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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] 109     000,0 /-1 000,0 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
Vasúti összeköttetés Miskolc Egyetemvárosa és Ózd 
városközponti részére áthelyezett vasúti megálló között

1     000,0
/+1 000,0 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  könnyebb,  gyorsabb  közlekedést  célozza  az  az  elképzelés,  amely  a  városból  a
megyeszékhelyre  történő  vasúti  útvonal  bővítését  célozza  meg.  Az  Ózd  városközpontjába
áthelyezett  vasúti  megálló könnyebben megközelíthető a helyi  és vidéki lakosok számára is,
mivel közvetlen szomszédja lenne az autóbusz állomásnak. Az ózdi utazóközönség két legfőbb
megyeszékhelyi célja a megyei kórház és a Miskolci Egyetem. Mivel azonban a vasúti megállók
jelenleg mindkét célállomástól távol találhatók Miskolcon, Ózdon pedig a vasútállomás nehezen
megközelíthető,  a  vasúti  közlekedés  kihasználatlan,  a  vonatok  szinte  üresen  járnak.  Ez  egy
ördögi kör, mert amíg nincs kihasználtság, úgy gondolják, nem szükséges fejlesztés, azonban
fejlesztés nélkül nem lesz kihasználtság. Meg kell lépni ezt a beruházást a térség lakosai és a
szolgáltató érdekében.
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