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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Nemzeti összetartozás bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok
      3 Útdíj rendszerek működtetése [22 693,7] 18     693,7 /-4 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  14 Országos Mentőszolgálat
    1 Működési költségvetés

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. 



      3 Dologi kiadások [8 610,5] 10     610,5 /+2 000,0 m. kiadás/
  16 Országos Közegészségügyi Intézet
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [69,9] 2     069,9 /+2 000,0 f. kiadás/

Indokolás 

A dologi kiadások terén azért szükséges emelni az Országos Mentőszolgálat rendelkezésére álló
anyagi forrásokat,  mert  a szolgálatnál a kényszerűen elhalasztott  kiadások olyan kockázatok,
melyek  komoly  nehézségeket  jelenthetnek  a  jövőbeni  működésben,  és  amelyek  keretének
növelésével növelhető a szolgálat hatékonysága, felszereltsége és biztonságosabban valósítható
meg a mentés.

A beruházásoknál pedig azért szükséges megemelni a költségvetési felhalmozási kiadást kettő
milliárddal, mert folytatódnia kell az elavult Mentőszolgálati épületek felújítását, illetve újakat
szükséges építeni, mert az Uniós programok befejeztével még mindig sok olyan állomás van,
amely szinte  alkalmatlan  a  munkavégzésre és  komoly veszéllyel  fenyegeti  a  feladat  ellátást.
Több  tucat  állomás  állaga  annyira  leromlott,  hogy  semmilyen  komfortot  nem  nyújt  az  ott
dolgozóknak,  és  veszélyezteti  a  feladataik  ellátását.  Ezen  felül  szükségesnek  mutatkozik  a
leromlott gépjárműpark cseréje is nagyobb ütemben.
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