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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként -, 
Idegenforgalmi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Önkormányzati bizottsága valamint 
Területfejlesztési bizottsága, megvitatta a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról szóló, 
H/6195. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/6195/5-39. 
számú módosító javaslatokat. 
 
Az Önkormányzati és a Területfejlesztési bizottság az ajánlást a 2004. március 1-jei ülésén 
tárgyalja. 
 
Az Idegenforgalmi bizottság tájékoztatása szerint a feladatkörükbe tartozó módosító 
javaslat nem érkezett. 
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 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. 

 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. 

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

 
1. Balsay István képviselő a határozati javaslat címének a következő módosítását 

javasolja: 
 

„országgyűlési határozati javaslat 
a 2003-[2015]2006-2013-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/24. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
2. Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont első bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
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„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 

• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a területi különbségek csökkentése, a 
közlekedésbiztonság növelése, az épített és természeti környezet védelme, 

• az Európai Unióba való integrálódásunk elősegítése, 
• a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• [az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az 

épített és természeti környezet védelme,] 
• a hatékony üzemeltetés és fenntartás feltételeinek megteremtése [a szabályozott verseny 

segítségével].” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/23. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogat 

- a Környezetvédelmi biz. nem támogat
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
3. Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont első bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 

• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a területi különbségek csökkentése, a 
közlekedésbiztonság növelése, az épített és természeti környezet védelme, 

• az Európai Unióba való integrálódásunk elősegítése, 
• a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• [az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az 

épített és természeti környezet védelme,] 
• a hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/16. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogat
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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4. Dr. Fónagy János és Manninger Jenő képviselők a határozati javaslat 1. pont 
első bekezdése 1. alpontjának a következő módosítását javasolják: 

 
„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 

• az Európai Unióba való integrálódásunk elősegítése a magyar érdekek messzemenő 
érvényesítésével, 

• a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített 

és természeti környezet védelme, 
• a hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/8. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
5. Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont első bekezdése 1. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 

• az Európai Unióba való [integrálódásunk] sikeres integrációnk elősegítése, 
• a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített 

és természeti környezet védelme, 
• a hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével. ” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/27. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
6. Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont első bekezdése 2. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
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„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 

• az Európai Unióba való integrálódásunk elősegítése, 
• a környező országokkal való kapcsolatok [feltételeinek] javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített 

és természeti környezet védelme, 
• a hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével. ” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/29. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
7. Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont első bekezdése 5. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 

• az Európai Unióba való integrálódásunk elősegítése, 
• a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített 

és természeti környezet védelme, 
• a hatékony üzemeltetés és fenntartás feltételeinek megteremtése [a szabályozott verseny 

segítségével].” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/17. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogat

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
8. Tóth István képviselő a határozati javaslat 1. pont első bekezdése 5. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 

• az Európai Unióba való integrálódásunk elősegítése, 



 6

• a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített 

és természeti környezet védelme, 
• a hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése [a szabályozott verseny segítségével].” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/18. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
9. Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 1. pont első bekezdésének új 

alponttal való kiegészítését javasolja: 
 
„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 

• az Európai Unióba való integrálódásunk elősegítése, 
• a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített 

és természeti környezet védelme, 
• a hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével, 
• a közlekedés fejlesztésénél prioritást élveznek az életminőséget javító és a 

környezetvédelem szempontjából kedvezőbb ágazatok, mint pl. a vasúti és a vízi 
közlekedés.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/7. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
10.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont első bekezdésének új 

alponttal való kiegészítését javasolja: 
 
„ 1. Az Országgyűlés jóváhagyja a magyar közlekedéspolitikát, amelynek stratégiai főirányai: 
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• az Európai Unióba való integrálódásunk elősegítése, 
• a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, 
• a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
• az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített 

és természeti környezet védelme, 
• a hatékony üzemeltetés feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével, 
• a fenntarthatóság elvének érvényesítése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/28. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
11.Dr. Pap János képviselő a határozati javaslat 1. pont harmadik bekezdése 2. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
„Általános közlekedéspolitikai elemek, melyek megvalósítása elsődleges és összhangban áll az EU 
közlekedéspolitika prioritásaival: 
 

• a közlekedésbiztonság javítása; 
• a környezetszennyezés (üvegházhatást okozó légnemű anyagok, és szilárd összetevők, 

valamint a zaj- és rezgésterhelés) csökkentése, a természeti és táji értékek védelme a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése és fenntartása során; 

• a közlekedési tarifák, díjak, kedvezmények és bevétel-kiegészítések korszerűsített, egységes 
alapokra helyezett EU-konform rendszere; a díjbeszedés valamint az integrált 
menetjegyrendszer korszerű telematikai megoldásainak bevezetése; 

• a közlekedésben foglalkoztatottak jövedelmének növelése, munkakörülményeik 
korszerűsítése, a kor követelményeinek megfelelő ismeretek megszerzése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/6. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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12.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont harmadik bekezdése 4. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 
„Általános közlekedéspolitikai elemek, melyek megvalósítása elsődleges és összhangban áll az EU 
közlekedéspolitika prioritásaival: 
 

• a közlekedésbiztonság javítása; 
• a környezetszennyezés (üvegházhatást okozó légnemű és szilárd összetevők, zajterhelés) 

csökkentése, a természeti és táji értékek védelme a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és 
fenntartása során; 

• a közlekedési tarifák, díjak, kedvezmények és bevétel-kiegészítések korszerűsített, egységes 
alapokra helyezett EU-konform rendszere; a díjbeszedés valamint az integrált 
menetjegyrendszer korszerű telematikai megoldásainak bevezetése; 

• [a közlekedésben foglalkoztatottak jövedelmének növelése, munkakörülményeik 
korszerűsítése, a kor követelményeinek megfelelő ismeretek megszerzése] 
a közlekedésben foglalkoztatottak 

-jövedelmének növelése, 
-munkakörülményeik korszerűsítése, 
-szakmai ismeretének a kor követelményeinek megfelelő szinten tartása.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/36. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
13.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont harmadik bekezdését új 

alpontokkal kiegészíteni javasolja: 
 
„Általános közlekedéspolitikai elemek, melyek megvalósítása elsődleges és összhangban áll az EU 
közlekedéspolitika prioritásaival: 
 

• a közlekedési alágazatok (vasúti, közúti, vízi és légi) összehangolása a fenntartható fejlődés 
szem előtt tartásával; 

• a közlekedésbiztonság javítása; 
• a környezetszennyezés (üvegházhatást okozó légnemű és szilárd összetevők, zajterhelés) 

csökkentése, a természeti és táji értékek védelme a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és 
fenntartása során; 

• a közlekedési tarifák, díjak, kedvezmények és bevétel-kiegészítések korszerűsített, egységes 
alapokra helyezett EU-konform rendszere; a díjbeszedés valamint az integrált 
menetjegyrendszer korszerű telematikai megoldásainak bevezetése; 
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• az elővárosi közlekedési formák oly módon történő fejlesztése, amely előnyben részesíti a 
közösségi közlekedést és azt vonzóbbá teszi az egyéni közlekedési formáknál; 

• a közlekedésben foglalkoztatottak jövedelmének növelése, munkakörülményeik 
korszerűsítése, a kor követelményeinek megfelelő ismeretek megszerzése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/22. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
14.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont harmadik bekezdését új 

alponttal kiegészíteni javasolja: 
 
„Általános közlekedéspolitikai elemek, melyek megvalósítása elsődleges és összhangban áll az EU 
közlekedéspolitika prioritásaival: 
 

• a közlekedési alágazatok (vasúti, közúti, vízi és légi) összehangolása a fenntartható fejlődés 
szem előtt tartásával; 

• a közlekedésbiztonság javítása; 
• a környezetszennyezés (üvegházhatást okozó légnemű és szilárd összetevők, zajterhelés) 

csökkentése, a természeti és táji értékek védelme a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és 
fenntartása során; 

• a közlekedési tarifák, díjak, kedvezmények és bevétel-kiegészítések korszerűsített, egységes 
alapokra helyezett EU-konform rendszere; a díjbeszedés valamint az integrált 
menetjegyrendszer korszerű telematikai megoldásainak bevezetése; 

• a közlekedésben foglalkoztatottak jövedelmének növelése, munkakörülményeik 
korszerűsítése, a kor követelményeinek megfelelő ismeretek megszerzése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/15. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
15.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont harmadik bekezdését új 

alponttal kiegészíteni javasolja: 
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„Általános közlekedéspolitikai elemek, melyek megvalósítása elsődleges és összhangban áll az EU 
közlekedéspolitika prioritásaival: 
 

• a közlekedésbiztonság javítása; 
• a környezetszennyezés (üvegházhatást okozó légnemű és szilárd összetevők, zajterhelés) 

csökkentése, a természeti és táji értékek védelme a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és 
fenntartása során; 

• a közlekedési tarifák, díjak, kedvezmények és bevétel-kiegészítések korszerűsített, egységes 
alapokra helyezett EU-konform rendszere; a díjbeszedés valamint az integrált 
menetjegyrendszer korszerű telematikai megoldásainak bevezetése; 

• az elővárosi közlekedési formák oly módon történő fejlesztése, amely előnyben részesíti a 
közösségi közlekedést és azt vonzóbbá teszi az egyéni közlekedési formáknál; 

• a közlekedésben foglalkoztatottak jövedelmének növelése, munkakörülményeik 
korszerűsítése, a kor követelményeinek megfelelő ismeretek megszerzése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/14. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
16.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont harmadik bekezdését új 

alponttal kiegészíteni javasolja: 
 
„Általános közlekedéspolitikai elemek, melyek megvalósítása elsődleges és összhangban áll az EU 
közlekedéspolitika prioritásaival: 
 

• a közlekedésbiztonság javítása; 
• a környezetszennyezés (üvegházhatást okozó légnemű és szilárd összetevők, zajterhelés) 

csökkentése, a természeti és táji értékek védelme a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és 
fenntartása során; 

• a közlekedési tarifák, díjak, kedvezmények és bevétel-kiegészítések korszerűsített, egységes 
alapokra helyezett EU-konform rendszere; a díjbeszedés valamint az integrált 
menetjegyrendszer korszerű telematikai megoldásainak bevezetése; 

• a közlekedésben foglalkoztatottak jövedelmének növelése, munkakörülményeik 
korszerűsítése, a kor követelményeinek megfelelő ismeretek megszerzése[.] ; 

• a kormányzat tegyen lépéseket a pán-európai hálózat magyarországi bővítésére, hogy az 
országhatártól-országhatárig tartó, az országot É-D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros 
központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével biztosítsa az adott térségnek a 
vele kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/35. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
17.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont negyedik bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
 „Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• [a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros 
északi oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-
szakaszon (Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő 
forgalmi nyomás csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából;] 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, 
• új Duna-hidak építése a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás csökkentése és a regionális 

kapcsolatok javítása céljából; 
o a főváros északi oldalán, 
o az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/37. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
18.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont negyedik bekezdésének a 

következő módosítását javasolják: 
 
„Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
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• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-

D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) [még egy Duna-híd] a dunaújvárosi híd megépítése, a fővárosra 
nehezedő forgalmi nyomás csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés, 
• a helyi és helyközi közforgalmú személyi közlekedésben az állami és az önkormányzati 

szerepvállalás többségének megtartása. ” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/21. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
19.Dr. Fónagy János és Kósa Lajos képviselők a határozati javaslat 1. pont 

negyedik bekezdése 1. alpontjának a következő módosítását javasolják: 
 
„Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő – ideértve az M35 gyorsforgalmi út folytatását a Debrecen-
Ártánd (Nagyvárad) irányba -, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés. ” 
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Indokolás: Lásd a H/6195/25. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
20.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont negyedik bekezdése 2. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
„Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) [még egy Duna-híd] a dunaújvárosi híd megépítése, a fővárosra 
nehezedő forgalmi nyomás csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/13. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
21.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont negyedik bekezdése 3. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 „Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
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időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, a főváros központúság további 
csökkentésével, amely biztosítja Magyarország tranzit szerepének visszaszerzését, valamint 
lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/33. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
22.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont negyedik bekezdése 4. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 „Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés biztosítása.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/34. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
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- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
23.Devánszkiné dr. Molnár Katalin és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a 

határozati javaslat 1. pont negyedik bekezdése 4. alpontjának a következő kiegészítését 
javasolják: 

 
 „Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés, ennek 
keretében első lépésként a szolgáltató társaságok közötti átjárhatóságot biztosító új 
bérletrendszer megvalósítása a fővárosban és vonzáskörzetében (Budapesti Közlekedési 
Szövetség).” 

 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/5. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
24.Dr. Fónagy János és Manninger Jenő képviselők a határozati javaslat 1. pont 

negyedik bekezdését három új alponttal kiegészíteni javasolják:  
 
„Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• BKSZ (Budapesti Közlekedési Szövetség) létrehozása 2004-ben, 
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• közúti hálózat fenntartásához és fejlesztéséhez legalább a 2002-es pénzügyi keret 
biztosítása szükséges, meg kell akadályozni a hálózat további állapotromlását, 

• Széchenyi Plusz programnak megfelelő elkerülő útépítési program elkezdése (Pl. Makó, 
Keszthely, Csorna, Budakeszi), 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/9. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
25.Tóth István képviselő a határozati javaslat 1. pont negyedik bekezdését új 

alponttal kiegészíteni javasolja: 
 
„Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a logisztikai szolgáltató központok hálózata és a korszerű kombinált fuvarozási terminálok 
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő áruszállítások részarányának 
növelését; 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
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tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/19/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 34. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
26.A Környezetvédelmi bizottság a határozati javaslat 1. pont negyedik 

bekezdését új alponttal kiegészíteni javasolja: 
 
„Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése, járműbeszerzési- és járműcsere program 
beindítása, melynek eredményeképpen jelentősen csökkenthetővé válik a belvárosok 
személygépkocsi forgalma, ezáltal pedig lényegesen csökken a káros anyag kibocsátás; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/38. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.  

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője  
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27.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont negyedik bekezdését új 

alponttal kiegészíteni javasolja: 
 
„Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 

• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés 
• a helyi és helyközi közforgalmú személyi közlekedésben az állami és az önkormányzati 

szerepvállalás többségének megtartása.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/12. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
28.A Környezetvédelmi bizottság a határozati javaslat 1. pont negyedik 

bekezdését új alpontokkal kiegészíteni javasolja: 
 
„Kiemelten kezelt fejlesztések a 2006-ig terjedő szakaszban: 
 

• a pán-európai hálózat részeként országhatártól-országhatárig tartó, valamint az országot É-
D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a főváros központúságot oldó gyorsforgalmi úthálózat 
időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott térségnek a vele 
kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőségét; 

• a fővárost elkerülő gyorsforgalmi körgyűrű időarányos kiépítése, valamint a főváros északi 
oldalán épülő egy, és az M0 déli hídjától az országhatárig terjedő Duna-szakaszon 
(Szekszárdon kívül) még egy Duna-híd megépítése, a fővárosra nehezedő forgalmi nyomás 
csökkentése és a regionális kapcsolatok javítása céljából; 
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• az európai normáknak megfelelő vasúti törzshálózat fejlesztése (hazai és nemzetközi 
fővonalak) az egységes európai vasúti hálózat részeként, amely biztosítja Magyarország 
tranzit szerepének visszaszerzését, valamint lehetővé teszi az Uniós tagországok irányában 
a nagysebességű vasúti összeköttetést; 

• a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés megteremtése; 
• a gyalogos és a kerékpár-közlekedés feltételeinek számottevő javítása; 
• a közlekedésben állapotuk miatt korlátozottak (pl. mozgássérültek) közlekedését könnyítő 

feltételek megteremtése; 
• a sűrűn lakott területeken, a történelmi jelentőségű, műemléki védettségű, valamint a 

pihenést, üdülést szolgáló területeken a gépjármű-forgalom jelentős csillapítása.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/39. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.  

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője  

 
29.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont ötödik bekezdése felvezető 

mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
„A [2015] 2013-ig prioritást élvező további fejlesztések:” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
30.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont ötödik bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
„A [2015] 2013-ig prioritást élvező további fejlesztések: 
 

• a logisztikai szolgáltató központok hálózata és a korszerű kombinált fuvarozási terminálok 
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő áruszállítások részarányának 
növelését; 

• a magyar Duna-szakaszon – nemzetközi összefogással – a megfelelő vízi út és az Országos 
Közforgalmú Kikötők alapinfrastruktúrájának fejlesztése; 

• a regionális jelentőségű nemzetközi repülőterek fejlesztése; 
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• a légiforgalmi szolgálat továbbfejlesztése, a légtér biztonságának növelése, a légiforgalmi 
irányítási rendszerek és eljárások európai harmonizálása és integrálása; 

• az igényeknek és követelményeknek megfelelő, korszerű járműpark megteremtése 
(beleértve az akadálymentesség igényét is); 

• a közlekedési pályák és szolgáltatások hatékonyabb kihasználását biztosító intelligens 
közlekedési rendszerek alkalmazása; 

• Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér (BFNR) kapacitásának és szolgáltatásainak 
bővítése és a fővárosi gyorsvasúti kapcsolata, továbbá Debrecen és Sármellék regionális 
repterek, valamint 2-3 aircargo repülőtér építésének és üzemeltetésének támogatása.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/20. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
31.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont ötödik bekezdése 2. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
„A 2015-ig prioritást élvező további fejlesztések: 
 

• a logisztikai szolgáltató központok hálózata és a korszerű kombinált fuvarozási terminálok 
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő áruszállítások részarányának 
növelését; 

• a magyar Duna-szakaszon – nemzetközi összefogással – a megfelelő vízi út és az Országos 
Közforgalmú Kikötők [alap]infrastruktúrájának fejlesztése; 

• a regionális jelentőségű nemzetközi repülőterek fejlesztése; 
• a légiforgalmi szolgálat továbbfejlesztése, a légtér biztonságának növelése, a légiforgalmi 

irányítási rendszerek és eljárások európai harmonizálása és integrálása; 
• az igényeknek és követelményeknek megfelelő, korszerű járműpark megteremtése 

(beleértve az akadálymentesség igényét is); 
• a közlekedési pályák és szolgáltatások hatékonyabb kihasználását biztosító intelligens 

közlekedési rendszerek alkalmazása; 
• Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér (BFNR) kapacitásának és szolgáltatásainak 

bővítése és a fővárosi gyorsvasúti kapcsolata.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/30. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

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

 
32.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont ötödik bekezdése 2. 

alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
„A 2015-ig prioritást élvező további fejlesztések: 
 

• a logisztikai szolgáltató központok hálózata és a korszerű kombinált fuvarozási terminálok 
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő áruszállítások részarányának 
növelését; 

• a magyar Duna-szakaszon – nemzetközi összefogással – a megfelelő vízi út és az Országos 
Közforgalmú Kikötők alapinfrastruktúrájának [fejlesztése] kiépítése; 

• a regionális jelentőségű nemzetközi repülőterek fejlesztése; 
• a légiforgalmi szolgálat továbbfejlesztése, a légtér biztonságának növelése, a légiforgalmi 

irányítási rendszerek és eljárások európai harmonizálása és integrálása; 
• az igényeknek és követelményeknek megfelelő, korszerű járműpark megteremtése 

(beleértve az akadálymentesség igényét is); 
• a közlekedési pályák és szolgáltatások hatékonyabb kihasználását biztosító intelligens 

közlekedési rendszerek alkalmazása; 
• Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér (BFNR) kapacitásának és szolgáltatásainak 

bővítése és a fővárosi gyorsvasúti kapcsolata.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/31. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
33.Balsay István képviselő a határozati javaslat 1. pont ötödik bekezdése 7. 

alpontjának a következő kiegészítését javasolja: 
 
„A 2015-ig prioritást élvező további fejlesztések: 
 

• a logisztikai szolgáltató központok hálózata és a korszerű kombinált fuvarozási terminálok 
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő áruszállítások részarányának 
növelését; 

• a magyar Duna-szakaszon – nemzetközi összefogással – a megfelelő vízi út és az Országos 
Közforgalmú Kikötők alapinfrastruktúrájának fejlesztése; 

• a regionális jelentőségű nemzetközi repülőterek fejlesztése; 
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• a légiforgalmi szolgálat továbbfejlesztése, a légtér biztonságának növelése, a légiforgalmi 
irányítási rendszerek és eljárások európai harmonizálása és integrálása; 

• az igényeknek és követelményeknek megfelelő, korszerű járműpark megteremtése 
(beleértve az akadálymentesség igényét is); 

• a közlekedési pályák és szolgáltatások hatékonyabb kihasználását biztosító intelligens 
közlekedési rendszerek alkalmazása; 

• Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér (BFNR) kapacitásának és szolgáltatásainak 
bővítése és a fővárosi gyorsvasúti kapcsolata, továbbá Debrecen és Sármellék regionális 
repterek, valamint 2-3 aircargo repülőtér építésének és üzemeltetésének támogatása.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/11. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
34.Tóth István képviselő a határozati javaslat 1. pont ötödik bekezdése 1. 

alpontjának elhagyását javasolja: 
 
„A 2015-ig prioritást élvező további fejlesztések: 
 

• [a logisztikai szolgáltató központok hálózata és a korszerű kombinált fuvarozási 
terminálok fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő áruszállítások 
részarányának növelését;] 

• a magyar Duna-szakaszon – nemzetközi összefogással – a megfelelő vízi út és az Országos 
Közforgalmú Kikötők alapinfrastruktúrájának fejlesztése; 

• a regionális jelentőségű nemzetközi repülőterek fejlesztése; 
• a légiforgalmi szolgálat továbbfejlesztése, a légtér biztonságának növelése, a légiforgalmi 

irányítási rendszerek és eljárások európai harmonizálása és integrálása; 
• az igényeknek és követelményeknek megfelelő, korszerű járműpark megteremtése 

(beleértve az akadálymentesség igényét is); 
• a közlekedési pályák és szolgáltatások hatékonyabb kihasználását biztosító intelligens 

közlekedési rendszerek alkalmazása; 
• Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér (BFNR) kapacitásának és szolgáltatásainak 

bővítése és a fővárosi gyorsvasúti kapcsolata.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/19/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 25. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 
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- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

35.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat 1. pont ötödik bekezdését új 
alponttal kiegészíteni javasolja: 

 
„A 2015-ig prioritást élvező további fejlesztések: 
 

• a logisztikai szolgáltató központok hálózata és a korszerű kombinált fuvarozási terminálok 
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő áruszállítások részarányának 
növelését; 

• a magyar Duna-szakaszon – nemzetközi összefogással – a megfelelő vízi út és az Országos 
Közforgalmú Kikötők alapinfrastruktúrájának fejlesztése; 

• a regionális jelentőségű nemzetközi repülőterek fejlesztése; 
• a légiforgalmi szolgálat továbbfejlesztése, a légtér biztonságának növelése, a légiforgalmi 

irányítási rendszerek és eljárások európai harmonizálása és integrálása; 
• az igényeknek és követelményeknek megfelelő, korszerű járműpark megteremtése 

(beleértve az akadálymentesség igényét is); 
• a közlekedési pályák és szolgáltatások hatékonyabb kihasználását biztosító intelligens 

közlekedési rendszerek alkalmazása; 
• az országhatárokon átvezető, az elmúlt évtizedekben használaton kívül került, 

hagyományos mellékúti kapcsolatok helyreállítása, így a helyi forgalom részben 
tehermentesítheti a nagy forgalmú főközlekedési utakat; 

• Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér (BFNR) kapacitásának és szolgáltatásainak 
bővítése és a fővárosi gyorsvasúti kapcsolata.” 

 
Indokolás: Lásd a H/6195/32. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
36.Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslatot új 3. ponttal kiegészíteni 

javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen 
változik): 
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„3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy 2004. december 31-ig dolgozza ki és terjessze az 
Országgyűlés elé „a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról” szóló OGY határozat 
költségvonzatait elemző tájékoztatót.” 
 

Indokolás: Lásd a H/6195/26. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja 

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. 
- a Területfejlesztési biz. 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. február 26. 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k., 
az Idegenforgalmi 

bizottság elnöke 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 

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

 
Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési  

bizottság elnöke 

 

 


