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Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/1746. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t

terjesztem elő .

A törvényjavaslat 34 . (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„ 34. § (3) Az Lt . 67. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A légiközlekedés védelme érdekében akormány által rendeletben meghatározot t
repülő tér, [a légiforgalmi irányító, repül őtéri koordinációs, repüléstájékoztató, riasztó ,
légiforgalmi-tájékoztató, valamint] a léginavigációs [és távközlési] szolgálatot
[fenntartó]ellátó szervezet, valamint a légijármű karbantartó és javító szervezet
létesítményeinek nyilvánosság számára hozzá nem férhet ő zárt területére – kivéve a repülő tér
[vonatkozásában]esetében az utasra	 a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a
Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló
kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülésének eseteit [kivételével] – [kíséret
nélkül] belépő[, továbbá]	 személy sikeres védelmi háttérellenőrzést követően vagy sikeres
védelmi háttérellenőrzésen átesett személy kíséretével léphet be. A [a] földi kiszolgálási
tevékenységet végz ő gazdálkodó szervezet, meghatalmazott ügynök, ismert szállító, listás
szállító, biztonsági vállalkozás, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója, fedélzet i
ellátmány ismert beszállítója, repülőtéri készlet ismert beszállítója által légiközlekedés -
védelmi ellenőrzést végző személy csak sikeres védelmi háttérellenőrzés után [léphet, illetve ]
végezhet légiközlekedés-védelmi ellenőrző tevékenységet. A védelmi háttérellen őrzés a
belépésre jogosultság fennállása1 [alatt] illetve a védelmi ellenőrző tevékenység végzésének
időtartama alatt megismételhető .”

Indokolá s

A módosító javaslat célja szövegpontosítás és a közösségi szabályozásban megjelenő
fogalmak egységes használatának biztosítása a következők szerint . Egyfelől a törvényjavaslat
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szerinti szöveg által elérni kívánt cél egyértelm űbben nyer kifejezést a belépés és a
légiközlekedés-védelmi ellenőrzés végzésének esetinek kettébontásával és külön mondatba n
való kezelésével . Másfelő l az egységes európai égboltra vonatkozó közösségi szabályozásba n
a léginavigációs szolgálat magába foglalja a légiforgalmi irányító, repüléstájékoztató é s
riasztó szolgálatot, de a riasztó szolgálat önmagában nem is létezhet . A repülőtéri
koordinációs szolgálat nem léginavigációs szolgálat, és nem is repülőtéri szolgálat,
közvetlenül nincs hatása a repülés védelmére .

Valamennyi repülőtér vonatkozásában indokolatlan és az európai uniós el őírásokból sem
fakad, hogy védelmi háttérellenőrzést követeljünk meg. Nyilvánvalóan a szabályozásnak k i
kell terjednie Budapest Ferihegy Nemzetközi Repül őtérre, azonban az országban több olyan
kisebb repülőtér is működik, ahol szigorított védelmi terület sincs . Így a kormány rendeletben
állapítja meg azon repülő terek körét, amikor a védelmi háttérellenőrzés elő írása szükséges .

Budapest, 2010 . december 1 .
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