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Napirendi javaslat 

1. A Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt 
Jegyzőkönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018. évi módosításai 
kihirdetéséről és a Bernben, 1980. május 9-én kelt. Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án 
kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10515. szám)  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok!  

Bejelentem a helyettesítéseket: Csenger-Zalán Zsolt helyettesíti Bartos Mónikát, 
Németh Zsolt Balla Mihályt. Megállapítom a határozatképességet. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm, hogy a rövid bizottsági ülésre összegyűltünk. Nem 
lesz hosszú, de van egy olyan javaslat, amelyet meg kell tárgyalnunk mindenképpen.  

Megküldtem a napirendet. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. 
június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018. 
évi módosításai kihirdetéséről és a Bernben, 1980. május 9-én kelt. 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
2006. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló T/10515. számú 
törvényjavaslat  

A napirendi pontunk a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról 
Vilniusban elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Köszöntöm az ITM képviseletében Bárány Mihály 
helyettes államtitkár urat és Simon Roland osztályvezető urat.  

Tisztelt Bizottság! Először is döntenünk kell a részletes vita lefolytatásáról. 
Javaslom, hogy a bizottság folytassa le a részletes vitát. Erről szavaznunk kell. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 

A részletes vita első szakaszát megnyitom. Köszöntöm az előterjesztés 
képviseletében a már említett urakat, és azt javasolnám tisztelettel, hogy röviden 
ismertessék a törvényjavaslattal kapcsolatos helyzetet. Parancsoljanak!  

Bárány Mihály kiegészítése 

BÁRÁNY MIHÁLY helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium), előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót, 
nagyon röviden, nem szeretnénk húzni az időt. Az általános vita a parlamentben már 
lefolytatásra került, módosító indítványok nem érkeztek. Röviden magához a COTIF 
jelentőségéhez talán annyit szeretnék hozzátenni, hogy azonkívül, hogy 50 állam 
vasútjogi, áruszállítási, személyszállítási, illetve vasútbiztonsági paramétereit hangolja 
össze, ezáltal lehetővé teszi, hogy a vasúti hálózatok összekapcsolásra, csatlakozásra 
kerüljenek. Ezenkívül a COTIF számos nemzetközi regionális vasúti és egyéb 
szervezettel tart fenn szoros kapcsolatot, ezáltal még inkább kiterjeszti a 
vasúthálózatok nemzetközi összekapcsolódásának a lehetőségét. Továbbá a 
tagállamokon kívüli más országokkal is együttműködési szerződéseket köt, így például 
Kínával, vagy akár az Öböl-menti államokkal, amivel szintén jelentősen hozzájárul a 
mobilitás, a nemzetközi vasúthálózatok, a transzeurópai, transzázsiai 
vasútvonalrendszerek, -hálózatok összekapcsolódásához. 

Maga a módosítás, vagyis maga a COTIF, amely maga az egyezmény, két részből 
áll. Az egyik magára a szervezetre, a COTIF-ra vonatkozó működési szabályokat 
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tartalmazza, valamint 7 függelékből áll, amelyek különböző területekre terjednek ki. 
Vasútjog, áruszállítás, utasszállítás, veszélyes hulladékok szállítása, vasút-
infrastruktúra üzemeltetése, a közlekedő szerelvények biztonsági előírásai és egyéb, 
például a határátlépési szabályokra stb. terjed ki. (Balla Mihály megérkezik az 
ülésterembe.) 

Magában az egyezményben egy fontos módosításra került sor. Eddig úgy 
működött, a COTIF közgyűlése által hozott módosító javaslatok, függelékek eddig úgy 
léptek hatályba, hogy a tagállamok 50 százalékának jóvá kellett hagynia, át kellett 
ültetnie a nemzetközi jogrendjébe, és ezt követően egy év múlva lépett hatályba. Ez a 
gyakorlatban egy nagyon lassú folyamat, nagyon lassan került végrehajtásra. A COTIF 
közgyűlése most úgy döntött, hogy úgy szeretné módosítani a szabályokat, hogy 36 
hónap határidővel. A főtitkár értesíti a tagországokat, és ezt követően azon 
tagállamokra, amelyek nem jeleznek vissza, hogy ők nem fogadják el a módosító 
javaslatot, azon tagállamokra ez érvényessé válik.  

A függelékek közül a B. függelék módosítására csak azért kerül sor most a 
törvényjavaslatban, mert fordításbeli, nyelvhelyességi problémák kerültek 
megállapításra. Tartalmi módosításokra pedig az E., a G., az F. és a H. függelékben 
kerül sor, itt is az egyeztetés, a vita során csak nyelvhelyességi és jogtechnikai 
módosításokra érkezett javaslat, amivel mi az előterjesztők részéről egyetértünk. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek kérdése? 
(Jelzésre:) Gurmai képviselő asszony!  

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Bocsánat, megpróbáltam hegyezni a fülemet, azt 

jelezte, hogy korábban egy évnek kellett eltelnie, mire életbe lépett, és most pedig azt 
mondja, hogy 36 hónap, ami 3 év. Akkor ezt egy picit tisztázzuk! Köszönöm.  

 
BÁRÁNY MIHÁLY helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium), előterjesztő: Korábban ez úgy történt, hogy maga a közgyűlés 
megvitatta, ezt követően a főtitkár értesítette a tagállamokat, és a tagállamok 50 
százalékának el kellett ezt fogadnia, át kellett ültetnie a nemzetközi jogrendjébe, és ezt 
követően egy év múlva lépett hatályba. Most ezt az 50 százalékot, tehát hogy a 
tagállamok 50 százalékának el kell fogadnia, ezt szeretnénk kiküszöbölni, azzal, hogy 
36 hónap múlva mindenképpen hatályba lép, kivéve azokat a tagállamokat, akik 
visszajeleznek, hogy ők nem fogadják el.  

 
ELNÖK: Világos, képviselő asszony? 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Abszolút. Köszönöm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Amennyiben nincs több felvetés (Nincs jelentkező.), tisztelt bizottság, 
először kérdezem a bizottságot, elfogadja-e, hogy a törvényjavaslat megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Ki támogatja ezt? 
(Szavazás.) Egyhangú. Ezzel a vita első szakaszát lezárom.  

Mint értesülhettek róla, a bizottság kormánypárti tagjai javaslatot tettek 
módosítási szándék megfogalmazására, ezzel kapcsolatban az előterjesztő kifejtette a 
támogató álláspontját, s ha jól értjük, ezek technikainak minősíthetők kivétel nélkül, 
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de azért még egyszer fölteszem a kérdést az előterjesztőnek, hogy támogatja-e a 
módosítási szándékot. (Mesterházy Attila megérkezik az ülésterembe.)  

 
BÁRÁNY MIHÁLY helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium), előterjesztő: Az előterjesztő részéről támogatjuk. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs több 

hozzászólás, képviselőtársaim, akkor fölteszem szavazásra. Támogatja-e a bizottság a 
módosítójavaslat-tervezetet? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Megállapítom, hogy a 
bizottság ezt is elfogadta. 

Végül szavaznunk kell a részletes vita lezárásáról. (Bartos Mónika megérkezik 
az ülésterembe.) Mire minden képviselőtársunk megérkezik, sor kerül erre is. 
(Derültség.) Tehát a részletes vita lezárását ki támogatja? (Szavazás.) Ez már teljes 
egyhangúsággal történt. 

Szavaznunk kell végül a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról. 
Ezt ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pontot lezárjuk, vendégeinknek köszönjük 
szépen, hogy megjelentek. (Az előterjesztő képviselői távoznak az ülésteremből.)  

Egyebek 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy nagyköveti meghallgatásokra fog sor kerülni a 
közeljövőben, de egyelőre még nem tudjuk, hogy június 2-án vagy június 8-án. Ez 
annak függvénye, hogy hogyan tudnak landolni a jelöltek, erről viszont tájékoztatást 
fog majd nyújtani a titkárság.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Van-e bárkinek egyebe, amit szeretne fölvetni, kérdezni? 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, akkor az ülést berekesztem. Köszönöm 
szépen a megjelenést. Viszontlátásra!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc)  

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


