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Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága - a Házszabály 107 . §-ának
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi: közúthálózatának fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény,
valamint a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi
CXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó
T/16397/11 . számú egységes javaslatához a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjeszti elő .

1 . Az egységes javaslat 1 . §-ának (1) és (2) bekezdése a kővetkezők szerint
módosul:

1 .§

Zárószavazás előtti módosító javaslat

[(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 Apty. 3. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

(A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi 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."]

(1) A Magvar Köztársaság gyorsforqalmi közúthálózatának közérdekűségéről és
fejlesztéséről szóló 2003 . évi CXXVIII . törvény (a továbbiakban : Aptv.) 3. §-a (4)
bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A Maq ar Kőztársasá•2005. évi kőltségvetéséről szóló 2004 . évi CXXXV.
tőrvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a magántőke
bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt egyes _gyorsforqalmi útszakaszok
esetében - kivéve a koncessziós szerződés keretében megvalósuló útszakaszokat -
az Állami Autópálya Kezelő Rt. (a továbbiakban : ÁAK Rt.) látja el a gyorsforqalmi
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 eqv évet meghaladhatja ."

(2) Az Aptv.) 3 . C-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az NA Rt.-nek elszámolási kötelezettsége keletkezik a Magvar Állammal
szemben az ÁAK Rt .-nek történő-a 3. számú mellékletben megjelölt, folyamatban
lévő gyorsforqalmi útberuházások - átruházásával összefüggésben. Az elszámolási
kötelezettség keretében az NA Rt. a Magyar Állam részére megtéríti azokat a
enzeszközöket amel eket a köz ontí költsé vetésből ezen orsfor almi utak

tervezésére, előkészítésére, mérnöki lebonyolítására és építésére kapott ."

Indokolás

Leírási hibák javítása. Előbb kell az Apty. 3. §-a (4) bekezdésének c) pontját
módosítani, mint a 3 . § (5) bekezdését . Az Apty 3. §-ának (5) bekezdésében kétszer
ismétlődött egy mondat, a 2005 . március 31-éig történő elszámolást (teljesített
határidejére tekintettel) ki kell venni a szövegből .



2. Az egységes javaslat 5. §-ának (1) bekezdése a kővetkezők szerint módosul:

,,(1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg [az Apty. 3 .
§-ának (5) bekezdéséből a „2005 . március 31-éig" szövegrész,] az Apty. 1 .
számú mellékletéből az „Összesen 65 44 322 205" szövegrész és az Apty . 2 . számú
mellékletéből az „M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya" szövegrész
hatályát veszti ."

Indokolás

A törvényjavaslat 1 . §-a az Apty . 3 . §-a (5) bekezdésének új szövegét állapítja meg,
ezért a záró rendelkezések között már nem szükséges a „2005 . március 31-éig"
szövegrész hatályon kívül helyezése .

Budapest, 2005 . június 27.

Dr . Vastagh Pál
a bizottság elnöke
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