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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . (1 )

bekezdése alapján a légiközlekedésróZ szóló 1995. évi XCVIL törvény módosításáról szól ó

T/11002 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 18. § (2)-(4) bekezdéseinek az
alábbi módosításátjavasolja :

(2) A 14. §-sal megállapított, az Lt . 66. § (6) bekezdése 2010. november 18-án, a 17 . § (1 )
bekezdése,	 valamint a 19. §-a 2010. április 29-én lép hatályba .

(3) Az Lt. 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a 41 . § (3)—(4) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „a 41 . § (6)—(7) bekezdésében” szöveg, 41 . §-ának (8) bekezdésében a
„díj nem szedhető” szövegrész helyébe az „ellenszolgáltatás nem kérhet ő” szöveg, 67. § (7)
bekezdésében az „A légiközlekedés területén nem foglalkoztatható, a repül ő tér zárt területére
nem léphet be” szövegrész helyébe az „A polgári légiközlekedés biztonsága területén közös
szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti é s
tanácsi rendeletben meghatározott repülőtér azon területére, ahol a belépés korlátozott ( a
továbbiakban: zárt terület) nem léphet be és a légiközlekedés területén — e törvény eltérő
rendelkezése hiányában — nem foglalkoztatható” szöveg, 67 . § ~9) bekezdésében és (10 )
bekezdésében a „légi közlekedés biztonsága” szövegrész helyébe a „légiközlekedés védelme ”
szövege 69. §-ának (2) bekezdésében az „a 2407/92/EGK tanácsi rendelet 7 . cikkének”
szövegrész helyébe az „az 1008/2008/EK rendelet 11 . cikkének” szöveg, az Lt . 74/A. § (2)
bekezdésének b) pontjában az „a polgári repülés hajózó személyzete repülési idejének
szabályozásáról szóló 16/2003 . (IV. 3 .) GKM rendelettel” szövegrész helyébe az „a polgár i
repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejér ő l szóló 44/2009 . (IX. 4.) KHEM
rendelettel” szöveg lép .

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Lt . 24. §-ának (2) bekezdése,
26. §-ának (1) bekezdése, 27 . §-ának (2) bekezdése, 37 . §-a (1) bekezdése a) pontjának ac) és
ad) alpontja, 66/A. §-ának (12) bekezdése, a 66/A . §-ának (13) bekezdésében a „— valamint
közös felhasználású repülő tér esetében a honvédelemért felel ős miniszterrel is —” szöveg, 67 .



§ (7) bekezdés b) pontja, 67 . § (8) bekezdése, 67. §-a (9) bekezdésének a) pontjában az „ a
szakszolgálati engedély kiadására irányuló szakhatósági eljárásban, valamint” szöveg, 67 . §-
ának (10) bekezdésében az „a szakhatósági eljárásában a szakszolgálati engedély kiadására
irányuló eljárás jogerős befejezéséig, továbbá” szöveg, 67 . § (11) bekezdésében az „és (8) ”
szöveg, 69. §-ának (1) bekezdésében az „– a közös felhasználású katonai és polgári repül őtér
katonai szektorának kivételével –” szöveg, 69 . §-ának (2) bekezdésében a „– közö s
felhasználású katonai és polgári repül őtér katonai szektorának kivételével –” szöveg, 74 . §-a
(1) bekezdésének c) pontjában a „ , valamint a közös felhasználású katonai és polgári ”
szöveg, 74. §-a (1) bekezdésének x) pontja, valamint 74 . §-a (2) bekezdésének t) pontjában a
„– valamint közös felhasználású repülőtér esetében a honvédelemért felel ős miniszterrel is –”
szöveg .

2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 19. §-sal történő
kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat tovább i
ainak számozása értelemszerűen változik) :

„19.§

Az Lt . 67 . • -a 7 bekezdésének bevezet ő szöve • e hel ébe a következő rendelkezés lé

„(7) A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet
hatályon kívül helyezésér ő l szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott repülőtér azon területére, ahol a belépés korlátozott ( a
továbbiakban: zárt terület) nem léphet be és a légiközlekedés területén – e törvény eltér ő
rendelkezése hiányában – nem foglalkoztatható”

Indokolá s

Az Alkotmánybíróság 144/2008 . (XI. 26.) AB határozata (a továbbiakban : AB határozat)
megállapította, hogy a légiközlekedésről szóló 1995 . évi XCVII . törvény (a továbbiakban : Lt .)
67. § (7) bekezdés c) pontja alkotmányellenes, erre tekintettel e pontot 2009 . június 30 .
napjával megsemmisítette . Ezzel összefüggésben indokolt hatályon kívül helyezni az Lt . 67 . §
(7) bekezdés b) pontját és 67 . (8) bekezdését is .
A törvényjavaslat 13-ában foglaltak és az Lt. 67. §-a (7)-(9) bekezdésében foglaltak között i
összhang biztosítása érdekében a törvényjavaslat további módosítást tartalmaz . A
törvényjavaslat 13 . §-ával megállapított, az Lt . 53. §-ának új (9) bekezdése állapítja meg azo n
rendelkezéseket, amelynek alapján a szakszolgálattal rendelkez ő engedélyest közbiztonsági
szempontból alkalmatlannak kell minősíteni . Ennek alapján az Lt . 67 . §-a (7) bekezdésének
módosítása szükséges, figyelemmel arra, hogy repülésvédelmi szempontból
többletkövetelményeket állapít meg a szakszolgálati engedéllyel rendelkez őkre. A javaslat
elfogadása esetén a továbbiakban az Lt. 67 . §-ának (7) bekezdése a szakszolgálati engedéllye l
rendelkezőkre nem alkalmazandó, kivéve abban az esetben, ha a polgári légiközlekedé s
biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002 . december 16-i
2320/2002/EK rendeletben meghatározott repül őtér azon területére kívánnak belépni, ahol a
belépés korlátozott .
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Figyelemmel arra, hogy a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a
2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésér ől szóló, 2008 . március 11-i 300/2008/E K
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2010 . április 29-étő l alkalmazandó hazánkban, a
módosítási javaslatban a törvényjavaslat hatályba léptető rendelkezésének módosítása ,
valamint ezzel összefüggésben az Lt . 67. § (7) bekezdésének felvezet ő szövegét érintő
módosítás is szükséges .

Budapest, 2009 . november 16 .

Podolák yörgy

elnök
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