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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
módosításáról szóló, T/16019/29. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/16019/30-31. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 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 
irányító miniszter, a határőrség országos parancsnoka, az országos rendőrfőkapitány, valamint 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója részvételével – Légiközlekedés 
Védelmi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre." 
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Indokolás: Lásd a T/16019/30. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 32. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "32. § Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi 
XXXIX. törvény mellékletének [a „Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami 
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.” alcím alatti felsorolásából a „Budapest Airport Rt. 
25% + 1 szavazat” szövegrész,] a „Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és 
közlekedési miniszter” alcím alatti felsorolásából az „Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt. 25% + 
1 szavazat” szövegrész[, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi 
költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról rendelkező 2002. évi 
XXIII. törvény 35. §-ának (2) bekezdése és 3. számú mellékletének e szövegrészeket 
megállapító rendelkezése] hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/16019/31. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 20. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
 
 
 


