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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  a koncesszióról szóló 1991. évi
XVI.  törvény  módosításáról szóló  T/3635.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

A Ktv. a következő 31. §-sal egészül ki:

„31. §

E törvény 11/A. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

E törvény 2. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Indokolás



1-2. A sarkalatossági  záradék  megállapítására  vonatkozó  kiegészítő  módosítás  arra  tekintettel
szükséges,  hogy  a  törvényjavaslat  2.  §-ával  megállapítani  kívánt  Ktv.  új  11/A.  §-a  a  nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 19. § a) pontjára figyelemmel
sarkalatos  rendelkezésnek  minősülő  Nvt.  18.  §  (5)  bekezdését  tartalmi  szempontból  módosítja,
mivel  az  Nvt.  hatálybalépését  megelőzően  –  a  szerződéskötéskor  hatályos  jogszabályok
rendelkezéseinek  megfelelően  –  megkötött,  tartós  jellegű  felépítményekre  vonatkozó,  osztott
tulajdon  létesítésére  irányuló  rendelkezést  tartalmazó  szerződéses  jogviszonyok  ex  lege
megszűnéséről rendelkezik abban az esetben, ha a koncessziós pályázat eredményes, azaz a felek
között  koncessziós  szerződés  megkötésére  kerül  sor.  A módosító  javaslat  megfelel  az  egyes
házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozatban  (a  továbbiakban:
Házszabály)  foglaltaknak,  ugyanis  a  Házszabály  42.  §  b)  pontja  alapján  a  törvényjavaslat
módosítással nem érintett részeire abban az esetben terjedhet ki a módosító javaslat, ha az valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  44.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges. A módosító javaslattal
biztosítható a Házszabály 44. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti Alaptörvényből eredő formai és
tartalmi követelményeknek,  valamint  a jogalkotás szakmai követelményeinek való maradéktalan
megfelelés. A módosító javaslat 1. és 2. pontja összefüggő módosító javaslatokat tartalmaz. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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