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

      51
Érd-Diósd-Tárnok-Pusztazámor-Sóskút éjszakai 
járat

50,0 /+50,0 f. kiadás/

Indokolás 

1. 

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. 



Érd-Diósd-Tárnok-Pusztazámor-Sóskút  éjszakai  járat

A hajnalban vagy késő éjszaka induló vagy érkező utazók, vagy csak simán munkába indulók
vagy onnan érkezők, a színházba vagy más kulturális programra igyekvők, vagy a kulturális
programokon részt  vevő fiatalok  számára is  lehetőséget  kell  adni  arra,  hogy hazajussanak a
Budapest  környéki  településekre.
Az igény már csak azért is aktuális, merrt az elszabadult albérleti árak, ingatlanárak miatt az
egyszerű dolgozók vagy diákok szinte kiszorulnak Budapestről, pedig a munka és a tanulás oda
köti  őket  -  sokszor  késő  éjszakáig.
A jelenlegi "éjszakai busz" csak szombat és vasárnap hajnalban közlekedik, 1:15-kor és 2:15-kor
indul  Kelenföldről.  Ezzel  a  gond  az,  hogy  a  következő  csak  reggel  4:50-kor,  elég  nagy
kihagyással. Hétköznap egyáltalán nem jár és 23:50-kor indul az utolsó busz. előadás, mozi vagy
baráti találkozó után is kérdéses a hazaút.
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