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Módosító javaslat 2 

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

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

      41
Csererdő talajszennyezettségének kármentesítése 
Veszprémben

1     000,0
/+1 000,0 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. 



A Greenpeace tavaly novemberben tette közzé Mérgezett örökségünk – Szennyezett területek és
időzített vegyi bombák Magyarországon című anyagát. Ebben az összeállításban egy veszprémi
helyszín  is  szerepel,  a  Csererdőben.  Az  egykori  BAKONY Művek  130  hektárnyi  területén
kiterjedt talaj-, talajvíz- és karsztvíz-szennyezés áll fenn. 2009-2011 között a szennyező anyagok
jelentősen csökkentek a kármentesítések következtében, ám a mentesítés még korántsem teljes.
A három szinten – talaj,  felszín alatti  víz,  karsztvízrendszer – jelen lévő szennyező anyagok
miatt sürgősen kármentesíteni kell a területet. A szennyezett talajt el kell távolítani, elszállítani
vagy helyben  kezelni.  A talajcserét  követően  a  teljes  munkagödröt  és  a  talajvizet  meg  kell
tisztítani.  Ehhez  a  talajvizet  folyamatosan  ki  kell  termelni  és  tisztítórendszerre  vezetni.
Veszprém  karsztosodott  területen  fekszik,  ahol  a  repedezett  karbonátos  kőzetekben  a
szennyeződések gyorsan és mélyre szivároghatnak. Mivel az ivóvízbázisok részben karsztvízre
települnek,  a  szennyezés  az  emberi  egészségre  fokozott  kockázatot  jelenthet.
A forrás a kármentesítési projekt megkezdését fedezi.
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