak
a)  az  (1)-(17)  bekezdésben  foglaltak a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervnél  működő
egészségügyi szolgáltató,

[aa) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó,
honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltató,
ab) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő egészségügyi szolgáltató,]

b)  a  (2)-(17)  bekezdésben  foglaltak  a  [Hvt.  80.  §  11a.  pontja  szerinti  honvédelmi
szervezetnek]honvédelemért  felelős  miniszter  irányítása  alá  tartozó,  a  vármegyei  irányító
intézmény  kategóriával  azonos  besorolású,  e  törvény  szerint  egészségügyi  szolgáltatónak
minősülő honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató)

fenntartására, irányítására.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[94. § 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 156/B. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) A Hvt. 80. § 11b. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység
vezetője a honvédelmi egészségügyi  szolgáltató irányítása alá tartozó,  kormányrendeletben
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kijelölt,  honvédelmi  szervezetnek  nem minősülő  egészségügyi  szolgáltató  (a  továbbiakban:
honvédelmi  irányítású  egészségügyi  szolgáltató)  vonatkozásában –  a honvédelemért  felelős
miniszter felügyelete mellett – gyakorolja a (2)–(9) bekezdés szerinti jogköröket.”]

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. §
Módosítás jellege: módosítás 

97. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/C. [§ (1) bekezdése]§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„244/C. § 

(1) A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő
Magyar  Honvédség  Egészségügyi  Központból,  2023.  január  1.  napjával  kiválással  jön  létre  a
miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató (e § alkalmazásában a továbbiakban: új
egészségügyi szolgáltató), amely jogutódként ellátja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
egészségügyi  szolgáltatóként  végzett,  egyes  feladatait.  Az  új  egészségügyi  szolgáltató
létrehozásáról a miniszter gondoskodik. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. § (2) bekezdésétől eltérően, az Eszjtv.-t az új egészségügyi
szolgáltatóra 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A honvédelemért felelős miniszter 2022. december 15. napjáig határozatban megállapítja azon
egészségügyi  munkakörű  katonák és  honvédelmi  alkalmazottak  által  –  az  (1)  bekezdés  szerinti
kiválást  megelőzően – betöltött  beosztásokat  és  munkaköröket,  amelyek szükségesek a  Magyar
Honvédség egészségügyi feladatai ellátásához.

(3)  2023.  január  1-jével,  az  új  egészségügyi  szolgáltatónál  létrejövő  egészségügyi  szolgálati
jogviszonnyá alakul át annak a honvédelmi alkalmazottnak a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya,
aki  2022.  december  31-én  a  155.  §  (19)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  honvédelmi  egészségügyi
szolgáltatónál olyan munkakört tölt be, amely nem tartozik a (2) bekezdés szerint meghatározott
munkakörök közé. Az Eszjtv. 1. § (2) bekezdésétől eltérően az érintett személyek jogviszonyára az
Eszjtv. rendelkezéseit – e §-ban foglalt eltérésekkel – 2023. január 1-jétől alkalmazni kell.

(4) A jogviszony (3) bekezdés szerinti átalakulására a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló
2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 25. §-át – e §-ban foglalt eltérésekkel – kell
alkalmazni.

(5) A jogviszony (3) bekezdés szerinti átalakulására nem alkalmazandó a Haj.tv. 25. § (2), (5) és (8)
bekezdése.

(6) Az új egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti érintetteket legkésőbb 2023. január 15-ig
a jogviszony átalakulásáról és az új jogviszony tartalmáról egyoldalú jognyilatkozattal tájékoztatja.
Ezen  egyoldalú  jognyilatkozatot  az  Eszjtv.  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  egészségügyi  szolgálati
munkaszerződésnek  kell  tekinteni.  Ha  az  érintett  a  (3)  bekezdés  szerint  átalakult  egészségügyi
szolgálati  jogviszonyát  nem kívánja fenntartani,  arról  az  egyoldalú jognyilatkozat  kézhezvételét
követő 5 munkanapon belül írásban nyilatkozhat.
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(7)  Ha  az  érintett  a  (6)  bekezdés  szerinti  határidőn  belül  akként  nyilatkozik  írásban,  hogy  az
egészségügyi  szolgálati  jogviszonyát  nem kívánja  fenntartani,  akkor  az  egészségügyi  szolgálati
jogviszonya e törvény alapján a nyilatkozattételt követő első munkanappal megszűnik.

(8)  A  határozott  időre  szóló  honvédelmi  alkalmazotti  kinevezés  azzal  azonos  lejáratú,  a
részmunkaidőre  szóló  kinevezés  azzal  azonos  részmunkaidőre  szóló  egészségügyi  szolgálati
munkaszerződéssé alakul át.

(9)  Ha  az  egészségügyi  szolgáltatási  feladatokkal  összefüggő  jogutódlás  során  az  érintett
foglalkoztatott  vonatkozásában  jogviszonyváltásra  kerül  sor,  úgy  az  átvevő  új  egészségügyi
szolgáltatónál  létesülő  jogviszony  alapján  a  foglalkoztatott  illetménye  –  az  új  egészségügyi
szolgáltatónál  létesült  új  jogviszonyának fennállásáig – nem lehet  alacsonyabb,  mint  az átadást
megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, valamint közjogi szervezetszabályozó eszköz
alapján  járó  rendszeres  illetménypótlékainak,  illetményelemeinek  együttes  összege,  kivéve,  ha
valamely  speciális  foglalkoztatásra  vonatkozó  jogszabály  szerint  járó  illetménypótlék,
illetményelem megállapításának alapjául szolgáló körülmény az új jogviszony létrejöttét követően
már nem áll fenn.

(10) A honvédelmi szervezettel 2023. január 1-jét megelőzően honvédelmi alkalmazottként kötött
tanulmányi szerződésben a honvédelmi szervezet jogutódja az új egészségügyi szolgáltató.

(11) A (3) bekezdés szerinti átalakulás nem minősül a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvény  68/H.  §  (3)  bekezdése  szerinti,  a  honvédségi  szervezet  érdekkörében  felmerült  okból
történő jogviszony-megszűnésnek.

(12) A (3) bekezdés szerinti  átalakulás nem minősül jogviszony megszűnésnek az Mt. 125. §-a
alkalmazása szempontjából.

(13) Az e § hatálybalépését megelőzően lakás  építéséhez,  vásárlásához vállalt  állami készfizető
kezesség  esetén  a  hitelszerződésben  foglaltakat  –  a  (3)  bekezdés  szerinti  jogviszonyváltástól
függetlenül – a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint kell teljesíteni.

(14) A (3) bekezdés szerint megszűnő honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
a) a ki nem adott szabadság, rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése
alóli  egyéb  mentesítés  nem  váltható  meg,  arra  a  volt  honvédelmi  alkalmazott  az  új
jogviszonyban  jogosult,  azzal,  hogy  az  ilyen  szabadság  megváltásával  kapcsolatos  igény
elévülésével  kapcsolatos  kérdésekre  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszony  szabályai  az
irányadók,
b) a 2022. december 31. utáni időszakot érintő munkaidőkeret nem zárható le, és
c) az érintett munkáltatók között, valamint a honvédelmi alkalmazott és 2023. január 1-jét
megelőző  munkáltatója  között  elszámolás  nem  történik,  a  fennmaradó  követelések  és
tartozások az új jogviszonyban érvényesíthetők.

(15) Az új egészségügyi szolgálati jogviszonyban
a)  a  honvédelmi  alkalmazotti  jogviszonyhoz  kapcsolódó  alkalmasság-vizsgálat,  illetve  a
hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényessége továbbra is fennáll,
b) továbbfolyik a megszűnt honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kikötött, 2022. december
31.  napja  utáni  időszakot  érintő  próbaidő,  felmentési  idő,  munkaidőkeret  időtartama,
megkezdett szabadság, fizetés nélküli szabadság, valamint egyéb, a honvédelmi alkalmazotti
jogviszonnyal összefüggő határidő,
c)  változatlanul  hatályos  a  megszűnt  honvédelmi  alkalmazotti  jogviszonyban  tett,  2023.
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január  1-jét  megelőző  időszakot  érintő  kirendelés  és  egyéb  jognyilatkozat,  munka
irányításával  összefüggő  jognyilatkozat,  a  felek  által  megkötött  tanulmányi  szerződés,  az
önként vállalt többletmunkáról szóló és egyéb megállapodás, a vezetői és magasabb vezetői
megbízás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában.

(16) A megszűnt honvédelmi alkalmazotti  jogviszonyban kötött,  2022. december 31.  napja után
teljesítendő, áthelyezésről szóló háromoldalú megállapodás az új jogviszonyban részes felekre és az
átvevő félre is kötelező.

(17)  Ha 2023.  január  1-jén munkaügyi  per fegyelmi elbocsátás  tárgyában folyik,  a  honvédelmi
alkalmazotti  kereset  elbírálásánál  az  azonnali  hatályú  felmondás  szabályait  kell  megfelelően
alkalmazni.

(18) Az új egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges, 2023. január 1-jén még rendelkezésére
nem  álló  szolgáltatások  legkésőbb  2023.  június  30.  napjáig  honvédelmi  szervezet
közreműködésével  biztosíthatók.  A felmerült  költségeket  az  új  egészségügyi  szolgáltató  teljes
egészében megtéríti a honvédelmi szervezetnek.”

[„(1) A honvédelemért felelős  miniszter irányítása alá tartozó,  egészségügyi  szolgáltatónak
minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 1.
napjával kiválással jön létre a miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató, amely
jogutódként  ellátja  a  Magyar  Honvédség  Egészségügyi  Központ  jogszabályban
meghatározott, egészségügyi szolgáltatóként végzett feladatait. Az új egészségügyi szolgáltató
létrehozásáról a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter együttesen gondoskodik.”]

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. §
Módosítás jellege: módosítás 

98. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés [m) és ]n) pontja helyébe a
következő [rendelkezések lépnek]rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„[m) jelölje ki a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltatókat,]
n)  [jelölje ki]határozza meg a  [Hvt. 80. § 11a. pontja szerinti ]honvédelmi egészségügyi
szolgáltató  [és az annak irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő
egészségügyi szolgáltatók ]minősítési rendszerére vonatkozó szabályokat.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. §
Módosítás jellege: módosítás 

100. §
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Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény[ 244/I–244/M. §-a.]

a) 156/B. §-a és az azt megelőző alcím címe,
b) 244/I–244/M. §-a, és
c) 247. § (1a) bekezdés m) pontja.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[19. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény módosítása

101. § 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény

a) 1/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „polgári hírszerzési tevékenység irányításáért”
szövegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért” szöveg,
b) 1/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „polgári hírszerzési tevékenység irányításáért”
szövegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért” szöveg

lép.

102. § 

Hatályát veszti a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (5) bekezdésében az „ , a polgári hírszerzési tevékenység
irányításáért felelős miniszterrel” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. § (1) bekezdés - 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) 
bekezdés a) pont ai) alpont
Módosítás jellege: módosítás 

112. §

(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a)
pont ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedély-nyilvántartás tartalmazza  
a járművezető vagy járművezető-jelölt,)

„ai)  [a  ]„Gépjármű-vezetői  képesítési  [igazolvány”]igazolványának” sorszámára,
kategóriájára, kiadásának dátumára, érvényességi idejére, kiállító országára, valamint az
azon szereplő vezetői engedély számára, típusára, kiállító országára vonatkozó adatokat,
továbbá  a  95-ös  [kódra  vonatkozó  adatokat]harmonizált  uniós  kódot  és  annak
érvényességi idejét.”

Módosítópont sorszáma: 36.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. § (1) bekezdés - 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) 
bekezdés h) pont hc) alpont
Módosítás jellege: módosítás 

114. §

(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés h)
pont hc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartót értesíti:  
a vizsgaközpont elektronikusan, haladéktalanul)

„hc) a „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámáról, kategóriájáról, kiadásának
dátumáról, érvényességi idejéről, kiállító országáról, valamint az azon szereplő vezetői
engedély  számáról,  típusáról,  kiállító  országáról,  továbbá  a  95-ös  [kódra  vonatkozó
adatokról]harmonizált uniós kódról és annak érvényességi idejéről,”

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. § 13. pont
Módosítás jellege: módosítás 

118. §

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
13. 8. § (3) bekezdésében az „és [aj”]aj)” szövegrész helyébe az „ , aj) és [ak”]ak)” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[24. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

120. § 

Hatályát  veszti  az  elmúlt  rendszer  titkosszolgálati  tevékenységének  feltárásáról  és  az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 7.
§ (1) bekezdésében az „ ,  a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter”
szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[25. A plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok felderítése céljából Montreálban, 1991.
március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXVI. törvény
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módosítása

121. § 

Hatályát  veszti  a  plasztikus  robbanóanyagok  megjelöléséről,  azok  felderítése  céljából
Montreálban, 1991. március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi
LXVI. törvény 4. § (2) bekezdésében az „és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszter” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 131. §
Módosítás jellege: módosítás 

131. §

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 68. § (4) [bekezdése]bekezdésében az
„a  Magyar  Honvédség  Egészségügyi  Központ  (Honvéd,  Rendészeti  és  Vasútegészségügyi
Központ)” szövegrész helyébe  [a következő rendelkezés]az „az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 244/C. § (1) bekezdése szerinti új egészségügyi szolgáltató” szöveg lép[:].

[„(4) A vasutas biztosítottak az elkülönült vasútegészségügyi szervezeten (Vasútegészségügyi
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  valamint  MÁV  Kórház  és
Rendelőintézet,  Szolnok)  és  a  Magyar  Honvédség  Egészségügyi  Központon  (Honvéd,
Rendészeti  és  Vasútegészségügyi  Központ)  belül  gyógyító-megelőző  és  teljes  körű
üzemegészségügyi ellátásra jogosultak. A vasutas biztosítottak körét és a jogosultság mértékét
jogszabály állapítja meg.”]

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[133. § 

Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény

a) 86.  §  (6)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „  ,  valamint  a  polgári  hírszerzési
tevékenység irányításáért felelős miniszterrel” szövegrész,
b) 86. § (7) bekezdésében a „ , valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszterrel” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 136. § - 2007. évi II. törvény 61. § (4a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

136. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 61.
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§-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a)  A (4)  bekezdés  d)  [pont]pontja szerinti,  az  őrizetben  lévő  személyt  érintő  vizsgálatba
beleértendő az őrizetben lévő jogszabályban meghatározott kitoloncolás feltételei körébe tartozó, a
célországba  történő  beutazásához,  illetve  a  tranzitországokon  történő  átutazásához  szükséges
egészségügyi  vizsgálata  is.  Ezek  a  vizsgálatok  kikényszeríthetőek,  és  a  harmadik  országbeli
állampolgárt nem illeti meg az ellátás visszautasításának joga.”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § (2) bekezdés - 2007. évi II. törvény 86/J. § (6a) 
bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

139. §

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
86/J. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a)  [Az  idegenrendészeti  ügyindítási  elektronikus  felületen]Kizárólag  elektronikus  úton
terjeszthető elő - elektronikus regisztrálást követően  [- kizárólag]az idegenrendészeti ügyindítási
elektronikus [úton terjeszthető elő]felületen -

a) a nemzeti és EK letelepedési engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem,
b) a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem.”

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § (3) bekezdés - 2007. évi II. törvény 86/J. § (9) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

139. §

(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
86/J. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)  A  (4)  bekezdésben  meghatározott  kérelmet  a  [külön  ]jogszabályban  meghatározott
foglalkoztató vagy fogadó szervezet elektronikus azonosítást követően kizárólag elektronikus úton
terjesztheti elő.”

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 141. § - 2007. évi II. törvény 110/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

141. §
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A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
„Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 110/C. §-sal egészül ki:

„110/C. §

(1) 2023. január 1-jén vagy azt követően indult, valamint a megismételt, [– ]a meghívólevéllel és a
látogatási célú tartózkodási engedéllyel összefüggő [– ]eljárásokban a következő (2)-(6) bekezdést
kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 143. §
Módosítás jellege: módosítás 

143. §

Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény

a) 2. § l) pontja,
[b) 9. § (1) bekezdésében a „ , valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszter” szövegrész,]
c) 25. §-a,
d) 50. § (4) bekezdés b) pontja,
e) 65. § (1) bekezdés a) pontja,
f) 72. §-a,
g) 86/A. § a) pont ad) alpontja,
h) 86/B. § (1) bekezdés b) pontja,
i) 86/C. § (2) bekezdése,
j) 86/J. § (10) bekezdés b) pontjában az „aláírását és az” szövegrész,
k) 111. § (1) bekezdés f) pontja[,].
[l) 111.  §  (6)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „  ,  valamint  a  polgári  hírszerzési
tevékenység irányításáért felelős miniszterrel” szövegrész,
m) 111. § (7) bekezdésében a „ , valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszterrel” szövegrész,
n) 111. § (8) bekezdésében a „ , valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszterrel” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 144. § - 2007. évi XXXVI. törvény 27. § (1d) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

144. §

A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 27. §-a a következő (1d) bekezdéssel
egészül ki:

„(1d) Ha egy külföldi hatóság olyan pénzbírságot kiszabó határozat tekintetében kezdeményezi a
végrehajtás  átadását,  amelyben  a  pénzbírság  alapjául  szolgáló  cselekmények  közül  az  egyik
cselekmény a magyar  jogszabályok szerint  szabálysértésnek,  a  másik cselekmény közigazgatási
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bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésnek minősül és az átadott  pénzbírság nem osztható
meg,  a  külföldi  határozatot  a  szabálysértési  pénzbírságra  vonatkozó  szabályok
[megfelelő ]alkalmazásával kell végrehajtani azzal, hogy a bírság kizárólag adók módjára hajtható
be, közérdekű munkával történő teljesítésének, valamint elzárásra történő átváltoztatásának nincs
helye.”

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 148. § - 2007. évi LXXX. törvény 45. § (5) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

148. §

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 45. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

„(5) Ha nem áll fenn az (1) és a (2) bekezdés szerinti tilalom, a menekültügyi hatóság az elismerés
iránti kérelmet elutasító döntésében rendelkezik a külföldi humanitárius célból kiadott tartózkodási
engedélyének  visszavonásáról,  és  –  ha  a  külföldi  más  jogcímen  nem  jogosult  Magyarország
területén tartózkodni – a [külföldi]külföldinek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  II.  törvény  szerinti  kiutasításáról,  valamint  törvényben
meghatározott esetekben a kitoloncolásáról. Kitoloncolás elrendelése esetén meg kell állapítani a
beutazási és tartózkodási tilalom időtartamát.

(6) Ha nem áll fenn az (1) és a (2) bekezdés szerinti tilalom, a menekültügyi hatóság az elismerés
visszavonására  vonatkozó  döntésében  rendelkezik  a  külföldi  Magyarország  által  kiadott  úti
okmányának, továbbá személyazonosító igazolványának, valamint személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványának vagy személyazonosságát igazoló okmányának elvételéről, és – ha
a külföldi más jogcímen nem jogosult Magyarország területén tartózkodni – a [külföldi]külföldinek
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
szerinti  kiutasításáról,  valamint  törvényben  meghatározott  esetekben  a  kitoloncolásáról.
Kitoloncolás elrendelése esetén meg kell állapítani a beutazási és tartózkodási tilalom időtartamát.”

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 152. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[152. § 

Hatályát veszti az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény
a) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszterrel” szövegrész,
b) 16. § (8) bekezdés a) pontjában az „és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszterrel” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. alcím
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Módosítás jellege: elhagyás 

[35. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az
ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló

Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi XXXV. törvény módosítása

153. § 

Hatályát  veszti  a  Magyar  Köztársaság  Kormánya  és  az  Amerikai  Egyesült  Államok
Kormánya  között  az  ismert  vagy feltételezett  terroristák kiszűrésére  szolgáló  információk
cseréjéről  szóló  Megállapodás  kihirdetéséről  szóló  2008.  évi  XXXV.  törvény  4.  §  (4)
bekezdésében  az  „és  a  polgári  hírszerzési  tevékenység  irányításáért  felelős  miniszter”
szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[37. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

155. § 

Hatályát  veszti  a  minősített  adat  védelméről  szóló  2009.  évi  CLV.  törvény  4.  §  (3)
bekezdésében  a  „hírszerzési  tevékenység  irányításáért  felelős  miniszter,  a  polgári”
szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 157. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

157. § 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 11. alcíme a következő 30/E. §-sal
egészül ki:

„30/E. § 

A Módtv2.-vel  módosított  7.  §  (3)  bekezdése  szerinti  létszámnak  való  megfelelés  érdekében  a
Módtv2.-nek  a  7.  §  (3)  bekezdését  módosító  30.  §  (2)  bekezdése  hatálybalépését  követő  első
alkalommal az MMA rendes és levelező tagjainak megválasztását – a 30/D. §-ban meghatározott
kivétellel – a 7. § (4)-(8) bekezdésétől, valamint 8. § (1) bekezdésétől eltérően a 30/F. §-ban és a
30/G. §-ban meghatározott eljárási szabályok szerint kell lefolytatni.”

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 158. §
Módosítás jellege: kiegészítés 
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158. § 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 11. alcíme a következő 30/F. §-sal
egészül ki:

„30/F. § 

(1) Az akadémikus – az MMA elnöke felhívására és az általa megjelölt határidőn belül – ajánlást
tehet egy rendes és egy levelező tag megválasztására. Az akadémikus csak olyan személyt ajánlhat,
aki

a)  megfelel  az  e  törvény  által  a  rendes  vagy  levelező  taggal  szemben  támasztott
követelményeknek, és
b)  művészeti  vagy  művészetelméleti  tevékenységét  –  a  (2)  bekezdésben  meghatározott
kivétellel – azon tagozat által képviselt művészeti ágban folytatja, amely tagozatban az ajánló
akadémikus a szavazati jogát gyakorolja.

(2) A Művészetelméleti Tagozatban szavazati jogot gyakorló akadémikus bármely művészeti ágra és
tagozatra vonatkozóan benyújthat levelező tagságra való ajánlást, feltéve, hogy a levelező tagságra
ajánlott  művész  az  ajánló  akadémikus  által  megjelölt  tagozat  által  képviselt  művészeti  ágban
folytatja munkáját.

(3) Érvénytelen az ajánlás, ha az akadémikus
a) egy tagi státusz kategóriájában egynél több főt ajánl, vagy
b)  olyan  ajánlást  tesz,  amely  nem  felel  meg  az  (1)  bekezdés  b)  pontjában  vagy  a  (2)
bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(4) Az ajánlást az Alapszabály szerinti ajánlólapon kell benyújtani, és ahhoz mellékelni kell
a) a szakmai indokolást,
b) az ajánlott személy írásbeli nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a tagválasztási eljárásban
való részvételhez, és megválasztása esetén elfogadja a tagságra vonatkozó előírásokat,
c)  levelező  tagságra  való  ajánlás  esetén  az  ajánlott  személy  szakmai  életrajzát  és  a
legjelentősebb műveiről készült jegyzéket.

(5) Érvényes, de hiányos ajánlás esetén egy alkalommal hiánypótlásnak van helye.

(6) A tagozat által támogatott tagjelölt – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az a személy
lehet, 

a)  akire  nézve  az  ajánlás  érvényes,  hiánytalan,  és  megfelel  az  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott feltételeknek, továbbá
b) akinek tagjelöltté válását a tagozat ülésén jelen lévő, a tagozat munkájában szavazati joggal
részt vevő akadémikusok egyszerű többsége titkos szavazás során támogatja.

(7) Művészetelméleti szakember – a (6) bekezdés a) pontjának megfelelő, nem a Művészetelméleti
Tagozatban tett – levelező tagságra történő ajánlása esetén a tagozat szavaz arról, hogy támogatja-e
az  ajánlásnak  a  Művészetelméleti  Tagozat  részére  a  (8)  bekezdés  szerinti  szavazás  lefolytatása
céljából való átadását. A tagozat a legtöbb szavazatot elnyert legfeljebb két jelölt ajánlását adhatja át
a  Művészetelméleti  Tagozatnak.  Szavazategyenlőség  esetén  a  döntés  érdekében  a  szavazás
korlátlanul ismételhető.

(8) A Művészetelméleti Tagozat által támogatott levelező tagjelöltté az a személy válik,
a) akinek ajánlása megfelel a (6) bekezdés a) pontjának, és
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b)  akinek  levelező  tagjelöltté  válását  a  tagozat  ülésén  jelen  lévő,  a  tagozat  munkájában
szavazati joggal részt vevő akadémikusok egyszerű többsége titkos szavazás során támogatja.

(9) A tagozat által támogatott tagjelöltek közül – a (6) bekezdés b) pontja és a (8) bekezdés b) pontja
szerinti szavazás során megszerzett szavazatok száma alapján, tagi státusz szerinti kategóriánként –
az első tíz személy válik regisztrált tagjelöltté. Ha az első tíz helyen szavazategyenlőség miatt tíznél
több támogatott tagjelölt áll, valamennyien regisztrált tagjelöltté válnak.”

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 159. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

159. § 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 11. alcíme a következő 30/G. §-sal
egészül ki:

„30/G. § 

(1)  Az elnökség meghatározza a  felvehető  rendes  tagi  létszámkeretet  arra  figyelemmel,  hogy a
Nemzet Művésze címmel nem rendelkező rendes tagok létszáma ne haladja meg a 245 főt.

(2) Az elnökség a regisztrált rendes tagjelöltek művészeti és szakmai kiválósági szempontok alapján
való értékelését követően – az (1) bekezdés szerinti létszámkeret figyelembevétele mellett – a jelen
lévő  tagjai  egyszerű  többségi  szavazatával  dönt  arról,  hogy  mely  személyek  rendes  taggá
választását kezdeményezi, azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) Az elnökség a közgyűlés elé terjesztendő rendes tagjelöltek létszámának és a levelező tagok
törvényi  létszámhatárának  figyelembevételével  meghatározza  a  felvehető  levelező  tagi
létszámkeretet, és a levelező tagok felvételére nézve is lefolytatja a (2) bekezdés szerinti eljárást.

(4) A rendes és a levelező taggá választásról – közvetlen és titkos,  listás szavazással,  jelenlévő
szavazati  jogú tagjainak egyszerű többségével  –  a  közgyűlés  dönt  oly módon,  hogy a levelező
tagokat a rendes tagok megválasztását követően kell megválasztani. A rendes és levelező tagsági
jogviszony kezdőnapja a közgyűlésnek a rendes és a levelező taggá választásról hozott döntését
követő nap. A megválasztott tag – a 20. § (3) bekezdésének megfelelően – nyilatkozik arról, hogy
mely tagozat munkájában kíván szavazati joggal és tanácskozási joggal részt venni.”

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 159. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

159. §

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a következő [fejezettel]III/D. Fejezettel
egészül ki:
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Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 171. § - 2012. évi II. törvény 133/H. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

171. §

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény XIX/A. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„133/H. §

(1)  A pénzbírság,  a  helyszíni  bírság  és  a  szabálysértési  költség  címén  megfizetett  összeget  a
megfizetéstől  a  visszafizetés  időpontjáig  eltelt  időre  számított  [jegybanki
alapkamattal]mindenkori kamatával együtt az elkövetőnek vissza kell fizetni, ha a jogerős döntést
követő  felülvizsgálat  eredményeképpen  az  eljárást  megszüntették  vagy  a  helyszíni  bírságot
megállapító döntést visszavonták.

(2)  Ha  a  jogerős  döntést  követő  felülvizsgálat  alapján  a  pénzbírság,  helyszíni  bírság  vagy
szabálysértési költség megfizetésére kötelezés alacsonyabb mértékű, akkor a befizetett összeg és az
alacsonyabb  mértékű  kötelezés  közötti  különbözetet  kell  az  elkövetőnek  visszafizetni  a
megfizetéstől  a  visszafizetés  időpontjáig  eltelt  időre  számított  [jegybanki
alapkamattal]mindenkori kamatával együtt.”

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 173. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás 

173. §

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény

a) 23. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében  [a]az „(1) bekezdés a)–d)” szövegrész helyébe
[a]az „(1) bekezdés a)–f)” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 195. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés 

195. §

(1) A rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati  jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 107. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az  egészségi,  pszichológiai  vagy  fizikai  alkalmasság  megállapítására  irányuló  vizsgálat  során
keletkezett adat kezelésének célja)

„e) adatelemzéshez és statisztikai lekérdezésekhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása.”
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(2)  A rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati  jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 107. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A hivatásos  állomány  tagja  jogosult  az  egészségi  vagy  pszichológiai  állapotára  vonatkozó
vizsgálat  teljes  dokumentációját  megismerni,  és  kérelmére  annak  másolatát  a  természetes
személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok
szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános
adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a  továbbiakban:  általános  adatvédelmi  rendelet)  15.  cikk  (3)  bekezdésében  foglaltak  szerint
rendelkezésére kell bocsátani.”

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 197. § - 2015. évi XLII. törvény 135/A. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

197. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő 135/A. §-sal egészül ki:

„135/A. §

(1) A 135. § (1) bekezdésétől eltérően tizenkét órát meghaladó, de tizenhat óránál nem hosszabb
napi szolgálatteljesítési [időt]idő határozható meg”

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 198. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

198. § 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 140. §-a a következő (6)-(24) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A hivatásos állomány tagja – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a 139. §-ban meghatározott
túlszolgálat  időtartamán  kívül  eső  időszakban  önkéntes  elhatározása  alapján,  a  képzettségének,
végzettségének,  elméleti  és  gyakorlati  felkészültségének  megfelelő  túlszolgálatot  vállalhat  (a
továbbiakban: önként vállalt túlszolgálat). Az önként vállalt túlszolgálat időtartama alatt a hivatásos
állomány tagjának az e törvényből eredő szolgálatteljesítési kötelezettsége fennáll.

(7) A rendvédelmi szerv vezetője és helyettesei, valamint a szervezeti egység vezetője és helyettesei
önként vállalt túlszolgálatot nem vállalhatnak.

(8) Az önként vállalt túlszolgálat éves mértéke legfeljebb 150 óra, amelybe nem számít bele a 139.
§ (2)-(4) bekezdése szerinti időtartam.

(9)  Az  önként  vállalt  túlszolgálat  ellentételezéseként  -  a  140.  §  (3)  bekezdésétől  eltérően  -  a
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hivatásos állomány tagját díjazás illeti meg. Díjazásként az önként vállalt túlszolgálat időtartamára
a kinevezés szerinti szolgálati beosztási illetmény alapulvételével számított távolléti díj 150%-a,
pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesített önként vállalt
túlszolgálat  esetén  a  távolléti  díj  200%-a  jár,  amelyet  a  túlszolgálat  pénzbeli  ellentételezésre
vonatkozó, a miniszter rendeletében meghatározott rendben kell kifizetni.

(10) A hivatásos állomány tagja önként vállalt túlszolgálat vállalására nem kényszeríthető, jogos
érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható.

(11) Az önként vállalt túlszolgálatról az állományilletékes parancsnok és a hivatásos állomány tagja
megállapodást köt. A megállapodás megkötését a hivatásos állomány tagja kezdeményezheti.

(12) A megállapodás a rendvédelmi szerven belül bármely más állományilletékes parancsnokkal is
megköthető,  az  ilyen  megállapodásról  a  munkáltatói  jogkört  gyakorló  állományilletékes
parancsnokot  írásban  tájékoztatni  szükséges.  A  ténylegesen  teljesítendő  önként  vállalt
túlszolgálathoz a hivatásos állomány tagja szolgálati elöljárójának előzetes hozzájárulására a (21) és
(22) bekezdést alkalmazni kell. Az önként vállalt túlszolgálat során az eredeti szolgálati beosztásba
nem tartozó szolgálati feladatok ellátása nem minősül a szolgálati beosztás módosításának, valamint
helyettesítésre megbízásnak.

(13)  Az  önként  vállalt  túlszolgálatra  irányuló  megállapodást  írásba  kell  foglalni,  és  annak  egy
példányát – amennyiben a munkáltatói jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokkal kerül sor
a megállapodás megkötésére – a személyügyi anyaggyűjtőben kell helyezni. A megállapodást

a) határozatlan időre vagy
b) határozott időre, legalább a hivatásos állomány tagjára irányadó szolgálatteljesítési időkeret
tartamára

lehet megkötni.

(14) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodásban
a) meg kell határozni egész órában kifejezve a hivatásos állomány tagja által önként vállalt
túlszolgálat mértékét, és ezen belül az előre tervezetten beosztható és – amennyiben az annak
elrendelésére alapot adó ok bekövetkezik – előre nem tervezett rendkívüli szolgálatteljesítésre
igénybe vehető önként vállalt túlszolgálat időtartamát,
b) meg kell határozni az önként vállalt túlszolgálatért járó díjazást.

(15) Az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megállapodást a hivatásos állomány tagja a tárgyév
június  30.  napjával,  valamint  a  tárgyév  december  31.  napjával,  illetve  szolgálati  időkeret
alkalmazása esetén az időkeret utolsó napjával mondhatja fel.

(16)  A  hivatásos  állomány  tagja  a  (15)  bekezdéstől  eltérő  időpontban  is  felmondhatja  a
megállapodást, ha annak teljesítése – a megkötését követően bekövetkezett, illetve ismertté vált –
személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel járna.

(17) Az állományilletékes parancsnok az önként vállalt túlszolgálatról nyilvántartást vezet, amely
havonkénti bontásban tartalmazza:

a) a hivatásos állomány azon tagjának nevét, rendfokozatát, születési helyét, születési idejét,
anyja  születési  nevét  és  az  adóazonosító  jelét,  akivel  önként  vállalt  túlszolgálatról
megállapodást kötött,
b) az a) pont szerinti foglalkoztatott által vállalt túlszolgálat órakeretét,
c) a ténylegesen elrendelt szolgálatteljesítési időt.
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(18) Az állományilletékes parancsnok az önként vállalt túlszolgálatra szóló megállapodásról és a
ténylegesen  teljesített  önként  vállat  túlszolgálatról  tájékoztatást  ad  a  hivatásos  állomány  tagját
foglalkoztató rendvédelmi szerv alapellátó orvosa részére.

(19) Az alapellátó orvos vezetője az önként vállalt túlszolgálatot
a)  a  hivatásos  állomány  egészségi  állapotában,  különösen  teherbírásában  vagy  egyéb,
szolgálatteljesítési  képességét  érintő  személyi  körülményében  beállt  változásra  tekintettel,
vagy
b) az ellátottak biztonságával összefüggő okok alapján

korlátozhatja vagy megtilthatja.

(20) A rendvédelmi szerv vezetője a tárgyévet követő január 31-ig statisztikai célú tájékoztatást ad a
miniszter részére a tárgyévben:

a) az önként vállalt túlszolgálatra irányuló megkötött megállapodások számáról,
b) a megállapodások alapján ténylegesen teljesített önként vállalt túlszolgálat mértékéről,
c) a (19) bekezdés alapján elrendelt korlátozások, illetve tiltások számáról és azok okáról.

(21)  Az  önként  vállalt  túlszolgálat  keretében  történő  szolgálatteljesítésre  elsősorban  az  eredeti
szolgálati helyen kerül sor. Ha a szolgálatteljesítésre az eredeti szolgálati helytől eltérő szolgálati
helyen vagy a (12) bekezdés szerint a rendvédelmi szerven belül bármely más állományilletékes
parancsnokkal kötött megállapodás alapján kerül sor, az önként vállalt túlszolgálathoz a hivatásos
állomány  tagja  szolgálati  elöljárójának  előzetes  hozzájárulása  szükséges.  A  hozzájárulás
megtagadása miatt a hivatásos állomány tagja kártérítési igényt nem támaszthat.

(22) Ha az előzetes hozzájárulás megadását követően az eredeti szolgálati helyen a 139. § szerinti
túlszolgálat  elrendelése  szükséges,  az  önként  vállalt  túlszolgálat  nem  teljesíthető,  amelyről  a
hivatásos  állomány  tagját  és  az  önként  vállalt  túlszolgálattal  érintett  szervezeti  egységet  az
állományilletékes parancsnok soron kívül tájékoztatja.

(23) Az önként vállalt túlszolgálat időtartama alatt a hivatásos állomány tagjának
a)  szolgálatteljesítési  helye  azon  szervezeti  egység  székhelye  (telephelye)  szerinti
közigazgatási terület, amely az önként vállalt túlszolgálat keretében foglalkoztatja,
b) szolgálati elöljárója az a) pont szerinti szervezeti egység szolgálati elöljárója azzal, hogy a
túlszolgálat  keretében  ellátandó  feladatokhoz  közvetlenül  kapcsolódó  munkáltatói
intézkedések kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye változatlan.

(24) Az önként vállalt túlszolgálat vállalásának és elszámolásának rendjét a miniszter rendeletben
állapítja meg.”

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 200. § - 2015. évi XLII. törvény 157. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

200. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 157. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„157. §
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(2)  A hivatásos  pótlék  mértékének  megállapításánál  [a  szolgálatellátás  sajátosságaiból  adódó
valóságos  és  rendszeresen  felmerülő  –  az  életet,  testi  épséget,  egészséget  fenyegető  –
kockázatot,]

a) a szolgálatellátás sajátosságaiból adódó valóságos és rendszeresen felmerülő – az életet,
testi épséget, egészséget fenyegető – kockázatot,
a)  a  fegyverrel  való  szolgálatteljesítés,  fegyverhasználattal  vagy  annak  lehetőségével  járó
helyzetek gyakoriságát,
b) a szolgálatteljesítés külső körülményeit,
c)  a  szolgálat  ellátásához  kapcsolódó  belső  körülmények,  rezsimszabályok  szigorúságát,
kötöttségét, valamint
d) a szakmai irányításból adódó többletfelelősséget, magasabb szakmai követelményeket

kell figyelembe venni.”

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 203. § (2) bekezdés - 2015. évi XLII. törvény 255. § (3) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

203. §

(2)  A rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati  jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 255. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Ha  a  kártérítési  igény  elbírálása  olyan  előzetes  kérdéstől  függ,  amelynek  tárgyában
közigazgatási  vagy  polgári  per,  illetve  szolgálati  panasz  elbírálására  irányuló  eljárás  van
folyamatban,  a  kártérítési  eljárás  ennek  az  eljárásnak  a  jogerős  befejezéséig,  [illetőleg
amennyiben]vagy  ha a  perben  felülvizsgálati  eljárást  kezdeményeztek,  e  felülvizsgálati  eljárás
befejezéséig felfüggeszthető.  Ha az előzetes kérdés tárgyában büntetőeljárás van folyamatban, a
kártérítési  eljárás  ennek  a  bíróság  jogerős  ügydöntő  határozatával  vagy  véglegessé  vált  nem
ügydöntő végzésével történő befejezéséig, valamint az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a
feltételes  ügyészi  felfüggesztés  vagy  közvetítői  eljárás  céljából  történő  felfüggesztésről  szóló,
illetve  további  jogorvoslattal  nem támadható  eljárást  megszüntető  határozatának  meghozataláig
felfüggeszthető.”

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 209. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

209. § 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 289/L. §-a a következő (10)–(28) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A rendvédelmi alkalmazott – a (11) bekezdésben foglalt kivétellel – a (2) bekezdés a) és b)
pontja  szerinti  munkaidőn  túl  önkéntes  elhatározása  alapján,  a  képzettségének,  végzettségének,
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elméleti  és  gyakorlati  felkészültségének megfelelő további  túlmunkát  vállalhat  (a  továbbiakban:
önként  vállalt  túlmunka).  Az  önként  vállalt  túlmunka  csak  az  e  törvényben  meghatározott
túlmunkán kívül rendelhető el és időtartama alatt a rendvédelmi alkalmazott az e törvényből eredő
munkavégzési kötelezettsége fennáll.

(11) A szervezeti egység vezetője és helyettesei önként vállalt túlmunkát nem vállalhatnak.

(12) Az önként vállalt túlmunka éves mértéke legfeljebb 150 óra, amelybe nem számít bele a (8)
bekezdés szerinti időtartam.

(13) Az önként vállalt túlmunka ellentételezéseként – a 289/N. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően – a
rendvédelmi alkalmazottat díjazás illeti meg. Díjazásként az önként vállalt túlmunka időtartamára a
távolléti díj 150%-a, pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve húsvét- vagy pünkösdvasárnapon
teljesített önként vállalt túlmunka esetén a távolléti díj 200%-a jár, amelyet a túlmunka pénzbeli
ellentételezésre vonatkozó, a miniszter rendeletében meghatározott rendben kell kifizetni.

(14)  A rendvédelmi  alkalmazott  önként  vállalt  túlmunka  vállalására  nem kényszeríthető,  jogos
érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható.

(15) Az önként vállalt túlmunkáról a rendvédelmi szerv és a rendvédelmi alkalmazott megállapodást
köt. A megállapodás megkötését a rendvédelmi alkalmazott kezdeményezi.

(16) A megállapodás a rendvédelmi szerven belül bármely más szervezeti  egység vezetőjével is
megköthető,  az  ilyen  megállapodásról  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlót  írásban  tájékoztatni
szükséges.  A  ténylegesen  teljesítendő  önként  vállalt  túlmunkához  a  rendvédelmi  alkalmazott
közvetlen vezetőjének előzetes hozzájárulására a (25) és (26) bekezdést alkalmazni kell. Az önként
vállalt  túlmunka  során  az  eredeti  munkakörbe  nem  tartozó  feladatok  ellátása  nem minősül  az
igazgatási jogviszony módosításának.

(17) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodást írásba kell foglalni, és – amennyiben a
munkáltatói  jogkör  gyakorlóval  kerül  sor  a  megállapodás  megkötésére  –  a  személyügyi
anyaggyűjtőbe kell helyezni. A megállapodást

a) határozatlan időre vagy
b) határozott időre, legalább a rendvédelmi alkalmazottra irányadó munkaidőkeret tartamára

lehet megkötni.

(18) Az önként vállalt túlmunkára irányuló megállapodásban
a) meg kell határozni egész órában kifejezve a rendvédelmi alkalmazott által önként vállalt
túlmunka mértékét, és ezen belül az előre tervezetten beosztható és – amennyiben az annak
elrendelésére alapot adó ok bekövetkezik – előre nem tervezett rendkívüli túlmunkára igénybe
vehető önként vállalt túlmunka időtartamát,
b) meg kell határozni az önként vállalt túlmunkáért járó díjazást.

(19)  Az önként  vállalt  túlmunkára  irányuló megállapodást  a  rendvédelmi alkalmazott  a  tárgyév
június 30. napjával, valamint a tárgyév december 31. napjával, illetve munkaidőkeret alkalmazása
esetén az időkeret utolsó napjával mondhatja fel.

(20)  A  rendvédelmi  alkalmazott  a  (19)  bekezdéstől  eltérő  időpontban  is  felmondhatja  a
megállapodást, ha annak teljesítése – a megkötését követően bekövetkezett, illetve ismertté vált –
személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel járna.
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(21)  A rendvédelmi  szerv  az  önként  vállalt  túlmunkáról  nyilvántartást  köteles  vezetni,  amely
havonkénti bontásban tartalmazza:

a) azon rendvédelmi alkalmazott nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét
és az adóazonosító jelét, akivel önként vállalt túlmunkáról megállapodást kötött,
b) az a) pont szerinti foglalkoztatott által vállalt túlmunka órakeretét,
c) a vállalt órakeret terhére ténylegesen elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát.

(22) A rendvédelmi szerv az önként vállalt  túlmunkáról szóló megállapodásról és a ténylegesen
elrendelt  önként  vállat  túlmunkáról  tájékoztatást  ad  a  rendvédelmi  alkalmazottat  foglalkoztató
szervezeti egység egészségügyi szolgálata részére.

(23) Az egészségügyi szolgálat vezetője az önként vállalt túlmunkát
a) a rendvédelmi alkalmazott egészségi állapotában, különösen teherbírásában vagy egyéb,
szolgálatteljesítési  képességét  érintő  személyi  körülményében  beállt  változásra  tekintettel
vagy
b) az ellátottak biztonságával összefüggő okok alapján

korlátozhatja vagy megtilthatja.

(24) A rendvédelmi szerv vezetője a tárgyévet követő év január 31-ig statisztikai célú tájékoztatást
ad a miniszter részére a tárgyévben:

a) az önként vállalt túlmunkára irányuló megkötött megállapodások számáról,
b) a megállapodások alapján ténylegesen elrendelt önként vállalt túlmunka mértékéről,
c) a (23) bekezdés alapján elrendelt korlátozások, illetve tiltások számáról és azok okáról.

(25) Az önként vállalt túlmunka keretében történő munkavégzésre elsősorban az eredeti szervezeti
egységnél kerül sor.  Ha a munkavégzésre az eredeti  munkavégzési helytől eltérő munkavégzési
helyen vagy a (15) bekezdés szerint a rendvédelmi szerven belül bármely más szervezeti egység
vezetőjével kötött megállapodás alapján kerül sor,  az önként vállalt  túlmunkához a rendvédelmi
alkalmazott közvetlen vezetőjének előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megtagadása
miatt a rendvédelmi alkalmazott kártérítési igényt nem támaszthat.

(26) Ha az előzetes hozzájárulás megadását követően az eredeti szervezeti egységnél a (2) bekezdés
a) és b) pontja szerinti munkaidőn túl túlmunka elrendelése szükséges, az önként vállalt túlmunka
nem teljesíthető,  amelyről  a  rendvédelmi  alkalmazott  és  az  önként  vállalt  túlmunkával  érintett
szervezeti egységet a munkáltatói jogkör gyakorló soron kívül tájékoztatja.

(27) Az önként vállalt túlmunka időtartama alatt a rendvédelmi alkalmazott
a) munkavégzési helye azon szervezeti egység székhelye (telephelye) szerinti közigazgatási
terület, amely az önként vállalt túlmunka keretében foglalkoztatja;
b) közvetlen vezetője az a) pont szerinti szervezeti egység vezetője azzal, hogy az önként
vállalt  túlmunka  keretében  ellátandó  feladatokhoz  közvetlenül  kapcsolódó  munkáltatói
intézkedések kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye változatlan.

(28) Az önként vállalt  túlmunka vállalásának és elszámolásának rendjét  a miniszter rendeletben
állapítja meg.”

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 
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209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/A. §

(3) A határvadászra a 13. § (1) bekezdése, a 13. § (3)–(7) bekezdése, a 15. §, a 16. § (2) bekezdése,
a 32–33. §, a 36–40. §, a 44–82. §, a 83–100. §, a 106–107. §, a [111–113]111–131. §, a [114–131.
§, a ]133. §, a 142–143. §, a 147–148. §, a 153–153/A. §, a 154–162. §, a 166. §, a 171. § (1)
bekezdés c)–d) pontja, a 171. § (1) bekezdés f)–h) pontja, a 171. § (2) bekezdése, a 172-174/A. §, a
175. § (2)–(7) bekezdése, a 177. §, a 177/A. §, a 179. § (1) bekezdés h) pontja, a 180. §, a 265–266.
§, a 277–290. §, a 317/A–317/D. §, a 320–339. § nem alkalmazható.”

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/A. §

(6)  A határvadász  esetében  a  135.  §  (1)  bekezdésétől  eltérően  [esetükben  ]–  amennyiben  a
folyamatos  szolgálatteljesítéshez,  a  helyszíni  váltás  biztosításához  szükséges  –  a  napi
szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a napi tizenkét órát, de a napi szolgálatteljesítési idő tizenhat
óránál nem lehet hosszabb.”

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/C. § (1) bekezdés e) 
pont
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/C. §

(1)  Szerződéses  jogviszony azzal  az  önként  jelentkező,  legalább  alapfokú  iskolai  végzettséggel
rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető,

e) akinek életvitele nem kifogásolható, és aki írásban tudomásul veszi, hogy azt a szerződéses
[viszony]jogviszony létesítését megelőzően ellenőrizhetik,”
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Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/D. §

(1)  A  jogviszony  szerződéssel,  hároméves  határozott  időtartamra  jön  létre  (a  továbbiakban:
szerződéses állományba vétel).”

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/D. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/D. §

(2) A szerződéses jogviszonyba kinevezett határvadász esküt tesz, amelynek szövege a következő:
 

 „Én .......................................... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és  annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom,
szolgálati kötelezettségemet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim parancsainak
engedelmeskedem,  alárendeltjeimről  legjobb  tudásom  szerint  gondoskodom;  Magyarország
államhatárának  védelme  érdekében  kötelezettségeimet  betartom,  hivatásomat,  a  magyar  nemzet
javára gyakorolom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!"”

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/D. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/D. §

(5)  A  szerződéses  jogviszony  létesítéséről  szóló  szerződésnek  [(a  továbbiakban:
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szerződés) ]tartalmaznia kell a szerződéses jogviszonyra vonatkozó minden lényeges adatot, így
különösen a szerződéses jogviszony kezdetét, a határvadász szolgálati és szolgálatteljesítési helyét,
rendfokozatát,  illetményét,  ruházati  ellátási  normáját,  szolgálatteljesítési  időrendjét,  továbbá  a
próbaidő tartamát és ha szükséges, a képzettségek megszerzésére kötelezést.”

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/D. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/D. §

(6)  [A]Az (1)  bekezdés  szerinti szerződést,  valamint  a  munkaköri  leírást  a  határvadász  részére
legkésőbb a szolgálat első napján át kell adni egy példányban.”

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/F. § (2) bekezdés c) 
pont
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/F. §

(2) A szerződéses jogviszony megszüntethető:
c) a 319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződés felbontásával,”

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/F. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/F. §
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(7) A (6) bekezdés szerinti lemondás esetén a lemondási idő két hónap, de a felek ennél rövidebb
időtartamban  is  megállapodhatnak,  a  lemondási  idő  azonban  nem terjedhet  túl  a  319/D.  §  (1)
bekezdése szerinti szerződésben meghatározott határozott időtartamon.”

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/F. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/F. §

(10) A (9) bekezdés szerinti azonnali hatályú lemondás esetén az arra okot adó körülmény meglétét
a határvadásznak kell bizonyítania. Az ok megalapozatlansága esetén a határvadász köteles a (7)
bekezdés  szerinti  lemondási  időre járó illetménynek megfelelő  összeget  az  általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervnek megtéríteni, és az esetlegesen felmerült kárért helytállni.
Ha az azonnali hatályú lemondás oka és az azt megalapozó körülmények valósnak bizonyulnak,
vagy a rendvédelmi szerv azt nem vitatja, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv a határvadász részére a  319/D. § (1) bekezdése szerinti  szerződésből hátralévő időtartamra
járó alapilletményt köteles fizetni.”

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/F. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/F. §

(11) A [szerződéses jogviszony]319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződés
a) (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti [megszűnése]felbontása esetén, vagy
b) (3) bekezdés c) pontja szerinti [megszűnése]felbontása esetén, ha az alkalmatlanság nem a
határvadásznak felróható okból következett be,

az  általános  rendőrségi  feladatok  ellátására  létrehozott  szerv  a  hátralévő  időtartamra  járó
alapilletmény 50%-át köteles kifizetni a határvadász részére.”

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/H. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 
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209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/H. §

(1) A határvadász az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határvadász ezred
kötelékében, a 319/D. § (1) bekezdése szerinti szerződés szerinti szervezeti egységnél szerződéses
állományként, tisztesi rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.”

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/H. § (2) bekezdés a) 
pont
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/H. §

(2) A határvadász rendfokozata
a) [az]a szerződéses állományba vétel napjától egy évig határvadász őrvezető,”

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/K. § (6) bekezdés a) 
pont
Módosítás jellege: módosítás 

209. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/K. §

(6) A határvadászt évente pótszabadság illeti meg:
a) [az]a szerződéses állományba vétel napjától egy évig 1 munkanap,”

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § - 2015. évi XLII. törvény 319/M. §
Módosítás jellege: módosítás 

209. §
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A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„319/M. §

(1) A határvadász szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésére a
XV. Fejezetet [kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 181. § (3) és (4) bekezdése, a 184. § (4)
bekezdése, a 185. § (1) bekezdés d)-g) pontja, valamint a 215. § nem alkalmazható]– az e §-ban
foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.

(2) A határvadász 181. § (1) bekezdése szerinti fegyelemsértése esetén a 181. § (3) és (4) bekezdése,
a 184. § (4) bekezdése, a 185. § (1) bekezdés d)-g) pontja, valamint a 215. § nem alkalmazható.”

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 212. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

212. § 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást  kap  a  miniszter,  hogy  az  általa  irányított  rendvédelmi  szerv  tekintetében
rendeletben:  
meghatározza)

„d) az önként vállalt túlszolgálat vállalásának és elszámolásának rendjét,”

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 213. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

213. § 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást  kap  a  miniszter,  hogy  a  rendvédelmi  igazgatási  alkalmazottak  tekintetében
rendeletben határozza meg)

„o) az önként vállalt túlmunka vállalásának és elszámolásának rendjét.”

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 212. § - 2015. évi XLII. törvény 342/E. § 3. pont
Módosítás jellege: módosítás 

212. §
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A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő 342/E. §-sal egészül ki:

„342/E. §

Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy a szerződéses határvadászok tekintetében
rendeletben határozza meg

3.  mely  vagyontárgyak,  magáncélú  telekommunikációs  eszközök  esetében,  valamint  a
készpénz, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-
helyettesítő  fizetési  eszköz  vonatkozásában  mely  értékhatárt  meghaladóan  korlátozható  a
szerződéses  határvadász  abban,  hogy  azokat  a  szolgálatban  magánál  tartsa,  valamint
megállapítsa  ezen  [a  ]korlátozás  feltételeit  és  a  magáncélú  telekommunikációs  eszközök
szolgálatellátás során történő használatának korlátozására vonatkozó szabályokat,”

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 213. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

213. § 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 343. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 370. § 2024. január 1-jén lép hatályba.”

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 214. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

214. § 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő 370. §-sal egészül ki:

„370. § 

Hatályát veszti a 140. § (6)-(24) bekezdése, a 289/L. § (10)-(28) bekezdése, a 341. § (1) bekezdés
20. pont d) alpontja és a 342/A. § (1) bekezdés o) pontja.”

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 214. § 8. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

214. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
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2015. évi XLII. törvény

[8. 140. § (3) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „Amennyiben” szöveg,]
lép.

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 214. § 17. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

214. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény

[17. 289/L.  §  (9)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „ha”  szövegrész  helyébe  az
„amennyiben” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 214. § 18. pont
Módosítás jellege: módosítás 

214. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény

18.  291. §  (1) bekezdésében az „állománya tagjainak” szövegrész helyébe az „állománya
tagjainak, szerződéses határvadász tagjainak” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 214. § 22. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

214. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény

[22. 335. § (5) bekezdésében az „esetében” szövegrész helyébe a „tekintetében” szöveg,]
lép.

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 214. § 24. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

214. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
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2015. évi XLII. törvény

[24. 341. § (1) bekezdés 20. pont a) alpontjában a „szabályait, az” szövegrész helyébe a
„szabályait, valamint az” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 214. § 25. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

214. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény

[25. 342/A.  §  (1)  bekezdés  n)  pontjában  a  „tartalmát  és”  szövegrész  helyébe  a
„tartalmát, továbbá” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 214. § 26. pont
Módosítás jellege: módosítás 

214. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény

26. 343. § (3) bekezdésében  [az „A 369. §”]a „2023” szövegrész helyébe  [az „E törvény
369. §-a”]a „2024” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 214. § 27. pont
Módosítás jellege: módosítás 

214. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény

27.  350.  §  (4)  bekezdésében  [az  „amelyet”]a  „2022” szövegrész  helyébe  [az  „amit”]a
„2023” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 221. § - 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

221. §
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Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII.
törvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  [A  jogosultság]Az  (1)  bekezdés  szerinti nyilvántartásban  kezelt  adatok  teljes  körét
megismerheti

a)  az  adatkezelés  jogszerűségének  ellenőrzése  céljából  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH),
b) az adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint
büntetőeljárás  lefolytatása  céljából  a  bíróság,  az  ügyészség,  a  nyomozó  hatóság,  [c)
törvényben  meghatározott  felderítési,  nemzetbiztonsági  védelmi  és  elhárítási,
információszerzési,  továbbá  nemzetbiztonsági,  iparbiztonsági,  belső  biztonsági  és
bűnmegelőzési ellenőrzési célból a nemzetbiztonsági szolgálatok.]
c)  törvényben  meghatározott  felderítési,  nemzetbiztonsági  védelmi  és  elhárítási,
információszerzési,  továbbá  nemzetbiztonsági,  iparbiztonsági,  belső  biztonsági  és
bűnmegelőzési ellenőrzési célból a nemzetbiztonsági szolgálatok.”

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 228. §
Módosítás jellege: módosítás 

228. §

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII.
törvény 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„22/A. § E törvény  
(1)  3.  §  (3)  bekezdés  t)  pontja  és  9/B.  §  (1)  bekezdése  az  Európai  Utasinformációs  és
Engedélyezési  Rendszer  (ETIAS)  létrehozásáról,  valamint  az  1077/2011/EU  rendelet,  az
515/2014/EU  rendelet,  az  (EU)  2016/399  rendelet,  az  (EU)  2016/1624  rendelet  és  az  (EU)
2017/2226  rendelet  módosításáról  szóló,  2018.  szeptember  12-i  (EU)  2018/1240  európai
parlamenti és tanácsi rendelet,  
(2) 3. § (3) bekezdés u) pontja és 9/B. § (2) bekezdése az uniós információs rendszerek közötti
interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a
767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és
az  (EU)  2018/1861  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  valamint  a  2004/512/EK  és  a
2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai
parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  valamint  az  uniós  információs  rendszerek  közötti
interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés,  a
menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az
(EU)  2019/816  rendelet  módosításáról  szóló,  2019.  május  20-i  (EU)  2019/818  európai
parlamenti és tanácsi rendelet  
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„22/A. § 

E törvény
a)  3.  §  (3)  bekezdés  t)  pontja  és  9/B.  §  (1)  bekezdése  az  Európai  Utasinformációs  és
Engedélyezési  Rendszer  (ETIAS)  létrehozásáról,  valamint  az  1077/2011/EU  rendelet,  az
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515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU)
2017/2226  rendelet  módosításáról  szóló,  2018.  szeptember  12-i  (EU)  2018/1240  európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) 3. § (3) bekezdés u) pontja és 9/B. § (2) bekezdése az uniós információs rendszerek közötti
interoperabilitás kereteinek megállapításáról  a határok és a vízumügy területén,  továbbá a
767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726
és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a
2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai
parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  valamint  az  uniós  információs  rendszerek  közötti
interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés,  a
menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az
(EU)  2019/816  rendelet  módosításáról  szóló,  2019.  május  20-i  (EU)  2019/818  európai
parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[54. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosítása

231. § 

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 57/A. § (2)
bekezdés b) pontjában a „polgári hírszerzési tevékenység irányításáért” szövegrész helyébe a
„polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért” szöveg lép.

232. § 

Hatályát veszti a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
16. § (2) bekezdésében az „és a polgári hírszerzési tevékenység” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 234. §
Módosítás jellege: módosítás 

234. §

A  büntetőeljárásról  szóló  2017.  évi  XC.  törvény 866.  §  (2)  bekezdés  5.  pontjában  az
„előlegezésének a” szövegrész helyébe az „előlegezésének, valamint a büntetőeljárásban elrendelt
elővezetés végrehajtásával, illetve a terhelt előállításával felmerült, a Rendőrségről szóló törvény
alapján  igazolt  költség  megtérítésének  –  ide  nem  értve  az  elővezetés  költsége  mértéke
megállapítását – a” szöveg lép.

[a) 4. § (4) bekezdésében a „ha” szövegrész helyébe az „amennyiben” szöveg,
b) 539. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „ha” szövegrész helyébe az „amennyiben”
szöveg,
c) 866.  §  (2)  bekezdés  5.  pontjában  az  „előlegezésének  a”  szövegrész  helyébe  az
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„előlegezésének,  valamint  a  büntetőeljárásban  elrendelt  elővezetés  végrehajtásával,
illetve a terhelt  előállításával  felmerült,  a Rendőrségről  szóló törvény alapján igazolt
költség megtérítésének – ide nem értve az elővezetés költsége mértéke megállapítását –
a” szöveg

lép.]

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 237. §
Módosítás jellege: módosítás 

237. §

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (4) bekezdésében az „ide nem értve az
önkéntes  tartalékos  szolgálati  viszonyban  álló  személynek  a  honvédelemről  és  a  Magyar
Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontja vagy (2) bekezdés a)
pontja  szerinti  feladatban  történő  részvétellel  teljesített  szolgálatára  figyelemmel  kifizetett
juttatásait” szövegrész helyébe az „a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti  ellátásról  és  a  szolgálati  járandóságról  szóló  2011.  évi  CLXVII.  törvény  11.  §  (2)
bekezdésében meghatározottak kivételével” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 242. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

242. § 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 9. § (4) bekezdésében az „a 8.
§ (9) bekezdés a)-l)” szövegrész helyébe az „a 8. § (9) bekezdés a)-l) és n)” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[65. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény
módosítása

248. § 

A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 66/B.
§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az  (1)  bekezdés  szerinti  igény  teljesíthetőségéről  –  Magyarország  nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekeit mérlegelve – a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének
vezetője  a  polgári  nemzetbiztonsági  szolgálatok  irányításáért  felelős  miniszter,  illetve  a
honvédelemért felelős miniszter véleményének kikérésével dönt.”]
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Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 256. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[256. § 

Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény 40. §-a.]

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 260. §
Módosítás jellege: módosítás 

260. §

(1) Ez a törvény – a (2)–([12]13) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik
napon lép hatályba.

(2) A [214]189. § [26]21. és [27]22. pontja, [a 61]az 54. alcím és a [244]218. § 2022. december 30-
án lép hatályba.

(3) Az 1–3. alcím, az 5. alcím, a 6. alcím, a [18–21]21. §, a [27]28. §[, a 28. § a)–e] c) és d) pontja,
a [29. §]8. alcím, a [8]10. alcím, a [10]11. alcím, a [11]14. alcím, a [41–56]46–50. §, az [58–66]52–
62. §, a  [15–17. alcím]64. § 1–9., 12. és 14–33. pontja, a  [93]65. §, a  [94]16. alcím, a 68. §, a
[98]72. §, a  [19. alcím]74. § a) és c)  pontja,  a  [106]78. §,  a  [21]19. alcím, a  [22]20. alcím, a
[112]84. §, a [114]86. §, a [115]87. §, a [118]90. § 13. pontja, a [119]91. § a) és b) pontja, a [24–
26]22. alcím, a  [28–31]24–27. alcím, a  [34]33. alcím, a  [35]34. alcím, a  [37]40. alcím, a  [39]42.
alcím,  a  [40]43.  alcím,  a  [162–164]164.  §,  a  [42.  alcím]165.  §,  a  [46.  alcím]169.  §,  a  [48.
alcím]181. §, a [49. alcím]187. §, a [186–213]189. § 10., [a 214. § 1–25]15. és 20. pontja, a [215.
§, az 52]46. alcím, az [54]50. alcím, [a 234. § a) és b) pontja, ]az [57–59]52. alcím, a [242]216. §,
a [243]217. §, a [245]219. §, [a 64]az 57. alcím, a [65. alcím, a 250]223. §, a [255. §]61. alcím, a
[70–72]64. alcím és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 51. § (1) bekezdése, a 63. § és a 64. § 10., 11. és 13. pontja 2023. január 2-án lép hatályba.

(4) A 9. alcím és a 131–133. § 2023. január 12-én lép hatályba.

(5) A [70]18–20. §, [(6) bekezdése]a 27. §, a 28. § a) és b) pontja, a 29. §, a 30. alcím, a 36. alcím, a
155–163. §, a 166–168. §, a 170–180. §, a 182–186. §, a 189. § 1–9., 11–14. és 16–19. pontja,  a
[68]190. §, az 51. alcím, a 62. alcím és a 63. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.

(6) A [117]89. § és a [118]90. § 1–12. és 14–16. pontja 2023. június 30-án lép hatályba.

(7) A 26. §, a [171]140. §, a [172]141. §, a [173]142. § b) és e) pontja, a [177]146. §, a [182]151. §,
[az 50]a 44. alcím, [az 55]a 48. alcím, a [234. § c) pontja]49. alcím és a [235]225. § 2023. július 1-
jén lép hatályba.

(8) A [14]13. alcím 2023. október 1-jén lép hatályba.

(9) [A 220]Az 51. § (2) bekezdése, a [225]188. §, a 195. §, a 200. § és a [228]203. § 2024. január 1-

51  



 
jén lép hatályba.

(10) A [68]41. §, a 43. § (6) bekezdése, az 58. alcím és a  [66]60. alcím 2024. február 1-jén lép
hatályba.

(11)  A  23.  §,  a  [45]39.  alcím  és  [a  60]az  53.  alcím  a  rendőrségi  együttműködés  és  a
büntetőügyekben folytatott  igazságügyi  együttműködés terén a Schengeni  Információs  Rendszer
(SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU)
2018/1862  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  79.  cikk  (2)  bekezdése  szerinti  bizottsági
határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(12)  [Az  57]A 194.  §,  a  [219]199.  §[,  a  224.  §,  a  227.  §] és  a  [256]202.  §  az  Európai
Utasinformációs  és  Engedélyezési  Rendszer  (ETIAS) létrehozásáról,  valamint  az  1077/2011/EU
rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az
(EU)  2017/2226  rendelet  módosításáról  szóló,  2018.  szeptember  12-i  (EU)  2018/1240  európai
parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott
napon lép hatályba.

(13) [Az 57]A 194. §, a [219]199. §[, a 224. §, a 227. §] és a [256]202. § hatálybalépésének naptári
napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(14) A 23. §, a [45]39. alcím és [a 60]az 53. alcím hatálybalépésének naptári napját a rendészetért
felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 261. §
Módosítás jellege: módosítás 

261. §

E törvény
a) 19. §-a, 20. §-a, [22]21. §-a, [23]22. §-a, [21]23. §-a, 26. §-a, 28. § b), c) és d) pontja, 29. §
b) [és c) ]pontja, [41. §-a, 42. §-a, 43. §-a, 44. §-a, 45. §-a, 46. §-a, 49. §-a, 50. §-a, 51. §-a,
58. §-a, 59. §-a, 60. §-a, 61. §-a, 62. §-a, 63. §-a, 64. §-a, 65. §-a, 66]212. § [1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. és
32.  pontja,  239.  §  ](1)  bekezdése[,  252] és  225.  §-a[,  valamint  3.  melléklete  ] az
Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) [139]108. §-a, [142]111. §-a, [143]112. § [g]f) és [j]i) pontja az Alaptörvény XIV. cikk (1)
bekezdése alapján,
c) [146]115. §-a és [148]117. §-a az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján,
d)  [165]134. § c) pontja és  [166]135. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése
alapján

sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 102.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 263. §
Módosítás jellege: módosítás 

263. §

A 23. §, a  [45]39. alcím és  [a 60]az 53. alcím a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben
folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról,
működéséről  és  használatáról,  a  2007/533/IB  tanácsi  határozat  módosításáról  és  hatályon  kívül
helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU
bizottsági  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2018.  november  28-i  (EU)  2018/1862
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 264. §
Módosítás jellege: módosítás 

264. §

A [32]28. alcím a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005.
február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 265. §
Módosítás jellege: módosítás 

265. §

[Az 57]A 194. §, a [219]199. §[, a 224. §, a 227. §] és a [256]202. § az Európai Utasinformációs és
Engedélyezési  Rendszer  (ETIAS)  létrehozásáról,  valamint  az  1077/2011/EU  rendelet,  az
515/2014/EU  rendelet,  az  (EU)  2016/399  rendelet,  az  (EU)  2016/1624  rendelet  és  az  (EU)
2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Módosítópont sorszáma: 105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 266. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

266. §

A [220]195. §, a [225]200. § és a [228]203. § 

Módosítópont sorszáma: 106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás 

[3. melléklet

53  



 
1. A  nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvény  2.  számú
mellékletének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„BIZTONSÁGI KÉRDŐÍV

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek biztonsági ellenőrzéséhez”]

Indokolás 

1. Kodifikációs jellegű módosítás.
2. Kodifikációs jellegű módosítás.
3-4. A módosító  javaslat  a  szociális  feladatok  ellátásban  közreműködő  szereplőkre  vonatkozó
rendelkezést  pontosítja.  A  szociális  gondoskodás  körében  kiemelésre  kerülnek  az  egyéni  és
hozzátartozói felelősség mellett az e téren fennálló képességeik és lehetőségeik is. A hozzátartozói
kör pontosabb megfogalmazása hivatkozást tartalmaz a Polgári Törvénykönyvre két szempontból
is: egyrészt a hozzátartozók körének egzakt, jogszabályi felsorolás révén történő meghatározása,
másrészt  a  polgári  jog  alapján  jelenleg  is  fennálló  rokontartási  kötelezettségre  való  utalás
beépítésével.  A  lakóhely  szerinti  települési  önkormányzat  gondoskodási  kötelezettsége  is
pontosabban körvonalazódik azáltal,  hogy az kizárólag a jogszabályban meghatározott feltételek
szerint áll fenn. Az állam feladatát érintően egyrészt szövegezési pontosítás történik, másrészt a
módosított  rendelkezés  meghatározza  azt  is,  hogy  a  szociális  intézmények  és  intézkedések
rendszerének  kialakítása  és  működési  kereteinek  biztosítása  az  állam  feladata  e  törvényben
meghatározott módon. A módosító indítvány az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek
részére történő feladatszabás helyett azt mondja ki, hogy az állam és a települési önkormányzat a
szociális  gondoskodás  feltételeinek  biztosításával  összefüggő  feladatainak  ellátása  során
együttműködik az egyházi és civil szervezetekkel.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

5. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (5) bekezdés a) és b)
pontja szerint a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon
indokolatlanul olyan rendelkezést, amely a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,
illetve normatív tartalommal nem rendelkezik. A Jat. fenti rendelkezésére tekintettel a módosítási
javaslatok elhagyása indokolt a törvényjavaslatból.
6. Nyelvtani pontosítás.
7. A módosítás meghatározza a szerződéses határvadász esetében a szolgálati  elöljáró fogalmát,
amely a rendelkezés értelmében kizárólag hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy lehet. A
szolgálati  elöljáró  fogalmát  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának
szolgálati  jogviszonyáról  szóló  2015.  évi  XLII.  törvény (a  továbbiakban:  Hszt.)  2.  §  26.  pontja
határozza  meg.  A  módosítás  elhagyásával  a  Hszt.  szerinti  szolgálati  elöljáró  fogalom  kerül
alkalmazásra,  tekintettel  arra,  hogy  a  határvadász  esetében  annak  rögzítése,  hogy  a  szolgálati
elöljáró  kizárólag  hivatásos  jogviszonyban  álló  személy  lehet,  nem  indokolt.  A  határvadász
intézkedési és kényszerítő eszköz használati jogosultságából eredően adódik, hogy a vele szemben
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parancs, intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult jellemzően hivatásos
szolgálati jogviszonyban álló személy lesz.
8. Kodifikációs jellegű módosítás.
9., 13., 34., 38-39., 41., 46., 49-51., 94., 98. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 9.  §  c) pontja  szerint  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok ellátják e  törvény keretei
között a Kormány, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter vagy a honvédelemért felelős miniszter által
meghatározott  feladatokat.  Tekintettel  arra,  hogy  a  Törvényjavaslatból  elhagyjuk  a  teljes  12.
alcímet, így a fent jelzett rendelkezés nem módosul. Ennél fogva a kapcsolódó, a polgári hírszerzési
tevékenység irányításáért való felelősséggel összefüggő módosítási javaslatokat is el kell hagyni a
Törvényjavaslatból.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

10., 87. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (5) bekezdés a) és
b) pontja szerint a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon
indokolatlanul olyan rendelkezést, amely a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,
illetve normatív tartalommal nem rendelkezik. A Jat. fenti rendelkezésére tekintettel a módosítási
javaslatok elhagyása indokolt a törvényjavaslatból.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

11. Az agglomerációs központ vezetőjének adatkezelésére vonatkozó rendelkezések pontosításának
célja annak rögzítése, hogy mely feladatai és irányítói jogai tekintetében jogosult adatkezelésre.
12. Belső hivatkozás pontosítása.
14., 95., 106. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (5) bekezdés
a)  és  b)  pontja  szerint  a  jogszabályok  megalkotásakor  biztosítani  kell,  hogy  a  jogszabály  ne
tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül
szükséges, illetve normatív tartalommal nem rendelkezik. A Jat. fenti rendelkezésére tekintettel a
módosítási javaslatok elhagyása indokolt a törvényjavaslatból.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

15. Kodifikációs jellegű módosítás.
16. Kodifikációs jellegű módosítás.
17-21. A módosító javaslat a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek ellátására fordítható nevelési díj és
ellátmány  összevonásával  és  összegének  emelésével  megteremti  a  feltételt  ahhoz,  hogy  a
nevelőszülői  ellátás  tovább  bővüljön,  valamint  a  nevelőszülői  ellátásban  nevelkedő  gyermekek
teljes  körű  ellátása  jobb  színvonalon  valósuljon  meg.  A módosító  javaslat  tartalmában  teljes
egészében megfelel a részletes vitát lezáró T/1620/9. számú bizottsági módosító javaslatnak, annak
csak a szövegezését pontosítja. A 18. pontban foglalt módosítás a 17. pontban szereplő módosító
javaslat tartalmával való összefüggése és a 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények
érvényesítése  miatt  szükséges,  így  nem  ütközik  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 42. § b) pontjába.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

22-23. Tekintettel  arra,  hogy  a  Gyvt.  56.  §  (1)-(5)  bekezdése  újra-megállapításra,  kerül,  a
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rendelkezéseket el kell hagyni.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

24. Jogtechnikai és szövegpontosító módosítás.
25. Jogtechnikai és szövegpontosító módosítás.
26. Jogtechnikai és szövegpontosító módosítás.
27. Jogtechnikai és szövegpontosító módosítás.
28. Jogtechnikai és szövegpontosító módosítás.
29.,  32-33. Az  egészségügyről  szóló  törvény  szerinti  egészségügyi  szolgáltatóra  vonatkozó
irányítási  szabályok módosítása  figyelemmel  arra,  hogy a  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató
Eütv.  244/C.  §  szerinti  átalakulását  követően  nem  fognak  az  irányítása  alá  nem  honvédelmi
szervezetnek  minősülő  egészségügyi  szolgáltatók  tartozni.  Ennek  keretében  szövegpontosító,
hatályon kívül helyező rendelkezések szükségesek.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

30. A módosító javaslat 29. pontja szerint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 156/B.
§-a  hatályát  veszti,  ezért  az  ugyanezt  a  §-t  módosító  rendelkezést  el  kell  hagyni  a
törvényjavaslatból.
31. Az egészségügyről szóló törvény hatályos, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatóból történő
kiválással  létrejövő  új  egészségügyi  szolgáltatóra  vonatkozó  átmeneti  rendelkezéseket  további
átmeneti  rendelkezésekkel  egészíti  ki,  amelyek  az  érintett  személyi  állomány  meghatározására,
illetményük  tekintetében  garanciális  szabályokra,  a  szolgáltatónak  a  kiválást  követő  átmeneti
időszak alatti  üzemeltetésére vonatkoznak.  A honvédelmi egészségügyi  szolgáltatóból  kiválással
létrejövő egészségügyi szolgáltató állományának egy részét a honvédelmi egészségügyi szolgáltató
honvédelmi alkalmazotti állománya alkotja. Mivel honvédelmi alkalmazott kizárólag honvédelmi
szervezetnél  foglalkoztatható,  ezért  az  érintett  honvédelmi  alkalmazotti  állomány jogviszonya a
törvény erejénél fogva átalakul egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. A honvédelmi alkalmazotti
jogviszony megszűnése és ezt közvetlenül követően az egészségügyi szolgálati jogviszony létrejötte
a  törvény  erejénél  fogva  történik,  ezáltal  is  garantálva  az  érintettek  részre  a  folytonosságot.  A
törvény  egy  záros,  15  napos  határidőt  szab  az  új  egészségügyi  szolgáltató  részére,  hogy  –
kivételszabályként  –  egy  egyoldalú  jognyilatkozattal  keletkeztesse  az  egészségügyi  szolgálati
munkaszerződést.  E  jognyilatkozat  egyoldalúságából  fakadó  eltérésektől  eltekintve,  tartalmilag
megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tartalmával. A törvény egyúttal egy speciális
lehetőséget biztosít az érintettek részére az átalakult jogviszony megszüntetésére azzal, hogy az új
egészségügyi  szolgáltatótól  kapott  egyoldalú  jognyilatkozat  kézhezvételétől  számított  5
munkanapon  belül,  lényegében  a  jogviszony-átalakulás  következtében  létrejött  egészségügyi
szolgálati  jogviszony  fenn  nem  tartásának  szándékát  kifejező,  az  új  jogviszonyt  megszüntető
egyoldalú nyilatkozatot tehet. Az egészségügyről szóló törvény átmeneti rendelkezései kiegészülnek
továbbá a jogviszony-átalakulással kapcsolatos (garanciális) szabályokkal, amelyek a jogviszony
folytonosságát,  a  folyamatban  lévő,  joghatással  bíró  kötelmek  (tanulmányi  szerződés,  perek,
határidők  folyása,  egészségügyi  szolgálati  jogviszony  törvény  erejénél  történő  megszűnésének
esete) rendezését teszik lehetővé.
35. Kodifikációs jellegű, szövegpontosító módosítás.
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36. Kodifikációs jellegű, szövegpontosító módosítás.
37. Kodifikációs jellegű módosítás.
40. Szövegpontosító rendelkezés.
42. Kodifikációs jellegű módosítás.
43. A szövegpontosító  módosítás  célja  annak  rögzítése,  hogy  az  itt  meghatározott  kérelmeket
kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni.
44. Kodifikációs jellegű módosítás.
45. Kodifikációs jellegű módosítás.
47. Kodifikációs jellegű módosítás.
48. Kodifikációs, nyelvtani pontosítás.
52-54. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2020. évi CXLVIII. törvény – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a
továbbiakban:  MMA tv.)  7.  §  (3)  bekezdésének  2022.  november  5-i  hatályú  módosításával  –
megemelte a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjainak felső létszámkorlátját 250 főről 315
főre.  A  javaslat  a  2022.  november  5-ét  követő  első  rendes  és  levelező  tagválasztásnak  az
akadémikusválasztás általános – az MMA tv. 7. § (4)-(8) bekezdéseiben és 8. § (1) bekezdésében
rögzített – rendelkezéseitől eltérő eljárási szabályok melletti lefolytatását rendeli el. A szabályozás
célja,  hogy  elősegítse  az  Országgyűlés  által  jelentősen  megemelt  rendes  tagi  –  és  az  ezzel
összefüggésben  felszabaduló  levelező  tagi  –  létszámkeret  művészeti  kiválósági  szempontok
érvényesítése  igényével  való  feltöltését.  Nem  vonatkoznak  ezen  eltérő  szabályok  a  Nemzet
Művésze címet  viselőknek az  MMA tv.  7.  §  (9)  bekezdése és  30/D.  §-a szerinti  egyszerűsített
eljárásban  történő  rendes  taggá  választásának  eljárására.  Az  alapvetően  technikai  jellegű
szabályozás ezen egyszeri és kivételes helyzetre vonatkozó átmeneti rendelkezéseket tartalmaz és
arra irányul, hogy a jelentős bővülés miatt szükségessé váló 2023. évi tagfelvétel lebonyolíthatóvá
váljon,  a  kiemelkedő  művészi-szakmai  teljesítmények  felvételi  kritériumként  való  biztosítását
továbbra  is  lehetővé  téve.  A módosítás  ennek  megfelelően  az  MMA tv.  belső  koherenciájának
megteremtését,  valamint  gyakorlati  alkalmazásának  megfelelő  biztosítását  szolgálja.  Jelen
módosítás  a  benyújtott  törvényjavaslathoz  szorosan  kapcsolódik,  az  a  jogrendszeri  koherencia
fenntartása  érdekében,  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY
határozat 44. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt követelmény érvényesítése miatt szükséges.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

55. Kodifikációs jellegű módosítás.
56. A szövegpontosító  módosítás  célja  a  visszafizetés  esetére  járó  kamat  mértékére  vonatkozó
terminológia rugalmas rögzítése, összhangban a büntetőeljárási törvény visszatérítésre vonatkozó
szabályaival.
57. Kodifikációs jellegű módosítás.
58. Kodifikációs  jellegű  pontosítás,  az  általános  adatvédelmi  rendeletre  történő  hivatkozás
pontosításra kerül.
59. Nyelvtani pontosítás.
60., 63., 79-80., 84-85., 88-89. A módosítás értelmében  a hivatásos állomány és a rendvédelmi
alkalmazottak esetében lehetővé válik önként vállalt túlszolgálat, illetve önként vállalt túlmunka (a
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továbbiakban együtt: önként vállalt túlszolgálat) teljesítése. Az egészségügyi dolgozókra a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény (Eszjtv.) és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) szabályai alkalmazandók, így a szerződéses jogviszonyhoz
kapcsolódóan  egy  megállapodásban  rögzítendőek  az  önként  vállalt  többletmunka  szabályai.  Az
érintett felek akarategyezése szerint jön létre a megállapodás, amely garanciális elemeket tartalmaz
mindkét  fél  részére.  A hivatásos  állomány és  a  rendvédelmi alkalmazott  esetében a  jogviszony
kinevezéssel jön létre, a jogviszony lényegi elemeit tekintve nem kapcsolódik hozzá megállapodás.
Az önként vállalt túlmunkához szükséges önkéntesség és a szabad döntés kizárja tehát a munkáltató
egyoldalú döntési lehetőségét, így az még a munkavállalói beleegyezéssel sem írható elő, kizárólag
megállapodás  alapján  kerülhet  alkalmazásra.  Ehhez  törvényi  szinten,  a  Hszt.-ben  szükséges
rögzíteni  az  alapvető  garanciális  szabályokat  (akarategyezség  követelménye,  hátrány  kizárása,
időtartam,  díjazás  mértéke,  felmondási  szabályok).  A javaslat  figyelembe  veszi  a  munkaidő-
szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK  európai  parlamenti  és
tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) foglaltakat: 

1. A 6. cikk határozza meg a heti munkaidő lehetséges mértékét, amely értelmében a 
tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
munkavállalók biztonságának és egészségének védelmével összhangban hétnapos 
időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát (ezt 
tartalmazza a Hszt. túlszolgálatra vonatkozó szabálya).

2. A 22. cikk teremti meg annak lehetőségét, hogy a 6. cikk szerinti heti 48 órás 
munkaidőkerettől a munkavállaló előzetes egyetértésével el lehessen térni meghatározott 
garanciális szabályokkal.

A szabályozás a hivatásos állomány és a rendvédelmi alkalmazott esetében főszabályként azonos 
rendelkezéseket rögzít, az alábbiak szerint: 

1. Az önként vállalt túlszolgálatra kizárólag a Hszt. szerinti, szolgálati érdekből elrendelt 
túlszolgálat teljes kimerítését követően kerülhet sor. Ezt indokolja egyrészt, hogy a 
szolgálati érdekből elrendelt túlszolgálat „kötelező” jelleggel rendelhető el, ezzel a 
szolgálatellátás folyamatossága nagyobb biztonsággal biztosított, másrészt az eltérő 
ellentételezés is a túlszolgálat prioritását követeli meg. Az önkéntesség ellenére az ezen 
időtartamban ellátott szolgálatteljesítés az alapfeladatokkal azonos szolgálati 
kötelezettségeket teremt.

2. Nem vállalhat önkéntes túlszolgálatot az a vezetői kör, amelynek tagjai a szolgálati 
érdekből elrendelt túlszolgálatért sem kapnak ellentételezést, amennyiben az évi 350 órán 
belül van (rendvédelmi szerv vezetője és helyettesei, szervezeti egység vezetője és 
helyettesei).

3. Az önként vállalt túlszolgálat éves mértékét határozza meg, amelybe nem számít bele a 
szolgálati érdekéből elrendelhető túlszolgálat időtartama. Az Irányelv 22. cikke teremti 
meg annak lehetőségét, hogy a 6. cikk szerinti heti 48 órás munkaidőkerettől a 
munkavállaló előzetes egyetértésével el lehessen térni meghatározott garanciális 
szabályokkal.

4. Az önként vállalt túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját díjazás illeti 
meg. Díjazásként az önként vállalt túlszolgálat időtartamára a távolléti díj 150%-a, a 
pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesített 
önként vállalt túlszolgálat esetén a távolléti díj 200%-a jár.

5. Az önkéntességgel összefüggésben szükséges törvényben rögzíteni azt a garanciális 
szabályt, miszerint a foglalkoztatott az önként vállalt túlszolgálat vállalására nem 
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kényszeríthető, jogos érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési 
lehetősége nem korlátozható. A hivatásos állomány tagjai között tilos hátrányos 
megkülönböztetést tenni az önként vállalt túlszolgálat vállalásával összefüggésben.

6. Az önként vállalt túlszolgálatra vonatkozó megállapodás szabályai: - a megállapodást a 
foglalkoztatott kezdeményezi, - a megállapodást írásba kell foglalni, - a megállapodást 
határozatlan időre vagy határozott időre, legalább az irányadó szolgálatteljesítési időkeret 
tartamára lehet megkötni, - a megállapodásban meg kell határozni az önként vállalt 
túlszolgálat mértékét és a díjazást, - a felmondás lehetősége biztosított, a rendvédelmi 
szerv részére nem szükséges ezt szabályozni, figyelemmel arra, hogy esetében nem teremt 
foglalkoztatási kötelezettséget, - a megállapodást a foglalkoztatott főszabályként a tárgyév 
június 30. illetve december 31. napjával, szolgálati időkeret alkalmazása esetén az időkeret 
utolsó napjára mondhatja fel; kivételszabályként ugyanakkor biztosítani kell az eltérés 
lehetőségét, ha a megállapodásban foglaltak teljesítése – a megkötését követően 
bekövetkezett, illetve ismertté vált okból – személyi, családi vagy egyéb körülményeire 
tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel járna.

Az önként vállalt túlszolgálatra vonatkozóan a rendvédelmi szerv részére  nyilvántartási 
kötelezettség kerül előírásra.  Az Irányelv heti 48 órás munkaidő maximumon túli eltérésének egyik
feltétel, hogy a munkavállalók biztonságával, valamint egészségével kapcsolatos okok alapján 
megtiltható vagy korlátozható a maximális heti munkaidő túllépése. Ez a jogkör a rendvédelmi 
szervek esetében az egészségügyi szolgálathoz kerül, összhangban az egészségügyi ágazatra 
vonatkozó jogszabállyal. A szabályozás lehetőséget teremt az önkéntes vállalt túlszolgálat adott 
szerven belüli, de az eredeti szolgálati helytől eltérő szolgálati helyen történő túlszolgálat ellátására 
is. A megfelelő képesítési követelményekkel, elméleti és gyakorlati ismeretekkel és a szükséges 
felszereléssel (különösen ruházattal és fegyverzettel) rendelkező állomány alkalmazása szükséges 
lehet, ekkor is figyelembe kell venni azonban a szolgálati érdekből történő túlszolgálat 
elrendelésének és a pihenőidő szabályait, továbbá a tényleges önkéntes túlszolgálat elrendelése előtt
az állományilletékes parancsnok előzetes hozzájárulása szükséges. Az önként vállalt túlszolgálat 
vállalásának, elszámolásának rendjét miniszteri rendelet határozza meg.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

61. Kodifikációs jellegű módosítás.
62. Kodifikációs jellegű módosítás.
64. Kodifikációs jellegű módosítás.
65. Nyelvtani pontosítás.
66. Kodifikációs jellegű módosítás.
67-70. Az  (1)  és  (2)  bekezdés  módosításához: Kodifikációs  jellegű  módosítás  mellett  érdemi
módosítást  is  tartalmaz.  A módosító  javaslat  bevezeti  az  állományba  vétel  fogalomhasználatot,
azonban a Hszt. általános jelleggel használja a fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. Az
állományba vétel fogalomhasználat helyett a szerződéses állományba vétel kerül bevezetésre. Az (5)
és  (6)  bekezdés  módosításához: A módosító  javaslat  bevezeti  a  szerződés  fogalomhasználatot,
azonban a Hszt. általános jelleggel használja a fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. A
szerződés  fogalomhasználat  bevezetése  elhagyásra  kerül.  A  Hszt.  érintett  rendelkezésiben  a
szerződés  fogalom  helyett  a  szerződéses  jogviszonnyal  kapcsolatos  szerződésre  vonatkozó
hivatkozás kerül rögzítésre.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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71. A módosító  javaslat  bevezeti  a  szerződés  fogalomhasználatot,  azonban  a  Hszt.  általános
jelleggel használja a fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. A szerződés fogalomhasználat
bevezetése  elhagyásra  kerül.  A Hszt.  érintett  rendelkezésiben  a  szerződés  fogalom  helyett  a
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos szerződésre vonatkozó hivatkozás kerül rögzítésre.
72. A módosító  javaslat  bevezeti  a  szerződés  fogalomhasználatot,  azonban  a  Hszt.  általános
jelleggel használja a fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. A szerződés fogalomhasználat
bevezetése  elhagyásra  kerül.  A Hszt.  érintett  rendelkezésiben  a  szerződés  fogalom  helyett  a
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos szerződésre vonatkozó hivatkozás kerül rögzítésre.
73. A módosító  javaslat  bevezeti  a  szerződés  fogalomhasználatot,  azonban  a  Hszt.  általános
jelleggel használja a fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. A szerződés fogalomhasználat
bevezetése  elhagyásra  kerül.  A Hszt.  érintett  rendelkezésiben  a  szerződés  fogalom  helyett  a
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos szerződésre vonatkozó hivatkozás kerül rögzítésre.
74. A módosító  javaslat  bevezeti  a  szerződés  fogalomhasználatot,  azonban  a  Hszt.  általános
jelleggel használja a fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. A szerződés fogalomhasználat
bevezetése  elhagyásra  kerül.  A Hszt.  érintett  rendelkezésiben  a  szerződés  fogalom  helyett  a
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos szerződésre vonatkozó hivatkozás kerül rögzítésre.
75. Kodifikációs  jellegű módosítás  mellett  érdemi  módosítást  is  tartalmaz.  A módosító  javaslat
bevezeti az állományba vétel fogalomhasználatot, azonban a Hszt. általános jelleggel használja a
fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. Az állományba vétel fogalomhasználat helyett a
szerződéses állományba vétel kerül bevezetésre.
76. Kodifikációs  jellegű módosítás  mellett  érdemi  módosítást  is  tartalmaz.  A módosító  javaslat
bevezeti az állományba vétel fogalomhasználatot, azonban a Hszt. általános jelleggel használja a
fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. Az állományba vétel fogalomhasználat helyett a
szerződéses állományba vétel kerül bevezetésre.
77. Kodifikációs  jellegű módosítás  mellett  érdemi  módosítást  is  tartalmaz.  A módosító  javaslat
bevezeti az állományba vétel fogalomhasználatot, azonban a Hszt. általános jelleggel használja a
fogalmat, amely további szűkítése nem indokolt. Az állományba vétel fogalomhasználat helyett a
szerződéses állományba vétel kerül bevezetésre.
78. Kodifikációs jellegű módosítás.
81. Nyelvtani pontosítás.
82-83. A Kormány  2022.  november  16-i  döntése  értelmében  az  önként  vállalt  túlszolgálattal
összefüggő szabályokat 2023. december 31-ig lehet fenntartani.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

86. Nyelvtani pontosítás.
90-91. A túlszolgálat  ellentételezésére  vonatkozó  kivételszabály  alkalmazhatóságára  vonatkozó
határidő  módosításra  kerül,  amely  értelmében  2023.  december  31-ig  –  a  Hszt-ben  foglalt
főszabálytól eltérően – az állomány tagja által meghatározott módon (pénzben vagy szabadidőben)
kell a túlszolgálatot megváltani. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

92. Kodifikációs jellegű módosítás.
93. Kodifikációs jellegű módosítás.
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96. Törvény címének pontosítását tartalmazza.
97. Az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  törvény  módosítása  alapján  egészségügyi
szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti
hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban töltött időt, ezért a törvény további módosítása
szükséges annak érdekében, hogy a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti  hivatásos vagy
szerződéses  szolgálati  viszony  ideje  a  szolgálati  elismerésre  jogosultság  vonatkozásában  is
figyelembe vehetőnek minősüljön.
99. A Törvényjavaslat 12. alcímnek – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvénynek (a továbbiakban: Nbtv.) – az elhagyása miatt az Nbtv. 52/P.  §-a nem módosul. Erre
tekintettel  az  Nbtv.  még  nem  hatályos  52/P.  §-át  beiktató  §  hatályba  nem  lépéséről  nem  kell
rendelkezni, azt el kell hagyni a Törvényjavaslatból.
100-105. A Záró rendelkezések korrekciója.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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