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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei 
2013. évi módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12783. szám)  
(Általános vita) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

 
Dr. Völner Pál nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár   
Kiss Attila nemzetközi referens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel - miszerint Pintér képviselő úr helyettesíti 
Gruber Attilát, Kalmár képviselő úr Vejkey Imrét, jómagam Nagy Gábor Tamás alelnök urat - 
a bizottságunk határozatképes.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen elküldött napirendi 
javaslathoz van-e kiegészítenivaló. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei 
2013. évi módosításának kihirdetéséről szóló T/12783. számú törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmassága 

A mai napirendünkön először egy nemzetközi szerződés, a nemzetközi vasúti 
árufuvarozásról szóló megállapodás és mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről 
szóló T/12783. számú törvényjavaslat szerepel. A minisztérium nevében nagy tisztelettel 
köszöntöm Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár urat és kollegáját, az én 
feljegyzésem szerint Kiss Attila nemzetközi referens urat. Üdvözlöm önöket. (Dr. Gruber 
Attila megérkezik az ülésre.)  

Államtitkár úr, egy rövid kiegészítést kérnénk szépen a törvényjavaslathoz. Előre is 
jelzem, hogy előadót kell állítanunk. Az általános vita ma lesz a plenáris ülésen, a 
határozathozatal követő 1. napirendi pontként. (Csóti György jelentkezik.) Látok már 
jelentkezőt. Köszönöm szépen. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló 
megállapodás melléklete módosult az idei évben is, tehát ez a 2013. évi módosításokkal 
kapcsolatos módosító javaslatunk. A 2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekről 
előírja, hogy ezt törvényi szinten kell mint nemzetközi szerződést módosítani. 

A lényege a módosításnak, hogy a nemzetközi árufuvarozásban részt vevő, 
Magyarországon működő vasúti társaságok a jövőben egyszerűbben tudják alkalmazni a 
megállapodásban foglaltakat az áruk közvetlen nemzetközi forgalmában és a fuvarozásaik 
tekintetében. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a bizottság támogassa ezt a módosítást.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kérdés, vélemény van-e az 

elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs jelzés.)  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/12783. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Előadót is kellene állítanunk. (Csóti György jelentkezik.) Csóti képviselő úr jelezte, 
hogy ő szívesen elmondja a bizottság véleményét. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja 
ebben képviselő urat. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. További szép 
napot kívánok! 
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Egyebek 

A 2. napirendi pontunkban röviden tájékoztatnám a tisztelt bizottságot, hogy holnap 
10 órakor a bizottság üléstermében lesz egy szavazásunk, ezt követően pedig a keleti 
partnerségi csúcstalálkozó kilátásairól lesz egy előzetes tájékoztató Takács Szabolcs 
biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár úrtól.  

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a költségvetésről szóló 
törvényjavaslathoz, amennyiben a bizottságunkat érintő módosító javaslat fog érkezni, akkor 
november 5-én, kedden kell majd ülést tartanunk a költségvetés módosítóiról. Ezt azért is 
szeretném jelezni, hogy úgy tervezzék képviselőtársaim az 5-ét, hogy ott költségvetési 
módosító javaslatokról kell szavaznunk. 

További kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, köszönöm a bizottság tagjainak a részvételt. További szép napot kívánok! 
A bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


