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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     800,0 /-200,0 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
Zajvédő fal építése az M3-as bevezető szakaszán: a XIV. és 
XV.kerület határán lévő felüljáró

200,0
/+200,0 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  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  XV.kerületi  alapszervezetét  számos  alkalommal
megkereste  a  helyi  lakosság  az  M3-as  autópálya  bevezető  szakaszán  hiányzó  zajvédőfal
szakaszokkal kapcsolatban. Az M3-as autópálya a legforgalmasabb fővárosi utak közé tartozik, a
rákospalotai  és  alsórákosi  lakói  pedig  kénytelenek  elviselni  azt  az  elképesztő  zaj-  és
levegőszennyezést,  amit  autók ezrei  ontanak ki  magukból  nap,  mint  nap.  Mindenki  számára
egyértelmű, hogy a zaj, a szmog és a por egyszerűen élhetetlenné teszi a környéket, de mégsem
tesznek ellene semmit. Ami igazán felháborító, hogy mind a Kormány, mind a Főpolgármester
ezzel a problémával nem foglalkozik, pedig a viszonylag alacsony kiadást igénylő zajvédő fal
sokat javíthatna az itt élők életszínvonalán. Az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a XV.kerületi
Rekettye utcától a XIV.kerületi Csáktornya parkig húzódó felüljáró kimaradt a zajvédő fal építési
projektekből, így történhet meg az, hogy mindkét oldalon a rákospalotai és alsórákosi lakók a
nyakukba kapják a zaj- és légszennyezést, míg például az M5-ös bevezető szakaszán az Albert
Flórián út és a Gyáli út találkozásánál lévő hasonló felüljáró zajvédő fala hosszú ideje védi a
lakosságot az autóforgalom sajnálatos mellékhatásaitól.
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