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A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102.§ (1) bekezdése alapján a
közlekedéssel összef lggő egyes törvények módosításáról szóló T/1203. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 14. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

14. §

A Kkt . 29/B . §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(2) Az utak építésének, forgalomba helyezésének es megszüntetésének
engedélyezéséről szóló külön .jogszabályban meghatározott]

„a) engedélyezési eljárásokban ügyfél az építtető, az útkezelő, a közművek tulajdonosa
(kezelője), az ingatlantulajdonos, az az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű
használó, akinek ingatlanát a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érinti,
ingatlana a közlekedési létesítmény területével közvetlenül határos, vagy akinek
kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszához csatlakozik,

b) engedélyezési eljárásokban az eljárás megindításáról a közlekedési hatóság nyolc
napon belől, illetőleg amennyiben közmeghallgatás, helyszíni szemle, hatósági
egyeztetés megtartása szükséges, az arról szóló értesítéssel egyidejűleg értesíti az
ügyfeleket - ideértve a külföldi ügyfeleket is - hirdetményi úton, [továbbá jelentős
számú ügyfél esetén hirdetményi úton vagy közhírré tétel útján,]"

Módosító javaslat



Indokolás

A törvényjavaslat 14 . §-ában a Kkt . 29/B . § (2) bekezdése b) pontját módosító
rendelkezés az útépítések engedélyezési eljárásában vagylagosan írja elő a hirdetmény
illetve közhírré tétel útján történő értesítési kötelezettséget jelentős számú ügyfél esetén .
Ez azt jelenti, hogy a - hatályos törvényi szabályozással ellentétben - bármelyik
értesítési mód alkalmazásával teljesítené ezt a kötelezettségét a közlekedési hatóság .
Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslatban foglalt módosítás célja - a törvényjavaslat
indokolása alapján - a közlekedési hatóság közhírré tételi kötelezettségéből eredő
költségeinek csökkentése, valamint arra, hogy a közhíré tétel módja jelentős számú
ügyfél esetén nehezen határozható meg, indokolt a módosítást ezekre tekintettel úgy
meghatározni, hogy a közlekedési hatóság jelentős számú ügyfél esetében is
hirdetményi úton teljesítse közzétételi kötelezettségét, ugyanakkor - amennyiben
indokoltnak látja - közhírré tétel útján is megteheti a hirdetményi mód alkalmazása
mellett .
A fenti módosítás - elsősorban jogbiztonsági szempontokra tekintettel - úgy módosítja
a törvényjavaslatot, hogy a közlekedési hatóság hirdetményi úton köteles értesíteni az
ügyfeleket, függetlenül az ügyfelek számától, azonban a szabályozás nem tiltja meg
számára a közhírré tétel útján történő értesítést sem .

Budapest, 2006 .november.13 .
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