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Bizottsági módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséró7
szóló 2003 . évi CXXUII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló T/14338. sz. törvényjavaslathoz a bizottság a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . Az egységes javaslat 3 .§-ában az Ápty. 17. § (9) bekezdése a következők szerint
módosul :

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

„(9) A (3)-(4) bekezdés szerinti tilalommal, illetve használati korlátozással
bekövetkező akadályoztatás (az ingatlannak gyorsforgalmi út céljára történő rendelkezésre
tartása) miatt a tulajdonos (haszonélvező) javára az akadályoztatás (rendelkezésre tartás)
időtartamára, jellegére, az akadályoztatást megelőző használathoz képest megállapítható
mértékére figyelemmel egyszeri kártalanítást kell fizetni . Ha az ingatlan gyorsforgalmi út
céljára történő megszerzése adásvétellel történik, azt a kártalanítás az építtető és a tulajdonos
(haszonélvező) közötti megállapodás tárgya, kisajátítás esetén pedig a kisajátítási kártalanítás
összegének megállapítása során, a kisajátítással kapcsolatos esetleges értékveszteség körében
kell figyelembe venni ."



2

Indokolás

A módosító indítvány nyelvtani pontosítást tartalmaz .

2. Az egységes javaslat 14 .§ (2) és (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A törvény hatálybalépését megelőzően kiadott, nyomvonalat megállapító
miniszteri rendelettel érintett ingatlanok esetében az Apty . 17. §-ának e törvény 3 . §-ával
beiktatott (3)-[(9)] (4) és (6)-(10) bekezdése szerinti tilalom e törvény hatálybalépésétől
számított négy évig áll fenn .

(3) Az Apty. 17. §-ának e törvény 3 . §-ával megállapított [(10)]f 11) bekezdése szerinti
hat hónapos határidőt a törvény hatálybalépése előtt kiadott, nyomvonalat megállapító
miniszteri rendelet esetében e törvény hatálybalépésétől kell számítani ."

Indokolás

A módosító indítvány jogtechnikai pontosítást tartalmaz .

Budapest, 2005 . március 21 .

Dr. Vastagh Pál
elnök
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