
J:u

	

M
h atala

Kapcsolódó móddtó iavaslat

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

~16'Gcf41 1$
Dr. Szili Katalin asszonynak

az Országgyűlés elnökének

	

úrkeze,« : 2008 DEC 0 2.
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Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94.* (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az eres

közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/6687. számú törvényjavaslathoz - a

T/6687/8. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/6687/10 . számú bizottsági ajánlás 2. és

4. pont) kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 7. §-ának az alábbi módosításátjavasoljuk:

7 .

A Vkt. 58. §-a (3) bekezdésének d) és e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép ,

egyidej űleg a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki :

[(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki :I

„d) a víziút fenntartását, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatot ellátó hatásá g

vízijárműveire,
e) a hajózási hatóság által — külön jogszabályban foglaltak alapján — kiadott üzemeltetés i
engedéllyel rendelkező vízijárművekre,
j7 a Magyar Honvédség [hadihajós tevékenységet] lőszerek, robbanótestek felkutatását,

hatástalanítását és megsemmisítését végző katonai úszólétesítményeire.”

2. A törvényjavaslat 10. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

10. §
A Vkt. 87. §-a a következő 48. [és 49 .] ponttal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában]

„48 . [hadíhajós tevékenység: vízen katonai űszólétesítménnyel folytatott katonai hajózás i

szaktevékenység;
49.] katonai úszólétesítmény : a Magyar Honvédség állományába tartozó, katonai cél ú
víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefügg ő tevékenység folytatására
alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés .”
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Indokolás

A törvényjavaslat 7 . §-ának egyik, a törvényjavaslat részletes indokolásában megjelenítet t
célja, hogy lehetővé tegye a robbanóanyagot tartalmazó hadianyagok hatástalanítását végz ő
katonai úszólétesítmények külön engedély nélküli közlekedését a védett vízterületeken.

A módosító javaslat célja, hogy a törvényjavaslatban meghatározott indokolás és a
normaszöveg között megteremtse az összhangot .

Budapest, 2008 .december.2 .
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