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   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Önkormányzati bizottságának 

 
Területfejlesztési   

bizottságának 
Költségvetési és pénzügyi 

 bizottságának 
 
 

a j á n l á s a 
 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló T/18365. 

számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, 
Önkormányzati bizottsága, Területfejlesztési bizottsága, valamint a Költségvetési és pénzügyi 
bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény módosításáról szóló, T/18365. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/18365/5-18. számú módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Aptv.: a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

___________ 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 

1.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Aptv. 3. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § (1) Az Aptv. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 
törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a magántőke bevonásával, 
piaci forrásból finanszírozni kívánt – ide nem értve a koncessziós szerződés keretében 
megvalósuló útszakaszokat – [külön jogszabályban] törvényben meghatározott 
gyorsforgalmi útszakaszok (a továbbiakban: Program utak) esetében az Állami Autópálya 
Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) látja el a 
gyorsforgalmi úthálózat beruházási és üzemeltetési feladatait. Ennek keretében az ÁAK Zrt. 
 
 a) a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (a továbbiakban: KVI) a (6) bekezdésben 
foglaltak szerinti vagyonkezelési szerződést köt, 
 b) piaci források bevonásával végzi a beruházói és az üzemeltetési tevékenységet, 
 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Aptv. 3. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § (1) Az Aptv. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(4) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 
törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a magántőke bevonásával, 
piaci forrásból finanszírozni kívánt – ide nem értve a koncessziós szerződés keretében 
megvalósuló útszakaszokat – [külön jogszabályban] e törvényben meghatározott 
gyorsforgalmi útszakaszok (a továbbiakban: Program utak) esetében az Állami Autópálya 
Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) látja el a 
gyorsforgalmi úthálózat beruházási és üzemeltetési feladatait. Ennek keretében az ÁAK Zrt. 
 
 a) a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (a továbbiakban: KVI) a (6) bekezdésben 
foglaltak szerinti vagyonkezelési szerződést köt, 
 b) piaci források bevonásával végzi a beruházói és az üzemeltetési tevékenységet, 
 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Aptv. 3. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § (1) Az Aptv. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (4) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 
törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a magántőke bevonásával, 
piaci forrásból finanszírozni kívánt – ide nem értve a koncessziós szerződés keretében 
megvalósuló útszakaszokat – külön jogszabályban meghatározott gyorsforgalmi útszakaszok 
(a továbbiakban: Program utak) esetében az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) látja el a gyorsforgalmi úthálózat beruházási és 
üzemeltetési feladatait. Ennek keretében az ÁAK Zrt./ 
 
 "b) piaci források bevonásával végzi a beruházói és az üzemeltetési tevékenységet, a 
beruházást megelőzően elkészítteti a lehetséges nyomvonal változatokat is magába foglaló 
műszaki tanulmányt, és az ezen nyomvonalakhoz kapcsolódó költséghaszon-elemzést, 
továbbá összeállíttatja az előzetes környezeti tanulmányt és területrendezési-terv tanulmány 
dokumentációját." 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Aptv. 3. § (5) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Aptv. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A Nemzeti Autópálya Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NA 
Zrt.) és a KVI kötelesek a Program utakhoz kapcsolódó befejezetlen beruházások és azok 
tartozékai ellenérték fejében történő átadása-átvétele tárgyában szerződést kötni. [A 
szerződés megkötését követően a KVI-t az NA Zrt. által a Program utak megépítése 
érdekében kötött fővállalkozói szerződésekből eredő jogosultságok tekintetében törvényi 
engedményesnek kell tekinteni.] A szerződés megkötését követően az Na Zrt. az általa a 
Program utak megépítése érdekében kötött vállalkozói szerződésekből eredő jogait saját 
nevében, de a KVI javára és utasításai szerint gyakorolja. Ennek során a KVI úgy köteles 
eljárni, hogy az ÁAK Zrt. (4) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettsége teljesítését 
elősegítse." 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/18/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5.   Szalay Gábor, Varga László és Göndör István képviselő a törvényjavaslatot új 6. 
§-sal – az Aptv. 17/B. § (1)-(2) bekezdését érintően- javasolja kiegészíteni: 
 
 "6. § Az Aptv. I7/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
 
 (1) A célkitermelőhely létesítését, az építtető vagy a közúthálózat megépítésében 
közreműködő vállalkozó kérelmére Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) a 
kérelemhez mellékelt komplex rnűveleti terv jóváhagyásával engedélyezi [17/C. § (2) 
bekezdése]. 
 
 Az Aptv. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 
 
 (2) A jóváhagyás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
 
 a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, 
 b) a 18. § (7) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet megjelölését, 
 c) az építtető vagy a tevékenységet végző megnevezését, székhelyét, amennyiben az 
nem a kérelmező 
 c) a felelős műszaki vezető és helyettese nevét, lakcímét," 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "6. § [(1)] Az Aptv. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az e törvényben meghatározott gyorsforgalmi utak esetében az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondatában, 
valamint (2) bekezdésében foglaltakat [- ide nem értve a 3. § (4) bekezdésében megjelölt 
Program utakat –] nem kell alkalmazni.” 
 
 [(2) Az Aptv. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy  
 a) a 6.§ (2) bekezdésében meghatározott elővásárlásra vonatkozó részletes 
rendelkezéseket és 
 
 b) a 3. § (4) bekezdésében hivatkozott Program utak körét  
 
rendeletben állapítsa meg.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. §-át új d) ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "8. § Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti: 
 
 a) az Aptv. 3. számú melléklete,  
 
 b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XII. törvény 1. §-a, 13. §-a, 1. és 2. számú mellékletei,  
 
 c) 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 2005. évi LXV. 
törvény 1. §-ának (1)-(2) bekezdése, 1. §-ának (3) bekezdéséből az Áptv. 3. §-a (6) 
bekezdésének módosítására vonatkozó szövegrész, 2. §-a, 3.§-a, 5. §-a (1) bekezdésének 
második fordulata, valamint 5. §-ának (2) bekezdése[.], 
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 d) a 65/2005. (VII. 6.) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának 
megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. 22. § (2) bekezdése 
alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az 
M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Szentlőrinc közötti szakaszának koncesszióba 
adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez." 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/18/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc, Molnár Oszkár és 
Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"1. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 
"[1. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 
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" 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/10. számú módosító javaslat 

 
 módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

indokolását. 

A
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"1. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 
"[1. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 
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" 
Indokolás: Lásd a T/18365/15. számú módosító javaslat 

 
 módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

indokolását. 

A
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

10.   Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 
módo

 

sítását javasolja: 
"2. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 

„[2. szá
 

A 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 

2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
utópályává fejleszthető autóút 

t 

akasz, autóút 
 forgalom igénye szerinti 

keresztmetszettel 

mú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 

M
M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, a
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóú
M43 Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút-10. sz. főút közötti sz
M0 útgyűrű 10. sz. főút-1. sz. főút közötti szakasz, autóút,  a
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M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút 
M8 [Rábafüzes] Szentgotthárd-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút 

 M3-Eger között 

arvas-Békéscsaba közötti szakasz, autóút 
zötti szakasz" 

avaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - támogatja

szakaszok 
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 51-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
M25 autóút
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Kecskemét-Tiszakürt-Sz
M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár kö
 

Indokolás: Lásd a T/18365/8. számú módosító j

 a Gazdasági biz. 
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc, Molnár Oszkár és 
teinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 

módo
S

sítását javasolja: 
"2. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 

„[2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 
 
A 2003-2007 között előkészítés alatt ál

6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
ejleszthető autóút 

kasz, autóút,  a forgalom igénye szerinti 

ghatár szakasz, autóút 
avecse-Szolnok autóút szakaszok 

-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 

ló gyorsforgalmi utak 
 
 M2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
M
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává f
M43 Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút-10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút-1. sz. főút közötti sza
keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M4 Szolnok-orszá
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dun
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 51
M25 autóút M3-Eger között 
M26 Miskolc-Kazicbarcika autóút edelényi bekötéssel 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 

szakasz, autóút 
zötti szakasz”" 

avaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - nem támogatja

M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba közötti 
M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár kö
 

Indokolás: Lásd a T/18365/11. számú módosító j

 a Gazdasági biz. 
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

12.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 
ódosításátm  javasolja: 

„[2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 
 

A 2003-2007 között el

M2 Budapest-V
6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 

 autópályává fejleszthető autóút 

kasz, autóút,  a forgalom igénye szerinti 

ghatár szakasz, autóút 
avecse-Szolnok autóút szakaszok 

"2. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 

őkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 

ác-országhatár autóút 
M
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz,
M43 Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút-10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút-1. sz. főút közötti sza
keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M4 Szolnok-orszá
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dun
M8 Szentgotthárd-Kám autóút szakasz 
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 51-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba közötti szakasz, autóút 

zötti szakasz”" 

avaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - nem támogatja

M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár kö
 

Indokolás: Lásd a T/18365/12. számú módosító j

 a Gazdasági biz. 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

13.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 
ódosításátm  javasolja: 

„[2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 
 

A 2003-2007 között el

M2 Budapest-V
6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 

"2. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 

őkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 

ác-országhatár autóút 
M
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M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút 

kasz, autóút,  a forgalom igénye szerinti 

ghatár szakasz, autóút 
avecse-Szolnok autóút szakaszok 

sz

M43 Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút-10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút-1. sz. főút közötti sza
keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M4 Szolnok-orszá
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dun
M8 Szentgotthárd-Körmend autóút szaka  

arvas-Békéscsaba közötti szakasz, autóút 
zötti szakasz”" 

avaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - nem támogatja

M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 51-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Kecskemét-Tiszakürt-Sz
M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár kö
 

Indokolás: Lásd a T/18365/13. számú módosító j

 a Gazdasági biz. 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

14.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 
ódosításátm  javasolja: 

„[2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 
 

A 2003-2007 között el

M2 Budapest-V
6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 

 autópályává fejleszthető autóút 

kasz, autóút,  a forgalom igénye szerinti 

ghatár szakasz, autóút 

"2. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 

őkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 

ác-országhatár autóút 
M
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz,
M43 Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút-10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút-1. sz. főút közötti sza
keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M4 Szolnok-orszá
M8 [Rábafüzes]Szentgotthárd-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút 

 M3-Eger között 

arvas-Békéscsaba közötti szakasz, autóút 
zötti szakasz”" 

szakaszok 
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 51-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 
M25 autóút
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Kecskemét-Tiszakürt-Sz
M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár kö
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Indokolás: Lásd a T/18365/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

15.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 
ódosításátm  javasolja: 

 
"2. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 

„[2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 
 

A 2003-2007 között el

M2 Budapest-V
6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 

 autópályává fejleszthető autóút 

kasz, autóút,  a forgalom igénye szerinti 

ghatár szakasz, autóút 
avecse-Szolnok autóút szakaszok 

-53. sz. főút közötti autóút szakaszok 

arvas-Békéscsaba közötti szakasz, autóút 
zötti szakasz 

őkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak 
 

ác-országhatár autóút 
M
M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz,
M43 Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút-10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút-1. sz. főút közötti sza
keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M4 Szolnok-orszá
M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dun
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 51
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Kecskemét-Tiszakürt-Sz
M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár kö
M86 Csorna-Rédics autópályává fejleszthető autóút”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

16.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 
ódosításátm  javasolja: 
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"2. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 
„[2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 

A 2003-2007 között előkészíté
 

2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
M6 Dunaújváro

30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
ályává fejleszthető autóút 

alom igénye szerinti 

szprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok 
sz. főút közötti autóút szakaszok 

átészalka-Csenger-országhatár közötti szakasz 

 
s alatt álló gyorsforgalmi utak 

M
s-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 

M
M43 Makó-országhatár szakasz, autóp
10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz 
M0 útgyűrű 11. sz. főút-10. sz. főút közötti szakasz, autóút 
M0 útgyűrű 10. sz. főút-1. sz. főút közötti szakasz, autóút,  a forg
keresztmetszettel 
M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút 
M8 Rábafüzes-Ve
M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 51-53. 
M25 autóút M3-Eger között 
M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba közötti szakasz, autóút 
M49 autóút, M3 autópálya-M
M86 Csorna-Körmend autópályává fejleszthető autóút”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/17. számú módosító javaslat 

A módosító javaslatot(tal): -

indokolását. 
 

 a Gazdasági biz. nem támogatja
- nyzati biz. nem támogatja az Önkormá
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
Összeállította:  az Országgy

Budapest, 2005. december 1. 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési   

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

űlés Hivatalának Jogi főosztálya 
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