
13~'-,;tala

!rom y,zm: --- /5•5- 3/r( ~--.

Érkezes. 2008 SEPT 2 2.ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a vasúti
közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról szóló T/S723 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 30. §-ának a következő új (3) bekezdéssel történő kiegészítését
javasoljuk:

„(3) A Vtv. 80. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki,egyidej űleg a jelenlegi
(10)-(11) bekezdés számozása (11)-(12) bekezdésre változik :

„(10) A közlekedési hatóság központi szerve által els ő fokon hozott döntés ellen
fellebbezésnek nincs helye . Az ügyfél, valamit a kifejezetten rávonatkozó rendelkezé s
tekintetében ez eljárás egyéb résztvev ője a határozat és az önálló jogorvoslatta l
megtámadható végzés bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétő l számított 30 napon
belül kezdeményezheti .”"

2. A törvényjavaslat 37. §-ának (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

„(1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2008 . július 1-jén
lép hatályba . ”

3. A törvényjavaslat 37. §-ának a következő új (3) bekezdéssel történő kiegészítését
javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén a § további bekezdéseine k
számozása értelemszerűen változik):

„(3) A Vtv. – e törvény 30 . §-ának (3) bekezdésével megállapított 80 . t-ának (10)
bekezdésében foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben, és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell .”

Indokolás

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi
CXL. törvény (a továbbiakban : Ket.) 106. §-ának (2) bekezdése a fellebbezési
fórumrendszer kialakítására általánosságban azt a követelményt fogalmazza meg, hogy
„legyen a fellebbezés elbírálására jogosult, az elsőfokú hatóságtól szervezeti, illetv e
feladatkör szempontjából elkülönülő szerv .”



A Ket. 108. §-ának (2) bekezdése a következ őképpen rendelkezik: „Ha valamely
ügyfajta jellege indokolttá teszi az (1) bekezdésben, illetve a 107 . ,sS'-ban foglaltaktó l
eltérő fellebbezési fórumrendszer kialakítását, a hatáskört megállapító törvényben ,
kormányrendeletben mind az els őfokon eljáró, mind a fellebbezés elbírálására jogosult
szervet meg kell jelölni. ”
Fentiek alapján a Ket . két, egymással szoros kölcsönhatásban álló (részben eg y
hatásköri, részben pedig egy szervezeti) kívánalmat támaszt, amelynek célja mindké t
esetben az, hogy legyen a fellebbezés elbírálására jogosult, az els őfokú hatóságtól
szervezeti, illetve feladatkör szempontjából elkülönül ő szerv .
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006 . (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) 1 . §-ának (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) központi hivatal, így e szervezetre is kiterjed a központ i
államigazgatási szervekrő l, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáró l
szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban : Kásztv .) hatálya . A Kásztv . 5. §-ának
(2) bekezdése szerint „ha jogszabály a központi államigazgatási szervnek címe z
hatáskört, azt a szerv vezetője gyakorolja” .
A közlekedési hatóság központi szervét az elnök közvetlenül vezeti, így központi szer v
által első fokon hozott döntés meghozatalára vonatkozó hatáskört is az elnö k
gyakorolja. Ebbő l következően, a közlekedési hatóság központi szervének els ő fokon
meghozott döntése esetében – erre vonatkozó anyagi jogi rendelkezés hiányában – nincs
olyan, a Ket . rendelkezéseinek megfelel ő , szervezetében és feladatkörében elkülönül t
szerv, amely biztosítaná az ügyfél számára, hogy jogorvoslati kérelmét az alapügybe n
eljárt szervtől különböző szerv bírálja el.
A fellebbezés lehetőségének törvényi szintű kizárása esetén az alkotmányo s
jogorvoslathoz való jog a közvetlenül a bírói fórumhoz fordulással, bírósági
felülvizsgálat keretében biztosítható .
Az Alkotmánybíróság döntésével összhangban, a jogbiztonság érdekében egyértelműen
meghatározásra kerül, hogy az NKH központi szervének els ő fokon hozott, a
törvényben meghatározott döntéseivel szemben a bírósági felülvizsgálat a folyamatban
lévő ügyekre és a megismételt eljárásokra terjed ki .
Budapest, 2008 . szeptemberi 9.
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