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   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Honvédelmi bizottságának 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő      a j á n l á s a 
 

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 
T/16019. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/16019/20. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, 
Honvédelmi bizottsága valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) megvitatta a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a 
továbbiakban: Lt.) módosításáról szóló, T/16019. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/16019/21-26. számú módosító javaslatokat. 
 
 A Költségvetési bizottság ülésén kormány álláspont hiányában az előterjesztői 
állásfoglalást tartalmazza az ajánlás. 
 
 A Honvédelmi bizottság a feladatkörét érintő módosító javaslat hiányában az ajánlást 
nem tárgyalta. 
 

1.  Vári Gyula képviselő – kapcsolódva a T/16019/7. számú módosító indítványához 
(T/16019/20. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában az Lt. 3/C. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Lt. a „Hatósági jogkör” címet követően a következő 3/C. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(4) A légiközlekedési hatóság a polgári légiközlekedés védelmének szabályait 
megállapító kormányrendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében – nemzetközi 
szerződésben foglaltakkal összhangban – a 67. § (1) bekezdésben foglalt szervezetekre és 
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személyekre, illetve ezek meghatározott körére vonatkozóan nemzeti légiközlekedés védelmi 
határozatot bocsáthat ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/16019/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Vári Gyula képviselő – kapcsolódva a T/16019/6. számú módosító indítványához 
(T/16019/20. számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 18. § (3) bekezdésében az Lt. 65. 
§ (6)-(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az Lt. 65. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(6) A polgári kivizsgáló szerv az (5) bekezdésben meghatározott adatbázisban tárolja 
továbbá a légiközlekedési hatóság által összegyűjtött, értékelt, a légiközlekedés biztonságát 
veszélyeztető, külön jogszabályban meghatározott légiközlekedés védelmi jellegű 
eseményekre vonatkozó adatokat is, az Európai Unió tagállamai közötti és a nemzetközi 
szerződésben előírt [tagállamok közötti] adatcseréhez szükséges mértékben. 
 
 (7) A polgári kivizsgáló szerv az (5) és (6) bekezdésben rögzített adatokat saját 
adatbázisában tárolja és azokat személyazonosításra alkalmatlan módon az Európai Bizottság 
és az Európai Unió tagállamai [tagállamok] rendelkezésére bocsátja, illetve teljesíti az egyéb 
nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeket. Ezen adatbázisban rögzített adatok csak az e 
törvényben meghatározott célokra használhatók fel." 
 

Indokolás: Lásd a T/16019/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Vári Gyula képviselő – kapcsolódva Herényi Károly képviselő T/16019/18. számú 
módosító indítványához (T/16019/20. számú ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 19. §-
ában az Lt. 65/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /19. § Az Lt. 65/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az illetékes kivizsgáló szerv vezetője a légiközlekedési baleset, illetve 
repülőesemény vizsgálatára szakmai bizottságot alakít és küld ki. [Nem súlyos] Súlyosnak 
nem minősülő repülőesemény, illetve rendellenesség esetén – ha az eset jellege megengedi – 
elegendő szakmai kivizsgáló kijelölése." 
 

Indokolás: Lásd a T/16019/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

4.    Vári Gyula és dr. Gál Zoltán képviselők – kapcsolódva Márton Attila képviselő 
T/16019/12. számú módosító indítványához (T/16019/20. számú ajánlás 15. pontja) - a 
törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében az Lt. 67. § (4)-(5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /(2) Az Lt. 67. §-ának (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A tárgyévet megelőző három év statisztikai adatai alapján számított átlag szerint 
az évente 250 000 utasszám feletti forgalmat bonyolító nemzetközi kereskedelmi repülőtér 
[üzemben tartója] üzembentartója a légiközlekedési hatóságnak biztonsági felügyeleti díjat 
köteles fizetni. A biztonsági felügyeleti díj éves mértéke – a forgalmi statisztika szerinti 
utasszám [alapján] szorozva 15 euró centtel, [– utasonként 25 forint - de maximum évi 160 
millió forint -] melyet negyedéves részletekben, az adott negyedév forgalmi statisztikai adatai 
alapján a negyedévet követő hónap huszadik munkanapjáig forintban kell a légiközlekedési 
hatóság számlájára átutalni. [A maximumként megállapított díj összege 2006-tól 
kezdődően a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos fogyasztói árindex 
mértékével évente automatikusan növekszik.] Az átszámítás alapja a negyedév utolsó 
munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által megállapított deviza közi árfolyam. 
 
 (5) A biztonsági felügyeleti díjat a légiközlekedési hatóság csak a légiközlekedés 
védelmével kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben használhatja fel. A 
felügyeleti díj egyharmad részének felhasználásáról az Országos Rendőr-főkapitányság, 
Rendészeti Biztonsági Szolgálatának Repülőtéri Biztonsági Szolgálata dönt. A biztonsági díj 
ezen részét kizárólag a Rendőrség és a légi közlekedés védelmében vele együttműködő 
hatóságok légi közlekedés védelmével összefüggő fejlesztési, beszerzési és létszámbővítési 
céljaikra használhatók fel." 
 

Indokolás: Lásd a T/16019/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Vári Gyula és dr. Gál Zoltán képviselők – kapcsolódva Márton Attila képviselő 
T/16019/12. számú módosító indítványához (T/16019/20. számú ajánlás 15. pontja) - a 
törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében az Lt. 67. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /(2) Az Lt. 67. §-ának (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A légiközlekedés védelme érdekében – külön jogszabályban meghatározott 
körben és eljárási rend szerint – azokat a munkavállalókat, [illetve eseti munkavégzés 
céljából a repülőtér nyilvánosság számára hozzá nem férhető zárt területére kíséret 
nélkül belépő személyeket az illetékes szervek az érintettek tudomásával, törvényben 
meghatározott módon ellenőrzik] akik a repülőtér repülőgép-forgalmi, illetőleg annak 
szigorított biztonsági területén végzik tevékenységüket – az illetékes hatóságok az érintettek 
tudomásával törvényben meghatározott módon – így különösen a nyilvántartásokban –
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ellenőrzik. Az ellenőrzés megkezdéséhez a munkavállaló erkölcsi bizonyítványt köteles 
benyújtani a bizottsági ellenőrzés lefolytatására jogosult hatóságnál." 
 

Indokolás: Lásd a T/16019/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Dr. Józsa István képviselő – kapcsolódva Szalay Gábor képviselő T/16019/16. 
számú módosító indítványához (T/16019/20. számú ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 23. 
§-ában az Lt. 68. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /23. § Az Lt. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A Kormány – a miniszter, a légügyi főigazgató, a belügyminiszter, a honvédelmi 
miniszter, a külügyminiszter, a pénzügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat 
[felügyelő tárca nélküli] irányító miniszter, a [H]határőrség országos parancsnoka, az 
országos rendőrfőkapitány, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója részvételével – Légiközlekedés Védelmi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) 
hoz létre." 
 

Indokolás: Lásd a T/16019/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 8. 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Keleti György s.k., 
a Honvédelmi bizottság elnöke 

 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  
 bizottság elnöke 


