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Összegző jelentés

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/10523.) 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
eljárásában  –  2020.  június  18-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 – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. június 18-án lezárta.

Budapest, 2020. június 18.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/10523. számú
törvényjavaslathoz benyújtott, T/10523/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági

módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
Kkt.: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
Lt.: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
Ngtv.: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
Sztv.: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
Vkt.: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
Vtv.: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
1978. évi IV. törvény: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Kkt. 32. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A Kkt. 32. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Ha  az  (1)  bekezdésben  megjelölt  utak  forgalmi  jellege  [(az  ]–  ideértve  az  út
[jelentősége]jelentőségét, forgalmi [terhelése]terhelését és a forgalom [összetétele) ]összetételét –
megváltozik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a
29. §, valamint a 46/A. § szerint hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság országos közút esetén a
vagyonkezelő, helyi közút és magánút esetén a tulajdonos kérelmére dönt a vonatkozó elfogadott
terület-, vagy településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követően az országos közút
helyi  közúttá  vagy magánúttá,  a  helyi  közút  országos  közúttá  vagy magánúttá,  az  állami  vagy
önkormányzati tulajdonú magánút helyi közúttá vagy országos közúttá minősítéséről.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Kkt. 33/C. § (5) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Kkt.  33/C.  §  (5)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép  és  a  §  a  következő  (6)
bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatalról  szóló  törvényben
meghatározott  állami  adó-  és  vámhatósági  feladataihoz  kapcsolódó  ellenőrző  tevékenysége,  az
adózók ellenőrzésre történő kiválasztása céljából - egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével
közvetlen adathozzáféréssel vagy megkeresés útján - jogosult átvenni

c) a közút kezelője vagy az általa megbízott közreműködő, továbbá a megengedett legnagyobb
össztömeget,  tengelyterhelést  és  méretet  meghaladó  járművek  közúti  ellenőrzésére  jogosult
hatóság, valamint az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti útdíjszedő által
kezelt,  a  jármű  tömegére,  tengelyterhelésére,  valamint  méretére  vonatkozó  adatokat  a  mérés
időpontjával, helyszínével és a jármű forgalmi rendszámával együtt, valamint”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21.
§-a a következő [ny)]x) ponttal egészül ki:
[(E  törvény  felhatalmazása  alapján  a  17.  §  (2)  bekezdésének  b)  pontja  szerinti  adatokat
jogosultak igényelni:)
„ny) az értesítési cím, az állampolgárság, a családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem, a nyilvántartásból való – az elhalálozáson kívüli
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– kikerülés oka, helye és ideje adatok kivételével a vasúti közlekedési hatóság az elektronikus
vasúti személyi és szervezeti nyilvántartás vezetése céljából;”]
(E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak
igényelni:)

„x)  az  értesítési  cím,  az  állampolgárság,  a  családi  állapot,  a  házasságkötés  vagy  bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem, a nyilvántartásból való – az elhalálozáson kívüli –
kikerülés  oka,  helye  és  ideje  adatok kivételével  a  vasúti  közlekedési  hatóság  az elektronikus
vasúti személyi és szervezeti nyilvántartás vezetése céljából;”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Lt. 74/A. § (1) bekezdés y) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Lt. 74/A. § (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg:)

„y) a pilóta nélküli  légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli  légijármű-rendszerek harmadik
országbeli üzembentartóiról szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 19. cikk (1) bekezdése.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Vkt. 48/A. § (4a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Vkt. 48/A. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4a)  A Vizsgaközpont  az  e  törvényben,  valamint  a  hajózási  képesítésekről  szóló  miniszteri
rendeletben meghatározott vizsgáztatási tevékenységével összefüggésben jogosult a (4) bekezdés a)
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pontjában  foglalt,  valamint  a  hajózási  képesítő  vizsgára  jelentkező  és  a  vizsgát  tett  személy
egészségi alkalmasságra vonatkozó adatait a vizsgára jelentkezéstől számítottan két évig, a vizsgára
jelentkező és a vizsgát tett személy természetes személyazonosító adatait, képesítéssel kapcsolatos
adatait  kezelni  és  –  ezek  hitelességének  utólagos  igazolása  céljából  –  nyilvántartani  a  vizsga
letételét követő 40 évig.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § új b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

15. §

A Vkt.
b) 26. § (4) bekezdés b) pontjában az „orgazdaság” szövegrész helyébe az „a 2020. december 31-
ig hatályban volt orgazdaság” szöveg,

lép.

T/10523/2/6., 24., 26. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 24., 26. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.). 2. § 1. pontja a
következő 1.12.-1.18. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában általános fogalmak:)
„1.12. vasúti műszaki bizottság: az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelettel
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[létrehozott  szakértői  testület,  amelynek  feladata  ]a  vasúti  műszaki  előírások  és  szakmai
állásfoglalások [kidolgozása]kidolgozására létrehozott szakértői testület;
1.13.  vasúti  műszaki  előírás:  a  vasúti  műszaki  bizottság  által  [javaslatként  előterjesztett,  ]a
közlekedési  hatóság  [által  jóváhagyott]egyetértésével  javaslatként  előterjesztett,  jogszabályban
kihirdetett vagy jogszabály felhatalmazása alapján kiadott nemzeti szabály, nemzeti előírás vagy
jogszabály  felhatalmazása  alapján  [közzétett  nemzeti  ajánlás,  amelyet  ]a  hatóság  és  a  vasúti
műszaki bizottság [térítés ]által térítés- és megkülönböztetésmentesen [közzétesz]közzétett nemzeti
ajánlás;
1.14. nemzeti szabály: olyan vasúti műszaki előírás, amely az uniós vasúti rendszer magyarországi
rendszerére vonatkozóan jogszabályban kihirdetett vagy jogszabály felhatalmazása alapján kiadott
kötelező erejű, az egyes alrendszerekre vagy alrendszer részekre, a vasúti társaságokra, pályahálózat
működtetőkre  vagy  harmadik  felekre  vonatkozó  uniós  vagy  nemzetközi  szabályoktól  eltérő
vasútbiztonsági vagy műszaki követelményeket tartalmaz;
1.15. nemzeti előírás: olyan vasúti műszaki előírás, amely a magyar vasúti rendszernek az uniós
vasúti  rendszerhez  nem tartozó  részére  vonatkozóan  jogszabályban  kihirdetett  vagy  jogszabály
felhatalmazása alapján kiadott kötelező erejű, az egyes alrendszerekre vagy alrendszer részekre, a
vasúti  társaságokra,  pályahálózat  működtetőkre vagy harmadik felekre vonatkozó műszaki  vagy
biztonsági követelményeket határoz meg;
1.16. nemzeti ajánlás: a megfelelés nemzeti szinten elfogadható módja, valamint a vasúti műszaki
bizottság által kiadott, nem kötelező erejű vélemény, amely meghatározza a nemzeti előírásoknak
való megfelelés megállapításának különböző módjait;
1.17. a megfelelés nemzeti szinten elfogadható módja: a vasúti műszaki bizottság által kiadott, nem
kötelező  erejű  vélemény,  amely  meghatározza  a  nemzeti  szabályoknak  való  megfelelés
megállapításának különböző módjait;
1.18. helyi jellegű szabály: olyan nemzeti szabály, amely a vasút-villamosra, vagy az uniós vasúti
rendszer  magyarországi  rendszerére  vonatkozóan  a  vasúti  pályahálózat  egy  meghatározott
szakaszára vonatkozik[. Az ], és az uniós vasúti rendszer részét képező magyarországi rendszer egy
pályaszakaszára [vonatkozó helyi szabály tartalmazhat ]adott esetben olyan előírást is tartalmaz,
amely  egy  adott  nemzeti  szabályban  megfogalmazott  [előíráshoz  viszonyított]előírástól  való
eltérést határoz meg.[ ]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Vtv. 10. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

20. §
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A Vtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) E törvény alapján műszaki hatósági engedély (a továbbiakban: műszaki engedély) szükséges
e) a vasúti járművek, vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései [(futómű, ]– a futómű,
a  fék,  a  kocsiszekrény[,] és  a  vonatbefolyásoló  [berendezés)  ]berendezés  –  javítását,
karbantartását és időszakos vizsgálatát végző személyek és szervezetek tevékenységéhez.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Vtv. 30. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

21. §

A Vtv. „NEMZETI SZABÁLYOK” című alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vasúti műszaki előírásokat és a nemzeti ajánlásokat a
vasúti műszaki bizottság dolgozza ki és a közlekedési hatóság hagyja jóvá és teszi közzé.]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Vtv. 30. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A Vtv. „NEMZETI SZABÁLYOK” című alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  vasútbiztonságot  érintően  a  Bizottságnak  és  az  Ügynökségnek  bejelentett  nemzeti
szabályoknak meg kell felelniük az alábbi együttes feltételeknek:

b)  megfelelnek  az  európai  uniós  jogszabályoknak,  különös  tekintettel  az  ÁME-kre,  a  közös
biztonsági célokra és a közös biztonsági módszerekre; és”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Vtv. 30. § (7) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A Vtv. „NEMZETI SZABÁLYOK” című alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (8)-(9) bekezdésben meghatározott eset kivételével
a) új nemzeti szabály bevezetése esetén,
b) a nemzeti szabály módosításakor,
c) az ÁME alkalmazása alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásával egy időben, vagy
d) ha az érintett ÁME közzététele vagy felülvizsgálata nyomán a nemzeti szabályt hatályon kívül
kell helyezni

a  közlekedési  hatóság  a  nemzeti  szabály  vagy  annak  hatályon  kívül  helyezésére  vonatkozó
rendelkezés tervezetét  - vasúti  műszaki bizottság által  kiadott  vasúti  műszaki előírás esetében a
közlekedési hatóság 80. § (1) bekezdés g) pontja szerinti  [jóváhagyást]vizsgálatát követően - az
Ügynökség  által  működtetett  informatikai  rendszer  útján  megküldi  a  Bizottságnak  és  az
Ügynökségnek, és ismerteti bevezetésének vagy hatályon kívül helyezésének indokait.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

24. §

A Vtv. 36/I. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő [szöveg]cím lép:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vtv. 80. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A Vtv. 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
g) a biztonsági keretszabályok érvényesítése és fejlesztése, a nemzeti szabályok érvényesítése és
érvényesülésének  figyelemmel  kísérése,  azok  módosítására  vonatkozó  javaslat  kidolgozása,  a
nem jogszabályban kihirdetett nemzeti szabályok [jóváhagyása]kiadását megelőző vizsgálata,”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A Vtv.  80.  [§  ]§-ának  a  2014.  évi  LXI.  törvénnyel  megállapított  (5)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A közlekedési hatóság [a 80. § ]az (1) bekezdés a), d)[, e)] és [p)]e) pontjában meghatározott
[eljárásokban]eljárásában az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Vtv. 82/A. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Vtv. a következő 82/A. §-sal és 82/B. §-sal egészül ki:

„(4) A nyilvántartó szerv
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a) a (2) bekezdés a), e) és [e)]f) pontjában foglalt adatokat az engedély hatályának megszűnésétől
számított 10 évig,

kezeli.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Vtv. 82/B. § (2)–(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Vtv. a következő 82/A. §-sal és 82/B. §-sal egészül ki:

„(2) Az e törvényben,  valamint  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott  [egyéb ]jogszabályban
meghatározott  adatszolgáltatásokat  azok  kötelezettjei  elektronikusan,  az  (1)  bekezdés  szerinti
elektronikus információs rendszer útján kötelesek teljesíteni.

(3)  Az  (1)  [bekezdésbe  meghatározott]bekezdés  szerinti elektronikus  információs  rendszer
üzembe helyezése érdekében az e törvényben, valamint e törvény felhatalmazása alapján kiadott
[egyéb  ]jogszabályban  meghatározott,  adatszolgáltatásra  kötelezett  szervezetek  a  közlekedési
hatóság felhívására, az abban meghatározott módon kötelesek az adatszolgáltatási kötelezettség alá
eső adatállományaikat elektronikus úton a közlekedési hatóság részére átadni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Vtv.
1. 2. § 2. pont 2.19. alpontjában a „forgalombahozatali járműengedéllyel” szövegrész helyébe a
„forgalombahozatali járműengedéllyel vagy üzembehelyezési engedéllyel” szöveg,
[2. 10.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  a  „forgalomba  hozatalához”  szövegrész  helyébe  az
„üzembe helyezéséhez” szöveg,]
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3. 31. § (8) bekezdésében a „pályahálózat-működtető” szövegrész helyébe a „vasúti társaság”
szöveg,
4. 36/I. § (3) bekezdésében a „forgalomba hozatal” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatal,
valamint az üzembe helyezés” szöveg,
5. 36/I. § (4) bekezdésében az „A forgalomba hozatal” szövegrész helyébe az „A forgalomba
hozatal, az üzembe helyezés” szöveg,
6. 36/I. § (4) bekezdésében az „A karbantartó szervezetet” szövegrész helyébe „A karbantartásért
felelős szervezetet” szöveg,
7.  36/I.  §  (5)  bekezdés  a)  pontjában  a  „típusengedéllyel  vagy  forgalombahozatali
járműengedéllyel” szövegrész helyébe a „típusengedéllyel, forgalombahozatali járműengedéllyel
vagy üzembehelyezési engedéllyel” szöveg,
8. 68. § (4) bekezdésében a  [„(Vasútegészségügyi]„Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Társaság,” szövegrész helyébe a „Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság,”  szövegrész,  az  „a  Honvédkórház-Állami  Egészségügyi  Központon”  szövegrész
helyébe az „a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” szöveg,
[9. 80. § (1) bekezdés p) pontjában a „forgalomba hozatalának engedélyezése” szövegrész
helyébe a „forgalomba hozatalának vagy üzembe helyezésének engedélyezése” szöveg,
10. 80.  §  (1)  bekezdés  r)  pontjában  a  „forgalomba  hozatalára”  szövegrész  helyébe  a
„forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére” szöveg,]
11.  80/E.  §  (3)  bekezdésében  a  „műszaki  engedélyezési  eljárással”  szövegrész  helyébe  a
„műszaki  engedélyezési  eljárással,  az  egységes  biztonsági  tanúsítvánnyal  kapcsolatos
eljárásokkal” szöveg,
12. 80/E. § (3a) bekezdésében az „egységes biztonsági tanúsítvánnyal, jármű forgalomba hozatali
engedélyezési”  szövegrész  helyébe  az  „az  egységes  biztonsági  tanúsítvány,  a  vasúti  jármű
forgalomba hozatali,  valamint a helyhez kötött  berendezések használatbavételi  engedélyezési”
szöveg,
13.  82.  §  (9)  bekezdésében  a  „36.  §  (4)  bekezdésben”  szövegrész  helyébe  a  „36.  §  (7)
bekezdésben” szöveg,
14. 87/I. § (2) bekezdésében az „A járműveknek” szövegrész helyébe az „A forgalombahozatali
járműengedélyezéssel érintett vasúti járműveknek” szöveg,
15.  88.  §  (1)  bekezdés  15.  pontjában  a  „kijelölésének  szabályait”  szövegrész  helyébe  a
„kijelölésére,  kijelölést  követő ellenőrzésére,  valamint tevékenységére vonatkozó szabályokat”
szöveg,
16. 88. § (2) bekezdés 27. pontjában a „részletes” szövegrész helyébe az „alapvető” szöveg

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/18.

11



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Hatályát veszti a Vtv.
b) 36/G. §-át [követően]követő „A VASÚTI FORGALOM LEBONYOLÍTÁSA” [alcíme]alcím
címe,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § új e) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

33. §

Hatályát veszti a Vtv.
e) 80. §-ának a 2017. évi L. törvénnyel megállapított (5) bekezdése,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ngtv. 6/L. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés [lép, és a § a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:]lép:

„(6)  A (4)  bekezdés  szerinti  engedélyt  a  közlekedési  hatóság  akkor  adja  meg –  egyidejűleg  a
közlekedési infrastruktúra beruházás építtetőjét is tájékoztatva –, ha

a)  a  tevékenység  az  állékonyságot,  életet,  egészséget,  közbiztonságot  veszélyeztető  károk
megelőzését, vagy a károk elhárítását szolgálja,
b) a tevékenység értéknövekedést nem eredményez vagy eredményez ugyan, de a tulajdonos -
kisajátítás vagy a közút építtetőjével kötendő adásvételi szerződés esetére vagy bármilyen egyéb
jognyilatkozattal – véglegesen lemond az ebből eredő értékveszteségnek a kártalanítás körében

12



való megtérítéséről vagy a vételár részeként történő érvényesítéséről vagy
c)  a  tevékenység  az  állami  fejlesztési  célokat  nem  akadályozza  vagy  nem  okoz  aránytalan
költséget az állami fejlesztési célok megvalósítása során.

(7)  A  közlekedési  hatóság  az  engedély  [megadásáról  ]kiadása  iránti  kérelem  benyújtásától
számított  öt  napon belül  tizenöt  napos határidő  tűzésével  hívja  fel  a  közlekedési  infrastruktúra
beruházás építtetőjét [tájékoztatja.]a (6) bekezdés c) pontjában meghatározott tartalmú nyilatkozat
megtételére.  Amennyiben  a  közlekedési  infrastruktúra  beruházás  építtetője  határidőn  belül  nem
nyilatkozik, a közlekedési hatóság a (6) bekezdés c) pontja szerinti tartalom alapján kérelmezett
engedély kiadását megtagadja.

[(8) A közlekedési  hatóság  az  engedély  kiadása  iránti  kérelem  benyújtásától  számított  öt
napon belül tizenöt napos határidő tűzésével hívja fel a közlekedési infrastruktúra beruházás
építtetőjét  a  (6)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  tartalmú  nyilatkozat  megtételére.
Amennyiben  a  közlekedési  infrastruktúra  beruházás  építtetője  határidőn  belül  nem
nyilatkozik,  a  közlekedési  hatóság  a  (6)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  tartalom  alapján
kérelmezett engedély kiadását megtagadja.]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. §
Módosítás jellege: elhagyás

[41. §

Az Sztv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltatási  koncesszióra  irányuló  közszolgáltatási  szerződést  -  az  1370/2007/EK
rendelet 5. cikke alapján közvetlenül odaítélhető közszolgáltatási szerződések kivételével - az e
törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § - Sztv. 12. § (8)-(10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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42. §

Az Sztv. 12. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  [E  §  alkalmazásában  a  továbbiakban  büntetlen  előéletűnek  minősül  az,  akit]A
személygépkocsival  végzett  közúti  személyszállítási  szolgáltatás  során  használt  jármű  vezetője
olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű.

[a) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti az élet, a testi épség és az egészség
elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. cím), kényszerítés (1978. évi IV.
törvény  174.  §),  közösség tagja elleni  erőszak (1978.  évi  IV.  törvény 174/B.  §),  személyi
szabadság megsértése (1978.  évi  IV.  törvény 175.  §),  emberrablás  (1978.  évi  IV.  törvény
175/A. §), emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §), magánlaksértés (1978. évi IV.
törvény 176. §), zaklatás (1978. évi IV. törvény 176/A. §), magántitok megsértése (1978. évi
IV. törvény 177. §), visszaélés személyes adattal (1978. évi IV. törvény 177/A. §), levéltitok
megsértése (1978. évi IV. törvény 178. §), magántitok jogosulatlan megismerése (1978. évi
IV. törvény 178/A. §), közlekedési bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XIII. fejezet),
kiskorú veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 195. §),  erőszakos közösülés  (1978. évi IV.
törvény 197. §), szemérem elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 198. §), megrontás (1978. évi
IV.  törvény 201.  §),  tiltott  pornográf  felvétellel  visszaélés  (1978.  évi  IV.  törvény 204.  §),
üzletszerű  kéjelgés  elősegítése  (1978.  évi  IV.  törvény  205.  §),  kitartottság  (1978.  évi  IV.
törvény 206. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), szeméremsértés (1978. évi IV. törvény
208.  §),  a  választás,  a  népszavazás,  a  népi  kezdeményezés  és  az  európai  polgári
kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény 211. § a)-b) és e) pont),
embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (1978. évi
IV. törvény 226. §), kényszervallatás (1978. évi IV. törvény 227. §), jogellenes fogvatartás
(1978.  évi  IV.  törvény  228.  §),  hivatalos  személy  elleni  bűncselekmények  (1978.  évi  IV.
törvény XV. fejezet 5. cím), hatósági eljárás akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §),
hatóság eljárásának megzavarása (1978. évi IV. törvény 242/B. §), bűnpártolás (1978. évi IV.
törvény  244.  §  (3)  bekezdés  a)  pont),  fogolyzendülés  (1978.  évi  IV.  törvény  246.  §),
közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), közérdekű üzem működésének megzavarása
(1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi
gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. § (2) bekezdés a) pont és (3)
bekezdés),  légijármű,  vasúti,  vízi,  közúti  tömegközlekedési  vagy  tömeges  áruszállításra
alkalmas  jármű  hatalomba  kerítése  (1978.  évi  IV.  törvény  262.  §),  visszaélés
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lőfegyverrel
vagy lőszerrel  (1978.  évi  IV.  törvény 263/A.  §),  bűnszervezetben részvétel  (1978.  évi  IV.
törvény  263/C.  §),  visszaélés  nemzetközi  szerződés  által  tiltott  fegyverrel  (1978.  évi  IV.
törvény  264/C.  §),  garázdaság  (1978.  évi  IV.  törvény  271.  §),  rendbontás  (1978.  évi  IV.
törvény  271/A.  §),  önbíráskodás  (1978.  évi  IV.  törvény  273.  §),  közbizalom  elleni
bűncselekmények  (1978.  évi  IV.  törvény  XVI.  fejezet  III.  cím),  visszaélés  kábítószerrel
(1978.  évi  IV.  törvény  282-282/C.  §),  visszaélés  kábítószer  pre-kurzorral  (1978.  évi  IV.
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törvény  282/A.  §),  visszaélés  új  pszichoaktív  anyaggal  (1978.  évi  IV.  törvény  283/B.  §),
fogyasztó  megtévesztése  (1978.  évi  IV.  törvény  296/A.  §),  pénzhamisítás  (1978.  évi  IV.
törvény 304. § (1)-(3) bekezdés), lopás (1978. évi IV. törvény 316. §), csalás (1978. évi IV.
törvény 318. §), rablás (1978. évi IV. törvény 321. §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322. §),
zsarolás (1978. évi IV. törvény 323. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. §), orgazdaság
(1978. évi IV. törvény 326. §), jármű önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §), szökés
(1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) és d) pont), zendülés (1978. évi IV. törvény 352.
§ (2)-(3) bekezdés), elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 355.
§), valamint
b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti
emberölés (Btk. 160. §), erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), testi sértés
(Btk. 164. §), testi sértés (Btk. 164. §), foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk.
165. § (3) bekezdés),  segítségnyújtás  elmulasztása (Btk.  166.  §),  kábítószer-kereskedelem
(Btk. 176-177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178-179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181.
§), kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk.
183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184-184/C. §), az emberi szabadság elleni
bűncselekmények  (Btk.  XVIII.  Fejezet),  szexuális  kényszerítés  (Btk.  196.  §),  szexuális
erőszak (Btk. 197. §),  szexuális  visszaélés (Btk. 198. §),  kerítés (Btk. 200. §),  prostitúció
elősegítése (Btk. 201. §), kitartottság (Btk. 202. §), gyermekprostitúció kihasználása (Btk.
203.  §),  gyermekpornográfia  (Btk.  204.  §),  szeméremsértés  (Btk.  205.  §),  kiskorú
veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), kapcsolati erőszak (Btk. 212/A.
§), közösség tagja elleni erőszak (Btk. 216. §), személyes adattal visszaélés (Btk. 219. §),
magánlaksértés (Btk. 221. §), zaklatás (Btk. 222. §), magántitok megsértése (Btk. 223. §),
levéltitok megsértése (Btk.  224.  §),  a  közlekedési  bűncselekmények (Btk.  XXII.  Fejezet),
kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278. §), hatósági eljárás megzavarása (Btk. 279. §),
bűnpártolás (Btk. 282. § (3) bekezdés a)-c) pont), fogolyzendülés (Btk. 284. §), bántalmazás
hivatalos  eljárásban  (Btk.  301.  §),  bántalmazás  közfeladatot  ellátó  személy  eljárásában
(Btk. 302. §), kényszervallatás (Btk. 303. §), jogellenes fogvatartás (Btk. 304. §), a hivatalos
személy elleni bűncselekmények (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314-316/A.
§), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-319. §), jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §),
bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása (Btk. 322. §), közérdekű üzem
működésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
(Btk. 324. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerződés által
tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), garázdaság (Btk. 339. §), rendbontás (Btk. 340. §),
közokirat-hamisítás (Btk. 342-343. §), biztonsági okmány hamisítása (Btk. 344. §), hamis
magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), okirattal visszaélés (Btk. 346. §), egyedi azonosító
jellel  visszaélés  (Btk.  347.  §),  gépjármű  kilométer-számláló  műszer  által  jelzett  érték
meghamisítása (Btk. 348. §),  a választás,  népszavazás és európai  polgári  kezdeményezés
rendje  elleni  bűncselekmény  (Btk.  350.  §  (1)  bekezdés  a)-b)  és  e)  pont),  határzár
megrongálása (Btk.  352/B. §),  embercsempészés  (Btk.  353. §),  a vagyon elleni  erőszakos
bűncselekmények (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), csalás
(Btk. 373. §), gazdasági csalás (Btk. 374. §), információs rendszer felhasználásával elkövetett
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csalás  (Btk.  375.  §),  orgazdaság  (Btk.  379.  §),  jármű  önkényes  elvétele  (Btk.  380.  §),
pénzhamisítás (Btk. 389. § (1)-(2) bekezdés), fogyasztók megtévesztése (Btk. 417. §), szökés
(Btk. 434. § a) és d) pont), zendülés (Btk. 442. § (2)-(4) bekezdés), elöljáró vagy szolgálati
közeg elleni erőszak (Btk. 445. §), elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy arra
rendelt személy elleni erőszak (Btk. 446. §)

miatt vagy bűnszervezet keretében elkövetett bűntett miatt nem ítéltek el, vagy a mentesítésre
meghatározott időtartam már eltelt.]

(9) A [személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatás során használt jármű
vezetője  olyan  személy  lehet,  aki  büntetlen  előéletű.]közlekedési  hatóság  eljárása  során  –  a
bűnügyi nyilvántartó szervtől a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak
bíróságai  által  magyar  állampolgárokkal  szemben  hozott  ítéletek  nyilvántartásáról,  valamint  a
bűnügyi  és  rendészeti  biometrikus  adatok  nyilvántartásáról  szóló  2009.  évi  XLVII.  törvény  (a
továbbiakban:  Bnytv.)  69.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  adatok  megadásával  a  Bnytv.  71.  §  (2)
bekezdése szerinti adatigényléssel – vizsgálja a (8) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését.

(10)  [A közlekedési  hatóság  eljárása  során  –  a  bűnügyi  nyilvántartó  szervtől  a  bűnügyi
nyilvántartási rendszerről, ]E § alkalmazásában büntetlen előéletűnek minősül az[ Európai Unió
tagállamainak  bíróságai  által  magyar  állampolgárokkal  szemben  hozott  ítéletek
nyilvántartásáról,  valamint  a  bűnügyi  és  rendészeti  biometrikus  adatok  nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 69. § (2) bekezdésében foglalt adatok
megadásával a Bnytv. 71. § (2) bekezdése szerinti adatigényléssel – vizsgálja a (9) bekezdésben
meghatározott feltétel teljesülését.], akit

a)  a 2013. június 30.  napjáig hatályban volt,  a Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978. évi  IV.
törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti az élet, a testi épség és az egészség elleni
bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. cím), kényszerítés (1978. évi IV. törvény
174.  §),  közösség  tagja  elleni  erőszak  (1978.  évi  IV.  törvény 174/B.  §),  személyi  szabadság
megsértése  (1978.  évi  IV.  törvény  175.  §),  emberrablás  (1978.  évi  IV.  törvény  175/A.  §),
emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §), magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176.
§), zaklatás (1978. évi IV. törvény 176/A. §), magántitok megsértése (1978. évi IV. törvény 177.
§), visszaélés személyes adattal (1978. évi IV. törvény 177/A. §), levéltitok megsértése (1978. évi
IV.  törvény 178.  §),  magántitok  jogosulatlan  megismerése  (1978.  évi  IV.  törvény 178/A.  §),
közlekedési  bűncselekmények  (1978.  évi  IV.  törvény  XIII.  fejezet),  kiskorú  veszélyeztetése
(1978. évi IV. törvény 195. §), erőszakos közösülés (1978. évi IV. törvény 197. §), szemérem
elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 198. §), megrontás (1978. évi IV. törvény 201. §), tiltott
pornográf felvétellel  visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerű kéjelgés elősegítése
(1978. évi IV. törvény 205. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), kerítés (1978. évi IV.
törvény 207. §), szeméremsértés (1978. évi IV. törvény 208. §), a választás, a népszavazás, a népi
kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény (1978. évi IV.
törvény 211. § a)-b) és e) pont), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), bántalmazás
hivatalos eljárásban (1978. évi IV. törvény 226. §), kényszervallatás (1978. évi IV. törvény 227.
§),  jogellenes  fogvatartás  (1978.  évi  IV.  törvény  228.  §),  hivatalos  személy  elleni
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bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet 5. cím), hatósági eljárás akadályozása (1978.
évi IV. törvény 242/A. §), hatóság eljárásának megzavarása (1978. évi IV. törvény 242/B. §),
bűnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. § (3) bekezdés a) pont), fogolyzendülés (1978. évi IV.
törvény 246. §), közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), közérdekű üzem működésének
megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §),
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. § (2) bekezdés a) pont és
(3)  bekezdés),  légijármű,  vasúti,  vízi,  közúti  tömegközlekedési  vagy  tömeges  áruszállításra
alkalmas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978.
évi IV. törvény 263/A. §), bűnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), visszaélés
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), garázdaság (1978.
évi IV. törvény 271. §), rendbontás (1978. évi IV. törvény 271/A. §), önbíráskodás (1978. évi IV.
törvény 273.  §),  közbizalom elleni  bűncselekmények (1978.  évi  IV. törvény XVI. fejezet  III.
cím),  visszaélés  kábítószerrel  (1978.  évi  IV.  törvény  282-282/C.  §),  visszaélés  kábítószer-
prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV.
törvény 283/B.  §),  fogyasztó  megtévesztése  (1978.  évi  IV.  törvény 296/A.  §),  pénzhamisítás
(1978. évi IV. törvény 304. § (1)-(3) bekezdés), lopás (1978. évi IV. törvény 316. §), csalás (1978.
évi IV. törvény 318. §), rablás (1978. évi IV. törvény 321. §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322.
§), zsarolás (1978. évi IV. törvény 323. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. §), orgazdaság
(1978. évi IV. törvény 326. §), jármű önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §), szökés
(1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) és d) pont), zendülés (1978. évi IV. törvény 352. §
(2)-(3) bekezdés), elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 355. §),
valamint
b)  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Btk.)  szerinti
emberölés (Btk. 160. §), erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), testi sértés (Btk.
164. §), testi sértés (Btk. 164. §), foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. § (3)
bekezdés), segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166. §), kábítószer-kereskedelem (Btk. 176-177. §),
kábítószer  birtoklása  (Btk.  178-179.  §),  kóros  szenvedélykeltés  (Btk.  181.  §),  kábítószer
készítésének  elősegítése  (Btk.  182.  §),  kábítószer-prekurzorral  visszaélés  (Btk.  183.  §),  új
pszichoaktív  anyaggal  visszaélés  (Btk.  184-184/C.  §),  az  emberi  szabadság  elleni
bűncselekmények (Btk. XVIII. Fejezet), szexuális kényszerítés (Btk. 196. §), szexuális erőszak
(Btk. 197. §), szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés (Btk. 200. §), prostitúció elősegítése (Btk.
201.  §),  kitartottság  (Btk.  202.  §),  gyermekprostitúció  kihasználása  (Btk.  203.  §),
gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szeméremsértés (Btk. 205. §), kiskorú veszélyeztetése (Btk.
208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), kapcsolati erőszak (Btk. 212/A. §), közösség tagja elleni
erőszak (Btk. 216. §), személyes adattal visszaélés (Btk. 219. §), magánlaksértés (Btk. 221. §),
zaklatás (Btk. 222. §), magántitok megsértése (Btk. 223. §), levéltitok megsértése (Btk. 224. §), a
közlekedési bűncselekmények (Btk. XXII. Fejezet), kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278.
§), hatósági eljárás megzavarása (Btk. 279. §), bűnpártolás (Btk. 282. § (3) bekezdés a)-c) pont),
fogolyzendülés  (Btk.  284.  §),  bántalmazás  hivatalos  eljárásban  (Btk.  301.  §),  bántalmazás
közfeladatot ellátó személy eljárásában (Btk. 302. §), kényszervallatás (Btk. 303. §), jogellenes
fogvatartás  (Btk.  304.  §),  a  hivatalos  személy elleni  bűncselekmények (Btk.  XXIX. Fejezet),
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terrorcselekmény  (Btk.  314-316/A.  §),  terrorizmus  finanszírozása  (Btk.  318-319.  §),  jármű
hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása
(Btk. 322. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel  visszaélés  (Btk.  324.  §),  lőfegyverrel  vagy lőszerrel  visszaélés  (Btk.  325.  §),
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), garázdaság (Btk. 339. §),
rendbontás (Btk. 340. §), közokirat-hamisítás (Btk. 342-343. §), biztonsági okmány hamisítása
(Btk. 344. §), hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), okirattal visszaélés (Btk. 346. §),
egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §), gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett
érték meghamisítása (Btk. 348. §), a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés
rendje elleni bűncselekmény (Btk. 350. § (1) bekezdés a)-b) és e) pont), határzár megrongálása
(Btk.  352/B. §),  embercsempészés (Btk.  353. §),  a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
(Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), csalás (Btk. 373. §), gazdasági
csalás  (Btk.  374.  §),  információs  rendszer  felhasználásával  elkövetett  csalás  (Btk.  375.  §),
orgazdaság (Btk. 379. §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380. §), pénzhamisítás (Btk. 389. § (1)-
(2)  bekezdés),  fogyasztók  megtévesztése  (Btk.  417.  §),  szökés  (Btk.  434.  §  a)  és  d)  pont),
zendülés (Btk. 442. § (2)-(4) bekezdés), elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak (Btk. 445.
§), elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy arra rendelt személy elleni erőszak (Btk.
446. §)

miatt  vagy bűnszervezet  keretében  elkövetett  bűntett  miatt  nem ítéltek  el,  vagy a  mentesítésre
meghatározott időtartam már eltelt.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

(1) Az Sztv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltatási koncesszióra irányuló közszolgáltatási szerződést - az 1370/2007/EK rendelet 5.
cikke  alapján  közvetlenül  odaítélhető  közszolgáltatási  szerződések  kivételével  -  az  e  törvény
pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 47. §
Módosítás jellege: kiegészítés

47. §

Az  Sztv.  12.  §  (10)  bekezdés  b)  pontjában  az  „orgazdaság”  szövegrész  helyébe  az  „a  2020.
december 31-ig hatályban volt orgazdaság” szöveg lép.

T/10523/2/6., 24., 26. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 24., 26. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1-5. §, a 7. §, a 15. § b) pontja, a 17. és 18. §, a 35-38. §, valamint a 47. § [a kihirdetést ]az
e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A 9. §, a 12. §, a [23]15. § b) pontja, [valamint ]a 23. §, a 29. [és]§, a 30. §, valamint a 47. §
2021. január 1. napján lép hatályba.

T/10523/2/6., 24., 26. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 24., 26. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

51. §

(1) A 19-28. §, a 30. és 31. §, valamint a 32. § 1-[10]8., 12. és 14-16. pontja a vasúti rendszer
Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai
parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek,  valamint  a  vasútbiztonságról  szóló,  2016.  május  11-i  (EU)
2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  [Ez a törvény]A 30.  § az  Európai  Unió  Vasúti  Ügynökségéről  és  a  881/2004/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10523/2/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § (1) bekezdés - Kkt. 29. § (1b) 
bekezdés a) pont

…a [Magyar Állam]magyar állam javára…

2.
1. § (2) bekezdés - Kkt. 29. § (11b)
bekezdés

…a [Magyar Állam]magyar állam által… 
… [vendéglátó-ipari]vendéglátóipari 
egységekhez…

3.
2. § (1) bekezdés - Kkt. 32. § (1) 
bekezdés

… szerv[,] kezelésében… 
…a [kerékpáros forgalom ]kerékpáros-forgalom 
számára …

4. 7. § (1) bekezdés …b) [pontjának]pont 2…

5. 10. § - Lt. 22. § (3a) bekezdés
…országbeli [üzembentartóiról ]üzemben 
tartóiról szóló,…

6.
11. § - Lt. 74/A. § (1) bekezdés y) 
pont

…országbeli [üzembentartóiról ]üzemben 
tartóiról szóló,…

7.
13. § - Vkt. 26. § (4) bekezdés a) 
pont

…visszaélés [kábítószer pre-kurzorral ]
kábítószer-prekurzorral (1978.… 
…törvény [282/A]283/A.…

8.
13. § - Vkt. 26. § (5) bekezdés b) 
pont

… [e-mail cím)]e-mail-cím),

9.
13. § - Vkt. 26. § (5) bekezdés f) 
pont

… időpontja[,].

10. 19. §

…vagy [alrendszer részekre]alrendszerrészekre,
… 
… [pályahálózat működtetőkre ]pályahálózat-
működtetőkre vagy … 
…vagy [alrendszer részekre]alrendszerrészekre,
… 
… [pályahálózat működtetőkre ]pályahálózat-
működtetőkre vagy …

11.
20. § - Vtv. 10. § (1) bekezdés b) 
pont be) alpont

[üzembehelyezéséhez]üzembe helyezéséhez,

12.
21. § - Vtv. 30. § (3) bekezdés a) 
pont ac) alpont

…és [jelző rendszerre ]jelző-rendszerre 
vonatkozó …

13.
21. § - Vtv. 30. § (3) bekezdés a) 
pont ae) alpont

… [beleértve]ideértve a…

14.
21. § - Vtv. 30. § (4) bekezdés e) 
pont

…– [beleértve]ideértve a…

15.
21. § - Vtv. 30. § (5) bekezdés b) 
pont

…alóli [mentesülést]mentesülés bejelentése…

16. 21. § - Vtv. 30/A. § (1) bekezdés
…a [jogszabály által ]jogszabályban 
megállapított …

17. 21. § - Vtv. 30/A. § (2) bekezdés
…a [jogszabály által ]jogszabályban 
megállapított …
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18. 21. § - Vtv. 30/A. § (3) bekezdés
…a [jogszabály által ]jogszabályban 
megállapított …

19. 21. § - Vtv. 30/A. § (4) bekezdés

…forgalomban [résztvevő ]részt vevő vonatok … 
…forgalomban [résztvevő ]részt vevő vonatok … 
…a [jogszabály által ]jogszabályban 
megállapított …

20. 21. § - Vtv. 30/A. § (6) bekezdés

…és [rendszer elem ]rendszerelem bevezetésével,
… 
…és [rendszer elem ]rendszerelem bevezetésével,
… 
…a [jogszabály által ]jogszabályban 
megállapított …

21. 21. § - Vtv. 30/A. § (7) bekezdés
…a [jogszabály által ]jogszabályban 
megállapított …

22. 22. § - Vtv. 31. § (1e) bekezdés

…a [nyomon követhetőség ]
nyomonkövethetőség céljából … 
…műveletek [nyomon követhetőségére ]
nyomonkövethetőségére és …

23. 25. § - Vtv. 36/I. § (1h) bekezdés
… [üzembehelyezése ]üzembe helyezése 
engedélyezéséről,…

24.
31. § (1) bekezdés - Vtv. 88. § (1) 
bekezdés 20. pont

…a [típus-megfelelőségi]típusmegfelelőségi 
nyilatkozatokra…

25.
31. § (4) bekezdés - Vtv. 88. § (2) 
bekezdés 44. pont

…forgalomban [résztvevő ]részt vevő vonatok …

26.
31. § (4) bekezdés - Vtv. 88. § (2) 
bekezdés 45. pont

…és [rendszer elem ]rendszerelem bevezetésével,
…

27. 32. § 12. pont
…jármű [forgalomba 
hozatali]forgalombahozatali,…

28. 44. § - Sztv. 23. § (4) bekezdés …d) [pontjaiban]pontjában előírtak…

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