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

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

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

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok

    2
A Közép-Duna menti térségfejlesztés 
gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai

      1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése [115 902,7] 105     902,7
/-10 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 5. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti 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. 



    1
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      5 Fővárosi fejlesztések

        1 Kisföldalatti szerelvényeinek és a pályájának felújítása 10     000,0
/+10 000,0 f.

kiadás/

Indokolás 

A Kisföldalatti  kocsijainak  cseréje  nemhogy aktuális,  de  nagyon  sürgető  ugyanis  a  Millfav-
járművek már  jelentős  mértékben túllépték  a  tervezett  élettartamot,  átlagos  életkoruk 45 év.
Emellett  a  pályakorszerűsítés  is  elengedhetetlen,  melyről  már  2018-ban  született  döntés,  a
tendert  2019-ben kiírták a  tervezésre,  de a munkálatok a  mai  napig nem kezdődtek meg.  A
módosító javaslat a Kisföldalatti szerelvényeinek és a pályájának felújítására csoportosít át 10
milliárd forintot a Paks II. Zrt tőkeemelése terhére.
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