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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 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

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

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [145 000,0] 144     500,0 /-500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 6. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI 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. 



    6
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        6 Vasvári 74-es elkerülő út megépítése 500,0
/+500,0 f.

kiadás/

Indokolás 

A 74-es  főút  a  8-as  és  a  7-es  főutakat,  vagyis  Vasvárt  és  Nagykanizsát  köti  össze.  Teljes
hosszában átszeli Vasvárt, érinti a városközpontot is. Vasvár egyre jobban szenved a zaj-, rezgés-
és  légszennyezéstől.  Az  út  miatt  a  városközpontban  a  gyalogos  forgalom  életveszélyes.  A
főútvonal ráadásul közvetlenül a város értékes műemlékei mellett halad el. Ez műemlékvédelmi
szempontból is aggályos, és a turizmus terén is lehetetlen előrelépni, amíg a város nyugalmát
egy forgalmas út teszi tönkre. A probléma a városközponttól távolodva is súlyos, hiszen az út
kertvárosias  lakóterületeket  vág  ketté.  A forgalom elfogadhatatlan  mértékben rombolja  az  út
melletti  földszintes  épületekben  élők  nyugalmát  és  egészségét.  Az  elkerülő  út  tervezése
megkezdődött,  de  ez  nem  elégséges,  szükséges  lenne  az  építkezés  gyorsított  ütemű
megvalósítása.
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