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Az Országgyűlés

Költségvetési, pénzügyi

	

Gazdasági és informatikai
és számvevőszéki bizottságának

	

bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

ajánlása

az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről szóló
H/3032. számú országgyűlési határozati javaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban :
Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Gazdasági és informatikai
bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság) valamint Környezetvédelmi bizottsága
megvitatta az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről szóló,
H/3032 . számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/3032/4-10.
számú módosító javaslatokat .

A Gazdasági és a Környezetvédelmi bizottság a módosító javaslatokat a 2007 .
június 11-i ülésén tárgyalja .

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 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 .

A nyelvhelyességi javaslatokat - a szavazás megkönnyítése érdekében - a szokásostól eltérő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .
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1 . Göndör István képviselő a határozati javaslat címének a következő módosítását
javasolja :

"Úthasználattal arányos [az] elektronikus [út]díjfizetési rendszer magyarországi
bevezetéséről"

Indokolás: Lásd a H/3032/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Manninger Jenő képviselő a határozati javaslat 2 . pontjának a következő
módosítását javasolja:

"2 . A közbeszerzési eljárás célja :

Az arányosabb felhasználói teherviselés megvalósítása, az EU vonatkozó
irányelveinek történő megfelelés és a [gyorsforgalmi] közúthálózat finanszírozásának
korszerűsítése érdekében a megtett úttal arányos, elektronikus útdíjfizetési rendszer
Magyarországon történő bevezetése."

Indokolás : Lásd a H/3032/9. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Amemiyiben 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 .



3. Dr. Fónagy János képviselő a határozati javaslat 3. pontjának a következő
módosítását javasolja :

"3. A közbeszerzési eljárás tárgya :

A megtett úttal arányos díjfizetést lehetővé tevő, elektronikus útdíjfizetési rendszer
megvalósítása a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek és
járműszerelvények (az úgynevezett J2, J3 és J4 kategóriájú járművek) körére [az
autópályákon, autóutakon és az országos főutak egyes elemein, azaz] a teljes hazai
[gyorsforgalmi] úthálózaton, [a párhuzamos utakon és a fontosabb egyéb tranzitutakon,]
5 éves futamidejű szolgáltatási szerződés keretében . A bevezetésre kerülő rendszer
kommunikációs és elszámolási rendszerének kiegészítő beruházások nélkül is alkalmasnak
kell lennie a városi - elsősorban a budapesti - közlekedési problémák enyhítését szolgáló
díjak kivetésére és beszedésére is ."

Indokolás : Lásd a H/3032/6. számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Manninger Jenő képviselő a határozati javaslat 3. pontjának a következő
módosítását javasolja :

"3 . A közbeszerzési eljárás tárgya:

A megtett úttal arányos díjfizetést lehetővé tevő, elektronikus útdíjfizetési rendszer
megvalósítása a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek és
járműszerelvények (az úgynevezett J2, J3 és J4 kategóriájú járművek) körére [az
autópályákon, autóutakon és az országos főutak egyes elemein, azaz] a teljes hazai
[gyorsforgalmi] úthálózaton, [a párhuzamos utakon és a fontosabb egyéb tranzitutakon,]
5 éves futamidejű szolgáltatási szerződés keretében ."

Indokolás : Lásd a H/3032/8. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Manninger Jenő képviselő a határozati javaslat 3. pontjának a következő
módosítását javasolja :

"3. A közbeszerzési eljárás tárgya :

3



4

A megtett úttal arányos díjfizetést lehetővé tevő, elektronikus útdíjfizetési rendszer
megvalósítása a 3,5 tonna megengedett össztőmeget meghaladó gépjárművek és
járműszerelvények (az úgynevezett J2, J3 [és J4] kategóriájú járművek) körére [az
autópályákon, autóutakon és az országos főutak egyes elemein, azaz] legkorábban 2010 .
július 1-től, a 12 tonna megengedett össztőmeget meghaladó gépjárművek és
járműszerelvények (J4 kategóriájú járművek) körére 2008 . január 1-től a telte hazai
[gyorsforgalmi] úthálózaton, [a párhuzamos utakon és a fontosabb egyéb tranzitutakon,]
5 éves futamidejű szolgáltatási szerződés keretében ."

Indokolás : Lásd a H/3032/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Végh Tibor képviselő a határozati javaslat 4. pontjának a következő módosítását
javasolja :

"4. A közbeszerzés értéke :

A megtett úttal arányos elektronikus útdíjfizetési rendszer megvalósításához
kapcsolódó állami kötelezettségvállalás formája a magánbefektetőnek fizetendő szolgáltatási
díj, amelynek 2007-es árakon számított teljes értéke nem haladhatja meg a 69,3 Mrd forintot,
tartalmazva a projekthez szükséges valamennyi beruházás és az 5 éven keresztül történő
üzemeltetés költségeit . Az elektronikus útdíjfizetési rendszerhez kapcsolódó ellenőrzési-
behajtási feladatokat szolgáltatási díj fejében a vámhatóság és az Állami Autópálya Kezelő
Zrt. (ÁAK) együttműködve, az ÁAK eszközeinek igénybevételével látja el 5 éven keresztül,
amelynek 2007-es árakon számított teljes értéke nem haladhatja meg a 23,5 Mrd forintot . [Az
ellenőrzési feladatok ellátásában a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága is
közreműködik az ÁAK eszközeinek igénybevételével .]"

Indokolás : Lásd a H/3032/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7 . Dr. Fónagy János képviselő a határozati javaslatot új 7 . ponttal kiegészíteni
javasolja:

"7. Az elektronikus útdíjfizetési rendszerhez kapcsolódó ellenőrzés, szankcionálás és
behajtás költsége öt év alatt 2007 . évi árakon nem haladhatja meg a 23,5 Mrd forintot . Az
ellenőrzés, szankcionálás és behajtás jogi és igazgatási környezetének kialakításáért, a
szükséges jogszabályok kidolgozásáért és előterjesztéséért felelős az igazságügyi és
rendészeti miniszter és a gazdasági és közlekedési miniszter .
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Határidő az előterjesztésre : 2007 . szeptember 1 ."

Indokolás : Lásd a H/3032/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2007 . június 7 .

Varga Mihály s .k.,

	

Puch László s .k.,
a Költségvetési, pénzügyi

	

a Gazdasági és informatikai
és számvevőszéki bizottság elnöke

	

bizottság elnöke

Katona Kálmán s.k.,
a Környezetvédelmi
bizottság elnöke
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