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Összegzi> jelentés

a Bernben, )980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyt·zmény
(COTI F) módositásáról Vilniusban elfogadott, 1999..[únius 3-án kelt

.legyzökönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018. évi módosításai
kihirdetéséről és a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti

Fuvarozási Egyezmény médosításáról Vilniusban elfogadott, 1999..[únius 3-án
kelt Jcgyzökonyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény módositásáról

szóló törvényjavaslathoz (T/10515.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 1012014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: !HISZ)
46. ~-a szerinti eljárásában 2020. június 11-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot.
valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott a; összegző jelentés mellékletében szereplő

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a Hl!S7. 42. §-ában és 44. § ( 1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság a 111 !SZ 46. ~ {5) bekezdése alapján az általa támogatott részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
tárgyalását 2020. június l Lén lezárta.

Budapest. 2020. június 11.

Tisztelettel:

<~/f!A:,. (_ 
Hende Csaba

elnök



Az Országgyűlés

Törvénya] kotási bizottsága

MELLÉl(LET 

/\IJ,i\.SFOGLAL\S

a Bernben, /980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COT/F) 
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzifkö11yv szerinti 

szövegének 2009. évi és 2018. évi módosításai kiliirdetéséró! és a Bernben, 1980. május 9- 

én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott,

1999. június 3-án kelt Jegyzl/könJT kihirdetésérd! szóló 2006. évi LXXJ/J /. törvény 

módosításáról szóló T/10515. számú törvényjavaxlathuz benyújtott, T/10515/2. számú

részletes vitát lezáró bizottsági módoslró javaslatról

(;\z indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget 11 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jclöljük.)

l Iáttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/10515/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

a Bernben. 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
[módosításáról [Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti

szövegének 2009. évi és 20 l 8. évi módosításai kihirdetéséről] ésl,valarnint a Bernben. 1980.
május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban
elfogadott l 999. június 3-ún kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII.

törvény módosításáról

A módosító javaslatoutal): a bizottság támogatja

az Előterjesztő (képviselője) <2gyGt¢rt



l lánéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosuópont: T/10515/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: dm alatti zárójeles szijvcg
Módosítás jel lege: kiegészítés

(/\ Nemzctközí Vasúti Fuvarozúsi Államközi Szervezet (OTIF) 2009. évi, a Bernben, J98Q'.
n1{uus 9-én kelt NemzctközjVasúti Fuvarozási Egyezmény (.COTIIJ Vilniusban ellt)fütdott,

1()99.június 3-án kelt Jcgyzőköny', szerinti szövege és annak Bhiggeléke n,()dosítá~úra
yonatkozó hatúrozata Magyarorsd1g vonatkozásúhan 20 IQ. decemberi ~jén ncmzctkö/i

jogilag hatályba lépcu.)

;\ módosító javaslatotual ): a bizottság túmogatia

az Elütcr,jcsztö (képviselője) egyetért

l láttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/105 t 5/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: elhagyás

11. §

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Bernben, 1980. május 9-én kelt,
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) (a továbbiakban: Egyezmény)
médoxitásáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyvnek (a
továbbiakban: Vilniusi .Icgyzőkőnyv) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Allamküz.i
Szervezet (OTIF) 2009. évi határozata szerinti, az Egyezmény és annak B Függeléke
módosítása kötelezd hatályának elismerésére. 1

;\ módosító javaxlatotttal ): a bizottság túmogatia

,v Előterjesztő (képviselője) cmctért

1 Iáttcranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/10515/2/-t.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

Az Országgyűléx ja Vilniusi .lcgyzdkönyvnck az Egyezmi·ny és annak B Függeléke
módositására vonatkozó, la Nemzetközi Vasúti luvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
2009. évi, a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti luvurozási Ft•,_ye1mény

')



(('OTII·J Vilniusban cilógadott, J99(). június 3-ún Jelt .legyzökönyv :;zcljnti §Züye_ge üt
tovúbhiakban: Egyezmény) és annak B FüggeléJ.;e módosítására von~1tkozó határozatát e
törvéunvel kihirdeti.

:\ módosító javaslatotual): a bizottság túmogaija

az Elotcrjcsztő (képviselője) egyetért

1 láttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módositópont: T/10515/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. ~
Módositás jellege: módositás

., 'Í.) . s

( 1) !Az Egyezmény és annak B Függeléke rnódesitására vonatkozó, a 16.Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási í\llamközi Szervezet (OTIF) 2009. évi. az Egyezmény és w1nak B Függeléke
módosítására vonatkozó határozata hivatalos magyar nvclvű fordítását az 1. melléklet
tartalmazza.

(2) IA1. Egyc~mény {:s annak B Függeléke módositására vonatkozó, a 1/tNemZL·tközi Vasúti
Fuvarozási Allamközi Szervezet (OTIF) 2009. évi, az. Egyez111é11y és ,1nnak lLl.-i.iggfJékL·
111ódqsí1ásúi:c1yonatkozó határozata hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

í\ módosító javaslatotual): a hizottsáj; túmogaija

az Előterjesztő (képviselője) egyetért

1 láuéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Külügyi bizottság
f'v1 ódosí tópont: T/ 10515/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. *
Módosítás jellege: módosítás

4. ~

1\z. Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a [Vilniusi .Jcgyziíkönyv módosítására
vonatkozó, INemzetk(izi Vasúti Fuvaro1,úsi. AJJamközi SzerVL'Zctnek JQTIF) a Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási /\llarnközi Szervezet (OTIF) 2018. évi Közgyűlésének Jegyzőkönyve (a
továbbiakban: Jegyzőkönyv) 1. mellékletében foglalt. a; 1-:gyezrnény módosítására vonatkozói,
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási i\llamközi Szervezet (OTI F)l határozata kötelező
hatályának elismerésére.

_1\ módosító javaslaroutal): a bizottság túrnogaija

.,
)



a;; Előterjesztő (képviselője) egyetért

1 Iáucranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módositópont: T/10515/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. ~

Az Országgyűlés (l Nc111;,'.elközi Vasúti Fuvarozúsi /\llamközi Szervezetnek (OTIF) a
Jegyzőkönyv 1. mellékletében foglalt. az Egyezmény módosításara vonatkozói, a Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási Allamközi Szervezet (OTIF)l határozatát e törvénnyel kihirdeti.

;\ módosító javaslatoutal): a bizottság túmogatia

az Előterjesztő (képviselője) egyetért

l Iánéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/10515/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. ~

( 1) A Ncn1zetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezetnek (QJIIJ q Jegyzökönyv 1.
mellékletében foglalt. az l.gyczmcny módosítására \ onatkozo], a Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Államközi Szervezet (OTI F) határozatának] határozata hivatalos magyar nyelvű
fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Ne111zetközi Vasúti Fuvarqzási Államközi Szerv~0ctnek_(Q·1·1u a_Jcgyzökönyv 1.
mellékletében foglalt az Egyezmény módosítására vonatkozói, a Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási .Államk<izi Szervezet (OTIF) határozatának] határozata hiteles angol nyelvű
szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

/\ módosító javaslatotual): a bizottság túmogatja

a;; Elöterjcsztö (képviselője) egyetért

l láuéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/105 l 5/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §

4



Módosiiás jellege: módnsitás

7 :-:, . s

A1. Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetkü_1i V_asúti Fuvarozási /\llamközi
S;:er\L?C!llQL(OTlF) a Jcgyzőkőnyv 2. mellékletében foglalt. az Egyezmény 11 lüggclckcnck
létrehozására vonatkozó], a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási i\llamközi Szervezet (OTIF)I
határozata kötelező hatályának elismerésére.

/\ módosító javaslatotttal): a bizottság túm()gatia

az Előterjesztő (képviselője) egyetért

l lánéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítopont: T/10515/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8 :-:,. s

Az Országgyülés a ... Ne1111ctkö1.i Vasúti Fuvarozási /\llamközi Szervezetnek_ ((YJIF) a
Jegyzőkönyv 2. mellékletében foglalt. a; Egyezmény 11 Függelékének létrehozására
vonatkozói, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási ;\llamközi Szervezet (OTIF)l határozatát e
törvénnvcl kihirdeti.

A módosító javaslatot(tal ): a bizottság tárnogaüa

az Előterjesztő ( képviselője) egyetért

l láuéranyagpont sorszáma: 1 1.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módositópont: T/10515/2/J 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: '). §
Módosítás jellege: médosítás

9. ~

( 1) ;\ _Ne111zctkö1i Vasúti Fuvarozási i\llamközi S1ervezctnck (OTIF)aJcgyzökönyv :2.
mellékletében foglalt, az Egyezmény II IFüggdékelFLiggclékének létrehozására vonatkozói, a
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási i\llamközi Szervezet (OTIF) határozatának! hatúrQ1ata
hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) 1\ Nemzetközi Vasúti Fuvarozási /\llamközi Szcrvo.ctnck (OTIF) ;1 .Jcgyzőkőnyv 2.
mellékletében l'oglall. a1 Fgyomény 111 Fiiggcli'kclFüggclékénck létrehozására vonatkozó], a
Ncmzetkdzi Vasúti Fuvarozási i\.llamközi Szervezet (OTIF) határozatának] határq:;ata

5



hiteles angol nyelvű szöveget a 6. melléklet tartalmazza.

i\ módosító javaslarotual): a bizottság támogatja

a1. Előterjesztő (képviselője) egyetért

l láttcranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módositóponr: T/1 OS 15/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: ru § 
Módosítás jellege: múdosűás

10. ~

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Ál!amhözi
S1.crvezctnek(OTIIJ a .legy1.ökönyv 3. mellékletében foglalt. az lgyczmcny I: Függelékének
módosítására vonatkozói, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Allamkfüi Szervezet (OTIF)I
határozata kötelező hatálvának elismerésére.

A módosító javaslatotual ): a bizottság támogatja

az Előterjesztő ( képviselője) egyetért

l láuéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módositópont: T/10515/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § 
Módosítás jellege: módusitás

11. ~

Az Országgyűlés a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási /\llamközi Szerve1etnek (().IIF) a
Jegyzőkönyv .1. mellékletében foglalt. a; Fgye1rnény F Függelékt'.'nck módosítására
vonatkozó], a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Allamküzi Szervezet (OTIF)l határozatát e
törvénnyel kihirdeti.

i\ módosító javaslatotual ): a bizottság támogatja

a; Előterjesztő (h;p\ isclőjc) egyetért

l láuéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módositópont: T/10515/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. ~



Módosítás jellege: módosítás

1,.., ,;-· s

( 1) A Nemzetközi Vµs(1Ji fpyarozúsi /\ll4n1közi Szcrve1etr1eJz.(()IJI] .. é1.Jegyzökö11yv 3.
mellékletében foglalt. az Egyezmény F Függelékének módosítására vonatkozói, a Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási i\.llamküzi Szervezet (OTIF) határozatának] hatúrozata hivatalos
magyar nyelvű fordítását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Nc1nz.ctkö1.i \fµs(1ti Fuy<1roz.{1si ... All<1111küzi $7:c(yezctnck {CHIIJ,1._.legyzökönyv 3.
mellékletében foglalt. az Egyezmény E Függelékének módosítására vonatkozói, a Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási .Államközi Szervezet (OTIF) határozatának] hatúrozatahitclcs angol
nyelvű szövegét a 8. melléklet tartalmazza.

A módosító javaslatotual): a bizottság tún1ogatja

az Elüterjesztö (képviselője) egyetért

Háuéranyagpon: sorszáma: 15.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/10515/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad aNem1.etközi \'a0úti F\1yaro7ási /\llamkö;;i
$7cryczeJ111:kJ()TIF)a Jegyzőkönyv 4. mellékletében foglalt. az Egyezmény G Függelékének
módosítására vonatkozói, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási /\.llamközi Szervezet (OTIF)l
határozata kötelező hatályának elismerésére.

A módosító javaslatoutal): a bizottság tá1J19gatja

az Előterjesztő (képviselője) e_gyet¢rt

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Kűlügyi bizottság
Módositópont: T/J 0515/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás

14. ~

Az Országgyűlés a Nem7etkö1.i Vasúti Fuvarozási Államközi Szervqetnek tQTJF) a
Jegyzőkönyv 4. mellékletében foglalt. a1 Egyezmény Cr Függelékének módosítására
vonatkozói, a Nernzctkőzi Vasúti Fuvarozási /\llamküzi Szervezet (OTI F)l határozatát e

7



törvénnyel kihirdeti.

A módosító javaslatotual ): '-1 bizottság támogatja

az Előterjesztő (képviselője) egyetért

l láttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/10515/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: J 5. §
Módosítás jellege: múdosítás

15. §

( l) A N£1111.ctküzi \í,1súti. Fuvar(}zási /\l larnközi Szervezetnek J()TIF) a Iegyzőkönyv 4.
mellékletében foglalt. az Egyezmény (i Függelékének módosítására vonatkozói, a Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási i\llamkfizi Szervezet (OTI F) határozatának] határozata hivatalos
magyar nyelvű Iordítását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A .N.c:1n0£tk(\1j Vast;1ti Fuv,1ro7,ási /\]Ia111kéi7,i Szervezetnek. (()'TID a Jcgyzökönyv 4.
mellékletében foglalt az Egyezmény G Függelékének módosítására vonatkozói, a Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási Allamkfü:i Szervezet (OTIF) határozatának] határozata hiteles angol
nyelvű szövegét a l 0. melléklet tartalmazza.

A módosító javaslatoutal): a bizottság támogatja

az Előterjesztő (képviselője) cgyetéJt

l lánéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Külüg)'i bizottság
Módosítópont: T/10515/2/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: módosítás

16. § 

(l) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt lkivétclckkcllkiyétcllt·I a kihirdetését
követő napon lép hatályba.

(2) IAzl;\ 1514. § és 16Jaz: 5. §. yalarpinta 3. és a 4. melléklet az Egyezmény 34. cikk 2. §-a
szerint meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 1817. §1 és), nj9]8. §. a 11111 (). §1 ésl, aJ 121J 1. §. a 114113. § és a 115114. §. yalar11intaz
5-10. melléklet az Egyezmény 34. cikk 3. §-a szerint meghatározott időpontban lép hatályba.

(4} í\ Jcgyzőkőnyv 1-4. mellékletei hatálybalépésének). valamint lazla 1514. §1 és], ~,zJ6J5.
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§. a [81'.7. ~I ésl0 aJ9L8. §. a 1J 11]0. §1 és], aJI2111. §. a [14LJ3. §1 és] aJ1SIJ1.- §1,Lé? a 3-10.
melléklet hatálybalcpéscnck naptári napját a külpolirikaért felelős miniszter azok ismertté
válását követően a Magyar Közlönvbcn haladéktalanul közzétett közleményével állapítja
meg.

A módosító javaslatoutal): a bizottság tán10gatja

az Előterjesztő (képviselője) egyetért
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