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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
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 Duna-híd és hiányzó gyorsforgalmi útszakaszok 
megépítése Dunaújvárosnál

20     000,0
/+20 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok

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. 



    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 90     000,0 /-20 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Budapest tehermentesítése közúton és vasúton régi álom. A fővárost elkerülő Székesfehérvár-
Szolnok vasútvonal elmúlt  150 évben való meg nem építése máig túlterheli  a budapesti  déli
vasúti összekötő híd forgalmát. Ennek bővítése ugyan tervbe van véve (harmadik vágány), de ez
sem  valósult  még  meg.  Nem  valósult  meg  az  M8-tengely  sem,  mely  az  ország  K-Ny
átjárhatóságát biztosítaná.

Egy Dunaújvárosnál létesíthető vasúti híd alkalmas lehet arra, hogy a MÁV44-es és MÁV42-es
vasútvonalon a Dunáig, majd onnan a jelenleg használt vonalszakaszok deltavágányokkal való
összekötésével  (a  MÁV  151-es  vonal  Kunszentmiklós-Tass  –  Szalkszentmárton  közötti
szakaszán  és  a  MÁV152-es  vonalon  Fülöpszállás  –  Kecskemét  között)  enyhítsen  a  főváros
tervein. Ez a már meglévő - szintén soha meg nem valósított - V0-koncepció környezetbarát
verziója  lehetne,  mivel  nem kerül  sor  két  híd  építésére  és  nem kell  Apajnál  nemzeti  parki
területeket érinteni és élőhelyeket rombolni. A haszon tehát eleve kettős.

A híd etvezése során nem mehetünk el azon tény mellett sem, hogy Dunaújváros északi részénél
(a Szalki-szigetnél)  van az első olyan pont a fővárostól délre,  ahol nem két,  hanem egy híd
megépítésével át lehetne vezetni a forgalmat Bács-Kiskun megye Észak-nyugati és Pest megye
Dél-nyugati  sarkából,  mely  városhiányos  térségeket  segítenének  hozzá  a  fellendüléshez
(Kunszentmiklósi és Ráckevei járások). Jelenleg ezen területek minimum 25-30 km-es kerülőre
vannak kárhoztatva (mivel  a kompközlekedés  is  megszűnt),  ami  időben valamint  felhasznált
energiában (üzemanyagban) jelentős pazarlást eredményez a helyi forgalomban.

Ennél  fogva  egy  –  közúti  szempontból  lekorlátozott  tengelyterhelésű  –  bajaihoz  hasonló
megoldású  közúti-vasúti  hídra  lenne  szükség  a  dunaújvárosi  Szalki-szigetnél,  mely  komoly
vasúti és jelentős helyi forgalmat bonyolíthatna le.
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