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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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport 4. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      11
Budapest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztése

        4
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása

[2 046,1] 
/-2 046,1 m.

kiadás/

[88 712,1] 73     712,1
/-15 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím új 33. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

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. 



XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    33
Budapest Ferihegyi-gyorsforgalmi út 
rekonstrukciója

15     000,0 /+15 000,0 f. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A XVIII. kerület Gyömrői út - Repülőtérre vezető út átépítésének megtervezése, átépítése évek
óta húzódik. A megvalósítása, akár ütemezve is sürgetően indokolt a következőek miatt: 1. A
repülőtérre érkező utasok Fővárosunkról az első benyomást ezen az úton haladva szerzik, ami
nem nevezhető kedvezőnek. 2. Az út egykori célja, megépítése és konstrukciója idejétmúlt. 3. Az
aluljárók magassága és korlátokkal való lezártsága balesetveszélyes és a megtörtént balesetek
esetén  nehezen  megközelíthető  a  mentést  végzők  számára.  4.  A  kevés  számú  kiépített
kereszteződés és gyalogos átjárók hiánya miatt Pestszentlőrinc két városrészét szinte kettévágja
úgy, hogy a két terület  közötti közlekedés rendkívül körülményes.  Az évek során megtörtént
lakásépítések  miatt  a  kényelmetlenség  nagyszámú  lakosságot  érint.  5.  Az  átépítés  gondos
megtervezésével (aluljárók, korlátok megszüntetése, le és felhajtási lehetőségek, kereszteződések
kiépítésével) a Pestszentlőrinc gerincútját képező Üllői utat - amely a városközponton halad át -
is részben tehermentesítené. Ezt szolgálhatná a Repülőtérre vezető út mentén kialakítható P+R
parkolók is, amelyek kialakításával a városba igyekvő utasokat az úttal párhuzamosan haladó
vasútra lehetne átterelni. 
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