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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a  közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/9283. számú törvényjavaslathoz az alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 1. és 2. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés - Étv. 54. § (5a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Étv. 54. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Amennyiben a közterület használatára  törvényben vagy a  Kormány rendeletében kiemelten
közérdekű  beruházássá  nyilvánított  olyan  építési  beruházással  összefüggésben  kerül  sor,
[mely]amely legalább 50%-ban központi költségvetési támogatásból valósul meg, úgy a beruházás
megvalósítója[,] –  legfeljebb  törvényben  vagy  a  Kormány  rendeletében  meghatározott
időtartamra[,] – a helyi önkormányzat tulajdonában álló közterületet díjmentesen használhatja.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

Az Étv. a következő 60/I. §-sal egészül ki:



„60/I. §

(1) E törvénynek a közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes
törvények módosításáról szóló 2020. évi …törvénnyel (a továbbiakban: Mód3. tv.) megállapított 54.
§  (5)  és  (5a)  bekezdését  a  Mód3.  tv.  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő  beruházásokra  is
alkalmazni  kell,  azzal,  hogy  a  Mód3.  tv.  hatálybalépése  napján  hatályos  közterület-használat
tárgyában  kötött  szerződés  vagy  közigazgatási  hatósági  engedély,  illetve  közterület-használati
hozzájárulás  esetében  a  közterület  díjmentes  használata  a  közterület  használatának  feltétlenül
szükséges időtartamát megállapító jogszabály hatálybalépésének napjától illeti meg a beruházót.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott szabályozás alapján meghatározott díjmentes
használat időszakára díjfizetés történt, akkor a befizetett díjat vissza kell fizetni.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az  Étv.  V.  Fejezete  [Az]„Az Európai  Unió  jogának  való  [megfelelés]megfelelés” alcímet
megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Étv. 62/A. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Étv. V. Fejezete Az Európai Unió jogának való megfelelés alcímet megelőzően a következő
alcímmel egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

62/A. §

E törvény 54. § (5a) bekezdése, valamint a 60/I. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk
(1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Étv. 62/A. §
Módosítás jellege: módosítás
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2. §

Az Étv. V. Fejezete Az Európai Unió jogának való megfelelés alcímet megelőzően a következő
alcímmel egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

62/A. §

[E törvény ]Az 54. § (5) és (5a) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - Ngtv. 11. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ngtv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításról
a) törvény rendelkezik, a kiemelt közérdekű beruházássá nyilvánításról rendelkező törvény vagy
[a]törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet,

állapítja  meg a  kiemelten  közérdekű beruházás  helyszínét  és  közvetlen  környezetét,  valamint  a
kiemelten közérdekű beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe
tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának
feltétlenül szükséges időtartamát.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő [tizenötödik]nyolcadik napon lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

[E törvény ]Az 1. [§-a ]§ és a 2. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
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Indokolás

1. Egy beruházást  kiemelten  közérdekűvé  nem csak kormányrendelet,  hanem jelentősége  miatt
törvény is nyilváníthat, ezért szükség van a rendelkezés pontosítására. 
2. Az átmeneti  rendelkezés biztosítja,  hogy a törvényjavaslat  rendelkezéseit  a folyamatban lévő
beruházásokra  is  alkalmazni  kelljen,  azzal,  hogy  a  javaslat  hatálybalépése  napján  hatályos
közterület-használat  tárgyában  kötött  szerződés  vagy  közigazgatási  hatósági  engedély,  illetve
közterület-használati  hozzájárulás  esetében  a  közterület  díjmentes  használata  a  közterület
használatának feltétlenül szükséges időtartamát megállapító jogszabály hatálybalépésének napjától
illeti meg a beruházót. 
3. Kodifikációs pontosítás. 
4., 8. Az Étv., illetve a törvényjavaslat sarkalatossági záradékának a pontosítása.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

5. Az Étv. sarkalatossági záradékának a pontosítása. 
6. A pontosítás azt a célt szolgálja, hogy a kiemelt közérdekű beruházássá nyilvánításról rendelkező
törvényen kívül más törvény felhatalmazása alapján is kiadható legyen a közterület használatának
feltétlenül szükséges időtartamát meghatározó kormányrendelet. 
7. A hatálybalépés időpontjának módosítása. 
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