
Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszony ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 107 . §-ának
(1) bekezdése alapján az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/6687.
számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó T/6687/21. számú egységes javaslatához a
következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság az egységes javaslat 5 . §-ának az alábbi
módosítását javasolja :

5 . §

A Kkt . 29. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„29. § (1) Az országos közutak építtetője — a magántőke bevonásával megvalósuló utak
kivételével — a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő , az országos közúthálózat
fejlesztési és építtető i feladatainak ellátásáért felel ős, részvénytársasági formában működő
gazdasági társaság, a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt ő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban : NIF Zrt .). Az út 33. (1) bekezdésének b) pontja szerinti kezelője
építtetőnek minősül a vele — külön jogszabály alapján — megkötött szerz ődés szerinti
felújítási, karbantartási, illető leg fejlesztési feladatok tekintetében . Az építtető — a magántőke
bevonásával megvalósuló utak kivételével — a Magyar Állam javára és nevében jár el . Az
országos közút fejlesztéséhez szükséges megvásárolt, illetve kisajátított földrészlet a Magya r
Állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül az építtet ő vagyonkezelésébe
kerül, amelyet köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni . Az építtető a vagyonkezelő i
jog bejegyzésére vonatkozó földhivatali határozatot annak kézhezvételét ől számítottan
haladéktalanul köteles a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt. )
részére tájékoztatásul megküldeni . Ezen ingatlanok vagyonkezelői jogának ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése és annak ingatlan-nyilvántartásból való törlése után igazgatás i
szolgáltatási díjat nem kell fizetni .

(2) Az építtető — a magántőke bevonásával megvalósuló utak kivételével — a beruházá s
előkészítéseként teljes körűen elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat . Ügyfélként
részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerzi az építés i
engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését (beleértve különösen a

fafala

,c,m. _ ,szári. : -r(G 68 í4-122
Az Országgyűlés

	

t
Gazdasági és informatikai bizottsá koz , t : 2008 DEC 1 O .



területszerzést, megel őző régészeti feltárást, közműkiváltást, illetve -fejlesztést, terület -
előkészítést), továbbá lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat . Az építtető építési szerződéseket
köt a megvalósításra, ellátja a mérnöki felügyeletet, lebonyolítja a m űszaki átadás-átvételt . Az
építtetőre a gyorsforgalmi utak közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló jogszabály
rendelkezései is irányadóak.

(3) A NIF Zrt . — az elkészült utak ideiglenes, valamint végleges forgalomba helyezése után —
a felhasznált forrásokkal és a létrehozott eszközökkel elszámol a Magyar Allam nevébe n
eljáró, a forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel . Az elszámolás során a NIF Zrt . az utakat,
illetve az egyes projektekkel kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett egyéb eszközöket i s
magában foglaló földterületet, mint állami vagyont a vagyonkezel ői jogának egyidejű
megszűnése mellett közvetlenül átadja (nyilvántartásaiból az elszámolásra kapott forrásokkal
szemben kivezeti) az MNV Zrt. részére, [melyet] amelyet az MNV Zrt . a miniszter és az
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével megjelölt szervezet részére
vagyonkezelésbe ad és azzal vagyonkezelési szerződést köt . A más vagyonkezelésében álló
állami vagyonon végzett értéknövel ő beruházások, felújítások, azokhoz kapcsolódó új eszköz
létrehozása esetén a NIF Zrt. azt a vagyonkezelő részére adja át, amely köteles az MNV Zrt.
felé a vagyonkezelési szerz ődésében foglaltak szerint a vagyon értékének változásáva l
elszámolni .

(4) A (3) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a (2) bekezdés szerinti építtet ő i
feladatokat az út kezelője látja el, azzal, hogy a felhasznált forrásokkal és a létrehozot t
eszközökkel a Magyar Allam nevében eljáró, a forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel, a
vele — külön jogszabály alapján — megkötött szerz ődés rendelkezései szerint számol el .

(5) Az út létesítését, korszerűsítését (a továbbiakban együtt : építés), a forgalom részére
átadását, megszüntetését, elbontását — mint fontos közérdek ű és közcélú tevékenységet — a
közlekedési hatóság engedélyezi . Az engedélyezési eljárások ügyintézési határideje 60 nap .
(6) Aki hatósági engedély nélkül épít utat, vagy az engedélyben foglaltaktól eltér, a
közlekedési hatóság megbírságolja és az eredeti állapot helyreállítására vagy — amennyiben az
út a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel vagy megfelel ővé alakítható át — a
fennmaradáshoz szükséges intézkedések megtételére kötelezi .
(7) A közforgalom el ől elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, vagy a
közforgalom elől el nem zárt magánutat a közforgalom elől elzárni a külön jogszabályban
meghatározott módon, a magánút tulajdonosának (kezel őjének) a kérelmére, a közlekedés i
hatóság engedélyével szabad. A magánút közforgalom számára való megnyitásának, illetve
elzárásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni . A bejegyzést a tulajdonosnak
(kezelőnek) kell kezdeményeznie. A bárki által igénybe vehető létesítményhez vezető utakat,
valamint az azokhoz tartozó belső úthálózatot a közlekedési hatóság engedélyével közútként
(országos közútként, helyi közútként) vagy közforgalom el ől el nem zárt magánútként kel l
megépíteni .
(8) Ha az út megszüntetését engedélyezték és más célra nem hasznosítható, az ú t
vagyonkezelője köteles azt elbontani .
(9) A járdák és a gyalogutak építésének, korszerűsítésének és megszüntetésének
(elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételéve l
kapcsolatos közlekedési hatósági eljárás lefolytatása a települési önkormányzat — a
fővárosban a kerületi önkormányzat — jegyzőjének hatáskörébe tartozik .
(10) A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában levő közutak építésének ,
korszerűsítésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének (elbontásának)
engedélyezése a fővárosi önkormányzat főjegyzőjének hatáskörébe tartozik .
(11) A fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő vagy az építés után a tulajdonába kerülő
közutak építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
(elbontásának) engedélyezése a közlekedési hatóság hatáskörébe tartozik .
(12) Ha a közút építésével a járda építése összefügg, ezek engedélyezése a helyi közú t
építésére hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság feladata.
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(13) Törvény a gyorsforgalmi utak tervezésére, építésére és kivitelezésére az e törvénybe n
foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg .
(14) A település forgalmi viszonyainak lényeges változását eredményező új közút építése
vagy meglévő közút fejlesztése esetén – az eredeti cél megvalósulását közvetlenül ne m
szolgáló – további beruházás (pl . útszélesítés, új elkerülő út építése, forgalomcsillapító
szabályozás) megvalósítására vonatkozó igény a szükséges hozzájárulások, beleegyezése k
megadásának feltételeként akkor terjeszthető elő érvényesen, ha egyébként a településen az
átadást követő évben – az elvégzett hatásvizsgálatok szerint – létrejövő forgalmi helyzet
alapján a beruházáshoz csatlakozó közutakon a forgalomnövekedés meghaladja a 25%-ot, és
a) az eltűrhető forgalomnagyság határértéke nem teljesül, vagy
b) a jogszabályban foglalt egyéb előírás (pl . elő írt környezeti határérték) az útépítést követően
nem teljesül ."

2. A Gazdasági és informatikai bizottság az egységes javaslat 6 . §-ának az alábbi
módosítását javasolja:

6.

01 A Kkt . 29/C. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„29/C. § Az ideiglenesen forgalomba helyezett országos közút esetén a végleges forgalomba
helyezésig felhasznált további forrásokkal és létrehozott további eszközökkel kapcsolatban a z
építtető a 29. § (3) és (4) bekezdése szerint jár el .”

(2) A Kkt. 33/A. §-ának (1) és (2) helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A külön jogszabály szerinti országos közutak meghatározott id őtartamban történő
használatáért díjat (használati díi), ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni .

(2) Az országos közutak Kormány által rendeletben meghatározott egyes szakaszainak
használatáért a megtett távolsággal arányos díjat (útdíj), ennek elmulasztása esetén pótdíjat
kell fizetni . Az útdíj fizetésre kötelezettek körét a Kormány rendeletben állapítja meg . ”

3. A Gazdasági és informatikai bizottság az egységes javaslat 7. §-ának az alábbi
módosítását javasolja :

7 . §

A Kkt . 48. § (3) bekezdés a) pontjának 19. és 21 . alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

[Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„19. az útdíj alapjául szolgáló költségek felosztásának, valamint az útdíj számításának

elveit, a díjköteles utak használatáért történő elektronikus díjfizetést lehetővé tévő rendszer
bevezetésére, üzemeltetésére, az úthasználati díjak beszedésére, ellenőrzésére és behajtására
vonatkozó részletes szabályokat, a 33/A . § (2) bekezdése szerinti útdíj fizetésére kötelezettek
körét,”

„21 . a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körét, az e
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét, a
bírság kiszabásának részletes szabályait, valamint a beszedett bírság felhasználását, ”

[rendeletben állapítsa meg .]
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4. A Gazdasági és informatikai bizottság az egységes javaslat 22. § (2) bekezdésének az
alábbi módosítását javasolja:

(2) Az Lt . 74. §-a (2) bekezdésének d) és i) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[(2) Felhatalmazást kap]

„d) a miniszter, hogy a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai
Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet ,
[1592/EK] 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008 . február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet hatálya alá nem tartozó légijármű és légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz
gyártásának, javításának és karbantartásának a légiközlekedéssel összefügg ő szakmai
szabályait ; ”

„i) a miniszter, hogy a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá ne m
tartozó esetekben a légijármű, illetve a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz
típusalkalmasságának feltételeit és típusalkalmassági vizsgálati szabályait ;”

[rendeletben állapítsa meg.]

5. A Gazdasági és informatikai bizottság az egységes javaslat 29. §-ának az alábbi
módosítását javasolja :

29 .

A vasúti közlekedésről szóló 2005 . évi CLXXXIII. törvény [68. §-ának (5) bekezdés e
helyébe a következ ő rendelkezés lép] (a továbbiakban: Vtv.) 68 . §-a a következő (5)
bekezdéssel egészül ki :

„(5) Az elkülönült vasútegészségügyi szervezet munkavállalóját a (2) és (4) bekezdé s
alkalmazása szempontjából az országos vasúti közszolgáltatást végz ő vasúti társasá g
munkavállalój ának kell tekinteni .”

6. A Gazdasági és informatikai bizottság az egységes javaslat 30. §-ának az alábbi
módosítását javasolja :

30 . §

(1) Ez a törvény – a (2) [-(5)] bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba és – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009 . [január] iúlius 2-án hatályát veszti .

(2) E törvény 1-29 . §-a,	 30. e-ának (5)-(8) bekezdése és 31 . §-a 2009. január 1-jén lép
hatályba, egyidejű leg hatályát veszti
a) az Lt . 74. §-a (1) bekezdésének k) pontja,
b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdek űségérő l és fejlesztéséről
szóló 2003 . évi CXXVIII . törvény 4. §-ának (2) bekezdése,
c) [az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2007 . évi CLXXV. törvény
59. §-ának (4) és (5) bekezdése,
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d)] a vasúti közlekedésrő l szóló 2005 . évi CLXXXIII . törvény módosításáról szóló 2008 . év i
LXXVI . törvény 24 . §-ának (3) bekezdése,
d) a Vtv.-nek a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi
XLV. törvény 33 . §-ával és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
módosításáról szóló 2008 . évi LXXVI . törvény 24. & (3) bekezdésével megállapított 68 . & (5 )
bekezdése .

(3) E törvény 1-29 . §-a, 30 . §-ának (4)-(6) bekezdése és 31 . §-a 2009. január 2-án hatályát
veszti .

[(3)] (4) [Hatályát veszti az] Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szól ó
2007. évi CLXXV. törvény
al 59. (3) bekezdése b)pontja, valamint (4) és (5) bekezdése hatályát veszti ,
b)59.	 (3) bekezdésének bevezet ő szövegében a „33/A . §-ának (3) és (5) bekezdése”
szövegrész helyébe a „33/A. §-ának (5) bekezdése” szövegrész lép, továbbá

[nem lép hatályba az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2007 . évi.cl
CLXXV. törvény] 16. §-ának a Kkt . 33/A. § (3) [és (5)] bekezdését megállapító szövegrésze
nem lép hatályba .

[(4)]

	

[A törvény hatálybalépésével egyidej űleg az] Az Lt.
a) 29. §-ának (3) bekezdésében az „A polgári repülés területén a közös szabályokról és a z

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002 . július 15-ei
1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „A polgár i
repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynöksé g
létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a
2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérő l szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész ,

b) 46. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „az 1592/2002/EK rendelet” szövegrész helyéb e
az „a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész ,

c) 47. §-ában az „Az 1592/2002/EK rendelet” szövegrész helyébe az „A 216/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrés z

lép.

[(5)] ) [E törvény hatálybalépésével egyidej űleg a] A bányászatról szóló 1993 . évi
XLVIII. törvény 22/A. §-ának (1) és (5) bekezdésében a „Bányászati Közlönyben” szövegrész
helyébe, valamint a 26/A. §-ának (8) bekezdésében a „hivatalos lapjában” szövegrész helyéb e
a „Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg lép .

[(6)] (7) A Kkt. 25/A. §-a d) pontjának e törvénnyel megállapított rendelkezését a 2009 .
április Hét megel őzően használatba vett négykerekű segédmotoros kerékpárokra 2009 . július
1-j étő l kell alkalmazni .

[(7)] (8) A Kkt. 25/A. §-ának d) pontjában meghatározott négykerekű segédmotoro s
kerékpárok hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzemben tartónak – külö n
jogszabályban meghatározott feltételek szerint – 2009 . április Hét követően kell kérnie.

Indokolá s

A módosító javaslat 1 . pontjában meghatározott módosítás nyelvtani pontosítást, valamint
mondattani nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz . A javasolt módosítással egyértelművé válik
a mondatban meghatározott kötelezettségek alanya .
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A módosító javaslat 2 . és 3. pontjában meghatározott módosításokkal az úthasználati díja k
egységes alkalmazásának feltételei teremthetőek meg, összefüggésben a 6 . pontban
meghatározott egyes módosításokkal . A módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy 2009 .
január 1-jétő l továbbra is valamennyi gépjármű használati díja fizet a külön jogszabályban
meghatározott díjfizetéssel érintett utakon . A megtett úttal arányos díjfizetési rendszer
bevezetésére és a díjfizetésre kötelezettek körének meghatározására a Kormány ka p
felhatalmazást .
A módosító javaslat 4 . pontjában meghatározott módosítás hivatkozási pontosítást tartalmaz .
A módosító javaslat 5 . pontjában meghatározott módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz ,
összefüggésben a 6 . pontban meghatározott egyes módosításokkal . A kívánt szabályozási cé l
megvalósításához elengedhetetlen, hogy a Vtv . 68 . §-ának csak egy (5) bekezdése legyen . A
javaslat az ennek érdekében szükséges változtatásokat vezeti át .
A módosító javaslat 6 . pontja azokat a törvény hatályba lépésével kapcsolatos módosításoka t
tartalmazza, amelyek az egyértelmű jogalkalmazáshoz szükségesek . Ugyanakkor a módosító
javaslat megteremti a Kkt . 33-33/B. §-aival való összhangot, és – összhangban a korább i
szabályozási gyakorlattal - törvényi szinten rendelkezik a díjfizetés ellenőrzésére kijelölt
hatóságról .

Budapest, 2008 . december 10 .
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