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A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a közlekedéssel

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1203 . számú törvényjavaslathoz - a

T/1203/16 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 22. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:
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22. §

A vasúti közlekedésről szóló 2005 . évi CL=III. törvény (a továbbiakban : Vtv.) 80. §-ának
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(9) A közlekedési hatóság ügyintézési határideje a kérelemre indult vasúti pályával és
tartozékaival kapcsolatos műszaki engedélyezési eljárásban [90] 60 nap. Az eljárás
megindításáról az [ismert ellenérdekű, illetve érintett] ügyfeleket és az érdekelteket a
hatóság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti ."

Indokolás

A törvényjavaslat indokolása szerint azért van szükség a közlekedési hatóság ügyintézési
határidejének 30 napról 90 napra történő változtatásának, mert az engedélyezés során a
benyújtott nagy mennyiségű „dokumentációk szakmai színvonala minősége kifogásolható,
így nagyfokú ellenőrzést kíván" .

A Vtv. 80. § (9) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidő megállapításának 2005-ben
éppen az volt a célja, hogy az engedélyezés adminisztratív ügyintézési ideje csökkenjen . A
közlekedési hatóság által végzett műszaki engedélyezési eljárásban a 60 napos határidő még
elfogadható .
A Vtv. 80. § (9) bekezdése második mondatának módosítását azért nem tartjuk indokoltnak,
mert a törvény 80 . §-ának (7) bekezdése egyértelműen meghatározza, hogy kiket kell
ügyfélnek tekinteni, vagyis kiket kell értesíteni az engedélyezési eljárásban. E szabálynak az
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„ismert" ügyfelekre és érintettekre történő szűkítése nem indokolt, az „ismeretlen" ügyfelet
eddig sem lehetett értesíteni .
Mindezek alapján a törvényjavaslatnak a Vtv . 80. § (9) bekezdését érintő részének a fenti
módosítását javasoljuk .
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