
T/9122/34. 
 

   Az Országgyűlés 
 

Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi 
bizottságának 

 
 

Önkormányzati bizottságának Rendészeti bizottságának 
 
 

Területfejlesztési 
bizottságának 

 

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

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/9122. számú 
törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/9122/27. sz. ajánlással.) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Környezetvédelmi bizottsága, Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, valamint 
Területfejlesztési bizottsága megvitatta a közlekedéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/9122. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9122/28-33. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 

A Területfejlesztési és a Rendészeti bizottság az ajánlásban foglalt indítványok 
tárgyalását levette napirendjéről, mivel feladatkörükbe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslat nem érkezett. 
 
 

I. 
 

_____________________ 
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1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a Kkt. 18. § (7) bekezdésének 

a következő módosítását javasolja: 
 

/A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18. §-a a 
következő (7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "„(7) A közlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott engedélyköteles 
tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzőket 
[30.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig] 30 000 Ft-tól 200 000 Ft-ig terjedő bírság fizetésére kötelezi. A 
bírság ismételten is kiszabható. A beszedett bírság összege az eljáró hatóságot illeti meg.”" 
 

T/9122/33/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9122/33/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat  2. §-ában a Kkt. 20. § (2) bekezdése a)-
b) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 

/A Kkt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Az (1) bekezdés alapján 
 

a) az engedélyre vonatkozó rendelkezések megsértőjének [400.000 Ft-tól 800.000 Ft-
ig,] 400 000 Ft-tól 800 000 Ft-ig,

 
b) a bejelentési kötelezettségre és a sajátszámlás személyszállításra vonatkozó 

rendelkezések megsértőjének [100.000 Ft-tól 300.000 Ft-ig] 100 000 Ft-tól 300 000 Ft-ig
 

terjedő összegű – többször is kivethető – bírságot kell megfizetnie." 
 

T/9122/33/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9122/33/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a Kkt. 20. § (4) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A Kkt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A külföldi rendszámú járművek által végzett tevékenységhez kapcsolódóan 
kivetett bírság összegének megfizetése illetékbélyeggel, [készpénz átutalási] készpénz-
átutalási megbízással vagy meghatározott számlaszámra történő befizetéssel történhet. 
Amennyiben a bírságot illetékbélyeggel fizetik meg, azt az ellenőrzési jegyzőkönyvre kell 
felragasztani, és az illetékbélyeget az eljáró hatóság érvényteleníti." 
 

Indokolás: Lásd a T/9122/33/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

4.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a Kkt. 20. § (5) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A Kkt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) Külföldi rendszámú járművet a bírság megfizetéséig – az élő állat és a gyorsan 
romló [élelmiszer szállítmány] élelmiszer-szállítmány kivételével – külön jogszabályban 
foglaltak szerint lehet visszatartani." 
 

T/9122/33/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9122/33/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

5.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a Kkt. 20. § (6) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A Kkt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Az eljáró hatóság – az élő állat és a gyorsan romló [élelmiszer szállítmány] 
élelmiszer-szállítmány esetében – a külföldi rendszámú jármű tulajdonosának (üzemben 
tartójának) a bírság megfizetésére legfeljebb 30 nap halasztást adhat." 
 
 
 

T/9122/33/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/9122/33/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

6.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva Németh Zsolt képviselő T/9122/15. számú 
módosító indítványához (T/9122/27. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 7. §-ában a 
vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2/A. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Vtv. a 2. §-át követően a következő 2/A-2/D. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(2) A kapacitás-elosztás és a pályahasználati díj megállapítása államigazgatási eljárás 
keretében történik. Az első fokon eljáró VPSZ eljárására az államigazgatási eljárás általános 
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit – az e törvényben foglalt eltérésekkel 
– kell alkalmazni. A VPSZ-nek a kérelem benyújtásától számított [180] 90 napon belül kell 
határozatot hoznia. A VPSZ illetékességét a kérelemmel érintett vasúti pálya határozza meg." 
 

T/9122/29. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9122/28. és a 31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva Németh Zsolt képviselő T/9122/15. számú 
módosító indítványához (T/9122/27. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 7. §-ában a 
Vtv. 2/D. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A Vtv. a 2. §-át követően a következő 2/A-2/D. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(4) A Testület – az iratok beszerzése és az érdekeltek szükség szerinti meghallgatása 
után – [60] 30 napon belül hoz határozatot." 
 
 
 
 
 

T/9122/28. sz. 
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Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/9122/29. és a 30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Bernáth Ildikó képviselő T/9122/22. számú 
módosító indítványához (T/9122/27. számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 12. §-ában 
az Lt. 7. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 /12. § Az Lt. 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "7. § (1) Külföldi állami légijárműnek a magyar légtérbe való berepüléséhez a 
légiközlekedési hatóság – a Külügyminisztérium, a katonai légügyi hatóság, továbbá a polgári 
és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok hozzájárulásával – ad engedélyt. 
 
 (2) A külföldi állami légijármű számára kibocsátott egyszeri vagy többszöri be-, illetve 
átrepülési engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályban előírt más engedélyek 
beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 (3) NATO tagország, valamint az Európai Unió tagállama állami légijárművének a 
magyar légtérbe való belépéséhez nem szükséges az (1) bekezdésben meghatározott engedély 
kérése. A NATO tagállam, valamint az Európai Unió tagállama állami légijárművének a 
magyar légtérbe való belépése a nemzetközi előírásoknak megfelelő repülési terv 
benyújtásával történik." 
 

Indokolás: Lásd a T/9122/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 

9.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 36. §-ában a Vkt. 3. § (3) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 3. §-a a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
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 "„(3) A Kormány – a miniszter, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a 
külügyminiszter, a pénzügyminiszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító 
miniszter, a Határőrség országos [parancsnoka valamint] parancsnoka, valamint az országos 
rendőrfőkapitány, illetve az általuk felhatalmazott vezető beosztású személyek részvételével – 
Víziközlekedési Védelmi Bizottságot hoz létre.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9122/33/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

II. 
 

 A T/9122/27. sz. ajánlásban foglalt alábbi módosító javaslatokról a Területfejlesztési 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője a következő állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
  5.  támogatja    egyetért
  6.  nem támogatja   nem ért egyet
  7.  támogatja    egyetért
  8.  nem támogatja   nem ért egyet
  9.  nem támogatja   nem ért egyet
10.  nem támogatja   nem ért egyet
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 Budapest, 2004. április 1. 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

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

 bizottság elnöke 
 

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

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési   

bizottság elnöke 


	Területfejlesztési�bizottságának

