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Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/15379. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot
magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. május 9-én lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Módosítópont: T/15379/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„  34. a 24. § (11) bekezdésében meghatározott szervezet kijelölését, és az azzal összefüggésben
ellátandó, valamint a 24. § (11) bekezdésében meghatározott szervezet által ellátandó muzeális
jellegű járművek minősítési szabályainak kidolgozására és kiadására, a minősítés végrehajtásának
szakmai és piacfelügyeleti ellenőrzésére vonatkozó feladatokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

T/15379/2/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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