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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 módosításáról szóló  

T/18365. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó    v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18365/26. 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 
módosításáról T/18365/26. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/18365/27-28. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Aptv.: a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. §-ában az Aptv. 17/B. § (1) bekezdésének 
és (2) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 "6. § (1) Az Aptv. 17/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A célkitermelőhely létesítését, az építtető vagy a [közúthálózat megépítésében 
közreműködő] gyorsforgalmi út megépítése tekintetében az építtetővel szerződéses 
jogviszonyban álló vállalkozó kérelmére a Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: 
MBH) a kérelemhez mellékelt komplex műveleti terv jóváhagyásával engedélyezi [17/C. § 
(2) bekezdése].” 
 
 (2) Az Aptv. 17/B. §-ának (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, 
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 c) [az építtető, vagy] a tevékenységet végző megnevezését, székhelyét, amennyiben 
az nem a kérelmező, 
 
 d) a felelős műszaki vezető és helyettese nevét, lakcímét.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

2.  Dr. Ipkovich György az egységes javaslat 2. számú mellékletének a következő 
kiegészítését javasolja:  
 

/2. számú melléklet a 2005. évi ..… törvényhez 
„[2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII.törvényhez] 

 
A 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak/ 

 
 "M2 Budapest-Vác-országhatár autóút 
 M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
 M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút 
 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 szakasz, autóút,  a forgalom igénye szerinti 
keresztmetszettel 
 M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút 
 M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút 
 M8 Szentgotthárd-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok 
 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 
 M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár közötti szakasz” 
 85/86. sz. autóút Győr-Csorna-Szombathely-Körmend" 
 

Indokolás: Lásd a T/18365/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő nem ért egyet
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. december 19. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 


