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Napirendi javaslat  
 

1. A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló európai megállapodáshoz (ADN) csatolt szabályzat 
kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törv.j. nemzetk. szerződésről 
(T/3401. szám)  
(Általános vita) 

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló európai megállapodás 
(ADR) „A” és „B” melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. 
szerződésről (T/3402. szám)  
(Általános vita) 

3. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv C függeléke 2011. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/3403. szám)  
(Általános vita) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)  
Dr. Braun Márton (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
 

Jelenlévők 
 
Csuhay Marianna szakreferens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdjük a munkánkat, határozatképesek vagyunk a helyettesítésekre való 
figyelemmel. Pintér képviselő úr helyettesíti Braun Mártont, Kalmár képviselő úr Vejkey 
Imrét, jómagam pedig Nagy Gábor Tamás képviselőtársunkat, Szabó képviselő úr pedig 
Kovács alelnök urat. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Írásban előzetesen megkapták a 
mai napirendi javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a mai napirendünkhöz kérdés, 
vélemény, kiegészítés van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló európai megállapodáshoz (ADN) csatolt szabályzat kihirdetéséről és 
belföldi alkalmazásáról szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/3401. szám) 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló európai megállapodás 
(ADR) „A” és „B” melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/3402. 
szám) 

A három napirendi pontunkhoz, mind a három témában köszöntöm Völner Pál 
államtitkár urat és Csuhay Marianna szakreferenst. Tehát a mai napon kerülne általános vitára 
a T/3401. számú és a T/3402. számú törvényjavaslat, így javaslom, hogy a bizottság e két 
törvényjavaslatról egyben folytassa le a vitát és majd külön-külön szavazzunk. 

Államtitkár úr, öné a szó! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A szokásos nemzetközi szerződések hazai joggyakorlatba való 
átültetéséről van szó, úgyhogy kérem, hogy a bizottság támogassa a nemzetközi 
megállapodások kihirdetését. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e a két 

törvényjavaslattal kapcsolatban. Mind a kettő a Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról, 
illetve közúti és vízi szállításáról szól. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/3401. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. 

Ki támogatja a T/3402. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) A bizottság ezt is 
egyhangúlag támogatta. 

Előadót kell állítanunk. Ma lesz az általános vita. Célszerű lenne, ha egy személy 
ismertetné a két törvényjavaslatot a bizottság nevében. Ki az, aki vállalkozó szellemmel 
mutatkozik ez iránt? (Dr. Gruber Attila jelentkezik.) Mivel szállításról van szó, most nem 
repülünk, hanem vízi közlekedés, ezért úgy gondoltuk, hogy Gruber képviselőtársunk, aki 
aktívan jelentkezik ilyen témákban. Ki támogatja Gruber képviselő urat, hogy az adott 
témákban elmondja a bizottság álláspontját? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag 
támogattuk. 

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv C függeléke 2011. évi módosításokkal és 
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kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törv.j. 
nemzetk. szerződésről (T/3403. szám) 

A harmadik napirendi pontunk a nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény 
módosításáról szóló jegyzőkönyv C függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló T/3403. számú törvényjavaslat 
általános vitája. Államtitkár úr, egy rövid kiegészítést kérnénk! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A szokásos módosítások átvezetéséről és a hazai jogrendbe való beemeléséről van szó 
ismét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e 

kérdés, vélemény. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
támogatja a T/3403. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a mai általános vita 
idején ki ismertetné a bizottság véleményét. (Csenger-Zalán Zsolt jelentkezik.) Csenger-Zalán 
képviselő úr jelentkezett. Ki támogatja ebben képviselő urat? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a képviselő urat a bizottsági 
feladatkörének elvégzésében. 

Köszönjük szépen államtitkár úrnak és szakreferens asszonynak, hogy velünk voltak. 
További szép napot kívánunk! 

Egyebek 

Az egyebek. A következő ülésünk várható időpontja jövő hétfő, 11.30 óra, feltehetően 
nemzetközi szerződések lesznek, holnap a bizottságunk delegációja Bukarestbe utazik a 
reggeli órákban. Bízom benne, hogy a jövő héten erről egy rövid összefoglalót tudunk adni, 
kétnapos utunk lesz Bukarestbe. 

Az egyebek között még az ENSZ BT nem állandó tagság érdekében folytatott 
tárgyalással kapcsolatos feladataink miatt holnap 12 órakor a Delegációs teremben lenne 
megbeszélés. A szükséges háttéranyagokat a titkárságon keresztül mindenki e-mailben 
megkapta, illetve kérem, hogy olvassák át és amennyiben részt tudnak venni ezen a holnapi 
találkozón, legyenek ott. 

További kérdés, vélemény, kiegészítés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm 
szépen a munkát, a mai ülésünket bezárom. További szép napot kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc)  
  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


