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

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 17. Cím 2. Előirányzat-csoport 
6. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  17 Vízügyi Igazgatóságok

    2
Felhalmozási 
költségvetés

      6 Beruházások [883,1] 2     083,1 /+1 200,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 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 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 19     379,5
/-1 200,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Az Erebe-szigetek Gönyű határától keletre találhatók. Természetvédelmi terület, fekete gólya és
réti sas is fészkel itt. A Duna vizét egy haránt kőgát zárja el a terület nyugati szélén, mely olyan
magas, hogy csak magas vízszint esetén enged friss vizet a sekély és egyre csak iszapolódó
ágrendszerbe. A vízügy azzal indokolja a gát fönntartását, hogy kell a víz a hajózás biztosítására
a főmederben. Ez érthető indok, mert 2015-ben is hosszú ideig volt annyira alacsony vízállás,
ami  nehezítette  a  hajózást.  Viszont  a  víz  utánpótlását  mindenképpen  biztosítani  kellene
szabályozható módon. Az ágrendszerbe a folyás irány szerint alulról nem képes elegendő tiszta
víz visszaáramlani a kiterjedt ágrendszerbe. Siralmas látványt nyújt az ágrendszer pangó, sekély,
koszos  vízzel.  Természetvédelmi  és  idegenforgalmi  célból  is  indokolt  az  ágrendszer
vízutánpótlásának  biztosítása.  A gát  átvágása  és  egy  zsilip  beépítése  nem  jár  kifejezetten
hatalmas költségekkel, és ezáltal közepes vagy magasabb vízállásnál elegendő víz áramlana az
ágrendszerbe, csodálatos természeti környezetet fönntartva és gazdagítva.
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