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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), 
Környezetvédelmi bizottsága, Önkormányzati bizottsága, valamint Területfejlesztési bizottsága 
megvitatta a vasúti közlekedésről szóló, T/17796. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/17796/4-52. számú módosító javaslatokat. 
 

A T/17796/4/1., 4/5., 6., 9., 10., 11/1., 11/2. 12., 14., 17., 29/2., 36., 39., 42., 44., 
49/3., 49/10., 51/1. számú módosító javaslatokat az előterjesztőik visszavonták, ezért azokat 
az ajánlás nem tartalmazza. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
2. § (1) bekezdés 3. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 

/(1) Általános fogalmak:/ 
  

„3. szervezet: [a jogi személy, és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság] a részvénytársaság.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/48. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
2. § (2) bekezdés 16. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
/(2) Vasúti tevékenységek, szolgáltatások:/ 
 
„16. elővárosi közforgalmú vasúti szolgáltatás: [egy város és agglomerációja 

területén, valamint] a város és vonzáskörzete között végzett közforgalmú vasúti szolgáltatás, 
kivéve a 16. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeket;” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/47. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
2. § (3) bekezdés 3. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 

/(3) Vasúti szervezetek:/ 
 

„3. vállalkozó vasúti társaság: működési engedélye alapján vállalkozó vasúti 
tevékenységet végző társaság, amely nem lát el pályavasúti tevékenységet;” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/46. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
2. § (3) bekezdés 6. pontjának a következő módosítását javasolja: 
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/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 

/(3) Vasúti szervezetek:/ 
 

„6. országos közforgalmú vasúti társaság: az a vállalkozó vasúti társaság, amely – 
működési engedélye alapján – az országos közforgalmú vasúti szolgáltatást nyújt, és emellett 
elővárosi, nemzetközi vasúti személyszállítási vagy nemzetközi vasúti árutovábbítási 
tevékenységet folytathat; 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/45. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Gazda László és Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdés 3. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § E törvény alkalmazásában/ 
 
/(4) Vasúti pályák, vasúti létesítmények, vasúti pályahálózatok:/ 

 
„3. vasúti üzemi létesítmény: a vasúti közlekedés lebonyolításához szükséges ingatlan 

(épület, illetve építmény, az alatta levő földterülettel együtt), amely nélkül a vasúti közlekedési 
tevékenység nem vagy csak jelentős nehézség árán lenne folytatható (pl. forgalmi épület, javító 
pályaudvar, vasútállomás és megállóhely, vasúti felvételi épület közvetlenül az áruforgalom és 
a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló része, az utastájékoztató 
berendezés), valamint a különböző nyomtávolságú pályákon végzett vasúti árufuvarozás esetén 
a nyomtáv-váltást szolgáló berendezések és építmények (áruátrakó berendezések, árulefejtő 
berendezések), kivéve a vasúti pályát és tartozékait;” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 



 5

6. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
3. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

/Állami feladatok/ 
 

„3. § (1) Az Országgyűlés feladata: 
 
a) a nemzeti közlekedés hosszú távú koncepciójának meghatározása, 
b) a közszolgáltatás körének és mértékének meghatározása, 
c) a költségvetési törvényben a közszolgáltatás ellenértékének biztosítása,  
d) a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeinek és a szerződéskötés eljárási 

szabályainak meghatározása. 
 
[(1)] (2) A Kormány feladata: 
a) a vasúti közlekedéspolitikára, valamint a vasúti közlekedés fejlesztésére vonatkozó – 

az esélyegyenlőséget biztosító társadalompolitikai szempontok, az épített és természeti 
környezet, továbbá az emberi egészség védelmével összehangolt, a fejlett információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazására alapozott – koncepció [jóváhagyása] 
Országgyűlés elé terjesztése, a vasúti közszolgáltatás fejlesztése, 

b) a vasúti közlekedéssel összefüggő nemzeti érdekek érvényesítése és kötelezettségek 
teljesítése nemzetközi kapcsolatokban,  

c) az országos vasúti törzshálózati pályák körének meghatározására vonatkozó javaslat 
elkészítése,  

d) a vasúti mellékvonalak meghatározására vonatkozó javaslat elkészítése, 
e) a honvédelemmel, a polgári védelemmel és a katasztrófa-elhárítással összefüggő 

vasúti feladatok ellátása. 
 
[(2)] (3) A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata: 
a) a vasúti közlekedéspolitika és vasúti fejlesztési koncepció előkészítése, a jóváhagyott 

vasúti közlekedéspolitika és vasúti fejlesztési koncepció végrehajtásának szervezése,  
b) a vasúti közlekedés igazgatási és hatósági feladatainak ellátása,  
c) az országos jelentőségű vasúti pályák és a vasúti közlekedés fejlesztésére vonatkozó 

koncepció végrehajtásának szervezése,  
d) az országos vasúti pályahálózat – gazdasági társaságok útján történő – működtetése 

és fenntartása, e célból egyszemélyes állami tulajdonban levő gazdasági társaság, mint 
pályavasúti társaság alapítása vagy kijelölése,  

e) az integrált vasúti társaság által működtetett országos vasúti pályahálózat 
kapacitásának elosztását valamint a hálózat-hozzáférési díj megállapítását végző szervezet 
működésének biztosítása,  

f) a vasútbiztonság fenntartása és fejlesztése érdekében nyílt és megkülönböztetéstől 
mentes, rendszerszintű megközelítésű vasútbiztonsági szabályrendszer meghatározása és 
érvényesítése, 

g) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 
95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti 
infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 
2001/14/EK irányelv módosításáról szóló 2004. április 29-ei 2004/49/EK parlamenti és tanácsi 
irányelv (a továbbiakban: 2004/49/EK irányelv) 8. cikkének (2) és (4) bekezdésében, továbbá 
32. cikkében előírt értesítés teljesítése,  

h) [a pénzügyminiszterrel egyetértésben] az országos, a térségi és az elővárosi vasúti 
közszolgáltatási kötelezettségnek – a közszolgáltatási menetrend jóváhagyásával történő – 
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megállapítása, a közszolgáltatást végző vasúti társasággal vasúti közszolgáltatási szerződés 
megkötése,  

i) [a pénzügyminiszterrel egyetértésben] az országos, valamint az állami tulajdonú 
vasúti pályát tartalmazó térségi, illetve elővárosi vasúti pályahálózat működtetésének hálózat-
hozzáférési díj bevétellel és a vasúti pályahálózatot működtető pályavasúti társaság egyéb üzleti 
tevékenységéből, illetve a vasúti pályahálózatot működtető integrált vasúti társaság egyéb 
pályavasúti üzleti tevékenységéből eredő bevétellel nem fedezett – indokoltnak elismert – 
költségeinek a központi költségvetésből történő megtérítése, a 26. § és a 28. § (1) bekezdése 
szerinti szerződés alapján,  

j) [a pénzügyminiszterrel egyetértésben] a vállalkozó vasúti társaság közszolgáltatási 
kötelezettségéből eredő bevétellel nem fedezett – indokoltnak elismert – költségeinek a 
központi költségvetésből történő megtérítése, a 27. § szerinti szerződés alapján,   

k) [a pénzügyminiszterrel egyetértésben] a vasúti közszolgáltatás díjához a – külön 
jogszabályban meghatározott kedvezményekből származó – bevételkiesés fogyasztói 
árkiegészítéssel történő ellentételezése. 

 
[(3)] (4) A miniszter az állam nevében a települési önkormányzatokkal, illetőleg azok 

társulásaival a térségi, elővárosi, illetve helyi vasúti közszolgáltatás működtetése tárgyában – 
írásban – együttműködési megállapodást köthet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/43. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
5. § (1) bekezdés e) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A települési önkormányzatok feladatai/ 
 

/5. § (1) A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: 
önkormányzat), valamint önkormányzatok társulásának önként vállalt feladata lehet:/ 

 
„e) a helyi vasúti közszolgáltatás – menetrend jóváhagyásával történő – megállapítása, 

valamint a vasúti társaság közszolgáltatásból eredő, bevétellel nem fedezett –indokolt és 
elismert – költségeinek a település költségvetése és az állami normatív hozzájárulás terhére 
történő finanszírozása a 27. § (8) bekezdés szerinti szerződés alapján [a 27. § (8) bekezdése 
szerinti szerződés megkötése].” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/41. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
6. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Működési engedély/ 
 

„6. § (5) Térségi személyszállításra vonatkozó működési engedély országos vasúti 
pályahálózathoz közvetlenül nem csatlakozó térségi vasúti pályahálózaton végzett 
személyszállítási tevékenységre adható ki, azzal, hogy az engedélynek a vasúthálózat határai 
mellett tartalmaznia kell a csatlakozó szakaszokat is, valamint azt, hogy az engedély 
tulajdonosa a megfelelő műszaki tanúsítványok megszerzését követően jogosult országos 
közforgalmú vasúti hálózat igénybevételére is.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/40. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 6. §-át új (6) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„6. § (6) Az elővárosi, illetve térségi működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság 
az országos vasúti pályahálózatot a működési engedélyében meghatározott legközelebbi vasúti 
csomópontig igénybe veheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/49/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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10. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„7. § (3) Az országos vasúti pályahálózat – amennyiben e törvény eltérően nem 
rendelkezik – vasúti közlekedési tevékenység céljára csak országos működési [engedély 
birtokában] engedéllyel vehető igénybe. Az országos működési engedély önmagában az 
országos vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésre, illetve az 54. § (1) és [a] (3)-(5) 
bekezdései szerinti szolgáltatások igénybevételére nem jogosít.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/49/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11.Tóth Sándor és Podolák György képviselő a törvényjavaslat 8. § (6) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

„(6) Amennyiben a Hivatal megállapítja, hogy a vasúti társaság nem teljesíti a működési 
engedély kiadásának valamely feltételét, a működési engedélyt felfüggeszti.  A felfüggesztés 
hatálya alatt [engedélyköteles] vasúti közlekedési tevékenység nem végezhető. A 
felfüggesztést elrendelő határozat hatályon kívül helyezésének akkor van helye, ha a vasúti 
társaság igazolta, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

12. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
13. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

„[13. § (1) Az országos működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaság 
a szervezeti formájától függetlenül a vállalkozó vasúti tevékenysége vonatkozásában 
önállóan határozza meg az üzleti tervét, ideértve a finanszírozási és befektetési 
programját is. Az üzleti terv összeállításakor törekedni kell a vállalkozó vasúti társaság 
pénzügyi egyensúlyának megteremtésére és az egyéb műszaki, kereskedelmi és pénzügyi 
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igazgatási célok elérésére, valamint e célok megvalósítását lehetővé tevő források 
biztosítására.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/38. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

13. Gazda László és Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 14. §-át új (2) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

/Országos vasúti pályahálózat működtetése/ 
 

„14. § (2) Országos vasúti törzshálózati pályát – a 40. és a 41. §-okban, továbbá a 88. 
§ (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott társaság kivételével – integrált vasúti társaság 
nem működtethet.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 46. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/4/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

14. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A HELYI KÖZFORGALMÚ VASÚTI KÖZLEKEDÉS/ 
 
„16. § (1) Helyi közforgalmú vasúti társaság  
a) a közúti vasút (villamos), a helyi érdekű vasút és a különleges vasút pályájának 

működtetésére, és 
b) az a) pont szerinti vasúti pályákon közforgalmú személyszállításra 
jogosult. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/37. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Önkormányzati biz. ülésén  
egyetért, a Gazdasági biz. ülésén és a a Területfejlesztési biz. 
ülésén nem ért egyet

 
 
 

15. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 21. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„21. § (3) A szolgáltató a menetrendet csak a többi szervezet véleményének 
feltüntetésével nyújthatja be a miniszternek, illetve az önkormányzatnak. A megrendelő a 
közúti személyszállítás menetrendjét kizárólag a vasúti menetrend elfogadását követően 
hagyhatja jóvá.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/35. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

16. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az állam és a vasúti társaságok közötti szerződések/ 
 
„25. § (1) Az állam az országos, a térségi, illetve az elővárosi vasúti pályahálózatot 

működtető vasúti társasággal, 
a) az állami tulajdonban lévő vasúti pályák kezelésére (a továbbiakban: vagyonkezelési 

szerződés), továbbá 
b) az országos, valamint az állami tulajdonban lévő vasúti pályát tartalmazó térségi, 

illetve elővárosi vasúti pályahálózat működtetésére, valamint 
c) közszolgáltatás nyújtására
szerződést köt.” 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/34. sz. módosító javaslat 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

17. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„27. § (1) A miniszter a vasúti közszolgáltatás biztosítása érdekében – a 
pénzügyminiszter egyetértésével – a vasúti személyszállítást végző vasúti társasággal vasúti 
közszolgáltatási szerződést köthet. A vasúti közszolgáltatási szerződésben vasúti 
közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének feltételeit és módját, valamint a költségvetési 
támogatás vagy költségtérítés folyósításának módját, mértékét és ütemezését rögzíteni kell.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 18., 23., 31. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/4. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

18. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 27. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„27. § (4) A közszolgáltatási menetrendnek a miniszter által történő jóváhagyásával és 
az ellentételezési mérték megállapításával a vállalkozó vasúti társaság köteles a 
közszolgáltatási menetrendben rögzített teljesítményeket, a minőségi követelmények szerint a 
meghirdetett hatósági ár, valamint a költségvetési támogatás vagy költségtérítés ellenében 
ellátni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 23., 31. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/5. sz. módosító javaslat 

indokolását. 



 12

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

19. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 27. § (6) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 

„27. § [(6) A vállalkozó vasúti társaság a minisztertől kérheti, hogy egyes 
vonalakon a vasúti menetrendben meghatározott teljesítményt vonatok helyett közúti 
jármű (autóbusz) alkalmazásával teljesíthesse abban az esetben, ha a megoldás a 
vállalkozó vasúti társaság számára megtakarítást eredményez. Az ilyen szolgáltatást a 
vállalkozó vasúti társaság – ha megfelel az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi 
személyszállításra vonatkozó külön jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeknek 
is – kizárólag a vasúti személyszállításra külön jogszabályban megállapított díj 
alkalmazása mellett és – az érintett települések önkormányzatával történő előzetes 
egyeztetés alapján – a külön törvényben meghatározott járati engedéllyel végezheti.] 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

20. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 27. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„27. § (7) Amennyiben a vállalkozó vasúti társaság által végzett közforgalmú 
személyszállítás műszaki okból vasúti járművel nem látható el, a vállalkozó vasúti társaság [a 
(6) bekezdésben meghatározott feltételeket csak abban az esetben köteles teljesíteni, ha 
az autóbusszal végzett tevékenység meghaladja a két hónapot (vonatpótló járat)] köteles 
azt autóbusszal végezni (vonatpótló járat). Az ilyen szolgáltatást a vállalkozó vasúti társaság 
kizárólag a vasúti személyszállításra külön jogszabályban megállapított díj alkalmazása 
mellett köteles végezni. 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/33. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés utolsó 
mondatának az elhagyását javasolja: 
 

„28. § (1) Az állam nevében a miniszter – a pénzügyminiszter egyetértésével – 
szerződésben kötelezettséget vállal országos, valamint az állami tulajdonban lévő vasúti 
pályát tartalmazó térségi, illetve elővárosi vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti 
társaságnak a pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, és a hálózat-hozzáférési 
díjból valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak 
elismert költségei megtérítésére. [E szerződés feltételeit úgy kell meghatározni, hogy a 
vasúti pályahálózat működtetőjét a működtetés költségeinek, illetve a hálózat-
hozzáférési díjak csökkentésére ösztönözze, a vasúti közlekedés biztonságának, illetve a 
szolgáltatások minőségének sérelme nélkül.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd, valamint Tóth Sándor, 
továbbá Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 28. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„28. § (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződést legalább [három] öt naptári 
évre kell megkötni. A szerződést naptári évenként – a benne foglaltak teljesítésének 
értékelésével – felül kell vizsgálni, és – a központi költségvetés benyújtására külön 
törvényben előírt ütemezésnek megfelelő időpontban – szükség szerint módosítani kell.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/24., /50., 51/2. sz. módosító  
javaslat indokolását. 



 14

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

23. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 28. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„28. § (4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott szerződésnek tartalmaznia kell:  
a) a [költségvetési támogatás] költségtérítés mértékét,  
b) a [támogatás] költségtérítés folyósításának jogcímét, ezen belül a vasúti pályára 

vonatkozóan a vasúti pálya és tartozékai fejlesztésének és felújításának fő irányait és pénzügyi 
forrásait,  

c) a [támogatás] költségtérítés folyósításának módját és ütemezését,  
d) a [támogatás] költségtérítés felhasználásának célját,  
e) a szerződéstől eltérő teljesítés jogkövetkezményeit,  
f) a [támogatás] költségtérítés felhasználásával való elszámolás és a felhasználás 

ellenőrzésének szabályait.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 18., 31. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/6. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

24. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat IX. fejezete második alcímének a következő módosítását javasolja: 
 

„A pályavasúti társaság[ok]nak, illetve az integrált vasúti társaságnak a vasúti 
közlekedés biztonságával kapcsolatos jogai és kötelezettségei” 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/27. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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25. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 31. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„31. § (4) A vasutat keresztező vagy megközelítő út, vezeték, légijármű leszálló-
pálya, illetve egyéb építmény (pl. közvilágítás, reklám, közúti jelzőlámpák) nyolcvan 
méteren belüli létesítéséhez, átalakításához vagy megszüntetéséhez, a terep szintjét nyolcvan 
méteren belül megváltoztató földmunka és fásítás, illetve bányászati tevékenység végzéséhez 
– jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a vasúti pályahálózat működtetőjének 
hozzájárulása is szükséges.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 
38. § következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

„38. § [(1)] Az országos vasúti törzshálózati vasúti pálya és mellékvonalai – ha e 
törvény eltérően nem rendelkezik – az állam kizárólagos tulajdonában áll. 

 
[(2) A vasúti mellékvonal az állam, vagy olyan szervezet tulajdonában állhat, 

amelyben az állam legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/32. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 38. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„38. § (1) Az országos vasúti törzshálózati vasúti pálya [– ha e törvény eltérően nem 
rendelkezik –] az állam kizárólagos tulajdonában áll.” 
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Indokolás: Lásd a T/17796/18. sz. módosító javaslat 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

28. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 38. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„38. § (2) A vasúti mellékvonal az állam, vagy olyan szervezet tulajdonában állhat, 
amelyben az állam [legalább] vagy az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyással 
rendelkezik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 43. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„43. § (2) Az ingatlan tulajdonosát (használóját) az ingatlan rendeltetésszerű 
használatának akadályozása miatt az akadályozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti 
meg. Ha a beavatkozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti, vagy jelentős 
mértékben akadályozza, az ingatlan tulajdonosa kezdeményezheti az ingatlan megvásárlását, 
ennek sikertelensége esetén kisajátítását.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/31. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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30. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 

törvényjavaslat 43. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„43. § (3) A vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság – az ingatlan 
tulajdonosának (használójának) kártalanítása mellett – jogosult a vasúti pályán és a vasúti 
pálya közvetlen közelében a szabad kilátást akadályozó, továbbá a vasúti vezetékek 
nyomvonalában lévő növényzet eltávolítására, ha azt a közlekedés biztonsága, üzemzavar 
megelőzése, vagy vezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja. A növényzet 
eltávolítása nem okozhat aránytalan sérelmet az érintett lakosság érdekei, illetve a környezet – 
és természetvédelmi érdekek szempontjából.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

31. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 55. § (5) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A hálózat-hozzáférési díjak megállapítása/ 
 
/(5) A hálózat-hozzáférési díjak meghatározásának elvei:/ 

„a) az 54. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások díját a nyílt hozzáférésű 
vasúti pályahálózat működtetésének, valamint a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztásának a 
külön jogszabály rendelkezései szerint figyelembe vehető költségeinek, illetőleg 
ráfordításainak alapulvételével úgy kell megállapítani, hogy az a szolgáltatás igénybevételéhez 
közvetlenül kapcsolódó költségeket, ráfordításokat és az infrastruktúra üzemeltetéséhez 
nyújtott [állami támogatásokat] költségtérítést tükrözze,” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 18.,23. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/7. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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32. Tóth Sándor és Podolák György, valamint dr. Fónagy János, Arnóth Sándor 
és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 59. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/A Hálózati Üzletszabályzat/ 
 

„59. § (2) A pályavasúti társaság a Hálózati Üzletszabályzatot a vállalkozó vasúti 
társaságokkal, az EGT-államok kapacitás-elosztó szervezeteivel[, valamint az egyéb 
érdekeltekkel] történt egyeztetést követően állapítja meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/13., és a 30. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

33. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 61. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„61. § (7) Amennyiben a pályavasúti társaság a (3) bekezdésben meghatározott 
ajánlattételi kötelezettségének – a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott határidőben – 
nem tesz eleget, vagy a hozzáférésre jogosult a pályavasúti társaságnak a (6) bekezdés 
szerinti eltérő ajánlatát nem fogadja el, a hozzáférésre jogosult a 77. § (1) bekezdése szerint 
[jogvitás] jogorvoslati eljárást kezdeményezhet.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 35., 40., 41., 42. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/26/1. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

34. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 64. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„64. § (3) A VPSZ a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően – az 
integrált vasúti társaságnak és a hozzáférésre jogosultnak 15 napon belül megküldött 
értesítésben – meghatározza  

a) a hozzáférésre jogosult rendelkezésére bocsátható vasúti pályahálózat-kapacitást, 
továbbá 
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b) a hálózat-hozzáférési díjak összegét, valamint 
c) a kínálati menetrendet, amelyben lehetővé teszi, hogy a hozzáférésre jogosult a 

pályahálózat kapacitást a legoptimálisabban használhassa ki.”  
 

Indokolás: Lásd a T/17796/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

35. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 64. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„64. § (6) Amennyiben az integrált vasúti társaság a VPSZ-nek a (3) bekezdés szerinti 
értesítésében foglaltakkal nem ért egyet, a 77. § (1) bekezdése szerint [jogvitás] jogorvoslati 
eljárást kezdeményezheti.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 33., 40., 41.. 42. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/26/1. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

36. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 68. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„68. § (2) A közforgalmú személyszállítási tevékenységet végző vasúti társaság 
munkavállalóját, nyugdíjasát és igényjogosult hozzátartozóikat, továbbá a külön 
jogszabályban meghatározott személyeket utazási és fuvarozási kedvezmény illeti meg. Az 
egyes vasúti társaságok munkavállalóit megillető utazási és fuvarozási kedvezmények 
kölcsönös elismerésére, elszámolásának módjára és a megtérítésére az érintett közforgalmú 
vasúti társaságok megállapodása irányadó. A jelen törvény hatályba lépése előtt a MÁV Rt., a 
MÁV vállalatcsoport és kapcsolódó intézményeinek munkavállalói, nyugdíjasai és 
igényjogosult hozzátartozói által megszerzett vasúti utazási – és fuvarozási kedvezmények a 
kedvezményezetteket e törvény hatályba lépése után is megilletik.” 

 



 20

Indokolás: Lásd a T/17796/29/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

37. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 68. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„68. § (2) A közforgalmú személyszállítási tevékenységet végző, valamint az országos 
vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság munkavállalóját, nyugdíjasát és igényjogosult 
hozzátartozóikat, továbbá a külön jogszabályban meghatározott személyeket utazási és 
fuvarozási kedvezmény illeti meg. Az egyes vasúti társaságok munkavállalóit megillető 
utazási és fuvarozási kedvezmények kölcsönös elismerésére, elszámolásának módjára és a 
megtérítésére az érintett közforgalmú vasúti társaságok megállapodása irányadó.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/49/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

38. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat XIV. fejezete „Magyar Vasúti Hivatal” alcímének és a hozzátartozó 69-
79. §-oknak az elhagyását javasolja: 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat szövegét helytakarékossági okból nem szerepeltetjük.  
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 44., 45. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/28. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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39. Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„69. § (2) A Hivatal részére a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenységéért az 
országos működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok felügyeleti díjat kötelesek fizetni, 
amelynek mértéke a fizetésre kötelezett által az előző évben belföldön fizetett hálózat-
hozzáférési díj [0,4] 0,2 %-a.” 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/52. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

40. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 77. § alcímének a következő módosítását javasolja: 
 

„[Jogvitás] Jogorvoslati eljárás” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 33., 35., 41., 42. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/26/3. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

41. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat 78. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„78. § (1) A [jogvitás] jogorvoslati eljárást kezdeményező ügyfél a kérelemben a 77. 
§ (3)-(4) bekezdésén túl bizonyítási indítványt is előterjeszthet.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 33., 35., 40., 42. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/26/4. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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42. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 

törvényjavaslat 79. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„79. § (1) A Hivatal a [jogvitás] jogorvoslati ügyben hozott határozatában 
a) elutasítja az alaptalan kérelmet, 
b) megállapítja a jogsértés megtörténtét, 
c) kötelezi a jogsértés okozóját a jogszabálynak megfelelő magatartás tanúsítására, 
d) a jövőre nézve módosítja a Hálózati Üzletszabályzat jogszabályba ütköző 

rendelkezését,  
e) a vasúti pályahálózat-kapacitás ellenértékével kapcsolatos jogvita esetén megtiltja a 

jogszerűtlen ellenérték további alkalmazását, egyidejűleg megállapítja a jogszerű árat és 
kötelezheti a vasúti társaságot a jogszerű ár alkalmazására, 

f) a jogsértőt kötelezi az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 33., 35., 40., 41. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/26/5. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

43.Tóth Sándor és Podolák György képviselő a törvényjavaslat 80. § (9) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A közlekedési hatóság feladatai/ 
 
/A közlekedési hatóság feladat- és hatásköre/ 
 
„(9) A közlekedési hatóság a kérelemre indult eljárás megindításáról az ismert 

ügyfeleket és [az érdekelteket] a kérelem beérkezésétől számított [30] 5 napon belül 
értesíti.” 
 
Megjegyzés: Az indítvány elfogadása esetén indokolt az „és” kötőszó elhagyása. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/8. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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44. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 

XIV. fejezete 82. § (8) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

„[(8) A Hivatal a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásával összefüggésben, az 
üzleti jóhírnév vizsgálata körében jogosult a működési engedélyt kérelmező szervezet, 
illetve a vasúti társaság ügyvezetését ellátó személy büntetett előéletére vonatkozó 
különleges adatokat kezelni.]” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 38., 45. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/28. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

45. Dr. Fónagy János, Arnóth Sándor és Németh Szilárd képviselő a 
törvényjavaslat XIV. fejezet 83-84. §-inak és a hozzátartozó alcímek elhagyását javasolja: 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat szövegét helytakarékossági okból nem szerepeltetjük.  

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 38., 44. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/28. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

46. Gazda László és Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 86. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK/ 
 
/Hatálybalépés/ 

 
„(2) A törvény 53. §-a (1) bekezdésének f) pontja és 14. §-ának (2) bekezdése 2007. 

január 1-jén lép hatályba.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 13. számú pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/17796/4/3. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

47. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 87. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„87. § (2) E törvény hatálybalépését megelőzően az országos közforgalmú vasúti 
pályát igénybevevő vasúti társaság működéséhez, valamint a vasúti személyszállításhoz és a 
vasúti árufuvarozáshoz kiadott hatósági engedélyek a bennük megjelölt időpontig, de 
legkésőbb 2007. június 30-áig jogosítanak a tevékenység folytatására.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/49/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

48. Gazda László és Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslatot új 88. §-sal 
javasolja kiegészíteni: 
 

„88. § (1) A kizárólagos állami tulajdonban álló integrált vasúti társaság tekintetében 
2006. december 31-ig megvalósul az egyes vasúti közlekedési tevékenységek jogi 
személyiség szerint történő szétválasztása. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szétválasztással létrejön 
 
a) egy kizárólagos állami tulajdonban álló pályavasúti társaság – a d) pontban 

meghatározott vasúti pályák kivételével – az országos pályahálózat működtetésére; 
 

b) egy kizárólagos állami tulajdonban álló országos közforgalmú vasúti társaság 
vasúti személyszállítási tevékenység végzésére; 

 
c) egy országos közforgalmú árufuvarozási illetve vontatási tevékenységet végző 

vasúti társaság; 
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d) egy többségi állami tulajdonban álló, közforgalmú integrált vasúti társaság a 
Záhony térségében lévő széles nyomtávolságú vasúti pályák és az azok működtetéséhez 
szükséges normál nyomtávolságú vasúti pályák, továbbá az e pályák csatlakozó pályáinak és 
tartozékainak működtetésére, továbbá az eltérő nyomtávolságú hálózatok átjárhatóságának 
biztosítására és a határforgalom lebonyolítására, valamint az e tevékenységgel összefüggő 
vasúti árufuvarozási és vontatási szolgáltatási feladatok elvégzésére. 

 
(3) Az (1) bekezdés szerinti szétválasztás végrehajtásának tervét a Kormány hagyja 

jóvá.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/4/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

49. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 88. § (2) bekezdés 3. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy/ 
 
„3. a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés keretében nyújtandó 

szolgáltatásokra, valamint az azok igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat, a 
pályavasúti társaság és az integrált vasúti társaság Hálózati Üzletszabályzatának tartalmára 
vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztására 
vonatkozó részletes szabályokat.”  

 
/rendeletben állapítsa meg./ 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 50. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/11. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

50. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 88. § (2) bekezdés 5. és 6. pontjának az 
elhagyását javasolja: 
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/(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy/ 
 
„[5. a pályavasúti társaság és az integrált vasúti társaság Hálózati 

Üzletszabályzatának tartalmára vonatkozó részletes szabályokat, 
6. a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztására vonatkozó részletes 

szabályokat,]”  
 
/rendeletben állapítsa meg./ 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 49. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/12. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

51. Tóth Sándor és Podolák György képviselő a törvényjavaslat 88. § (2) 
bekezdését új 22. ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/Felhatalmazás/ 
 

/88. § (2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy/ 
 
„a vasúti közszolgáltatás hatósági árát, a pénzügyminiszterrel egyetértésben” 

 
/rendeletben állapítsa meg./ 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/7. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Az országos törzshálózati vasúti pályák/ 
 

/I. A transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák/ 
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Budapest – Hegyeshalom – országhatár (1) 
Hegyeshalom – Rajka – országhatár (1) 
[Esztergom – Almásfüzitő (4)] 
Győr – Sopron – országhatár (8) 
Győr – Celldömölk (10) 
Szombathely – Sopron – (Ágfalva) országhatár (15) 
Zalaszentiván  – Nagykanizsa (17) 
Székesfehérvár – Szombathely (20) 
Szombathely – Szentgotthárd – országhatár (21) 
Boba – Zalaegerszeg – Bajánsenye – országhatár (25) 
Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa – Murakeresztúr – országhatár (30) 
Budapest – Pécs (40) 
Dombóvár – Gyékényes – országhatár (41) 
Pusztaszabolcs – Adony (42) 
Székesfehérvár – Pusztaszabolcs (44) 
Murakeresztúr – Gyékényes (60) 
Pécs-Pécs külváros (64) 
Pécs - Villány (65) 
Villány – Magyarbóly – országhatár (66) 
Budapest – Szob – országhatár (70) 
Budapest – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor (80) 
Felsőzsolca – Hidasnémeti – országhatár (90) 
Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony – országhatár (100) 
Mezőzombor – Nyíregyháza (100c) 
Püspökladány – Biharkeresztes – országhatár (101) 
Budapest – Szolnok – Békéscsaba – Lőkösháza – országhatár (120) 
Szeged – Rendező – Röszke – országhatár (136) 
Cegléd – Szeged (140) 
Budapest – Kelebia – országhatár (150)” 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/13. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

53. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. pontjának a 
következő kiegészítését javasolja: 
 

/Az országos törzshálózati vasúti pályák/ 
 

/I. A transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák/ 
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Budapest – Hegyeshalom – országhatár (1) 
Hegyeshalom – Rajka – országhatár (1) 
Esztergom – Almásfüzitő (4) 
Győr – Sopron – országhatár (8) 
Győr – Celldömölk (10) 
Szombathely – Sopron – (Ágfalva) országhatár (15) 
Zalaszentiván  – Nagykanizsa (17) 
Székesfehérvár – Szombathely (20) 
Szombathely – Szentgotthárd – országhatár (21) 
Boba – Zalaegerszeg – Bajánsenye – országhatár (25) 
Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa – Murakeresztúr – országhatár (30) 
Budapest – Pécs (40) 
Dombóvár – Gyékényes – országhatár (41) 
Pusztaszabolcs – Adony (42) 
Székesfehérvár – Pusztaszabolcs (44) 
Murakeresztúr – Gyékényes (60) 
Pécs-Pécs külváros (64) 
Pécs - Villány (65) 
Villány – Magyarbóly – országhatár (66) 
Budapest – Szob – országhatár (70) 
Budapest – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor (80) 
Felsőzsolca – Hidasnémeti – országhatár (90) 
Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony – országhatár (100) 
Mezőzombor – Nyíregyháza (100c) 
Püspökladány – Biharkeresztes – országhatár (101) 
Budapest – Szolnok – Békéscsaba – Lőkösháza – országhatár (120) 
Szeged – Rendező – Röszke – országhatár (136) 
Cegléd – Szeged (140) 
Budapest – Kelebia – országhatár (150)” 
„Komárom – Komárom országhatár 
Záhony normál nyomtávú hálózat 
Záhony széles nyomtávú hálózat 
Eperjeske – országhatár” 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/14. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

54. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
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/1. számú melléklet a 2005. évi … törvényhez/  
 

/II. Egyéb országos törzshálózati vasúti pályák/ 
 
Budapest – Esztergom (2) 
Esztergom – Almásfüzitő (4) 
Székesfehérvár – Komárom (5) 
Fertőszentmiklós – országhatár (9) 
Győrszabadhegy – Veszprém (11) 
Felsőgalla – Tatabánya – Oroszlány (12) 
Hegyeshalom – Porpác (16) 
Szombathely – [Nagykanizsa] Zalaszentiván (17) 
Körmend – Zalalövő (22) 
Tapolca – Ukk (26) 
Szabadbattyán – Tapolca (29) 
[Budapest – Nagykanizsa – Murakeresztúr – országhatár (30)] 
Balatonszentgyörgy – Tapolca (30b) 
Kaposvár – Fonyód (36) 
[Pusztaszabolcs] Adony – Dunaújváros (42) 
Dunaújváros – Paks (42) 
Mezőfalva – Rétszilas (43) 
Sárbogárd – Börgönd (45) 
Rétszilas – Bátaszék (46) 
Dombóvár – Bátaszék (50) 
Gyékényes – Barcs – Szentlőrinc (60) 
Villány – Mohács (65) 
[Pécs – Villány – Magyarbóly – országhatár (66)] 
Budapest – Vácrátót – Vác (71) 
Galgamácsa – Vácrátót (77) 
Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc – országhatár (78) 
[Budapest – Hatvan – Miskolc – Sátoraljaújhely – országhatár] Mezőzombor - 
Sátoraljaújhely (80) 
Hatvan – Somoskőújfalu – országhatár (81) 
Hatvan – Újszász (82) 
Vámosgyörk – Gyöngyös (85) 
Füzesabony – Eger (87a) 
Nyékládháza – Tiszapalkonya-Erőmű (89) 
Miskolc – Bánréve – országhatár (92) 
Bánréve – Ózd (92) 
Miskolc – Tornanádaska – Hídvégardó – országhatár (94) 
[Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony – országhatár (100)] 
[Szerencs – Nyíregyháza (100c)] 
Debrecen – Nyírábrány – országhatár (105) 
Debrecen – Füzesabony (108) 
Apafa – Mátészalka (110) 
Nyíregyháza – Nyírbátor (113) 
Mátészalka – Tiborszállás – Ágerdőmajor – országhatár (115) 
Tiszatenyő – Szentes – Hódmezővásárhely – Makó (130) 
Szeged – Békéscsaba – Kötegyán – országhatár (135) 
Budapest – Lajosmizse – Kecskemét (142) 
Bátaszék – Baja – Kiskunhalas (154) 
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Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza (155) 
Budapesti körvasutak  
[Záhony normál nyomtávú hálózat 
Záhony széles nyomtávú hálózat]” 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/15. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

55. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/2. számú melléklet a 2005. évi … törvényhez/ 
 

/Az országos vasúti mellékvonalak/ 
 
„Széchenyi-hegy – Hűvösvölgy (7) 
Tatabánya – Pápa (13) 
Pápa – Csorna (14) 
Szombathely – Kőszeg (18) 
Zalaegerszeg – Rédics (23) 
Zalabér-Batyk – Zalaszentgrót (24) 
Lepsény – Veszprém (27) 
Kaposvár – Siófok (35) 
Balatonszentgyörgy – Somogyszob (37) 
Nagyatád – Somogyszob (38) 
Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Csiszta-Gyógyfürdő (39) 
Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Somogyszentpál (39b) 
Godisa – Komló (47) 
Keszőhidegkút-Gyönk – Tamási (48) 
Dombóvár – Lepsény (49) 
Szentlőrinc – Sellye (61) 
Középrigóc – Villány (62) 
Pécs – Bátaszék (64) 
Vác – Balassagyarmat (75) 
Diósjenő – Romhány (76) 
Kisterenye – Kál-Kápolna (84) 
Vámosgyörk – Újszász (86) 
Eger – Putnok (87) 
Miskolc – Mezőcsát (88) 
Rudabánya – Kazincbarcika (95) 
Szerencs – Hidasnémeti (98) 
Kál-Kápolna – Kisújszállás (102) 
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Karcag – Tiszafüred (103) 
Debrecen – Sáránd – Nagykereki (106) 
Sáránd – Létavértes (107) 
Tiszalök – Tocóvölgy (109) 
Mátészalka – Záhony (111) 
Nagykálló – Nyíradony (112) 
Mátészalka – Zajta (113) 
Mátészalka – Csenger (114) 
Nyíregyháza – Vásárosnamény (116) 
Nyíregyháza – Ohat-Pusztakócs (117) 
Nyíregyháza – Balsai Tisza-part (118) 
Nyíregyháza – Dombrád (119) 
Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged (121) 
Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes (125) 
Mezőhegyes – Battonya (125a) 
Kisszénás – Kondoros (126) 
Körösnagyharsány – Vésztő – Gyoma (127) 
Kötegyán – Vésztő – Püspökladány (128) 
Murony – Békés (129) 
Szolnok – Kiskunfélegyháza (145) 
Kecskemét – Kunszentmárton (146) 
Kiskunfélegyháza – Szentes - Orosháza (147) 
Kecskemét KK – Kiskörös KK (148) 
Kecskemét KK – Kiskunmajsa KK (149) 
Kunszentmiklós-Tass – Dunapataj (151) 
Kecskemét – Fülöpszállás (152) 
Kiskörös – Kalocsa (153) 
Adony – Adonyi Dunapart 
Ajka – Padragkút 
Bácsalmás – Csikéria 
Baja – Baja Dunapart 
Baja – Baja-külső 
Balatonszentgyörgy – Sármellék 
Bodajk – Balinka 
Börgönd - Szabadbattyán 
Dorog – Dorogi Mészkőhegy 
Dunakeszi – Dunakeszi-gyártelep 
Dunaújváros – Kikötő 
Hidas-Bonyhád – Bonyhád 
Kiskundorozsma szállásvágány 
Mátramindszent – Mátranovák-Homokterenye 
Mezőkeresztes – Bükkábrány 
Miskolc – Diósgyőr-Vasgyár  
Mór – Pusztavám 
Nagyút – Visonta 
Nógrádszakál – országhatár 
Pécs-felső – Pécsbánya-rendező 
Pécsbánya-rendező – Pécsbánya-telep 
Sajóecseg – Sajóbábony 
Szeged-rendező – Szeged-Tisza 
Székesfehérvár – Lovasberény - Bicske 
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[Szobi Gazdasági Vasút]  
Tapolca – Zalahaláp 
Uzsa – Uzsabánya 
Zirc – Dudar” 

 
Indokolás: Lásd a T/17796/49/16. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

56. Tóth Sándor és Podolák György, valamint Szalay Gábor képviselő a 
törvényjavaslat 3. számú melléklet II. pont d) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/II. Az 54. § (3) bekezdésében hivatkozott létesítményekhez és berendezésekhez való 
hozzáférés/ 
 

„d) állomási, szolgálati helyiségek, vonali területek és berendezések használata, 
állomási és vonali üzemszünet felfüggesztése, vonatfelvételi tevékenység végzése, illetve vasúti 
járművek tárolása.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17796/16., és 49/17.  sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 17. 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési  

bizottság elnöke 
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