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   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági 
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Költségvetési és pénzügyi 

 bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar 

Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/16397. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/16397/7. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint 
a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság)  megvitatta a 
Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 
szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi 
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló, T/16397. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16397/8-9. számú bizottsági 
módosító javaslatokat. 
 

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság 2005. június 20-i ülésére vette napirendre a 
kiegészítő ajánlásban foglalt bizottsági módosító javaslatok megtárgyalását. 
 

A Környezetvédelmi bizottság ülésének a befejezése után érkezett a bizottsági 
módosító javaslat, így arról - a kiegészítő ajánlás elkészítéséig – állást foglalni nem tudott.  
 

Az Önkormányzati és a Területfejlesztési bizottság nem tárgyalta a kiegészítő 
ajánlásban foglalt bizottsági módosító javaslatokat, mivel azok a feladatkörüket nem érintik. 
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I. 

 
1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. §-át új (1)-(2) bekezdéssel – a Magyar 

Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 
2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 3. §-ának (4) és (5) bekezdését 
érintően – kiegészíteni, és ezen §-ban a felvezető szöveg egyidejű módosításával az Aptv. 
3. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § 
eredeti szövege az (3) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "1. § (1) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 3. §-ának (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
 
 „(5) Az NA Rt.-nek elszámolási kötelezettsége keletkezik a Magyar Állammal 
szemben az ÁAK Rt.-nek történő – a 3. számú mellékletben megjelölt, folyamatban lévő 
gyorsforgalmi útberuházások – átruházásával összefüggésben 2005. március 31-éig. Az 
elszámolási kötelezettség keretében az NA Rt. a Magyar Állam részére megtéríti azokat a 
pénzeszközöket, amelyeket a központi költségvetésből ezen gyorsforgalmi utak tervezésére, 
mérnöki lebonyolítására és építésére kapott. Az elszámolási kötelezettség keretében az NA Rt. 
a Magyar Állam részére megtéríti azokat a pénzeszközöket, amelyeket a központi 
költségvetésből ezen gyorsforgalmi utak tervezésére, előkészítésére, mérnöki lebonyolítására 
és építésére kapott.” 
 
 (2) Az Aptv. 3. § (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /(4) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. év CXXXV. 
törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a magántőke bevonásával, 
piaci forrásból finanszírozni kívánt egyes gyorsforgalmi útszakaszok esetében – kivéve a 
koncessziós szerződés keretében megvalósuló útszakaszokat – az Állami Autópálya Kezelő 
Rt. (a továbbiakban: ÁAK Rt.) látja el a gyorsforgalmi úthálózat beruházási és üzemeltetési 
feladatait. Ennek keretében./ 
 
 „c) szolgáltatást nyújt, amelynek ellenértékeként piaci bevételeket realizál, így 
különösen a Magyar Állam által szerződés alapján fizetett rendelkezésre állási díjat. A 
rendelkezésre állási díjról szóló szerződés időtartama az egy évet meghaladhatja.” 
 
 (3) [A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.)] Az Aptv. 3. §-a 
a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(6) Az ÁAK Rt.-t az 1-3. számú mellékletekben foglalt, állami tulajdonban lévő 
gyorsforgalmi útberuházások (ideértve a befejezetlen beruházásokat, az elkészülő 
gyorsforgalmi utakat és azok tartozékait) és az azok alapját képező földrészletek tekintetében 
– kivéve a koncessziós szerződés keretében megvalósuló útszakaszokat és azokat az 
útberuházásokat, amelyek esetében a vagyonkezelői jogot korábban, vagyonkezelési 
szerződés keretében, az ÁAK Rt. megszerezte – ellenérték fizetése nélkül vagyonkezelőnek 
kell tekinteni, a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel. Az ÁAK Rt. köteles az e törvény 
erejénél fogva vagyonkezelésébe került útberuházások tekintetében a Kincstári Vagyoni 
Igazgatósággal vagyonkezelési szerződést kötni. Az ÁAK Rt. vagyonkezelői jogát az 
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ingatlan-nyilvántartásba az ÁAK Rt. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt nyilatkozata alapján be kell jegyezni. 
 
 (7) Az ÁAK Rt. tulajdonosi jogainak gyakorlója az ÁAK Rt. vezető tisztségviselőinek 
hatáskörét nem vonhatja el, és részükre utasítást nem adhat.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat (1) bekezdése az Aptv. 3. § (5) bekezdésének, a (2) bekezdése a 3. § (4) 
bekezdése c) pontjának a helyébe lépő rendelkezést tartalmaz. A jogalkotási gyakorlatnak megfelelően a 
bekezdések sorrendjének a megváltoztatása lenne szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/16397/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "5. § (1) Ez a törvény a [kihirdetését követő 5. napon] kihirdetése napján lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg az Aptv. 3. §-ának (5) bekezdéséből a „2005. március 31-éig” 
szövegrész, az Aptv. 1. számú mellékletéből az „Összesen 65 44 322 205” szövegrész  és az 
Aptv. 2. számú mellékletéből az „M7 Balatonkeresztúr–Nagykanizsa szakasz, autópálya” 
szövegrész hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/16397/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást 
 
 
 
 

II. 
 
 A T/16397/7. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Területfejlesztési 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
1.  nem támogatja nem ért egyet
2.  nem támogatja nem ért egyet
3.  nem támogatja nem ért egyet
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 A T/16397/7. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
1.  nem támogatja nem ért egyet
2.  nem támogatja nem ért egyet
3.  nem támogatja nem ért egyet
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. június 15. 
 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság  

elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  bizottság 

elnöke 
 

 


