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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, a 
Környezetvédelmi bizottsága, valamint az Önkormányzati bizottsága megvitatta a Magyar 
Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. 
évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/14338. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/14338/7-18. számú 
módosító javaslatokat. 
 
 Az Európai Integrációs bizottság és a Területfejlesztési bizottság a módosító 
indítványokról a 2005. február 28-i ülésnapján foglal állást. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak 
szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Fónagy János és Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. §-ában a Magyar 
Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 3. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

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

 
(1) A gyorsfogalmi 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 magántőke bevonása 
alapján rendelkezésre álló pénzeszközökből – a Kormány gondoskodik. A bevonható 
magántőke legmagasabb mértékét a mindenkori költségvetési törvény állapítja meg.” 

 
 
(2) Az Aptv. 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.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/14338/9. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

2. 

 
 

A Gazdasági Bizottsága törvényjavaslat 1. §-ában az Aptv. 3. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„1. § A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 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] rendeletében visszafizetendő állami támogatásnak minősítheti.”” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/18/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3. Molnár László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az Aptv. 17. §-át új (5) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések 
számozása értelemszerűen változik): 
 

/Az Aptv. 17. §-a a következő (3)-(10) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

„(5) A gyorsforgalmi utak tervezés előkészítési szakaszában az 5. § (2) bekezdésében 
rögzített: („és elkészíti az útépítés lehetséges nyomvonalváltozatait magába foglaló műszaki 
tanulmányt”) tanulmányterv kötelező tartalmai eleme a költség-haszon elemzés, amelynek 
során a nemzetgazdaság szempontjából legelőnyösebb változatot kell kiválasztani megfelelve a 
versenyképesség és gazdaságosság alapelveinek mint kiemelt közérdekű célnak.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a felvezető szöveg is módosítást igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/14338/7. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Tóth István képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 
Megjegyzés: Az elhagyásra javasolt szövegrészt helytakarékossági okokból nem szerepeltetjük.  

 
Indokolás: Lásd a T/14338/16. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Devánszkiné dr. Molnár Katalin és dr. Józsa István képviselők a törvényjavaslat 
4. § felvezető szövegének a következő módosítását javasolják: 
 

„Az Aptv. a 17. §-át követően III/A. [Fejezettel] fejezettel, a következő alcímmel és 
17/A.-17/E. §-sal egészül ki:” 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6. Devánszkiné dr. Molnár Katalin és dr. Józsa István képviselők a törvényjavaslat 
4. §-ában az Aptv. új III/A. fejezetében a 17/C. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 

/Az Aptv. a 17. §-át követően III/A. Fejezettel, a következő alcímmel és 17/A.-17/E. §-sal 
egészül ki:/ 
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„III/A. Fejezet 
 

Cél-kitermelőhelyek létesítésének, üzemeltetésének, megszüntetésének és hatósági 
felügyeletének különös szabályai 

 
„(3) Cél-kitermelőhely létesítése nem engedélyezhető külszíni művelésre megállapított 

bányatelek területén, illetve vízbázisok védőterületén, védett természeti és az ökológiai 
hálózathoz tartozó területeken, továbbá [és] védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában az Aptv. 18. §-át új (9) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„5. § (1) Az Aptv. 18. §-a (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki, egyidejűleg a 
jelenlegi f) pont jelölése g) pontra módosul: 

 
[Az (1) bekezdés alkalmazásában az eljárás szakaszai:] 
„f) az építési engedély kiadása,” 
 
(2) Az Aptv. 18. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(9) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 3. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 

elrendelt visszafizetendő állami támogatásról rendeletet alkosson.”” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/18/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8. Dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
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„(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. 
napon lép hatályba; rendelkezései közül” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/12/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9. Dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 14. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

”(2) A törvény 1. §-a a törvény kihirdetése napján lép hatályba.” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/12/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10. Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését 
javasolja: 
 

„Melléklet a 2005. évi … törvényhez 
 

„2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez 
 

A 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 
 
M2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya 
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M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M43 Szeged-Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút - 1. sz. főút közötti szakasz a forgalom igénye szerinti keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M5 Szeged-Röszke-országhatár szakasz, autópálya 
M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút 
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok 
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
M15 autópálya 
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Szarvas-Tiszakürt közötti szakasz, autóút 
M86 Körmend-Csorna közötti szakasz, autóút”” 

 
Indokolás: Lásd a T/14338/11. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Gazda László képviselő a törvényjavaslat mellékletének a következő módosítását 
javasolja: 
 

„Melléklet a 2005. évi … törvényhez 
 

„2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez 
 

A 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 
 
M2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya 
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M43 Szeged-Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút - 1. sz. főút közötti szakasz a forgalom igénye szerinti keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M5 Szeged-Röszke-országhatár szakasz, autópálya 
M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút 
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok 
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
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M15 autópálya 
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Szarvas-Tiszakürt közötti szakasz, autóút 
M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár közötti szakasz”” 

 
Indokolás: Lásd a T/14338/8. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12. Babák Mihály, Erdős Norbert és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 
mellékletének a következő módosítását javasolják: 
 

„Melléklet a 2005. évi … törvényhez 
 

„2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez 
 

A 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 
 
M2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya 
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M43 Szeged-Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút - 1. sz. főút közötti szakasz a forgalom igénye szerinti keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M5 Szeged-Röszke-országhatár szakasz, autópálya 
M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút 
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok 
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
M15 autópálya 
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 [Szarvas-Tiszakürt] Kecskemét és Békéscsaba közötti szakasz, autópályává 

fejleszthető autóút” 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Szabó István képviselő a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését 
javasolja: 
 

„Melléklet a 2005. évi … törvényhez 
 

„2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez 
 

A 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 
 
M2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya 
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M43 Szeged-Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút - 1. sz. főút közötti szakasz a forgalom igénye szerinti keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M5 Szeged-Röszke-országhatár szakasz, autópálya 
M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút 
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok 
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
M15 autópálya 
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Szarvas-Tiszakürt közötti szakasz, autóút 
M49-es számú Rohod-Csengersima közötti autóút 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14. Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat mellékletének a következő 

kiegészítését javasolja: 
 

„Melléklet a 2005. évi … törvényhez 
 
 

„2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez 
 

A 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 
 
M2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya 
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M43 Szeged-Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút - 1. sz. főút közötti szakasz a forgalom igénye szerinti keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M5 Szeged-Röszke-országhatár szakasz, autópálya 
M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút 
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok 
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
M15 autópálya 
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Szarvas-Tiszakürt közötti szakasz, autóút 
M3 autópályához kapcsolódó nyugati elkerülő út kiépítése az utópálya csatlakozástól a 38-as 
főút csatlakozásáig” 
 

Indokolás: Lásd a T/14338/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. február 24. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 
 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 
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