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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1
Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Környezet- és természetvédelmi feladatok
Óbudai Gázgyár területének
1
kármentesítése

1 000,0 /+1 000,0 m. kiadás/
9 000,0 /+9 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XXII. MINISZTERELNÖKI
KORMÁNYIRODA
21 Központi kezelésű előirányzatok
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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

4 Központi tartalékok
1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 110 000,0 /-10 000,0 m. kiadás/

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.
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