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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  Egyes törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló  T/8041.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés - Gjt. 18. § 26. pont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) A Gjt. 18. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„26. lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija: a 2021. január 1-jén hatályos, a közúti közlekedési
igazgatási  feladatokról,  a  közúti  közlekedési  okmányok  kiadásáról  és  visszavonásáról  szóló
326/2011.  (XII.  28.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  [2021.  január 1-jén
hatályos rendelkezései alapján ]rendelkezései alapján igazolólappal vagy a fehér alapon 3-3
piros  betű-  és  számjellel,  Y kezdőbetűjellel  és  igazolólappal  ellátott  jármű,  amely a  sík  úton
önerejéből vagy vontatója által 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (1) bekezdés - Kknyt. 9/D. § (3) bekezdés nyitó 
szövegrész



Módosítás jellege: módosítás

16. §

(1) A Kknyt. 9/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  ideiglenes  rendszámtáblák  nyilvántartása  a  2021.  január  1-jét  megelőzően  kiadott  „P”
betűjelű,  valamint  a  2021.  január  [1-jét  követően  ]1-jétől  a  Korm.  rendeletben  meghatározott
kivétellel tartalmazza az ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművek:”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés - Kknyt. 9/D. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kknyt. 9/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  Az  ideiglenes  rendszámtáblák  nyilvántartása  tartalmazza  a  2021.  január  1-jét  megelőzően
kiadott  „E” és „P” betűjelű,  valamint a 2021. január  [1-jét követően ]1-jétől  a  Korm. rendelet
alapján kiadott rendszámtáblák használatának korlátozására vonatkozó adatokat.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - Ngt. 6/G. § (1) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

54. §

Az Ngt. 6/G. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési infrastruktúra-beruházás során
a) az építési engedélyezés és a vízjogi létesítési engedélyezés iránti kérelem nem utasítható el,
b)  a  megindult  építési  engedélyezési  eljárás  és  a  vízjogi  létesítési  engedélyezési  eljárás  nem
szüntethető meg, továbbá
c) az építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem függeszthető
fel

arra  tekintettel,  hogy  a  környezetvédelmi  engedéllyel  szemben  [bírósági
felülvizsgálat]közigazgatási per van folyamatban.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
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meg:
a) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2016. május 11-i (EU) [796/2016]2016/796 európai parlamenti és a tanácsi rendelet,

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 6.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 10. § b) pont …„az [E”]„E” és…

2. 11. §
…a [„valamint ]„ , valamint a … 
… szövegrész[,].

3. 19. § - Vkt. 25. § (1) bekezdés …– [beleérte]beleértve a…

4. 23. § (5) bekezdés … [vaegy]vagy battériás…

5.
29. § (3) bekezdés - Vtv. 35. § (6) 
bekezdés

…meg [– ]az …

6. 42. § 1. pont
…az [„a]„A transzeurópai… 
…Előírások [szerint]szerinti egy… 
…helyébe [a „az]az „Az uniós…

7. 42. § 23. pont …(kiegészítő vasútbiztonsági tanúsítvány)” …

8.
61. § - Sztv. 3. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…személyszállítási 
[közszolgáltatás]közszolgáltatást nyújtó…

Indokolás

1. A gépjárműadó-törvény módosítására benyújtott javaslat célja, hogy a rendszámkiadás szabályait
megfogalmazó  kormányrendelet  2021.  január  1-től  hatályos  fogalmi  rendjéhez  igazodjanak  a
gépjárműadózást meghatározó szabályok, mégpedig oly módon, hogy az adókötelezettség tartalma,
mértéke ne változzék. Ezért szükséges módosítani többek között a gépjárműadó-törvény lassú jármű
és lassú jármű pótkocsija fogalmát, mely járművekre egyebekben a gépjárműadó hatálya nem terjed
ki. Figyelemmel azonban arra, hogy 2021. január 1-jét követően továbbra is forgalomban tarthatóak
olyan lassú járművek és azok pótkocsijai, melyeket a hatályos (2021. előtti) gépjárműadó-szabályok
szerint lassú járműnek lehet tekinteni, indokolt a szóban forgó fogalmat úgy változtatni, hogy ezen
járművek 2021-től is lassú járműnek vagy lassú jármű pótkocsijának minősüljenek a gépjárműadó-
törvény alkalmazásában. A módosító indítvány tehát biztosítja, hogy azon lassú járművekre és azok
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pótkocsijaira se terjedjen ki a gépjárműadó hatálya 2021. január 1-jétől, amelyek még ezen időpont
előtti gépjárműadó-szabályok szerint minősültek lassú járműnek és lassú jármű pótkocsijának. 
2. Jogtechnikai pontosítás, mert szükséges, hogy 2021. január 1-jére is vonatkozzon rendelkezés. 
3. Jogtechnikai pontosítás, mert szükséges, hogy 2021. január 1-jére is vonatkozzon rendelkezés. 
4. A  módosítás  terminológiai-technikai  jellegű,  a  célja,  hogy  a  „bírósági  felülvizsgálat”
terminológiája  helyett  a  „közigazgatási  perre”  vonatkozó  megfelelő  kifejezés  használatával  a
„felülvizsgálat”  kettős  értelmezését  megszüntesse,  miáltal  a  közigazgatási  perjogban  a
„felülvizsgálat”  fogalma  a  továbbiakban  kizárólag  a  Kúria  hatáskörébe  tartozó  rendkívüli
perorvoslatot jelenti majd. 
5. Kodifikációs pontosítás.
6. Nyelvhelyességi pontosítás. 
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