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Dr. Sziki Katalin asszonynak
az Or°szággyr7lés elnokének

Helybe.n

Országgyűiéa Hivatala

;rományszám : 1 (jG3-q~- ~ .

Érkezett : 1005 JA 15.

Tisztelt Elvtik Asszonyt

A Grazdasági bizottság a tvrvényjavaslcrt 1 .§-úrtok az alábbi inödusításátjavasolja :

1 .§

,,,W A ltla y~T_JKözt.á.rsaság gyorsforgalmi kc zúthálgzatának. ktizérdekűségérÜl ~
fcílesztésérül szcílcí 2003, évi C XXVIII. törvény (a tová.bbiakka11APtv.)3..§-állak (5)
bclce déle helyébe akövetkező rendelkezés lép :

„(5~,, :t12 NARt.-nekelszzuznohtsi kütelez4ttsége keletkezik a M&?-var Állanzrllal szemben
az ti.AK Rt.-rlck történő- a ,számú ntcIlékictbelt 1tzegielölt,_folyamatball lévcr
gYorsfor almi ülboruházások -átrulaá ósával összeíúiz isben 2005 . rn4rcius;i1-éi.AZ
elszámolási k5telezettségkeretébenLizNA Itt,a MagyarÁllam részére megtérítiazokat-a

pénzeszkc.z5,ket, amelyeket a központi .
__költségvetésből

	 ezen gyorsfargalmi utak

tervezésére, romérnöki„, lebonyolítására és é~aítésér .,._kapott.Az elszámolási kötel€zcttség
kcrctében az NA Itt. a Ma Xar, Állam ::észére mes;térítí azokat apélzzes?kt zÜket,
amelyeket a kizüoiitiköltségvetésből ezen ryor_sforzalrniutz:Lkteryezéséte, eli5 szí.tésére
mérnöki lebonyolítására és_.	 itésére kapott."

~ 001/004

flkottsáimódnsitú ávuslut
i
ii

A Gazclas~.gi Hizottság a Há7s7abály 9á•_ § (1) bckczdése és 102 . § (1) bekezdéss

alapján a Magyar K6ztar.sasúg gycar•sfprgalnzi kilzúthálázatárnuk bizérdekúsegérűl és

fejlesztéséj-öl szóló 2003- évi (."..,V=111 törvény, valr~minli a MQUar Kóztursasc g 2005, évi

kültségt,eié •s'ci-tll s•zÓI« 2004. évi GXXXVV lvr •v e , nv n7óclosltásáról szóló l11d39?. számú

tvrvénr; jrivaslathoz a lw.i vetkczv

inódosítír javaslatot

tt<rjesztt eln :
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(2) Az Apty- 3- ~ (4) bekezelésének c) pontfa jjcly_ébc a kgyctkező rendelkezéslepi-

„/(4)A Má#;yárK67..társisá~; 2.005, évi k~ >Jtségvetésérőls7ólí52004. évi CXXXV. torvény

13 ._§,-áriak 3) bekezdésében íoglaltaicra figyelemmel, a magántőke bevonasával, piaci
fQITásh(71 OnanS írezni kívánt egyes _vorsforgalmi útszakaszok esetébete -kivéve a

koncessz-iéísszerzQdés. keretébeni megvalósuló útszakaszokat-eszÁllamiAutépálya
Kezeiéi Rt_(a továbbiakban :ÁAKRt-) látja el a t yorsforpalmi úthálózat beruházási és
üzemeltetési feladatalt . Lnsick keretében/

c) szolgáltatást nytíjt, arndw.iek ellenéFtékekéit vicci bevételeket realizál, íszv k.ül~sen a.

Map-yar Állait? által szolüdés alapján ílzetett rendclkezésrz .,á.llási díiat_ A rendelkezésre
állási díji-öt szóló szerzMés idptartarna az egy évet meghaladhatja

() [A Magyar Kti jztársaság gyorsforgalmi közúthálózatámik közérdckűségérul és
fejlesztéséről szOló 2003 . évi CXXVIII . törvény (a továbbiakban : Aptv.)] Az A,pty. 3 . §-a

a kivetkező (ó)	bekezdéssel egész(il !•ti :

„(G) Az ÁAK Rt .-t az 1-3 . számit mellékletekben foglalt, állami tulajdonban léve}
gyorsforgalt-ni útbenullázások (ideértve a berejeze;tlen beruli-ázásakat, az elkészülő
gyorsiorgalnii utakat és azok tartozékait) és az azok. alapját képező földrészletek
tekintetébeni - kivéve: a ké nctssziös szcrzöclés keretében inegvalösuló útszakaszokat és

azokat az útbellii-iázásokat, amelyek esetében a vagyonkezelői jogot korábban,
vagyonkezelési szcrzöclés keretében, az AAK itt- megszerezte - ellenérték fizetése nclküi

vagyötikezelr31ick kell tekintetei, a (4) bekerdésbeti foglaltakra figyelemmel . Az ÁAK Rt.

kt teles az e teli-vény erejénél fogva vagyankezelésébe került ütberuházások tekintetiben a
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal vagyaixlcezelési szer,-,Edést kc5tni. Az ÁAK Rt.
vagyonkezelcü jogát az ingatlan-nyilvántartásfia az ÁA Rt_ teljes bizonyztó erejű

niagá;iokiratha vagy leizokiratt~a foglalt nyilatkozata alapján be kell jegyezni .

(7) Az_ÁÁI __l t .,, tulajdonosi io ai.nak yakorlóia azG~II _Rt.vezető tisztsö yiselőirlek
hatáskorét nem vonhatja el, ésréstükre utasítást pesti adhat-"

IndokaIds

A -r_ új (1) bckczdésbex~ lévő ni<űdosítás pontosítja a kozpozati, költségvetés felé fennálló
l«itelezettségek kni-ét-

fiz új (2) bokezdésben lévő javaslat á kó7bcszcrzési törvény és ar Apty. összlian.gjának
megteremtése érdekébe ;-i kin7ondja, hagy a rctidűlkezcsre állási díjról kötött szerződés
4rtelen?szcrűen meg kel! hogy lia.ladja ay. egy éves idólartamot .
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Az üj (7) bekezelés annak, érdekében, hogy az ÁAK Rt_ vezetü tisztségviselői teljes
felelősé gek végezhessék sraktnai tevekenyscgukct, kínja utasíthatóságukat a tulajdonos
rcszéK5[, illetve azt, hogy az egyébként nekik, mint ügyvezetésnek biztosított hatáskört a
részvényes ínagához vonja . Az Áht . 95/A. § (7) bekezdésében meghatározott egyszemélyes
állami tulajdonban févó Rt-kre .jeliemző, a tulajdonost tticgílletö utasítási és hatáskör-elvonási
jog melyizését az is indokcolja, hogy az ÁAK Rt . piaci forrásokat használ fel tevékenysége
sorári, amely esetben biztosftani kell a világ),,,-> és átlátható felelősségi viszonyokat a
tár-saságon belül .

t3udapest, 2005_ jünius 15_
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