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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     930,0 /-70,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 39. Alcím új 66. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

      66
Pesterzsébeti Hullám Csónakházak 
fejlesztése

70,0 /+70,0 f. 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 Hullám Csónakházak története az 1920-as évekre nyúlik vissza,  amikor is - a Római part
szerényebb  változataként  -  a  Kis-Duna-ág  pesterzsébeti  partján  strandot,  éttermet,  üdülő
kabinokat,  csónakházakat  építettek.  A hely  hamar  felkapott  vízi  paradicsommá  fejlődött,  a
partszakaszt  pedig  városon  belüli  üdülőövezetté  alakították.  A  30-as  évekre  a  sporttelep
Magyarország egyik legnagyobb területű és befogadó képességű csónakházaként hirdette magát,
fénykorát az 50-es években élte, mígnem a 80-as években fokozatosan elnéptelenedett. A 2000-
es években az épületeket már csak főként raktározásra használták. A Csónakházak üzemeltetését
2013-ban az ESMTK (Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör) vette át, megoldották az addig
leromlott  közbiztonságú terület  őrzését,  ideiglenes  közműveket  biztosítottak  és  karbantartási-
felújítási munkákba kezdtek. Az épületeken átfogó felújítás azonban évtizedek óta nem történt,
ami  jól  meglátszik  azok elhanyagolt  állapotán.  A teljes  tereprendezéshez  és  a  csónaktárolók
felújításához a módosító indítványban megjelölt összegre lenne szükség. Egy átfogó renoválás
nem csak fellendítené a környék vízisport életét, de turisztikai vonzerővel is hatna.
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