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Napirendi javaslat  

 

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal 
arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1124. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Fodor Gábor (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Pesti Imre (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Tukacs István (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP)  

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
 

Meghívott  
 
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! A bizottsági ülést megnyitom.  

Mindenekelőtt ismertetem a helyettesítések rendjét: Lasztovicza Jenő 
képviselőtársunk dr. Mengyi Rolandot, Pesti Imre képviselőtársunk Révész Máriuszt, 
Rubovszky György Vejkey Imrét (Közbeszólások: Fordítva. - Pont fordítva.), Legény 
Zsolt Harangozó Tamást - képviselőtársaimat másodszor és harmadszor a korábbi 
ülések tapasztalataira figyelemmel türelemre intem -, B. Nagy László Csizi Pétert, 
Hadházy Sándor dr. Vas Imrét, Ágh Péter dr. Salacz Lászlót, dr. Selmeczi Gabriella 
dr. Szűcs Lajost, Kara Ákos dr. Mátrai Mártát, Lukács Zoltán dr. Bárándy Gergelyt 
bízta meg (Derültség.) az ülésen való helyettesítésének az ellátásával. Kitartok e 
mellett a nyelvtani forma mellett, és jelzem, hogy Tukacs István pedig dr. Tóth 
Bertalan képviselőtársunkat bízta meg a helyettesítés ellátásával. Megállapítom, hogy 
az ülés határozatképes.  

Képviselőtársaim kézhez kapták a mai ülés napirendtervezetét, ami az 
autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 
szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló T/1124. számú törvényjavaslat 
módosítása. Kérem képviselőtársaim, hogy szavazzunk a napirendről.  

Ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú. 

Köszöntöm a bizottság új tagjai sorában Harangozó Tamás képviselőtársamat, 
azt hiszem, ez az első ülés (Dr. Harangozó Tamás: Második.), a második ülés, de az 
első ülés, amin köszönthetjük őt.  

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett 
úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról 
szóló T/1124. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A vitát megnyitom azzal, hogy a háttéranyagban feltüntetett, négy pontba 
foglalt módosítás mellett van még egy módosítási szándékra vonatkozó javaslat, amit 
a mi bizottságunk tenne, egy abszolút jogtechnikai, megfogalmazásbeli módosítás a 
15/A. § (7) bekezdésénél. Először az első négy ponttal kapcsolatosan nyitnám meg a 
vitát, utána majd erre is kitérünk. 

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan mi a kormány álláspontja.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Fónagy államtitkár urat köszöntöm.  
A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel 

kapcsolatos felszólalási szándék. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

A 2. pontban a Gazdasági bizottság szintén a törvényjavaslat 1. §-ában a 
29/A. § (4) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem államtitkár urat a 
kormány álláspontjáról. 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e hozzászólási 

szándék. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? 
(Szavazás.) Szintén egyhangú. 

A 3. pontban a Gazdasági bizottság a 29/A. (5) bekezdésének módosítását 
javasolja. Kérdezem államtitkár urat a kormányálláspontról. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e felszólalási 

szándék. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk. Ki az, aki 
támogatja a módosítást? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

A 4. pontban a Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a 29/A. § (6) 
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem államtitkár urat a 
kormányálláspontról. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e hozzászólási szándék. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincsen, kérem, hogy szavazzunk. Ki az, aki támogatja a 
módosítást? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.  

Akkor most térnénk rá a szintén kiosztott jogtechnikai módosító javaslatra, 
amely a 15/A. §-ban egy nagybetűvel írt „Kérelem” szót javít kisbetűsre, illetve a 
„kérelemmel érintett bírságoló”, nem túl szabatos jogászi megfogalmazás helyett a 
kifejezetten szabatos „kérelem alapjául szolgáló bírságot kiszabó határozat” kifejezést 
javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját erről. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, 

hogy kíván-e valaki e sorsdöntő módosítóhoz hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben ilyen szándék nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk. Ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  
Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek megfelelően a módosításokra 

tekintettel az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést egy döntéssel, a 
már meghozott döntéseknek megfelelő tartalommal fogadjuk el. Ki az, aki támogatja 
ezek elfogadását? (Szavazás.) Egyhangú. 

Bizottsági előadónak javaslom Csizi Péter képviselőtársunkat, aki vállalja az 
előadói szerepet. Ki támogatja Csizi Péter képviselő urat? (Szavazás.) Szintén 
egyhangú. 

Kérdezem, hogy… - ja, nincsen különvélemény, mert furcsa lenne, ha a 
szavazási eredményekre tekintettel lenne.  
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Az ülés berekesztése 

Erre tekintettel a bizottsági ülést lezárom, és mindenkinek megköszönöm az 
eredményes és jó munkát.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 

  

Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Nánásiné Czapári Judit 

 


