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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 XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 51. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      51
Az M3-as autópálya herédi 2111 útkereszteződésig teljes 
javítása

150,0 /+150,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     425,8
/-150,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Heréd és Nagykökényes lakóinak jelentős része Budapesten dolgozik, a mindennapi utazásukhoz
szükséges,  hogy  kora  reggel  a  sokszor  rossz  látási  viszonyok  mellett  megfelelő  állapotú
úthálózaton közelíthessék meg az autópályát. Emellett azt is fontos kiemelni, hogy az autópályán
történt baleseteknél ez az út pályamentesítő szakaszként működik, így az útszakasz fokozottan
nagy  igénybevételnek  van  kitéve.  Apró  javítások  ugyan  történnek,  de  hosszabb  távon
elkerülhetetlen a teljes szakasz felújítása.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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