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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

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] 109     600,0 /-400,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 50. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      50
Elektromos autóbuszok üzembe helyezése Szeged, 
Újszentiván és Tiszasziget között

400,0
/+400,0 m.

kiadás/

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. 



Indokolás 

A zöldenergia felhasználása alapvető követelmény lesz a XXI. század tömegközlekedésében is,
ezért szükséges, hogy a minél szélesebb körű felhasználását elősegítsük az e-járműveknek. Egy
villamos hajtású jármű káros anyagot nem bocsát ki ott, ahol közlekedik, ami már önmagában
óriási  előny.  Az  e-buszok  energiahatékonysága  is  kiváló:  az  áramot  előállító  erőművek
veszteségét is figyelembe véve, fele annyi energiát fogyaszt, mint egy hasonló méretű dízel busz.
Szükségesnek látjuk, hogy az elővárosi közlekedésben is ki lehessen próbálni a jövő közlekedési
lehetőségeit,  ezáltal  is  csökkentve  –  a  sokszor  szmogot  okozó  –  Szeged  városába  irányuló
forgalmat.
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