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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 új 7. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

        7
Újbudán, a Galvani utca - Illatos út szakaszon tervezett 
Duna-híd helyett alagút tervezésére forrás biztosítása

1     000,0
/+1 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

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. 



  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 164     000,0 /-1 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

A Duna folyam alatt összesen kettő metróalagút, és egy közműalagút létesült, így kiaknázatlan
lehetőségként  megnyitva  a  harmadik  dimenziót,  a  személygépkocsi  forgalom  részére
költséghatékonyabb, a mindenkori időjárástól független, a baleseti előfordulást minimalizálását
jelentő  alagút  tervezésére  kívánunk  forrást  biztosítani  költségvetési  forrásból.  A fővárosi
gépjárműforgalom felszín alatti, illetve mélyvezetésével a nagy intenzitású forgalom jelentősen
mérsékelhető,  a beépítettség,  és így a város hő tehetetlensége nem növekszik,  a zöldterület
pedig az alkalmazás eredményként növelhető.
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