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Napirendi javaslat 

1. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5932. szám)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 41 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a napirendi 
pont előadóját és köszöntöm az Országgyűlés munkatársait. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ívek alapján 
megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt bizottságunk határozatképes, eseti képviseleti 
megbízásokat jelentek be. Szalay Péter képviselő úr helyettesíti Lipők Sándort, Tessely Zoltán 
Bebes Istvánt, Hörcsik Richárd Mengyi Rolandot, Ékes József Braun Mártont, Firtl Mátyás 
Nógrádi Zoltánt és Gyopáros Alpár Ivanics Ferenc képviselő urat.  

A mai napirenden egy napirendi pontot állapítottam meg, a tervezett napirendi pont a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló számú 
törvényjavaslat, a módosító javaslatok benyújtásáról a Házszabály 102. § (1) bekezdése 
szerinti eljárásban.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 
megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a 
napirendi pont megtárgyalását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom a 
jegyzőkönyv számára, hogy egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
T/5932. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

Tehát egyetlen rövid napirendi pontunk van: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi 
LIII. törvény módosításáról szóló számú törvényjavaslat megtárgyalása. Emlékeztetem 
képviselőtársaimat, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát bizottságunk 
már február 20-án megtárgyalta, a mai ülésünkön pedig két bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról döntünk. A képviselőtársaim az ülés kezdete előtt kézhez kapták mindkét 
módosító javaslatot, így tehát az első két módosító javaslatról van szó, ezt egy-egy mondatban 
röviden összefoglalom. 

Az első módosító javaslat hátterében az áll, hogy az alkotmányügyi bizottság által 
március 5-én benyújtott módosító javaslat négy eljárás esetében irányozza elő az eljárási 
határidő csökkentését, ami csak részleges támogatást kapott az érintett ágazatok képviselőitől. 
Az általunk ma benyújtandó módosító javaslat a közlekedési hatósági engedélyezési eljárás és 
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárás ügyintézési határidejét 
csökkentené 30 napra.  

A másik módosító javaslatra pedig az alábbiak miatt került sor. Mivel a 
törvényjavaslat célja az európai uniós projektek, különösen a nemzeti stratégiai 
referenciakeret fejlesztési forrásai kifizetésének a felgyorsítása, illetve a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások gyorsítása és egyszerűsítése, ezért indokolttá 
válik ezzel összefüggésben a közbeszerzésekről szóló törvény ezen rendelkezéseinek 
megfelelő módosítása.  

Tehát ez röviden a két módosító javaslat benyújtásának az indoka. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy van-e hozzáfűznivalója.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Először is elnézést kérek a késésemért, másrészt pedig csak szeretném megerősíteni, hogy 
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valóban az alkotmányügyi bizottság által beterjesztett javaslatot nem tudtuk támogatni, mivel 
az egy csomagban került beadásra mind a négy tevékenység vonatkozásában. Ezért hiába 
támogatták a villamosenergia-ipari építésügyi tevékenységgel és a közlekedéssel összefüggő 
hatósági engedélyezések lerövidítését a tárcák, így a csomag miatt nemet kellett mondanunk, 
hiszen főleg a villamosenergia-hálózat hozzáférési feltételeivel kapcsolatos szabályozás uniós 
eljárás alá esik, tehát ott nem alkalmazható. Így most örömmel támogatjuk, hogy a két 
területen gyorsítás történik.  

Még kiemelném a környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló szabályozást is, 
ugyanabban a szellemben, ahogy Turi-Kovács képviselő úr kérte, hogy differenciáltan 
kezeljük. Tehát van, ahol az eljáró kormányrendelet 45 napot határoz meg, tehát akkor az 
rövidebb, mint az egyébként egységes 60 nap, ugyanakkor, ahol pedig szükséges, az eljárási 
időre 60 napot biztosít. Úgyhogy támogatjuk ezt a javaslatot. Ezzel kapcsolatban kormány-
előterjesztés készül, és ilyen értelemben kormányálláspontot tudok képviselni, annak 
szellemével, tartalmával megegyezik. A másik módosító indítvány azonban nem volt ismert 
számunkra, tehát ott nincs kialakult álláspont.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát, akinek esetleg kérdése, véleménye 

van, most elmondhatja. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, a vitát lezárom. 
Tehát két javaslatról kell döntenünk. Hallottuk előbb, hogy az első módosító javaslat, 

a T/5932. számú törvényjavaslatban a javaslat 1. §-ának módosító javaslatát a kormány 
támogatja, erről szavazunk. Ki támogatja a képviselőtársaim közül a bizottsági módosító 
javaslatot? Kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

A másik javaslat szerint a 3. § egészül ki egy közbeszerzéssel kapcsolatban, amit 
államtitkár úr is említett, ebben még nincs kormány-állásfoglalás, nekünk viszont határozott 
állásfoglalásunk van, mi ezt szeretnénk benyújtani. Tehát kérdezem képviselőtársaimat, ki 
támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság, 
köszönöm szépen. 

Szeretném megköszönni államtitkár úrnak a hathatós közreműködését, és tájékoztatom 
a képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő ülésére 2012. április 2-án, hétfőn 
11.30-tól kerül sor, ugyancsak itt, a Parlament, főemelet 61. számú termében. Három tervezett 
napirendi pontunk van, első az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak 
megvitatása, második a Házszabályról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak 
megvitatása és végül pedig aktuális helyzetfelmérés az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról, Völner Pál államtitkár urat fogjuk meghallgatni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Meg kell állapítanom, hogy ma nagyon hatékony volt a 
bizottságunk, ilyen rövid idő alatt két önálló módosító javaslatot benyújtottunk a törvények 
jobbítása érdekében.  

Köszönöm szépen a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 49 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


