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A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a
közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T11203 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 15. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

15. §

A Kkt . 33 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt közútkezelők, vagy az általuk
megállapodás alapján megbízott, külön jogszabályban meghatározott gazdálkodó
szervezetek,

a) az autópályák és autóutak,
b) [az] a vorsfomalmi útszakaszon elkerülhető országos főutak 3500 kg megengedett

legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival történő
használatáért, az autópályák, az autóutak és az országos főutak üzemeltetésére,

fenntartására és felújítására fordítandó úthasználati díjat szedhetnek, valamint
kezelhetik - a követelés elévülésének (a jogvesztés) időpontjáig - az úthasználati díjjal,
illetve pótdíjjal összefüggő külön jogszabályban megjelölt személy- és járműazonosító
adatokat. A díjfizetéssel érintett országos közutakat - ideértve erre irányuló szerződés
esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti kezelő által működtetett országos közutat is -
vagy azok egyes szakaszait, a díj, valamint megfizetésének elmaradása esetén a pótdíj
mértékét, a fizetés módját és feltételeit valamint a beszedett díj és pótdíj
kedvezményezettjét - a Kormány által jóváhagyott elvek alapján - a miniszter a
pénzügyminiszterrel egyetértésben, rendeletben állapítja meg ."

Módosító iavaslat



Indokolás

A törvényjavaslat 15 . §-ában meghatározott, az úthasználati díjak szedésére vonatkozó
rendelkezésének alapvető célja, hogy a tehergépjármű-forgalmat - lehetőség szerint -a
lakott területeket is érintő országos főutakról gyorsforgalmi utakra tereljék . Ez a cél
ugyanakkor csak abban az esetben érhető el, ha az adott útszakasznak van
gyorsforgalmi alternatívája, így ezekben az esetekben indokolt minden olyan eszköz
igénybe vétele, amely elősegíti a teherforgalom gyorsforgalmi útra történő átirányítását .
Ugyanakkor azon útszakaszok esetében, ahol a közelben nem található gyorsforgalmi
útszakasz, nyilvánvalóan nem érhető el ez a cél, így az ehhez szükséges eszköz sem
indokolt.

Budapest, 2006 .november.l3 .
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