
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/8041/8.

Benyújtás dátuma: 2019-11-28 17:29

Parlex azonosító: HI2NTKXU0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/8041.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2019. november 28-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2019. november 28-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
T/8041. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/8041/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Gjt.: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
Kknyt.: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
Vkt.: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
Vtv.: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
Ngt.: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
Sztv.: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/8041/4/1.
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,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/8041/4/2.
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:”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/8041/4/3.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/8041/4/4.
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:
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„(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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/8041/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
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,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/8041/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: 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…

4



Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

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

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

…személyszállítási 
[közszolgáltatás]közszolgáltatást nyújtó…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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