
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/9927/8.

Benyújtás dátuma: 2020-04-30 16:15

Parlex azonosító: L0WKYOXP0003

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

Összegző jelentés

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló törvényjavaslathoz (T/9927)

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
eljárásban  -  2020.  április  30-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 – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontját  és  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó  összegző
módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. április 30-án lezárta.

Budapest, 2020. április 30.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának
fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló T/9927. számú

törvényjavaslathoz benyújtott, T/9927/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9927/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A Beruházással  összefüggésben  megkötött  szerződésekben  és  a  szerződés  előkészítésével,
megkötésével  kapcsolatos  iratokban,  valamint  az  ezekkel  összefüggő  döntések  megalapozását
szolgáló  iratokban  foglalt  adatok  megismerése, ha  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.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9927/4/2.
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
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állapít meg – legfeljebb harminc nap,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9927/4/3.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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