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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 62. § (8) bekezdése alapján – A 2020. évi Dubaji Világkiállításon
történő  magyar  megjelenés  sikeres  megvalósításához,  továbbá  egyes  nemzetközi
nagyeseményekhez  kapcsolódó  rendelkezésekről szóló  T/4998.  számú  törvényjavaslathoz az
alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

[A]a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához,
továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

E törvény hatálya
a) kiterjed

aa) a 2019. [évben Budapesten zajló ]évi World Urban Games sportesemény budapesti,
ab) a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság budapesti,
szegedi,  tatabányai  és  veszprémi  helyszíneken (az  aa)  és  ab)  [pont]alpont alattiak  a
továbbiakban  együtt:  rendezvények)  történő  megrendezése  érdekében  a  Kormány  által
rendeletben kijelölt ingatlanokra, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások útján
kialakított ingatlanokra és az ezen ingatlanokon a rendezvények megrendezéséhez szükséges,
illetve azokkal összefüggő, azokat kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre – [ide



értve ]ideértve a közterületi és közmű beruházásokat is – [(az aa) és az ab) alpont alattiak a
továbbiakban  együtt:  ](a  továbbiakban:  Beruházás),  valamint  a  Beruházással  és  a
rendezvények lebonyolításával és szervezésével összefüggő beszerzésekre, továbbá

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A  Projektre  irányuló  közbeszerzési  eljárásoknál  a  projektlebonyolító  szerv  –  az  építési
beruházások, valamint az építési  beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének  részletes  szabályairól  szóló  kormányrendeletre  figyelemmel  –  indokolási
kötelezettség  nélkül  dönthet  olyan  eljárási  forma  alkalmazásáról,  amely keretében  az  építmény
[kivitelezésére  és  tervezésére  együtt,  ]vagy  a  Kbt.  1.  mellékletében  foglalt  tevékenységek
egyikéhez  kapcsolódó  munka  [kivitelezésére]tervezésére és  [tervezésére]kivitelezésére együtt
kerül sor.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1) A Projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban és vámigazgatási
eljárásokban az ügyintézési határidő – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – tíz
nap. A Kormány rendeletben határozza meg a Projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági eljárások sajátos szabályait.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § új (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Beruházás keretében a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-
bajnokság  mérkőzéseinek  budapesti  helyszínéül  szolgáló,  a  Kormány  által  rendeletben  kijelölt
ingatlanokon felépítendő új multifunkciós csarnok beruházást olyan módon szükséges előkészíteni
és megvalósítani, hogy az új multifunkciós csarnok egy fővárosi sportegyesület vagyonkezelésébe
kerüljön.

(3)  A Kormány az  Ngtv.  11/B.  §-a  szerinti  követelményeket  a  (2)  bekezdés  szerinti  beruházás
esetében a (2) bekezdésben meghatározottakkal összhangban határozhatja meg.
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A megállapodás az 1. § a) pont ab) [pontja]alpontja szerinti beruházás keretében megvalósuló
épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának feltétele.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
c) a Projekttel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások [további ]sajátos szabályait,

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás. 
2. A javaslatban kiemelt jelentősége van, hogy mind a rendezvények, mind a Beruházás fogalom
bevezetésre kerüljön. A rendezvények fogalom bevezetése azon beszerzési eljárások tekintetében
fontos, ahol nincs infrastruktúrafejlesztés, ugyanakkor a sportesemény lebonyolításához a speciális
beszerzési  szabályok lefolytatása szükséges. A rendelkezés különösen a WUG megvalósításához
szükséges beszerzések szempontjából fontos. 
3. Kodifikációs pontosítás. 
4. Kodifikációs pontosítás. 
5. Annak  érdekében,  hogy  a  fejlesztések  nyomán  létrejövő  új  sportlétesítmények  a  helyi
közösségeket  gazdagítsák,  valamint  az  új  létesítmények  szakszerű  és  hatékony  kihasználása
biztosított legyen, a módosító javaslat alapján a Budapesten felépítésre kerülő, a 2022. évi kézilabda
Európa-bajnokság helyszíneként is szolgáló új multifunkciós csarnok helyszíneként szolgáló állami
tulajdonú ingatlanok és a felépülő új fővárosi létesítmény a törvény erejénél fogva egy fővárosi
sportegyesület vagyonkezelésébe kerülne a Beruházás megvalósítását követően. 
6. Kodifikációs pontosítás. 
7. Kodifikációs pontosítás. 
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