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A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló törvényjavaslat

(T/9927. 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 javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot 
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 04. 15. napján 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: Tordai Bence (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás 
(Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9927/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Beruházással összefüggésben megkötött szerződésekben és a szerződés előkészítésével,
megkötésével kapcsolatos iratokban, valamint az ezekkel összefüggő döntések megalapozását
szolgáló  iratokban  foglalt  adatok  megismerése  Magyarország  külpolitikai,  külgazdasági
érdekeinek  illetéktelen  külső  befolyástól  mentes  érvényesítését  veszélyezteti,  azok
megismerése iránti igény teljesítését annak keletkezésétől számított tíz évig meg kell tagadni.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/9927/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Beruházással összefüggésben megkötött szerződésekben és a szerződés előkészítésével,
megkötésével kapcsolatos iratokban, valamint az ezekkel összefüggő döntések megalapozását
szolgáló  iratokban  foglalt  adatok  megismerése  Magyarország  külpolitikai,  külgazdasági
érdekeinek  illetéktelen  külső  befolyástól  mentes  érvényesítését  veszélyezteti,  azok
megismerése iránti igény teljesítését annak keletkezésétől számított tíz évig meg kell tagadni.

(4) A  (3)  bekezdésben  foglalt  adatok  megismerése  iránti  igény  teljesíthetőségéről  –
Magyarország  külpolitikai,  külgazdasági  érdekeit  mérlegelve  –  a  külgazdasági  ügyekért
felelős miniszter dönt.]
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

3


