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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 Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló T/9927.
számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) [A ]Ha 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 ]az adatok keletkezésétől számított tíz évig meg kell
tagadni.
(4) A (3) bekezdésben foglalt adatok megismerése iránti igény teljesíthetőségéről, valamint az
adatok nyilvánosságra hozataláról – Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeit mérlegelve,
ennek során a Kínai Népköztársaság Kormányának álláspontját beszerezve – a külgazdasági
ügyekért felelős miniszter dönt.
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás
3. §

A Beruházással kapcsolatos hatósági eljárásokban
b) a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő – kivéve, ha jogszabály rövidebb
határidőt vagy környezet- és természetvédelmi hatósági ügyek esetében hosszabb határidőt
[nem ]állapít meg – legfeljebb harminc nap,
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
4. §
(1) A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV
Zrt.) mint építtető (a továbbiakban: építtető) a Beruházással kapcsolatos ügyekben és eljárásokban
teljes személyes [költség]költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
8. §
(1) A Beruházás megvalósításához és működéséhez szükséges – a Kormány által rendeletben
kijelölt – ingatlanra vonatkozó [szükséges ]tulajdonjogot, illetve egyéb jogot elsősorban
megállapodás útján kell megszerezni.
Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A vagyonkezelő a Beruházás megvalósítását követően részletes elszámolást készít. Az
elszámolási kimutatásnak tartalmaznia kell az átadott létesítményeknek, eszközöknek,
berendezéseknek,
ingatlanoknak
a
tulajdonos
és
vagyonkezelő
[eszköznyilvántartási]eszköznyilvántartási rendje szerinti, az állami vagyon nyilvántartására vonatkozó
jogszabályoknak, a számvitelről szóló törvénynek megfelelően szolgáltatandó adatait, továbbá a
kimutatásnak meg kell felelnie a vasúti pályaműködtetésére vonatkozó, ezen belül a vasúti
pályakapacitás elosztására, a hálózat-hozzáférési díj megállapítására vonatkozó feltételeknek is.
(3) A vagyonkezelő az általa teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz
létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben az állami vagyon növekedésével kapcsolatos
nyilvántartási kötelezettségeinek – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a
tulajdonosi joggyakorló által vezetett [vagyon-nyilvántartásban]vagyonnyilvántartásban történő,
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az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

Indokolás
1. Jogtechnikai módosítás, továbbá a korábbi rendelkezés kiegészül az adatok nyilvánosságra
hozatalával a külgazdasági ügyekért felelős miniszter döntése alapján, mely során a kínai fél
álláspontját is be kell szerezni.
2. Jogtechnikai módosítás.
3., 5. Nyelvhelyességi módosítás.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
4. Lásd a T/9927/4/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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