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J e g y ző k ö n y v  
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Napirend: 
 

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, a megtett úttal arányos 

díjról szóló törvényjavaslat (T/11109. szám - módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Balázs József (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Nyitrai Zsoltnak (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

reggelt kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítésekkel együtt határozatképes, ezért megkezdhetjük munkánkat. 

Képviselőtársaim írásban megkapták a meghívót, ennek megfelelően a napirendi 
javaslatot. Erről szavazunk. Aki a napirenddel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta mai 
napirendjét. Ennek megfelelően haladunk. 

Az 1. napirendi pontunk az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, a 
megtett úttal arányos díjról szóló törvényjavaslat, az ehhez benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása következhet. A napirendi pontnál tisztelettel köszöntöm Völner Pál államtitkár 
urat és Szűcs Lajos főosztályvezető urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. Ők lesznek 
segítségünkre. Az ajánlási pontok szerint haladunk a módosító javaslatok megtárgyalásával. 

Az 1. pontban Kovács Tibor és Józsa István, valamint Tóth Csaba képviselő urak 
módosító indítványát tárgyaljuk. Kérdezem először a tárca vagy a kormány álláspontját. 
Tessék, államtitkár úr! 

 
DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Mivel itt egy duplikátumról 

van szó, az elhagyást el tudjuk fogadni a tárca álláspontja szerint. A 10. § (2) bekezdésének 
elhagyását elfogadjuk. 

 
ELNÖK: Tehát támogatják. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e 

vélemény. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor a javaslatról szavazunk. Aki 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 2. ajánlási pontban ugyanazon képviselő urak indítványa szerepel. Kérdezem 
államtitkár urat a tárca álláspontjáról. 

 
DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk a 

módosítót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak van lehetőségük. Megadom a szót 

Veres János képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! A módosító javaslat egy sorrendi változtatást eszközöl, és alapvetően azért 
van ez a sorrendi változtatás, mert úgy gondoljuk, helytelen, ha a mindjárt az első helyen a 
díjszedési költségek fedezete szerepel. Mi azt gondoljuk, ez nem helyes sorrend. Ezért 
kívánjuk megváltoztatni a sorrendet. Azt láthatják, hogy nem kívánjuk kihagyni ennek a 
fedezetnek a biztosítását a beszedett díjból, de szerintünk az nem helyes eljárás, ami itt most 
föl van tüntetve sorrendiségében. Már csak azért sem, mert meggyőződésünk szerint az 
üzemeltetés és fenntartás lenne az elsődleges cél, nem pedig önmagáért történik a díjszedés 
bevezetése. Ugyanis a mostani sorrend, ami föl van tüntetve, szükségképpen azt sugallja, 
hogy a díjszedésért magáért történik a dolog, hiszen annak költségeit fedezi először belőle. 
Ezért gondoljuk azt, hogy helyesebb lenne, ha ez a bizonyos üzemeltetés és fenntartás lenne 
az első helyen, aztán abban a sorrendben, ahogy a későbbiekben szerepel. Ennyi csak az 
indoklása a javaslatnak, ezért kérem, hogy gondolják meg és támogassák. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási szándékot e ponthoz 
nem látok. Akkor megadom a válaszadás lehetőségét államtitkár úrnak. Tessék! 

 
DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Amit a 

módosítás tartalmaz, és első helyen szerepel, ez is üzemeltetés és fenntartás, és miután a 
rendszert működtetni kell, nyilvánvaló, hogy a rendszer működtetésének költségeit fel kell 
tüntetni. Minden más természetesen megfelelő sorrendben történhet. A felhasználási 
irányelvnek megfelel ez a felsorolás. Ezért nem látjuk indokoltnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazunk erről a módosító indítványról. Aki 

támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egy igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta. 

Az ajánlás 3. pontjáról foglalunk állást, amit szintén Kovács Tibor és képviselőtársai 
nyújtottak be. Először ismét államtitkár urat kérdezem, hogy mi a tárca álláspontja. 

 
DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk a módosító 

indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselői hozzászólási szándékot nem látok, akkor 

szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazattal a bizottság nem támogatta 
a módosító javaslatot. 

A 4. ajánlási pontról foglalunk állást, Manninger Jenő képviselő úr módosító 
javaslatáról. Kérdezem Völner államtitkár urat, hogyan foglal állást. 

 
DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja a módosító 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot látva 

megadom a szót Veres képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Szeretném megkérdezni, hogy a (3c) bekezdésnek 

ehhez a témához milyen köze van. Ugyanis úgy látom, hogy reklámpiac újraosztásának egy 
újabb lépéséhez érkeztünk ezzel a módosító indítvánnyal, és szerintem meglehetősen furcsa, 
hogy egy ilyen javaslat itt kerül beterjesztésre, és ahogy látom, elfogadásra a Fidesz részéről. 
Szóval, hol van itt a szakmai kapcsolat, mert nem látom azt a szakmai kapcsolatot, ami 
indokolná. Ugyanakkor egy nyilvánvaló tendencia érvényesült már eddig is ebben a 
kérdésben, a Fidesz közeli cégek részére történő újraosztása a reklámfelületeknek 
Magyarországon. Úgy látom, ez a bekezdés, bár meglehetősen rövid idő volt áttekinteni, de 
ennek egy újabb lépését jelenti. Szerintem teljes mértékben indokolatlan, hogy ennek a 
törvénynek ezen pontja itt elfogadásra kerüljön. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mivel további kérdésre vagy hozzászólásra nem látok 

jelentkezőt, ezért megadom a lehetőséget államtitkár úrnak a válaszadásra. 
 
DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A közúti 

közlekedésről szóló törvényben eddig is szerepelt ez a szabályozás. A kialakult gyakorlat 
alapján bizonyos pontosításokat tartalmaz a módosító javaslat, amelyek indokoltak. Mivel 
megnyílt a törvény, ezért ennek a módosítónak itt helye van. Ez közlekedésbiztonsági kérdés, 
és szerintem bármikor indokolt, hogy ilyet tárgyaljunk és megvitassunk. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A javaslatról foglalunk állást. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság túlnyomó többsége a javaslatot támogatta. Köszönöm szépen. 

További ajánlási pont nem lévén köszönöm szépen államtitkár úrnak és 
főosztályvezető úrnak a segítséget. 

A 2. napirendi pontunk, az egyebek körében van-e képviselőtársaimnak hozzászólási 
szándékuk. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Akkor a bizottság ülését befejeztük. Köszönöm szépen a munkájukat. Tovább szép 
napot, jó munkát kívánok. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 09 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


