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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
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 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 20     000,0 /-90 000,0 m. kiadás/

    2 Országvédelmi Alap [60 000,0] 10     000,0 /-50 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 50. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

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. 



      50
Az M8-as autópálya Fejér megyei szakaszának 
megépítése

140     000,0
/+140 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Több évtizedes terv az M8-as autópálya megépítése, amely Veszprémet, a Balaton keleti felét, a
Dunántúl középső részét Enying, Székesfehérvár és Sárbogárd mellett elhaladva Dunaújvárosnál
az  M6-os,  Kecskemétnél  az  M5-ös,  majd  Szolnoknál  az  M4-es  autópályával  kötné  össze.
Azonkívül, hogy ennek a fejlesztésnek köszönhetően tovább tehermentesülne Budapest térsége
és az M0-ás körgyűrű az átmenő forgalomtól, az Enying-Sárbogárd hátrányos helyzetű térségnek
kiugrási lehetőséget teremtene. Ebben a térségben a magas munkanélküliséget, a beruházások
hiányát  nemcsak  ellensúlyozná  az  M8-as  megépítése  mint  a  térség  legkiemelkedőbb
infrastrukturális  fejlesztése,  hanem a Közép-Dunántúl  ezen hátrányos helyzetű kistérségeit  is
szervesen bekapcsolná az ország vérkeringésébe. Az autópálya megépült szakasza, a Pentele híd
Dunaújvárosnál fontos csomópont,  ám a jelenlegi formájában kihasználatlan,  hiszen folytatás
hiányában nem köt össze jelentős közlekedési folyosókat, csomópontokat.
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