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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 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     100,0 /-900,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 25. Cím 7. Alcím új 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
  25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

      10
Lőrinci volt cementgyár okozta megbetegedések kártérítési 
díja

900,0 /+900,0 m. kiadás/

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. 



Indokolás 

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve kimutatásában több
vészjósló  megállapítás  is  olvasható.  Heves  megye  korai  halálozását  vizsgálva  „jelentős
egyenlőtlenségekre”  derült  fény.  „Hazai  átlagot  meghaladó,  statisztikailag  is  alátámasztható
korai (15-64) halálozást tapasztaltunk Lőrinciben a férfiak körében a rosszindulatú daganatok és
az emésztőrendszeri betegségek, mindkét nem esetében pedig a keringési rendszer betegségei
esetében” - olvasható a dokumentum ötödik oldalának egyik bekezdésében, amit a következő
megállapítás  követ:  „A mesotheliomát,  mint  kiemelt  daganattípust  vizsgálva  hazai  átlagot
meghaladó halálozást tapasztaltunk Lőrinci közigazgatási területének megfelelően”. Az említett
rosszindulatú  mellhártyadaganat  ritka  betegség,  kialakulásában  az  azbesztpor  magas
koncentrációja is kiemelkedő szerepet játszhat. Lappangási ideje nagyon hosszú, a daganat 20-40
év alatt fejlődhet ki. Éppen ezért a selypi gyár - illetve annak maradványai -, amely 30-40 évvel
ezelőtt  a  cement-  és  azbesztcső-gyártás  virágzó  fellegvára  volt,  az  egész  környékre  nézve
komoly egészségügyi kockázatot jelent. A 2004-ben bezárt üzemről a szocialista megyei és helyi
vezetés  is  sorra  nyilatkozta,  hogy nincs  egészség  károsító  hatása  sem az  emberekre  sem a
környezetre.  A  bontási  munkálatok  is  ennek  fényében  történtek,  minden  szakmaiságot  és
követelményt mellőzve. Az üzem regnálása idején az ott dolgozók sem voltak tisztában vele,
mivel is dolgoznak. Utólag már tudjuk, az azbeszt technológiát, ami szigetel és könnyűvé teszi a
belőle  készült  terméket,  nem  fogadták  be  a  tőlünk  „tájékozottabb”  nyugati  országok!  Oly
mértékű volt az emberek tájékozatlansága, hogy az azbeszt habarcsot teherautó számra hordatták
a padlásuk szigetelésére,  az udvaruk burkolására,  a  tyúkólak,  sertéskarámok kitapasztásához,
döngöléséhez! Otthoni lakodalmak alkalmával előszeretettel használták az azbeszt felhordó filcet
szőnyegként!  Ez  a  „szőnyeg”  telítve  volt  megkötetlen  kék  azbeszttel,  amit  a  násznép  nagy
dózisban belélegzett a fergeteges táncmulatság közben. A bontási munkálatok közben ismét a
levegőbe  repült  a  gyilkos  anyag,  ami  egyértelműen  a  hatóságok  mulasztásából  adódik.  A
területen lévő szórt azbeszt (elsősorban a krokidolit) közvetlen egészségügyi veszélyt jelentett a
helyszínen  tartózkodókra,  amelynek  következtében  számos  megbetegedést  diagnosztizáltak,
amely betegségek nyomán családok veszítették el a hozzátartozójukat. A betegség lappangási
ideje 15-25 év is lehet. Javaslom az érintett hozzátartozók számára a mielőbbi kártérítést, ha az
elveszített  hozzátartozókat  vissza  nem  is  tudjuk  adni,  de  talán  az  érintett  családok  életét
megkönnyíthetjük.
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