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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

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 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/16397/11. sz. egységes javaslattal) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi 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/16397/11. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá 
az ahhoz benyújtott T/16397/12. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe 
a következő rendelkezések felvételét javasolja:  
 
 "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 
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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. §-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 Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 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.” 
 
 (2) Az 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. 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/16397/12/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 5. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "5. § (1) Ez a törvény a 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/16397/12/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 27. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
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