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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Ügyrendi bizottsága, megvitatta a Kormány által 2004. 
február 11-én bejelentett, az M5-ös autópálya megvásárlásával és továbbépítésével 
kapcsolatos kormánydöntés körülményeinek és az ez alapján az AKA Rt.-vel 
megkötni tervezett szerződések várható következményeinek kivizsgálására 
országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló, H/8961. számon beterjesztett 
határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/8961/2-7. 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. 
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 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. Szalay Gábor képviselő a határozati javaslat II. pontja 3. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
„3. [Kinek és milyen] Fűződött-e bárkinek bármilyen érdeke [fűződött] ahhoz, hogy a 

matricás rendszerre történő áttérés végső határidejének kitűzésével, és annak 
nyilvánosságra hozatalával az AKA Rt.-t indokolatlanul előnyös helyzetbe hozza?” 

 
Indokolás: Lásd a H/8961/6/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. és 5. számú pontjaiban foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

2. Szalay Gábor képviselő a határozati javaslat II. pontja 7. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
„7. Milyen indokok alapján fogadta el a Kormány az AKA Rt.-nek az autópálya 

továbbépítésére vonatkozó ajánlatát? Milyen árkalkuláció szolgált alapul a 
továbbépítésre befogadott [mintegy2 milliárd Ft/km költségmértékű] ajánlathoz?” 

 
Indokolás: Lásd a H/8961/2/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

3. Szalay Gábor képviselő a határozati javaslat II. pontja 8. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
„8. Miért nem vásárolja meg az állam teljes egészében az AKA Rt. részvényeit 2004-

ben 72 milliárd forintért, és miért választotta a részleges kivásárlás és a bérlet, 
[összeségében többszörös költségigényű, várhatóan több mint 650 milliárd 
forint összegű, évtizedes terhet jelentő] kombinációját? Kinek és milyen érdeke 
fűződik ehhez a konstrukcióhoz?” 

 
Indokolás: Lásd a H/8961/2/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

4. 

 
 

Szalay Gábor képviselő a határozati javaslat II. pontja 8. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
„8. Miért nem vásárolja meg az állam teljes egészében az AKA Rt. részvényeit 2004-

ben 72 milliárd forintért, és miért választotta a részleges kivásárlás és a bérlet, 
összeségében többszörös költségigényű, várhatóan több mint 650 milliárd forint 
összegű, évtizedes terhet jelentő kombinációját? [Kinek és milyen érdeke fűződik] 
Fűződik-e bárkinek bármilyen érdeke ehhez a konstrukcióhoz?„ 

 
Indokolás: Lásd a H/8961/6/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 5. számú pontjaiban foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

5. Szalay Gábor képviselő a határozati javaslat II. pontja 9. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
„9. Mi történik a Postabank eladásából származó 101 milliárd forinttal? [Kinek és 

milyen érdeke fűződik] Fűződik-e bárkinek bármilyen érdeke ahhoz, hogy ezt az 
összeget az állam ne az autópálya megvásárlására, továbbépítésére és a matricás 
rendszerbe történő bevonására fordítsa?„ 
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Indokolás: Lásd a H/8961/6/3. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 4. számú pontjaiban foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

6. Göndör István képviselő a határozati javaslat VII. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„VII. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat I. valamint II. 1 – 19. 

pontjait érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre, vonatkozó 
javaslattételre. A bizottság munkája során a feladatával összefüggésben 
meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a 
bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság előtt megjelenni. 

A bizottság [feladatköréhez tarozó ügyekben jogosult] C típusú ellenőrzéssel 
rendelkező tagjai jogosultak a II. pontban meghatározott tárgyban megismerni az 
államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. Törvény mellékletében a 
különös adatfajták körében a (Pénzügyminisztérium) 131. és 132. pontjaiban jelzett 
adatfajtákat.” 

 
Indokolás: Lásd a H/8961/7. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 

7. Göndör István képviselő a határozati javaslat IX. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„IX. A bizottság megbízatása [feladatának elvégzéséig] bizottsági jelentésnek az 

Országgyűléshez történő benyújtásig, de legkésőbb a megalakulástól számított két 
hónapig tart.” 

 
Indokolás: Lásd a H/8961/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8. Az Ügyrendi bizottság a határozati javaslatot új X. ponttal kiegészíteni 
javasolja: 

 
„X. A vizsgálóbizottság a tagjainak megválasztásáról rendelkező országgyűlési 
határozat kihirdetése napján alakul meg.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8961/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. március 16. 
 
 
 

Dr. Csiha Judit s.k., 
az Ügyrendi  

bizottság elnöke 


