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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint a 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta az 
Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 22. §-a alapján a Program Út Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez című, H/19167 . 
számon beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
H/19167/3-11. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat 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. 

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

H19167res. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal 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. 

 
 
 

1. Lezsák Sándor képviselő a határozati javaslat 1. pontjának az elhagyását javasolja: 
 
„[1. Szerződő felek:  
1.1 egyrészről: a Magyar Állam (képviseletében a Szerződést a gazdasági és 

közlekedési miniszter írja alá, a Szerződés teljesítése során a Magyar Állam 
képviseletében a gazdasági és közlekedési miniszter jár el);  

1.2 másrészről: az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74–76.; a továbbiakban: "ÁAK").]” 

 
Indokolás: Lásd a H/19167/5. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

2. Dr. Fónagy János, Manninger Jenő és Soltész Miklós képviselő a határozati 
javaslat 1. pontját új 1.3. alponttal javasolja kiegészíteni: 

 
/1. Szerződő felek: / 
 
„1.3. A szerződés nyelve magyar és angol, azzal, hogy értelmezés vagy vita esetén a 

magyar nyelvű változat az irányadó.” 
 

Indokolás: Lásd a H/19167/7. sz. módosító javaslat 
 indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3. Dr. Fónagy János, Manninger Jenő és Soltész Miklós képviselő a határozati 
javaslat 1. pontját új 1.3.. alponttal javasolja kiegészíteni: 

 
/1. Szerződő felek: / 
 
„1.3. A szerződéssel kapcsolatos, vagy abból fakadó vitákat a felek elsősorban – a 

szerződésben meghatározandó időtartamon belül – egymás között, egyeztetéssel oldják meg. 
Ennek sikertelensége esetén a  felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar 
bírósághoz fordulnak.” 

 
Indokolás: Lásd a H/19167/9. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

4. Dr. Fónagy János, Manninger Jenő és Soltész Miklós képviselő a határozati 
javaslat 2. pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
„2. A Szerződés tárgya:  
A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 

fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a Kormány 317/2005. (XII. 25.) rendeletének 2006. január 1-jén hatályos 
mellékletében – szakmai indokolás, és a jogalkotásról szóló, többször módosított 1987. évi XI. 
tv. 18. § (1) bekezdésben előírt hatásvizsgálat és végrehajtási feltételelemzés nélkül –  felsorolt 
gyorsforgalmi útszakaszok és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (a továbbiakban: 
"Program Utak") magántőke bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt közbeszerzésére, 
megtervezésére, finanszírozására, megépítésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására és 
hasznosítására vonatkozó jog kizárólagos nyújtása az ÁAK részére a Szerződés 
hatálybalépésétől számított 75 éves időtartamra. A Program Utak magántőke bevonásával, piaci 
forrásból finanszírozni kívánt megvalósítása érdekében az ÁAK a közbeszerzésekre vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően közbeszerzési eljárásokat köteles lefolytatni.” 

 
Indokolás: Lásd a H/19167/8. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Dr. Fónagy János, Manninger Jenő és Soltész Miklós képviselő a határozati 
javaslat 3. pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/3. Rendelkezésre állási díj:/  
 
„A Szerződés aláírásával a Magyar Állam az alábbi tényezők alapján megállapított, 

összesen legfeljebb [1942 millió euró] 487,3449 milliárd forint nettó jelenértékű rendelkezésre 
állási alapdíj megfizetésére vállal kötelezettséget a Szerződés időtartama alatt. A rendelkezésre 
állási díj ténylegesen kifizetendő összege a rendelkezésre állási alapdíj és az azt módosító 
tényezők alapján kerül meghatározásra. 

 
A rendelkezésre állási alapdíj az alábbi elemekből tevődik össze:  

 a) teljes euró alapú díj, plusz  
 b) teljes forint alapú díj.  

A rendelkezésre állási díj euró komponense egy változó összeg, ami a programba 
bevont útszakaszoknak a forgalom rendelkezésére bocsátott hosszától és a külső finanszírozás 
kamatköltségeitől függ, illetve a Program Utak tőkeköltségének amortizációja és a 
tőketörlesztés alapján a Szerződésben rögzített módszertan és képlet szerint kerül kiszámításra.  

 
A teljes forint alapú díj a működési költségek fedezésére szolgál. A működési költségek 

minden egyes Program Út esetében előre kerülnek meghatározásra, és az építőipari árindex 
mértékének függvényében változnak.  

 
A rendelkezésre állási díj kifizetésére a forgalomba helyezést követően havi 

rendszerességgel kerül sor.” 
 

Indokolás: Lásd a H/19167/10. sz. módosító javaslat 
 indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

6. Dr. Fónagy János, Manninger Jenő és Soltész Miklós képviselő a határozati 
javaslat 3. pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/3. Rendelkezésre állási díj:/  
 
„A Szerződés aláírásával a Magyar Állam az alábbi tényezők alapján megállapított, 

összesen legfeljebb 1942 millió euró nettó jelenértékű rendelkezésre állási alapdíj megfizetésére 
vállal kötelezettséget a Szerződés időtartama alatt. A jelenértékű rendelkezésre állási alapdíj 
számításának elemeit – az építési, felújítási, üzemeltetési – és fenntartási költség 
előirányzatokat – az indokolás tartalmazza. A rendelkezésre állási díj ténylegesen kifizetendő 
összege a rendelkezésre állási alapdíj és az azt módosító tényezők alapján kerül 
meghatározásra. 
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A rendelkezésre állási alapdíj az alábbi elemekből tevődik össze:  

 a) teljes euró alapú díj, plusz  
 b) teljes forint alapú díj.  

A rendelkezésre állási díj euró komponense egy változó összeg, ami a programba 
bevont útszakaszoknak a forgalom rendelkezésére bocsátott hosszától és a külső finanszírozás 
kamatköltségeitől függ, illetve a Program Utak tőkeköltségének amortizációja és a 
tőketörlesztés alapján a Szerződésben rögzített módszertan és képlet szerint kerül kiszámításra.  

 
A teljes forint alapú díj a működési költségek fedezésére szolgál. A működési költségek 

minden egyes Program Út esetében előre kerülnek meghatározásra, és az építőipari árindex 
mértékének függvényében változnak.  

 
A rendelkezésre állási díj kifizetésére a forgalomba helyezést követően havi 

rendszerességgel kerül sor.” 
 

Indokolás: Lásd a H/19167/11. sz. módosító javaslat 
 indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

7. Lezsák Sándor  képviselő a határozati javaslatot új 6. ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
„6. Az 1-5. pontban leírt szerződés pontjai csak irányelvek. Az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 22. _§-a értelmében csak akkor válhatnak érvényessé, ha a törvény 
által előírt versenyeztetési eljárást lebonyolították.”  

 
Indokolás: Lásd a H/19167/3. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

8. Lezsák Sándor  képviselő a határozati javaslatot új 6. ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
„6. A szerződés érvényességének feltétele a Magyar Köztársaság 2006. évi 

költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. § a) és c) pontjainak a következő módosítása: 
 
1. § Az Országgyűlés a központi költségvetés 2006. évi 
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a) kiadási főösszeg 7 496 676,1 millió forintban, azaz hétmillió-
négyszázkilencvenhatezer-hatszázhetvenhat egész egytized millió forintban meghatározott 
főösszege 7 982 176,1 millió forintra növekszik, 

 
b) bevételi főösszeg 5 965 675, 9 millió forint, azaz ötmillió-kilencszázhatvanötezer-

hatszázhetvenöt egész kilenctized millió forint marad,  
 
c) a hiány 1 531 000,2 millió forintról, azaz egymillió-ötszázharmincegyezer egész 

kettőtized millió forintról 2 016 500,2 millió forintra növekedik.” 
 

Indokolás: Lásd a H/19167/4. sz. módosító javaslat 
 indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

9. Dr. Fónagy János, Manninger Jenő és Soltész Miklós képviselő a határozati 
javaslatot új 6. ponttal javasolja kiegészíteni: 

 
„6. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a felhatalmazás megadásával lehetőséget ad 

arra, hogy a Program Utakat (és hidakat) kizárják az Európai Unió támogatási rendszeréből.” 
 

Indokolás: Lásd a H/19167/6. sz. módosító javaslat 
 indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. február 7. 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 


