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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: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 5. Alcím 1. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    5
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

      1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése [106 688,4] 81     688,4
/-25 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 50. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

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. 



      50
Ráckevei-Soroksári Duna-ág medrének 
kotrása

25     000,0 /+25 000,0 f. kiadás/

Indokolás 

1. 

A PAKS II. Atomerőmű teljesen felesleges, így a kapcsolódó tőkemelés is szükségtelen.

2. 

Tömeges halpusztulás, habzó víz és bűz – ez jellemzi a Duna ráckevei- soroksári szakaszát. A
probléma  hosszú  évek  óta  ismert:  a  folyó  ezen  része  rossz  állapotban  van,  a  Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telep pedig túlterheli az amúgy is szennyezett élővizet. Alapvető gond, hogy a
Kis-Duna  nagyon  eliszapolódott,  a  víz  szinte  folyamatosan  áll,  ráadásul  a  Dél-pesti
Szennyvíztisztítóból  kifolyó  ún.  „tisztított  víz”  is  ebbe  a  majdnem  állóvízbe  ömlik  bele.
Ráadásul a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep csak egy nagyon csekély kapacitású záportározóval
rendelkezik, így ha esik az eső, akkor a telepre beérkező, hirtelen megnövekedett mennyiségű
szennyvíz-csapadékvíz keverékkel nem tudnak mit kezdeni, így az tisztítás nélkül ömlik bele a
Népjóléti árokba, onnan pedig a Kis-Dunába.

Az elmúlt  években a pénzhiány miatt  a  problémahalmaz kis  részét  sikerült  csak megoldani.
Ahhoz,  hogy  a  változás  elinduljon,  a  Kis-Duna  medrét  ki  kellene  kotorni,  mert  az  elmúlt
évtizedek  alatt  óriási  mennyiségű  szennyezett  iszap  rakódott  le,  főleg  a  Kis-Duna  felső
szakaszán. A helyzet annyira súlyos, hogy a Kis-Dunán lévő Molnár-szigetet keletről megkerülő
ág már vészesen eliszapolódott, azon már szinte gyalog át lehet kelni. Azt a szakaszt sürgősen ki
kell kotorni, valamint a sziget déli csúcsánál a Kis-Dunába ömlő Gyáli-patak torkolati részét
meanderezővé kellene alakítani (vagyis nagy kanyarokat kell kiépíteni), hogy a patak ott rakja le
a hordalékát, még mielőtt az a Kis-Dunába kerül. Mivel a probléma összetett így a fővárosnak és
az  államnak  fontos  szerepe  van  abban,  hogy  a  Ráckevei-Soroksári  Duna-ág  kotrásával
megkezdődjön  a  probléma  komplex  kezelése,  és  ezzel  a  lépéssel  a  folyamatos
környezetszennyezést minél hamarabb meg lehessen szüntetni.
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