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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 Új trolibusz-vonal Budapest 18-19. kerületében 100,0 /+100,0 m. 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. 



A 18-19. kerület jelentős része nincs bekapcsolva a közösségi közlekedés rendszerébe. A Határ
úti közlekedési csomópontot egy trolibusz-vonal kötné össze az Ady Endre út - Puskás Ferenc út
- Csapó utca - Bartha Lajos utca - Baross utca - Margó Tivadar utca - Kele utca - Goroszló utca
útvonalon  a  Gloriett-lakóteleppel.  Jelenleg  is  vannak  tervek  a  42-es  villamos
meghosszabbítására, ám az jelentős mértékben költségesebb, mint a trolibusz-vonal kiépítése:
egy szakaszon új vonal építésére is szükség volna, míg a trolibusz ugyanazon az úton járna, mint
a jelenlegi buszok. Mindössze három új buszmegállót kellene építeni és egy-egy végállomást a
Határ úton, valamint a Gloriett- lakótelepen.

2


