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Törvények

2013. évi CIX. törvény
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi
alkalmazásának egyes kérdéseiről*
(A COTIF C Függelék Melléklete 2013. évi módosításai 2013. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy a COTIF C Függelék
Mellékletének 2012. december 31-ig hatályos előírásai 2013. június 30-ig alkalmazhatók.)
1. §		
Az Országgyűlés a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel
kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, „A Veszélyes Áruk Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat” (a továbbiakban: RID) Mellékletének 2013. január 1-jétől hatályos szövegét
e törvénnyel kihirdeti.
2. §		
A RID Mellékletének hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény
1. melléklete tartalmazza.
3. §		
A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
4. §		
A RID Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 2. melléklet tartalmazza.
5. §

(1) Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia
Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter,
a közbiztonságért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

6. §		
Ez a törvény
a)
a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek, valamint
b)
a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló 2012.
december 3-i 2012/45/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
7. §		
Hatályát veszti
a)
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án
kelt Jegyzőkönyv C Függelék 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt
szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 3. §-a, és 1. melléklete,
b)
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) A (CIV) és B (CIM) Függeléke módosításának
kihirdetéséről szóló 11/1991. (V. 23.) KHVM rendelet,
c)
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek
kihirdetéséről szóló 4/1987. (IV. 3.) KM rendelet módosításáról szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 106. szám

55701

1–2. melléklet a 2013. évi CIX. törvényhez*

* A törvény 1–2. mellékletei jelen közlöny mellékleteként, az MK_13_106_1_melleklet fájlnév alatt találhatóak. A törvény ezen részei jelen közlöny
55702-től 57981-ig oldalait képezik.
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2013. évi CX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről*
(Az ADR „A” és „B” Mellék
letének módosításai 2013. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADR „A” és „B” Melléklete
2012. december 31-ig hatályos előírásai 2013. június 30-ig alkalmazhatók.)
1. §		
Az Országgyűlés a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló
1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének (a továbbiakban: ADR „A” és „B” Melléklet) 2013. január 1-jétől hatályos
szövegét e törvénnyel kihirdeti.
2. §		
Az ADR „A” és „B” Melléklet hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet
tartalmazza.
3. §		
Az ADR „A” és „B” Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
4. §

(1) A veszélyes áru szállítás biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja a ADR „A” Melléklet 1.8.3 szakasza
szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó
a)
természetes személyazonosító adatait,
b)
állampolgárságát,
c)
veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét,
valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra, valamint veszélyességi osztályra vonatkozik.
(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok
vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

5. §		
Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy
a)
a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait, és
b)
a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.
6. §		
Az ADR „A” és „B” Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 2. melléklet tartalmazza.
7. §

(1) Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia
Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter,
a közbiztonságért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

8. §		
Ez a törvény
a)
a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek, valamint
b)
a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló
2012. december 3-i 2012/45/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
9. §		
Hatályát veszti
a)
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállpodás (ADR) „A” és „B” Melléklete
2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló
2011. évi LXXIX. törvény;
* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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b)
c)

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megálla
podás „A” és „B” Mellékletének
kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet;
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapo
dás „A” és „B” Mellékletének
kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló
46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1–2. melléklet a 2013. évi CX. törvényhez*

* A törvény 1–2. mellékletei jelen közlöny mellékleteként, az MK_13_106_2_melleklet fájlnév alatt találhatóak. A törvény ezen részei jelen közlöny
57984-től 60564-ig oldalait képezik.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 65/2013. (VI. 26.) OGY határozata
a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek számára történő
objektív bemutatásáról*
1. Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a diktatúrák által intézményesített gonoszság bemutatása a jövő nemzedékek
számára nemzetünk történelmének objektív megismertetése szempontjából elengedhetetlenül szükséges, felkéri
a Kormányt, hogy a jelen határozatban foglaltakra figyelemmel 2013. augusztus 31. napjáig gondoskodjon arról,
hogy a kerettanterv ajánlásként írja elő az általános és középfokú iskolák tanulói számára az iskolai történelem óra
oktatása keretében a Terror Háza Múzeum meglátogatását.
2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a látogatást szervező köznevelési intézmény a látogatást illetően teljes
költségtérítésre legyen jogosult.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 66/2013. (VI. 26.) OGY határozata
a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb
megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges
egyes intézkedésekről**
Az Országgyűlés a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb
megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2013. augusztus 31. napjáig gondoskodjon arról, hogy a kerettanterv
ajánlásként írja elő valamennyi köznevelési intézményben tanuló magyar fiatal számára az auschwitz-birkenau-i
haláltábor helyén létrehozott emlékhely és múzeum, továbbá a Holokauszt Emlékközpontnak vagy a korszak más
jelentős hazai emlékhelyének meglátogatását a történelem oktatása keretében.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 17-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 67/2013. (VI. 26.) OGY határozata
a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek
a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról*
1. Az Országgyűlés
–
felismerve, hogy nemzetünk történelmének megismerése elengedhetetlenül szükséges minden fiatal
magyar tanuló számára,
–
figyelemmel arra, hogy a kommunista diktatúrák által elkövetett bűntettek nem kellően ismertek a most
felnövő generáció előtt,
–
abból a célból, hogy a fiatalok szellemi kibontakozásuk hajnalán szembesüljenek a kommunista diktatúrák
által elkövetett szörnyűségekkel,
–
és ezzel hozzájárulva, hogy ezek a szörnyű bűntettek soha többé ne ismétlődhessenek meg
felkéri a Kormányt, hogy az e határozatban foglaltakra tekintettel 2013. október 30. napjáig gondoskodjon arról,
hogy a kerettanterv ajánlásként megfogalmazza, hogy minden köznevelési intézményben tanulmányait folytató
tanuló legalább egy alkalommal, kötelező iskolai foglalkozás keretében látogassa meg a történelmi emlékhelyekről
szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. pontjában nevesített recski Nemzeti Emlékparkot. A látogatást szervező
köznevelési intézmény a látogatás megszervezésére tekintettel részleges költségtérítésre legyen jogosult.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 68/2013. (VI. 26.) OGY határozata
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról**

1. §		
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat IV. rész 4. fejezete a következő
alcímmel egészül ki:

„Az egyházként történő elismerésre irányuló eljárás
123/A. § Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által az egyházként történő
elismeréssel kapcsolatos eljárásban hozott határozat közlését követően a vallásügyekkel foglalkozó bizottság
a) a határozatot – véleményezés céljából – megküldi a nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságnak és
b) nyilvános ülésén meghallgatja a határozattal érintett vallási tevékenységet végző szervezet képviselőit.
123/B. § (1) A 123/A. § a) pontja alapján a nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság megállapítja a vallási
tevékenységet végző szervezettel szemben fennálló, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti
nemzetbiztonsági kockázati tényezőket.
(2) A nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság a vallási tevékenységet végző szervezettel kapcsolatos
nemzetbiztonsági kockázattal kapcsolatos álláspontját zárt ülésen alakítja ki.
(3) A nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a zárt ülésről készített
jegyzőkönyvet a vallásügyekkel foglalkozó bizottság az Országgyűlés döntésének előkészítése céljából
megtekinthesse.
123/C. § (1) A vallásügyekkel foglalkozó bizottság az egyházként történő elismerés kérdésében előkészített
törvényjavaslatot az elismerés feltételeinek fennállása és annak hiánya esetén is benyújtja a házelnöknek.
Ha az elismerés Országgyűlés hatáskörébe tartozó feltételeinek vizsgálata alapján a vallási tevékenységet
* A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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végző szervezet e feltételek valamelyikének nem felel meg, a meg nem felelés tényét és indokát a bizottság
a törvényjavaslat indokolásában feltünteti.
(2) A törvényjavaslat tárgyalására az általános házszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy
a) a vallásügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak minősül,
b) az Országgyűlés a törvényjavaslatot – és ha benyújtásra került, a határozati javaslatot együttes – összevont
általános és részletes vitában tárgyalja meg a (3)–(7) bekezdés szerinti módon,
c) a törvényjavaslathoz, illetve a határozati javaslathoz módosító javaslatot az általános vita megkezdéséig lehet
benyújtani és
d) nem nyújtható be az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter határozatával érintett
vallási tevékenységet végző szervezet elismerésére vonatkozó döntéssel össze nem függő módosító javaslat.
(3) Az összevont általános és részletes vitában, illetve ha határozati javaslat is benyújtásra kerül, az együttes
összevont általános és részletes vitában elsőként a vallásügyekkel foglalkozó bizottság, majd a Kormány képviselője
szólal fel. A képviselőcsoportok álláspontjukat harmincperces, a független képviselők összesen nyolcperces
időkeretben fejthetik ki. Vita közben a kétperces felszólalásokat – a személyes érintettségre történő reagálás
kivételével – bele kell számítani az időkeretbe. Az előterjesztőnek a határozathozatal előtt viszontválaszra van joga.
(4) Az egynél több vallási tevékenységet végző szervezetet érintő törvényjavaslat tárgyalására a (3) bekezdésben
meghatározott időkeretet vallási tevékenységet végző szervezetenként kell számítani azzal, hogy a tárgyalás összes
időkerete ez esetben sem lehet hosszabb nyolc óránál.
(5) A módosító javaslatokról történő határozathozatalra legkorábban az összevont általános és részletes vitát
követő ülésnapon kerülhet sor, amelynek során az Országgyűlés egy szavazással dönt a vallásügyekkel foglalkozó
bizottság által támogatott módosító javaslatokról. A szavazás során a 106. § (1) bekezdés a), d) és e) pontját és
(2)–(4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(6) Az Országgyűlés az (5) bekezdés szerinti szavazást követően haladéktalanul zárószavazást tart. A zárószavazás
elhalasztására nem kerülhet sor.
(7) Az országgyűlési határozati javaslatról, illetve az ahhoz beérkezett módosító javaslatokról az Országgyűlés abban
az esetben dönt, ha a törvényjavaslatot nem fogadta el.
123/D. § A bevett egyház törvényben meghatározott okok szerinti megszűnése és – a bevett egyházak törvényben
meghatározott jegyzékét érintő – átalakulása esetén az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős
miniszter által ezzel összefüggésben benyújtott törvényjavaslat tárgyalására a 123/C. § (2)–(6) bekezdését kell
alkalmazni azzal, hogy ebben az eljárásban országgyűlési határozati javaslat benyújtására nem kerül sor.”
2. §		
Ez a határozat a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hegedűs Lorántné s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője
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