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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 1&oJi~ 
2018 OKT 2 5, 

Képviselői önálJó indítvány
{Törvényiavaslat)

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Bejelentem, hogy az Alaptörvény 6. cikk ( 1) bekezdése alapján, mellékelten benyújtom
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
módosítása az Óbudai Gázgyár kármentesítésének érdekében című
törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásokat tartalmaz,
amelyek szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt
lehetőséget. Erre tekintettel - a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton
történő benyújtásáról szóló 4/2018-2022. (VI.1.) HB állásfoglalásának 2. § ( 1)
bekezdése szerint - az indítvány papíralapon kerül benyújtásra.

Budapest, 2018. október 24.

~~ 
országgyűlési képviselő

Párbeszéd képviselőcsoport
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2018. évi ..... törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény módosítása az
Óbudai Gázgyár kármentesítésének érdekében

1. § 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. számú melléklete
jelen törvényjavaslat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2.§

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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1. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez 

millió forintban 
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AGRÁRMINISZTERIUM -··--·-·-·-

20 Fejezeti kaelésíi elöirényqtok
2 Környezetvédelmi

célelőirányzatok
41 Óbudai Gázgyár

10 000,0területének kármentesltése

XII. fej~
10 aoo,oössusen:

PENZÜGYMINISZTERIUM 
26 Központi lrez.désű döirán)'7,lltok

2 Központi tartalékok
1 Rendkívüli kormányzati

155 000,0intézkedesek

xv. fejezet
)5!1000,0llssJleseo:
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Általános indokolás

Az Óbudai gázgyár több mint hét évtizedes működése alatt a gáz tisztításának melléktermékeként
közel 200 ezer tonnányi talajt szennyeztek el cianiddal, arzénnal és egyéb, fokozottan veszélyes
vegyületekkel szennyezett gázmasszával, amit a területen ástak el. A lerakott veszélyes hulladék
már évtizedek óta szennyezi a talajvizet és a talajt, ezenfelül alacsony vízállás esetén a Dunába
ömlik. A helyzet olyan súlyos, hogy a gázmassza már a Budapest számára létfontosságú
ivóvízbázisokat is veszélyezteti.

Az egészséges környezethez való alkotmányos jog biztosítása a hatályos alaptörvény és a
vonatkozó alkotmánybírósági határozatok szerint is olyan, az Alaptörvényből levezethető
kötelezettség, amelynek végső felelőse az állam, illetve a környezetvédelmet szolgáló
kormányzati felügyeletű intézményrendszer. Az állam tehát nem várhat tovább a Főgáz Zrt.-re,
amely 1995 óta csak ígérgeti a terület kármentesítését. A törvényjavaslatban szereplő keretösszeg
az előzetes számítások szerint elégséges arra, hogy a kármentesítés első fázisa a tárgyévben
megkezdődhessen.

Az azonnali kármentesítés azért is indokolt, mert a legfrissebb mérések szerint a cianid mindhárom
mérési pontban meghaladta a határértéket. Az arzén és az ólom mennyisége a hatszorosa volt a
megengedett határértéknek. Határértéken túli eredményt mutattak ki az etil-benzolból, a
xilolokból és a naftalinokból is egy vagy több mérési ponton.A talajban a cink, a higany és a THP
(C5-C40) szintén túllépte a szennyezettségi határt.

Szakértők szerint a mintákban talált veszélyes, rákkeltő anyagok közvetlen veszélyt inkább azokra
jelentenek, akik az alacsony víz.szintállásnál közvetlenül érintkeznek a csurgalékvizzel, vagy
beszívják azokból képződött gázokat. Azaz föleg állatokat (halakat, madarakat, kutyákat) érinthet,
esetleg az arrafelé horgászó, sétáló embereket.
A szennyeződés a folyóba kerülve felhígul, de bizonyos mennyiségben, az alacsony vízállásnál
kevésbé hatékony parti szűrésű kutakon keresztül akár az ivóvízbe is bekerülhet.
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Részletes indokolás

1. § 

A javaslat értelmében a jövő évi költségvetésben elkülönítésre kerül tízmilliárd forint az Óbudai
Gázgyár mielőbbi kármentesítésére.

2.§

Hatályba léptető rendelkezés.
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