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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 2. Alcím új 41. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

      41
Hulladékudvar és Újrahasználati központ kialakítása 
Zuglóban

2     000,0
/+2 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1. 

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. 



Bár  a  hulladék  szelektív  gyűjtését  kormányrendeletekben  szabályozott  módon  mindenhol
lehetővé kellene tenni, mégis az utóbbi időben eltűnnek a hulladékszigetek, csökken a szelektív
hulladékgyűjtés elérhetősége. Mindez vonatkozik a veszélyes hulladékokra is. Országos szinten
is  hulladékudvarokat  és  újrahasználati  központokat  kellene  kialakítani,  amelyek  a  gyakorlati
begyűjtés - azaz a gazdaság számára másodnyersanyag biztosítása - mellett szemléletformálás és
a lakossággal való kapcsolat javítását is szolgálnák. A körkörös gazdaság megtermtése sürgető
feladat, mert túlhasználjuk erőforrásainkat és ellehetetlenítjük saját életfeltételeinket. A körkörös
gazdasághoz az anyagáramok körfolyamattá  zárására van szükség. Első lépésként  ugrásszerű
fejlődést  jelentene,  ha  Budapest  egyik  legnagyobb kerületében,  a  125 ezer  lakosű Zuglóban
kerülnének  kialakításra  hulladékudvarok  és  újrahasználati  központok.  Itt  egyrészt  a  terület
rendelkezésre áll, mivel nem egy sűrűn beépített belvárosi rész, másrészt a lakosság nagy száma
biztosítja a hatékony működést.
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