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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi
közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003 . évi CXXVIII. törvény és az
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/14338. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„(I) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és
fejlesztéséről szóló 2003 . évi CXXVIII . törvény (a továbbiakban : Aptv.) 3 . §-[a következő
(4) bekezdéssel] ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki :

„(1) A gyorsforgalmi utak tervezéséhez és építéséhez szükséges pénzeszközökről,
a) 2005 . évben 327 milliárd forintról,
b) 2006. évben 347 milliárd forintról,
c) 2007. évben 415 milliárd forintról
- a központi költségvetésből (a közlekedésért felelős minisztérium költségvetési
fejezetében, az e célra megnevezett fejezeti kezelésű központi beruházási előirányzatban),
az Európai Unió támogatási alapjaiból megkapott pénzeszközökből, illetve a ma áng tőke
bevonása alapján rendelkezésre álló pénzeszközökből-a Kormány gondoskodik. A
bevonható magántőke legmagasabb mértékét a mindenkori költségvetési törvény állapítja
meg."

(2) Az Apty . 3 . ~-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az 1 . és 2. számú mellékletben megjelölt gyorsfogalmi utak tervezéséhez, mérnöki
lebonyolításához és építéséhez felhasznált központi költségvetési támogatást a Kormány - a
magántőke bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt szakaszok esetén -
határozatában visszafizetendő állami támogatásnak minősítheti ."
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Indokolás

A nyugat-európai gyakorlat szerint a hosszútávon és közvetetten megtérülő projectek fejlesztését
arányos mértékű állami, Európai Uniós és magántőkéből valósítják meg . A módosító javaslat
biztosítja az állami felügyeletet, teret ad az uniós fejlődésnek és biztosítja, hogy a tényleges
kockázatot vállaló magánbefektetők profitját a díjtétel fedezze . Ez megakadályozza az erőn felüli
eladósodást és biztosítja, hogy a környezetén kívüli szankciók ne veszélyeztessék a gazdaság
egyensúlyát .
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