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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 108     000,0 /-2 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 21. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 12. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    1 Vállalkozások folyó támogatása
      1 Egyedi támogatások, ellentételezések

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



        12
A 2-es metro meghosszabításának és a 4-es metroval való 
összekötésének megtervezése

2     000,0
/+2 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Az éghajlatváltozás lokális lassítása, a gépjárműforgalom mérséklése, a közösségi közlekedés, és
annak kötött pályás fejlesztése érdekében indokolt forrást biztosítani a budapesti 2-es metróvonal
meghosszabbításának, és a 4-es metróvonallal történő összekötésének megtervezésére. A tervek
elkészülése után lehetne döntést hozni a megvalósításról, amellyel a jelenlegi nagy forgalmú,
nagy lakosságszámú területek (pl. Gazdagrét) lennének bekapcsolhatóak a metróvonallal érintett
területek közé.

A korábbi  időszakhoz  köthetően  a  fővárosban  kötött  pályás  fejlesztések,  az  M4-es  metrót
leszámítva sajnálatosan nem történtek, de a megépült szakasz sem tehermentesítette Budapest
túlzó gépjárműforgalmát, valamint nem ért el nagy lélekszámú városrészeket. Az M2-es és az
M4-es metróvonal összekötése a nagy intenzitású csomópontokkal és Gazdagrét elérésével egy
olyan rövidtávon megtérülő közlekedésfejlesztés, amelynek eredményeként a gépjárműforgalom,
a  fővároson  belüli  eljutási  idő,  valamint  a  káros  anyag  kibocsátás  nagyságrendekkel
csökkenthető.  A  fejlesztés  egyben  lehetőséget  teremt  a  Déli  pályaudvar  kiváltására,  a
fejpályaudvar megszüntetésére, és a felszabaduló terület minőségi megújítására. 

2


