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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottság tagjait, meghívott vendégeinket. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy el tudjuk kezdeni a munkát. Ennek első lépéseként 
kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk az írásban előzetesen kiküldött napirendről, amely 
négy napirendi pontot tartalmaz. A riói konferencián képviselendő magyar álláspontról 
kapunk tájékoztatást, a nemzeti éghajlat-változási programról szóló jelentést fogjuk 
megtárgyalni, a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításával kapcsolatos 
törvényjavaslatot és egyebek napirendi pont. Kérem a bizottság tagjai közül, aki ezt a 
napirendet támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. E szerint a napirend 
szerint fogjuk folytatni a mai napon a munkát. 

Tájékoztató a Rio+20 konferencián képviselendő magyar szakmai álláspontról 

Első napirendi pontként a riói konferencia, a Rio+20 konferencián részt vevő magyar 
delegáció által képviselendő álláspontról fogunk tájékoztatást kapni. Az én információim 
szerint a tájékoztatást dr. Teplán István igazgató úr, a Nemzeti Környezetügyi Intézet 
főigazgatója fogja megtartani, de a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Viski József és 
Kuntár Tamás, ha jól tudom, szintén kiegészítik, vagy ha kérdés felmerül, akkor segítenek 
ezek megválaszolásában főigazgató úrnak. Nem is húzom tovább az időt, megadom a szót a 
főigazgató úrnak, hogy tájékoztassa a bizottságot azon a konferencián képviselendő magyar 
álláspontról, amiről azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentőségű esemény, és talán az elmúlt 
évek legfontosabb környezetügyi, nemzetközi találkozója. Nem mindegy, hogy Magyarország 
itt milyen mandátummal vesz részt. Főigazgató úr, öné a szó! 

Dr. Teplán István tájékoztatója 

DR. TEPLÁN ISTVÁN, a Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazgatója: Elnök Úr! 
Képviselő Urak! Nagyon szépen köszönöm a szót, némi izgatottsággal, mert valóban 
kevesebb mint tíz nap van hátra a konferenciáig, amin nagyon komoly magyar delegáció vesz 
részt. Én a Környezetügyi Intézet megbízott főigazgatója vagyok, és mint egy 
háttérintézmény, részt vettem ennek a koordinálásában.  

Ez egy valóban nagyon fontos konferencia, azt mondják, hogy minden idők 
legnagyobb konferenciája lesz. és csak reménykedni lehet, hogy az ott megszülető 
eredmények arányban lesznek a várakozásokkal. Én nem untatnám a bizottságot, mert nyilván 
sokan ismerik a konferencia teljes genezisét. Bár nagyon szép évfordulók vannak, amikre 
lehet emlékezni, 1972-ben Stockholmban alakult meg az UNEP, 1992-ben volt az a riói 
konferencia, aminek tulajdonképpen ez a mostani a megismétlése. Ezen a konferencián 
nagyon fontos nyilatkozatokról, tervekről és egyezményekről született elhatározás, de azt is 
tudni kell erről a konferenciáról, hogy igazán ez vezette be a közbeszédbe a fenntartható 
fejlődés fogalmát, és azóta minden ország foglalkozik ezzel, így Magyarország is, hogy 
meglegyen a saját fenntartható fejlődési stratégiája. 

2002-ben volt Johannesburgban az implementációról egy konferencia, és ezt, az ebben 
a hónapban sorra kerülő konferenciát 2009-ben határozták el az ENSZ 64. ülésszakán. 
Brazília kezdeményezte mint házigazda az ezen való részvételt, és nagyon ambiciózus 
címeket választott akkor a közgyűlés témául. Az egyik a zöldgazdaság a fenntartható fejlődés 
és szegénységcsökkentés vonatkozásában, a másik pedig a fenntartható fejlődés 
intézményrendszere. Ez egy ENSZ-konferencia, tehát a fenntartható fejlődést nem itt fogják 
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az országok megoldani, az minden országnak többé-kevésbé a saját ügye, hogy mennyit 
foglalkozik ezzel, és hogyan teremti meg ennek a feltételeit. 

A konferencia maga nagyon fontos, mert meg fogja újítani remélhetőleg a politikai 
vállalásokat, és új vállalásokat fog tenni egy záródokumentumban. Ennek a 
záródokumentumnak az előkészítése közel két éve zajlik, és ennek egy nagyon fontos 
szakasza esett a magyar elnökség idejére, amikor gyakorlatilag 2011 első felében a magyar 
elnökség alatt két nagyon fontos tanácsi bizottságban már javában folyt ennek az előkészítése. 
Az országok, így az Európai Unió is elkészítette a saját verzióját tavaly novemberre, és ebből 
született az úgynevezett zéró draft, amit az UNDESA és egy Büro nevű intézmény, ami a 
régiókat képviseli, kezel.  

Ennek a záródokumentumnak a tárgyalása folyt különböző etapokban, és itt már 
előrevetíti a történet nehézségét, hogy az eredetileg betervezett tárgyalási fordulókat 
jelentősen meg kellett nyújtani, és újakat kellett beiktatni. Úgyhogy az a szép ív, amit idáig 
próbáltam mondani, amikor a konkrétumokhoz került a dolog, komoly akadályokba ütközött. 

Magyarország igyekezett a saját feladata szerint, hogy akik ebben részt vesznek, azok 
a fontos magyar érdekek belekerüljenek egyrészt az EU-dokumentumokba. Ez megtörtént, 
illetve aztán az EU-n keresztül érvényesítjük ezeket, hogy olyan dolgok kerüljenek bele, 
amelyek fontosak, és olyanok ne kerüljenek bele, amelyek nekünk nem fontosak.  

Az utolsó tárgyalási forduló lezajlott, még van egy úgynevezett előkészítő bizottság, 
egy ilyen preparatory committee, aminek még van három napja, hogy befejezze a 
zárónyilatkozatot. Ezt nyilván a sajtóból sokan tudják, nem áll jól, 70 fejezet van lezárva a 
330-ból. A konferencia két témája körül is komoly ellentétek vannak. Egyrészt a 
zöldgazdaság volt az egyik téma, még mindig az, a másik pedig intézményrendszer.  

A zöldgazdaság az EU-nak nagyon fontos volt, az EU készített is egy úgynevezett 
zöldgazdasági útitervet, amiben felsorol olyan célkitűzéseket, amelyek az EU számára 
fontosak. Ebben nagyon sok olyan dolog van, ami Magyarországnak fontos, és bele is 
kerültek ebbe az EU-s elképzelésbe. Ez a green economy roadmap, és ha szerénytelen akarok 
lenni, akkor azt lehet mondani, hogy a magyar elnökség óta egy tapodtat nem ment előre. 
Tehát az egyetlen olyan, ahol ez a zöld economy roadmap-et elfogadták a fejlődő országok, a 
G77, az az asztanai nyilatkozat volt, ahol a magyar elnökség alatt lendületes magyar 
érveléssel bekerült a záródokumentumba. Azóta ez nem mozdult előre, úgyhogy az EU egy 
kicsit abban a folyamatban van, hogy újragombolja a kabátot. 

Magyarországnak a zöldgazdaság igen fontos, és ez több magyar dokumentumban 
szerepel, ez az egyik kitörési pont a Széchenyi-tervben, mert a zöldgazdaság vagy a gazdaság 
kifehérítése kifejezetten egy olyan dolog, ahol a kreativitás, az alternatív megoldások, a kis 
méretek előnybe kerülhetnek. Tehát segítheti a kis- és középvállalkozásoknak a fejlesztését. 
Ennek ellenére a zöldgazdaság egész gondolata nagyon sok ellenkezésre talál az EU-n kívül. 
Bizonyos országok, mint Amerika, egész egyszerűen nem szereti, ha megmondják nekik, 
hogy mit hogyan csináljanak, és mit hogyan vállaljanak. A fejlődő országok pedig attól 
félnek, hogy ez egy piackiszorítást fog eredményezni, hogyha az áruknál, az előállított 
termékeknél vizsgálják azt, hogy mennyi újrafelhasznált anyagból milyen 
energiafelhasználással, vízzel, egyebekkel történt. Akkor a fogyasztó úgy fog mérlegelni, ami 
számukra káros lehet. Tehát ez bizonyos ellenkezésekre talál, ami a tárgyalások során azzal, 
hogy az idő fogyott, és a dokumentum dagadt, ez egyre nyilvánvalóbb lett.  

Az EU másik célja az intézményi rendszer volt, hogy megerősítse a ’72-ben 
létrehozott környezetvédelmi programot, ami Nairobiban székel, és létrejöjjön belőle egy 
olyan mint a FAO vagy a WHO. Egy szervezet. Hát ez sem áll nagyon jól. Az intézményi 
reformnál jelenleg többféle verzió van, a legvalószínűbb a már létező ECOSOC, tehát a 
gazdasági és társadalmi tanácson belül valamilyen megoldás a fenntartható fejlődés 
kezelésére.  
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Ahogy az idő telt, ez körülbelül még a magyar elnökség idején volt, ez a saját 
véleményem, a fejlődő országok egyre inkább előtérbe helyezték, ami fenntartható fejlődési 
célok címen vonult be a köztudatba, egy olyan célrendszer létrehozását, ami mindenkire 
érvényes. És ez gyakorlatilag bizonyos területeken semlegesíti a zöldgazdaságot, és felveti a 
kérdést, hogy a már létező, ezek a millenniumi fejlesztési célok, amelyek alapvetően csak a 
fejlődő országokra voltak vonatkozóak, ezeket hogy kezeljük, hiszen ennek 2015-re lenne a 
befejezése. Valószínűleg néhány SDG meg lesz jelölve, én azt gondolom, hogy elég puhán a 
záródokumentumban. Az is egy verzió, amit most még nem lehet megmondani, hogy ha nem 
sikerült ez a záródokumentumot valamilyen kezelhető formára visszaállítani, akkor Brazília 
mint házigazda, akik jelezték is, hogy ők nem engedhetik meg maguknak, hogy ez ne legyen 
sikeres, elő fog állni valamilyen … például a brazil nagykövet mondta, egy rövid víziót 
sugárzó dokumentummal mint egy alternatívával, hogy a konferencia magas szintű szakasza 
megfelelő eredménnyel záruljon. 

Ahogy mondtam, a magyar álláspont kialakítása hosszú ideje zajlik. Magyarországnak 
érdeke, hogy a fenntarthatóság mind a három dimenziója, a társadalmi, gazdasági és a 
környezetvédelmi összhangba kerüljön, egyik se legyen túlhangsúlyozva. De természetesen az 
itt ülők számára ez ismert, ez olyan, mint a francia forradalom három jelszava, hogy kettő 
mindjárt ellentétben van, vagy legalábbis nehéz őket megvalósítani. Vagy legalábbis ez 
vonatkozik a társadalom és a gazdaság és a környezetvédelmi dimenzió egységére. Ez nem 
egy egyszerű dolog.  

A zöldgazdaságról már beszéltem. Magyarország bizonyos fontos célokat tűzött ki, 
amelyeket egy kormány-előterjesztésben foglalt össze, és azt el is fogadta május 30-án a 
kormány.  

Én egy területet emelnék ki különösen, és gondolom, majd lesz kérdés, ez a víz 
kérdése, ahol Magyarország egy igen azonosítható álláspontot – a méretei ellenére –, egy 
nagyon azonosítható álláspontot foglal el. A víz téma volt, a magyar elnökség témája, itt 
komoly sikereket ért el, és ahogy transzformálódott a záródokumentum, és előkerültek ezek 
az úgynevezett fenntartható fejlődési célok, némileg a millenniumi fejlesztési célok, ahogy 
mondtam, csak a fejlődőkre érvényesek, és a zöldgazdaság elképzelése paralel. Úgy jöttek 
különböző javaslatok, különböző helyekről, fejlődő országoktól, az UNDESA-tól magától, 
listák, hogy mik is ezek a fenntartható fejlődési célok. Ezek közül érdemes Magyarországnak 
választani, és nem nehéz, mert azok a célok, amelyek nekünk fontosak, azok ezekben mind 
szerepelnek. Tehát van egy olyan közös halmaz, amiben ezek a célok, amiket Magyarország 
megfogalmazott, a megújuló energia, az élelmiszer-biztonság, a katasztrófákra való 
felkészülés, a fenntartható mezőgazdaság, az urbanizációs közlekedés, ezek mind benne 
szerepelnek, és majdnem mindenhol, első vagy második helyen szerepel a víz. 

Én azt gondolom, Magyarország az elmúlt hónapokban, egy évben nagyon komoly 
munkát végzett, hogy ezt a víz témát továbbvigye. Volt korábban egy úgynevezett „Víz 
Barátai” csoport, ilyen érdekes neve van, amit Tádzsikisztán kezdeményezett, ezt karolta fel, 
ha szabad így mondani, Magyarország. Magyar ötlet volt, hogy fogalmazzon meg a vízzel 
kapcsolatban egy ENSZ-országcsoport bizonyos olyan konklúziókat, amiket aztán konferál a 
konferenciának, és segít beépíteni az egyik ilyen fenntartható fejlődési célba. És így jött létre 
egy csoport, ami Tádzsikisztán mellett Finnország, Thaiföld, ahol sok víz van, és 
Magyarország, aki nagyon érdekelt abban, és komoly tapasztalatai vannak, hogy a víz témája 
ott legyen azok között a témák között, amire a konferencia a záródokumentumában reflektál, 
és tovább lehet vinni a konferencia után is. Megalakult egy úgynevezett „Víz Barátai” 
csoporton belül egy steering committee, nem is tudom ennek a pontos fordítását, ez 
alapvetően egy ENSZ-bázisú dolog volt, a missziók vitték. Öt előadássorozat volt, 
Magyarország a vízkészlet fenntartható kezelésében, a szanitációban vett részt. Ez nagy 
nyilvánossággal folyt. Az öt alkalomból három volt olyan, ahol Magyarország szerepelt.  
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Azt kell mondjam, vannak bizonyos dolgok, amiket most a konferencia kapcsán a 
magyar szerepléshez kötnek, ezért ez meg is fog jelenni azokban a magas szintű beszédekben, 
amiket ott elmond a köztársasági elnök úr. Ilyen a víz és a szanitáció összekötése.  

A másik a szén-dioxid-lábnyomhoz hasonló vízlábnyom, tehát, hogy mennyi vizet kell 
bizonyos termékekhez hozzáadni, sőt úgy tűnik, hogy Magyarország jó eséllyel rendezhet 
majd valamilyen ezzel kapcsolatos implementációs konferenciát Rio után.  

Ahogy mondtam, a kormányhatározat, illetve az ezzel kapcsolatos előterjesztés, amely 
május 30-án, június 1-jén jelent meg, az már számol nagyon előrelátóan azzal, hogy itt a 
konferencia utolsó szakaszán még történhetnek változások, és amennyiben a fenntartható 
fejlődési célok lesznek a diskurzusnak a legfontosabb részei, akkor Magyarország kijelölte 
azt, hogy az ott lévő tárgyalók milyen elképzelések mentén dolgoznak, és melyik az a hét 
legfontosabb fenntartható fejlődési cél, amelyeket ott támogatni kell.  

 
ELNÖK: Főigazgató úr, arra kérem, hogy még két percet tudunk biztosítani… 
 
DR. TEPLÁN ISTVÁN, a Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazgatója: Jó, le is 

rövidítem. Egyetlen dolgot szeretnék még említeni a vízen túl, az a civil részvétel. A riói 
konferencián nagyon hangsúlyozottan fontos a civil részvétel, az EU is nagyon szorgalmazza, 
valószínűleg kétszer annyi civil résztvevő lesz. Ezek különböző, úgynevezett 
mellékrendezvényeken, side eventeken fognak megjelenni, é egyelőre bent van a 
záródokumentumban egy elképzelés, ami arról szól, hogy létre kellene hozni a jövő 
nemzedékek főbiztosa posztot, ami egy előrelépés lenne. Sokan azok közül, akik támogatják, 
ilyen Németország, Franciaország, a jelenlegi szisztémával, ahol az úgynevezett nagy 
csoportok aggregálják a különböző civil szféra véleményeit, az üzleti szféra, a tudomány, a 
nők és egyéb, kilenc ilyen csoport van, ez megteremtene egy direkt lehetőséget, mint kicsit az 
emberi jogi főbiztos, és itt a magyar gyakorlat nagyon gyakran felmerül, úgyhogy több side 
eventen lesz szó erről, a jövő nemzedékek főbiztosáról: High Commissioner for Future 
Generations, aminek egy fontos vonatkozása van. Én itt megint a saját véleményemet 
mondom. Meg nem kockáztatva, hogy lehet, hogy ez úgy fog eleválódni, (Bácskai János: Mit 
csinálni?) ahogy a szöveg egyre inkább nehéz helyzetbe kerül, mert minden ország rettenetes 
nyomás alatt van, hogy valamilyen eredménnyel előálljon, és elképzelhető, hogy az egyik 
konkrét eredménye a riói konferenciának, amit nagyon fontosnak tartok én is, ha létrejön, 
vagy megállapodás születik vagy elhatározás fogalmazódik meg, hogy létrejöjjön egy az 
emberi jogi főbiztoshoz hasonló, jövő nemzedékek jogaival foglalkozó főbiztosi pozíció, ahol 
a magyar tapasztalat fontos, és ezt mindenki tudja, mindenki utal erre, az új magyar 
alkotmány az egyetlen, amiben ez rögzítve van. Ezt az elnök úr engedélyével még szerettem 
volna kiemelni. Köszönöm szépen, és állok rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főigazgató úrnak a tájékoztatást. És a bizottság tagjai 

számára most megnyílik a lehetőség, hogy kérdéseket, illetve észrevételeket tegyenek fel az 
elhangzottakkal kapcsolatban. Kérdezem, hogy van-e vélemény, kérdés.  

Vélemények, kérdések 

BÖDECS BARNABÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én leginkább a magyar 
képviseletre lennék kíváncsi. Szeretném megkérdezni, hogy Magyarországot kormányzati 
szinten milyen delegáció képviseli, kik ennek a tagjai. Mivel a főigazgató úr említette azt, 
hogy nagyon fontos része a konferenciának a civil részvétel, mit tudunk arról, hogy 
Magyarországot civil oldalról milyen szervezetek fogják képviselni ezen a konferencián, és 
szeretném megkérdezni, mert itt említette igazgató úr, hogy szóba kerül egy jövő nemzedékek 
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főbiztosa létrehozása mint pozíció, hogy akkor a magyar álláspontot hogyan fogják tudni 
bemutatni a jövő nemzedékek biztosa intézményének megszüntetése ismeretében. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bartos Mónika! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönjük szépen a tájékoztatást. Bevallom, hogy az 

anyagokból és a tájékoztatóból is számomra az tűnt ki, hogy nagyon sok a bizonytalan pont, 
tehát azt hiszem, hogy minden delegációnak és a magyar delegációnak is nagyon sok munkája 
lesz, és nehéz napok várnak majd önökre ahhoz, hogy ebből egy jó dokumentum szülessen, 
illetve megszülessen a záródokumentum. 

Én azt szeretném kérni az elnök úrtól, hogyha majd vége van a konferenciának, akkor 
a bizottság hívja meg a delegációt, és számoljanak be a bizottságnak arról, hogy végül is mik 
lettek azok az eredmények, amiket sikerült elérni, és ennek milyen hatása van 
Magyarországra.  

Egy másik aspektusát szeretném a vendégeknek és a bizottság tagjainak bemutatni, 
ami a Rio+20 konferenciához kapcsolódik. Én öt évvel ezelőtt ismertem meg Felipe Taborda 
brazil grafikusművészt, aki a riói konferenciához kapcsolódóan plakátkiállítást szervezett, és 
ennek az volt a lényege és a célja, hogy pozitív üzenetű plakátokkal népszerűsítsék a 
fenntarthatóság gondolatát. És így a Rio+20 konferenciához közeledve Felipe Taborda ismét 
meghívott 30 különböző országban élő neves grafikusművészt, hogy készítsenek plakátokat, 
és mivel ’92-ben Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész vett ezen részt, őt is megkereste. 
Én Orosz Istvánnal együtt tanítok az Alkalmazott Művészeti Intézetben Sopronban, és a 
művész úrral együtt felkaroltuk ezt az eseményt. Merthogy Felipe Taborda megkeresett 
bennünket, hogy egy Globe all mix nevű plakátkiállítást szervez, aminek az a lényege, hogy a 
világ 43 országában ugyanazon a napon, tehát június 20-án, a riói konferencia kezdőnapján 
nyíljon meg ez a kiállítás. Én nagy örömmel tettem eleget ennek a kérésnek, és jövő héten 
szerdán, itt az irodaházban a brazil nagykövet úr meg is nyitja ezt a kiállítást, amelyre 
szeretettel meghívok mindenkit, a bizottság tagjait és a jelenlévőket is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelzem a bizottságnak, hogy államtitkár úrral 

megegyeztünk, hogy a riói csúcsot követően újabb találkozó keretében meghallgatjuk a 
bizottság beszámolóját arról, hogy mi is történt Rióban. Tehát ez része a munkatervünknek.  

Egyben tájékoztatom a bizottságot, hogy én érdemben hozzá kívánok szólni a 
napirendi ponthoz, ellenben nincs jelen az ülésen egyetlen alelnök sem, akinek át tudnám adni 
az elnökséget, ezért a levezető elnökséget át nem adva, de világosan jelezve, hogy mettől 
meddig nem levezető elnöki minőségben, hanem képviselői minőségemben, tartalmilag 
kívánok hozzászólni a vitához, szeretnék most az elkövetkezendő percekben néhány kérdést, 
illetve kiegészítést, észrevételt tenni az elhangzottakkal kapcsolatban, és jelezni fogom 
világosan, amikor ezt követően ismét elnöki minőségben fogom folytatni az ülés levezetését.  

Nagyon örültem, hogy főigazgató úr a végén említette a jövő nemzedékek 
intézményes képviselete témát. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos magyar kontribúció, és 
ez Magyarországról érkezett az egész riói felkészülési folyamatba, ez a javaslat, ami 
szerencsére elég komoly nemzetközi támogatást kapott. Ugyanakkor szó volt már róla, és 
valóban, ez egy problémás pont ebben a történetben, hogy a nemzetközi partnereinket 
mindeközben még nem tájékoztattuk arról, hogy ezt az intézményt itthon felszámoltuk. Tehát 
Magyarország úgy kezdeményezi a nemzetközi közösségben a jövő nemzedékek főbiztosa 
poszt létrehozását, hogy közben itt némi információhiány van a nemzetközi téren az ügyben, 
hogy mi is ennek az intézménynek a sorsa Magyarországon. Reméljük, hogy ez nem fogja 
akadályozni az intézmény vagy a kezdeményezés sikerét, de mindenképpen egy nehéz 
tárgyalási helyzetet fog előidézni.  
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Nagyon örülök, és fontosnak tartom, hogy a magyar tárgyalási pozíciónak a víz 
kiemelt jelentőségű pontja, ugyanakkor a kormányzati anyagot, minisztériumi anyagokat 
átnézve az a benyomásom alakult ki, hogy egy picit egyoldalú a szemlélet, ami a 
vízgazdálkodással kapcsolatban ezekben megjelenik. Elsősorban az árvízvédelemmel 
kapcsolatos magyar tapasztalatok, illetve a szennyvízkezeléssel kapcsolatos magyar, akár a 
piaci szférában, üzleti szférában felhalmozódott tapasztalatoknak az exportja az elsődleges 
célja a magyar álláspontnak. Én azt gondolom, hogy a víztematikát ennél sokkal komplexebb 
módon kell megközelíteni. Nem lehet ilyen szűken és szektoriálisan, és pont a Rio+20 
találkozónak az egyik központi eleme, hogy lépjünk túl azon a szektoriális megközelítésen, 
ami a környezetvédelmet is jellemzi, és hogy a „Víz Barátai” csoport esetében is 
mindenképpen szorgalmazandónak tartom, hogy egy ilyen komplex megközelítésben, ahol a 
vízgazdálkodás, az energiagazdálkodás, a mezőgazdaság, a szanitáció kérdései egységként 
vannak kezelve. A fejlett országokban, az Európai Unió 27 tagországában a legnagyobb 
vízfelhasználó az energiaipar, tehát nem választhatók el egymástól ezek a kérdések.  

Ezzel kapcsolatban ugyancsak a magyar álláspont általam megismert írásos anyagai 
alapján én azt látom, hogy a magyar álláspontban a megújuló energia, illetve az 
energiahatékonyság kérdése nagyon kevéssé jelenik meg. Tehát fontos a víztémának a 
középpontba állítása, de az a zöldgazdaság, amire az áttérést a Rio+20 konferencia célul tűzi 
ki vagy ennek az útiterv körvonalainak a megrajzolását – ne mondjunk nagyon ambiciózus 
célokat Rióra – abban az energiatermelés, az energiahatékonysági intézkedések biztos, hogy 
központi jelentőségűek, és ez a magyar álláspontban az én meglátásom szerint nem 
tükröződik. Várható-e, hogy ez erősödni fog vagy sem? 

Szó volt itt a fenntarthatósági fejlesztési célok megfogalmazásáról, ezek a millenniumi 
fejlesztési célok közé kerülhetnek a jövőben. Ezzel kapcsolatban én nagyon fontosnak tartom, 
és Magyarországon ugyancsak történtek úttörő lépések ez ügyben, tehát talán lehetne itt 
kezdeményező szerepet játszani, vagy ezekhez kötődően szorgalmazni olyan új 
mérőszámoknak, indexeknek, mutatóknak a kidolgozását, illetve széles körű, a hivatalos 
kormányzati, nem kormányzati, nemzetközi, ENSZ-szervezetek általi széles körű használatát, 
amik segítenek abban, hogy értékelni tudjuk, hogy ezek a fenntarthatósági, fejlesztési célok 
milyen mértékben valósulnak meg, és egyáltalán hogyan hatnak az ökoszisztémára, a 
fenntarthatóságra, a jövő nemzedékek lehetőségeire. 

Végül szó van a felkészülési anyagokban, illetve magában a zéró draftban is, amit 
főigazgató úr említett, hogy a nemzetközi fejlesztési pénzek nagyobb mértékben a 
fenntarthatósági célokra kell hogy elköltésre kerüljenek. Ez egy nagyon fontos cél, és a 
magyar fejlesztéspolitikában ez eddig nem nagyon tükröződött, de van egy másik kérdés, 
probléma is ezzel, hogy maguk a nemzetközi fejlesztési hozzájárulásokra az Európai Unión 
belül van egy 0,7 százalékos GDP-arányos célkitűzés, Magyarországon ez 0,2 százalék alatt 
marad hosszú évek óta, tehát Magyarország nemzetközi fejlesztési költései rendkívül 
alacsonyak, az elköltési struktúrájuk egyáltalán nem tükrözi a fenntarthatósági szemléletet, és 
a kérdésem az, hogy várható-e, hogy a riói konferencián ezek az oldalpénzek nemzetközi 
fejlesztési, NEFE-pénzekkel kapcsolatban valami nemzetközi iránymutatás születik, hogy 
GDP-arányosan milyen hozzájárulást várnak el vagy tartanak kívánatosnak a fejlett 
országoktól, és hogy valamilyen, ha nem is kötelező érvényű, de mondjuk egy markánsabb 
állásfoglalás a tekintetben, hogy milyen struktúrában kell ezeket a pénzeket elosztani. Ezek a 
kérdéseim, illetve az észrevételeim.  

Ezzel a tartalmi hozzászólást lezárom, és az elnöki funkcióban folytatom az ülés 
levezetését. Kepli Lajos képviselő úr még jelezte, hogy hozzá kíván szólni. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Bár elnök úr, Jávor képviselő úr néhány 

gondolatot elmondott abból, amit szerettem volna én is megosztani, de a lényeg, hogy a 
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konferenciára utazó magyar delegáció egyik tagjaként óriási várakozással és némi 
szkepticizmussal tekintek a konferencia elébe, de mindenképpen igyekszem optimizmusomat 
megőrizni. Ami a szkepticizmust alátámasztja, ez, ami itt a kiadott háttéranyagban is van, 
hogy a tervezet 329 bekezdésből csak 70 van egyelőre lezárva, és ami itt az előterjesztésben is 
elhangzott, hogy már a brazil házigazdák, maguk is arra készülnek, hogy megegyezés 
hiányában majd valamilyen második variációt vagy valamilyen egyszerűbb megegyezéssel 
kompromisszumra esélyesebb dokumentumot rántanak elő a farzsebükből, hát ami pedig a 
magyar álláspontot illeti, de teljesen egyetértünk, hogy a fenntartható mezőgazdaság és a víz 
Magyarország szempontjából mindenképpen talán a két legfontosabb téma, és itt most a 
Jobbik álláspontját is tolmácsolom, hiszen most itt a bizottsági ülésen ez volna a feladatom.  

Ami pedig a vízkérdést illeti, ott Jávor képviselő úrhoz hasonlóan én is azt mondom, 
hogy sokkal tágabb, a vízkérdésnek sokkal több vetülete van, mint az a magyar 
háttéranyagokban megjelenik. Különösen igaz ez Magyarország szempontjából. Ugye egy 
szomszédos országainktól rendkívüli módon függő ország vagyunk vízkérdésekben is, és 
nagyon nagy szükség lenne arra egyébként nemzetközi szempontból, különösen aktuális egy 
ilyen konferencián ez, ahol 194 ország vesz részt államfői és miniszteri szinten, hogy olyan 
elvi megegyezés szülessen, ami a nemzetközi vízbázisokra és vízgyűjtőkre valamiféle 
konkrétumot tartalmaz. Hiszen Magyarország elszenvedője ennek a hiányának úgymond, 
hiszen 90 százaléka a vizeinknek külföldről érkezik, és rendkívüli módon nemzetközi 
függésben vagyunk, talán a világon az egyik leginkább függésben lévő ország. Különösen 
igaz ez az első világháborút lezáró trianoni szerződés óta, hiszen azóta kerültünk ilyen 
függésbe, akkor került a vízgyűjtőink nagy része a szomszédos országokhoz. Amire ki akarok 
lyukadni, hogy hét prioritása van a riói konferenciának, és a víz az egyik és az élelmiszer-
termelés a másik, amik ugye hangsúlyosan megjelennek a magyar dokumentumokban.  

Azonban még a katasztrófák mint az egyik prioritás, szintén több hangsúlyt 
érdemelne. Itt elsősorban a természeti katasztrófák és a globális éghajlatváltozás miatt 
bekövetkező természeti katasztrófákról van szó, ami Magyarországot jelen pillanatban még 
nem annyira érinti, azonban más jellegű, természeti, környezeti, ökológiai katasztrófákkal 
kapcsolatban valamiféle álláspontot meg kellene hogy jelentessünk mi is a végső 
dokumentumban, amennyire persze ezt meg tudjuk tenni mint 194-ből egy ország, és sajnos 
nem is a legjelentősebb. Az egész dokumentum pedig nyilvánvalóan a fejlődő országokon fog 
állni vagy bukni, és az Amerikai Egyesült Államokon, amely választási évben nyilván nem 
hajlandó semmilyen dologba belemenni, konkrétumot aláírni. Úgyhogy ott fejezem be, ahol 
elkezdtem, emiatt egy kicsit szkeptikus vagyok, mégis azt gondolom, hogy jó az az irány, 
hogy kevesebb célt tűzünk ki magunk elé, de azokat megpróbáljuk mindenáron keresztül 
vinni, mint hogyha nagyon szétforgácsolnánk az energiáinkat. Úgyhogy több határozottságot 
és több konkrétumot szerettünk volna látni, de alapvetően a célokkal egyetértünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Tisztelt Főigazgató Úr! Néhány gondolattal engedjék 
meg, hogy én is hozzájáruljak ahhoz, ami a riói csomagunkat jelenti. 

Három összefüggésben: egyrészt – és hadd szóljak először arról, ami a belátást jelenti, 
hiszen a kiindulópontunk alapvetően az, hogy – van egyfajta globális belátás abban a 
tekintetben, hogy azok a folyamatok, amelyek a globális térben zajlanak, ezek 
fenntarthatatlanok. Ha ebből indulunk ki, akkor nyilvánvalóan a riói felkészülésre minden 
nemzetnek önvizsgálatot kell tartania, hogy hogyan tud ahhoz hozzájárulni, hogy ezt a 
fenntarthatatlan folyamatot visszafordítsa, és változtasson valamit – és ez lenne a másik 
összefüggés – elsősorban a szemléletben.  
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Számomra akkor lenne igazán kielégítő az is – és itt nagyon remélem, hogy nemcsak 
fizikai jelenlétünk lesz, hanem lélekben is jelen leszünk, ami azt jelenti -, hogy valóban nem 
csak környezetvédelemről beszélünk külön vagy nem csak a gazdaságról és nem csak a 
szociális kérdésekről, hanem alapvető kiindulópontunk az, hogy ebben a globális világban az 
elsődleges feladatunk, hogy azokat a szociális különbségeket, amelyek vannak, csökkentsük, 
nyilvánvaló, azt a feladatot, amit egy zöldgazdaság megteremtése ebben jelent, megtegyük, és 
valóban azt a szemlétet, ami a gazdasági, társadalmi, szociális és ökológiai összefüggéseket 
jelenti, tartsuk szem előtt. 

Vissza kell térnem arra, hogy ez csak akkor mehet, hogyha valóban minden nemzetben 
megvan az a belátás, hogy ez a folyamat így fenntarthatatlan. Természetesen a szemléletünk 
tekintetében – és egy elegáns kritikát engedjen meg – jobban örültem volna, hogyha 
kormányzati állásponthoz vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium vagy a Külügyminisztérium 
adja meg a tájékoztatást, mert ez azt a fajta szemléletet is jelentette volna, hogy valóban, mi 
elindultunk egyfajta úton, aminek azért megvannak azok a jelei is, hogy az elmúlt hetekben 
jóváhagyott a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Tanácsa egy hosszú távú fenntartható fejlődési 
stratégiát, amit, reményeink szerint a parlament is elfogad. És valahol számomra innen 
vezethetőek vissza, hogy valóban lélekben is jelen leszünk-e Rióban, vagy pedig csak 
kipipáljuk azt, hogy ott voltunk, és egyébként semmi hozzáadott értéket részünkről ez nem 
jelent. Éppen ezért én képviselőtársaimmal ellentétben nem elszenvedője – gondolom, hogy – 
kell legyen Magyarország ennek az egész folyamatnak, hanem bizony a zászlajára kell tűzni 
nemcsak a víz kérdését, nemcsak a zöldgazdaságot, hanem alapvetően azokat a kérdéseket, 
amelyek a fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulást és szemlélet megteremtését 
jelenti. 

Ebben egy nagyon fontos kérdés az, és örülök annak, amit Bartos Mónika 
képviselőtársunk javasolt –, hogy mi lesz utána a végrehajtás. Éppen ezért én javasolom 
magam is, elnök úr, hogy támogassuk azt, amit a képviselő asszony mondott, hogy igenis a 
delegáció jöjjön vissza, és a kormányzat arról adjon tájékoztatást, hogy a riói csúcsnak milyen 
elfogadott dokumentumai vannak, és én azt gondolom, hogy nemcsak a kormányzati, hanem a 
parlamenti dimenzióban is, és egyébként is a szerkezetben is és stratégiában is minden 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezt a hétköznapokra fordítsuk le, akár a költségvetésben, akár 
az egyéb stratégiaépítésünkben. Úgyhogy számomra ma már az még fontosabb, hogy mit 
fogunk mi magunknak elfogadni, és milyen stratégiát, és azon belül is milyen implementációt 
fogunk saját magunk számára megfogalmazni.  

Így, meg kell hogy mondjam, hogy azt már fontosabbnak tartom azzal együtt, hogy 
szerintem nagyon konkrét hozzájárulással kell Magyarországnak egyébként úgy, ahogy 
Rióban, majdan később az Európai Unióban is a saját helyzetét megfogalmazni, és nem 
elszenvedőjének lenni a folyamatoknak, hanem a zászlónkra tűzni bizonyos kérdéseket. 

Egyetlen kérdésem van még főigazgató úrhoz: milyen a magyar donorpolitika? Én azt 
gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés azzal együtt is, hogy saját magunknak is azt ajánlom, 
hogy a szemléletünkben is azt a fajta egységet, ami a gazdasági-társadalmi és az ökológiai 
kérdések együttes kezelését jelenti, ahogy ez egyébként a stratégiában is megfogalmazódott, 
ez a jövőben is legyen iránytű számunkra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megadnám a lehetőséget főigazgató úrnak, illetve 

a VM munkatársainak, hogy az elhangzottakra reagáljanak. Azt kérem, hogy a bizottság 
korlátozott idejére való tekintettel ez egy tízperces időkeretben történjen, tehát tíz óráig 
tegyék meg. Köszönöm. 



- 13 - 

Dr. Teplán István válaszai 

DR. TEPLÁN ISTVÁN, a Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazgatója: Nagyon 
szépen köszönöm. Tulajdonképpen azt is köszönöm, hogy ennyire felkészült a bizottság, mert 
úgy látom, hogy itt mindenki nagyon jól ismeri a riói helyzetet, jobban mondva ez egy 
metafora, a jelenlegi helyzetet.  

Amit a képviselő asszony mondott, az nagyon-nagyon fontos. Egy súlyos helyzetben 
van a világ, amikor ez a konferencia összeül, és lehet, hogy lesz ebből nyilatkozat, de igazán 
az a fontos, hogy mi lesz utána. Mert ráadásul az, hogy még azt sem tudjuk, hogy ez egy 
ciklikus válság-e igazán, de egy nagyon elhúzódó válság idején ülnek össze a kormányok, és 
próbálnak valamit elfogadni a jövőre nézve. Ugye egyrészt benne van a konferencia címében 
is egy fejlődési igény. Tehát a G-77 meg az ezeket képviselők nem a kerékkötői vagy nem 
tudom, visszatartói egy megállapodásnak, hanem teljesen világos érdekeket fogalmaznak meg 
egyik oldalon. Ezt a brazil nagykövet mondta, hogy félreérti a világ a fejlődő országokat, 
náluk a favellák is kitermelték a középosztályokat, tíz- és tízmillió ember hagyja el végre a 
szegénységküszöböt, és lép be a középosztályba növekvő igényekkel. Azoknak, hogy ezt fenn 
tudják tartani, olcsó energiára van szükség, nem várhatják el tőlük, hogy pár ezer indián miatt 
ne építsenek vízerőműveket a folyóikon. A másik oldalon pedig van, amit a fejlett világ 
mond, hogy megyünk neki a falnak, kimerülnek az energiáink. Tehát ebben a helyzetben 
megfogalmazni valami olyat, ami mindenki számára elfogadható, hát legalábbis nem könnyű 
dolog. 

A korábbi kérdésre, hogy Magyarország a víz kapcsán ne egyoldalú álláspontot 
fogalmazzon meg, azt gondolom, hogy mivel mi voltunk a házigazdái a „Víz Barátai” 
csoportnak, nem tudom, hogy ez kiderült-e az anyagból, mi azzal is kezdtük, hogy ne csak 
egyoldalúan tekintsünk a vízre. És az első előadása a „Víz Barátai” csoportnak kifejezetten az 
emberi hatás és a vízhez kapcsolódó ökoszisztéma volt, tehát, hogy igen széles spektrumú 
előadás volt, ezt Illés államtitkár úr tartotta, tényleg nagyon komoly visszhangja volt az 
előadásnak, és a szanitáció viszont tényleg nagyon-nagyon fontos. Magyarország itt egy 
nagyon markáns álláspontot fogalmazott meg, amit egyébként az OECD és mások is 
regisztráltak, hogy nagy veszéllyel jár ennek a két dolognak az elválasztása egymástól, hiszen 
az egyik millenniumi fejlesztési cél a vízhez jutás. Angel Gurría, az OECD főtitkára 
elmondta, hogy bár ne jutnának vízhez, mert a víz, amihez jutnak, az annyira szennyezett, 
hogy még multiplikálja a betegségek terjedését, tehát ez a szanitációnak és a víznek az 
összekötése – idézem a főtitkár urat – egy magyar dolog, ott ráadásul néhány (Zaj.) cég 
megjelent olyan magyar technológiákkal, amik a víztisztításban legalábbis ismertek vagy bent 
vannak a piacon.  

A civil részvételre, ami a kérdés volt: a civilek két csatornán jelenhetnek meg a 
konferencián. Egyrészt ezeken az úgynevezett nagy csoportokon keresztül, másrészt az ő 
véleményüket is figyelembe veszi az a kormányálláspont, amit kialakítanak. Azt nem volt 
időm elmondani ma, hogy ebből a szempontból nagyon aktív volt az elmúlt időszak. Volt 110 
civil szervezet részvétel egy nagy civil fórum március 8-án, május 15-én 70 külföldi és 
magyar vállalat részvételével volt a zöldgazdaságról egy találkozó, amit szintén mi 
szerveztünk közösen az üzleti vezetők fórumával, ahol a zöldgazdaságnak lehetősége volt, 
tehát ilyen értelemben aggregálódtak ezek a vélemények a magyar álláspontba.  

A delegációban vannak civil tagok, mindjárt elmondom a listát, és ezen kívül is 
lesznek magyar civil részvevők. Azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon drága dolog ez a Rióba 
menetel, mert a házigazdák (Moraj.) horrorisztikusra emeltek minden létező árat. Ez nem 
vicc, ez sok országnak, például Magyarországnak is ez egy korlát, mert többszörösére emelték 
egy szezonon kívüli időszakban az árakat. Ez részben behatárolja azoknak a magyar 
cégeknek, civil szervezeteknek a részvételét, akik egyébként, ha egy közelebbi országban van, 
elmentek volna.  
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A jövő nemzedék főbiztosi pozíciót igazán nem Magyarország kezdeményezte. 
Természetesen ott voltunk mindenhol, ahol lehetett, ez alapvetően egy német–francia 
kezdeményezés, ahol olyan nagy a nyomás meg a várakozás, hogy kerestek olyan mintákat, 
ugye fel is merült, hogy egy ország jogrendjében sokkal egyszerűbb megteremteni a 
referenciapontokat, mint egy nemzetköziben, de erre ott a példa mondjuk az emberi jogi 
főbiztos, és mondták, olyan lesz majd az első, mint a Mary Robinson volt, akkor ez a dolog 
majd rákerül a térképre, és megalakítja saját magát. Egyelőre benne van a 
záródokumentumban is. Tehát egyetértve az elnök úrral, ez egy nagyon fontos dolog.  

A víznél, tehát amit nem tudom, mondtam-e, az utóéletnél Magyarország egy komoly 
jelölt arra, hogy mivel 2013 a víz éve, az UNESCO-n keresztül kaptunk felkérést, hogy 
Magyarország fontolja meg esetleg egy vízzel kapcsolatos fenntartható fejlődési konferencia 
megrendezését. A konferencia után, amit itt a Kepli képviselő úr mondott, a GDP-n kívüli 
indikátorok kidolgozásában is valószínűleg Magyarország komoly szerepet vállalhat. A víz 
mint indikátor, tehát hogy egy termék előállításához mennyi víz szükséges, mennyi 
szennyvizet termel és egyéb. Nem tudom, ki ismeri azt, hogy egy hamburgerhez 2500 liter 
kell, egy narancsléhez 170 liter, egy pohár vörösborhoz csak 120, úgyhogy érdemes annál 
maradni. (Derültség.)  

És akkor a delegáció: Áder János köztársasági elnök úr vezeti, a két helyettes Fazekas 
Sándor miniszter úr és Körösi Csaba nagykövet úr, Szőke László, a Köztársasági Elnöki 
Hivatalból, Tóth Katalin helyettes államtitkár asszony, a VM-ből, Szíjjártó Csaba, a magyar 
brazíliai nagykövet, Pálinkás József úr, az MTA elnöke, Altorjai Anita, aki a sajtósa a 
köztársasági elnök úrnak, Makkai Lilla főosztályvezető asszony, a Külügyminisztériumból, 
Stelbaczky Tibor főosztályvezető úr, jómagam mint megbízott igazgatója a Környezetügyi 
Intézetnek, Gellér Zita szakértő, aki régóta benne van a fenntartható fejlődési tárgyalásokban, 
Molnárné Galambos Mária, aki a VM külügyi osztályán dolgozik, Fodor Lajos úr, a 
protokollfőnöke a Külügyminisztériumnak, Kiss Judit újságíró, Kosinczki Zoltán szintén 
újságíró, Tomaj Zsófia a New York-i ENSZ-misszióról, Csonka Dániel a 
Külügyminisztériumból, Kuntár Tamás kollégám a VM-ből, egy tiszteletbeli konzul, aki kint 
él, Benkő László úr Rio de Janeiróból, Kepli Lajos úr országgyűlési képviselő, Zlinszky János 
úr, aki a Regionális Környezetvédelmi Központnál, a Fenntartható Fejlődési Akadémia 
igazgatója, Bartos Gábor, a Fenntartható Fejlődési Tanács titkára, Sáringer Zoltán tolmács és 
Monti Róbert ifjúsági delegált, és még most az utolsó pillanatban bekerült Kovács Péter 
helyettes államtitkár úr, aki a vízügyi helyettes államtitkár a Vidékfejlesztési 
Minisztériumban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Szili Katalin, parancsoljon! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Gratulálok Kepli Lajos 

képviselőtársamnak, az egy szem képviselő, aki politikusként részt vesz, de inkább 
visszakérdeznék, főigazgató úr. Volt egy kérdésem Magyarország donorpolitikájával 
kapcsolatosan, úgyhogy erre kérném szépen, hogy legyen olyan kedves válaszolni, és önnek is 
gratulálok, hogy részt vesz a delegációban.  

 
DR. TEPLÁN ISTVÁN, a Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazgatója: Köszönöm. 

Ezt kérdezte korábban is, és be is jelöltem, való igaz, hogy az EU-tagállamokkal együtt 
hazánk vállalta, hogy a NEFE-célú ráfordítások arányát 0,17 százalékra növeli 2010-re, majd 
0,33 százalékra 2015-re, ugye ez már közel van. A mi esetünkben nem valósult meg 2010-re a 
célkitűzés. Jelenleg is 0,09 százalékot tett ki, itt az alulteljesítés fő oka, hogy 
Magyarországnak szűkült a pénzügyi mozgástere. A konkrét donorügyben nem érzem magam 
kompetensnek. A kolléganőm mondja, hogy több vizes projekt támogatásában vagyunk 
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benne, de csak regionálisan, tehát nincs igazán a klasszikus fejlődő országokban jelenleg 
ilyen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Más kérdés nincsen. Akkor ezzel ezt a napirendi pontot 

lezárom, köszönöm főigazgató úrnak, illetve a minisztérium képviselőinek a megjelenést és a 
tájékoztatást. Erről nem kell a bizottságnak határoznia, ez egy tájékoztatás volt.  

A 2009-2010. évi nemzeti éghajlat-változási programról szóló jelentés (J/6926. 
szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Továbblépnénk a második napirendi pontunkra. Általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenünk, illetve ehhez kapcsolódik egy határozati javaslat. Írásban szétküldtük, a 
bizottság minden tagja megkapta. Tehát ezt a bizottság önálló indítványként nyújtaná be, az 
éghajlat-változási programról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslatot.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, ha jól tudom, Pőcze Orsolya helyettes 
államtitkár és Szabó Kinga referens fogják tájékoztatni a bizottságot. Szeretettel köszöntöm 
helyettes államtitkár asszonyt a bizottság ülésén. És megkérem, hogy a bizottság számára egy 
maximum tízperes időkeretben nyújtson tájékoztatást az éghajlat-változási program 
felülvizsgálatáról szóló jelentésről. Öné a szó. 

Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár előterjesztése 

DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Köszöntöm az itt jelenlévőket, és megpróbálom tényleg 
nagyon röviden összefoglalni ennek a jelentésnek a hátterét. 

A nemzeti éghajlat-változási programot a 2009-2010-es évekre vonatkozóan még 
2010-ben az előző kormány fogadta el. Az éghajlat-változási program a nemzeti éghajlat-
változási stratégia végrehajtását szolgálja, a NÉS három fő cselekvési irányának, a 
mitigációnak, az alkalmazkodásnak és a szemléletformálásnak megfelelően ezekre a fő 
cselekvési irányokra vonatkozóan tartalmaz intézkedéseket, illetve az intézkedésekhez rendeli 
a finanszírozási forrásokat.  

A finanszírozási forrásokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ezek főként 
olyan források, amelyek a NÉP elfogadásakor már rendelkezésre álltak, tehát itt a NÉP-nek a 
gazdasági körülményekre is tekintettel nyilvánvalóan nem lehetett igazán katalizátorszerepe, 
ugyanakkor itt azért jelentős forrásokról beszélhetünk. 

Maga a jelentés túlnyomó részben adatokat összegző táblázatokat, elemzéseket 
tartalmaz. Ezek az adatok a 2011. májusi állapotot tükrözik, az adatokat a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, az EK-Központ, illetve az ÉMI 
Nonprofit Kft., valamint a társtárcák adatszolgáltatásai alapján készítettük el. Ezek mutatják 
be azokat a megvalósult programokat, illetve azokat az irányokat, amelyek a NÉP alapján 
megvalósultak.  

Igazából a jelentés ezeket a múltbeli eseményeket összegzi. Amit megállapítottunk, az 
az, hogy a jövőre nézve az mindenféleképpen szükséges, hogy a pályázatok kiírásánál, illetve 
a jelentés elkészítésénél maximálisan és nagyobb mértékben kell figyelni az indikátorok 
meghatározására, hogy sokkal jobban és tisztábban tükrözzék azokat az intézkedéseket, 
amelyek a NÉS-nek a végrehajtását szolgálják. Igazából nem tudom, hogy előzetesen 
szükséges-e ennél részletesebben ismertetni.  

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy aki meg kívánt ismerkedni az anyaggal, az megtette, 

hiszen ez olvasható volt. Úgyhogy rövid bevezetőnek ez szerintem megfelelő volt, és nyilván 
a képviselőknek lehetnek vagy vannak kérdései, észrevételei az anyaggal kapcsolatban. Nem 
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tudom, hogy Szabó Kinga kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. (Szabó Kinga: Egyelőre 
nem, köszönöm.)  

Kérdések, észrevételek 

Akkor megadom a lehetőséget a képviselőknek, hogy kérdéseket, észrevételeket 
tegyenek a NÉP-pel kapcsolatban. Már nem úgy általában a magyar néppel kapcsolatban, 
(Derültség.) hanem a nemzeti éghajlat-változási program végrehajtásáról szóló jelentésről. Ha 
nincs, akkor azért én megfogalmaznék néhány kérdést.  

Megint jelzem, hogy az elkövetkező percekben nem elnöki minőségben, hanem 
képviselői minőségben szólok hozzá. Az első észrevételem az anyaggal kapcsolatban, tehát 
ahogy ezt helyettes államtitkár asszony is említette, maga a dokumentum alapvetően 
táblázatok, értékelő anyag. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az éghajlat-változási program 
felülvizsgálata optimális esetben magában foglalja azt is, hogy nem pusztán 
ténymegállapításokat tesz arról, hogy milyen üvegházgáz-kibocsátások történtek egy-egy 
szektorban, és milyen finanszírozási háttér volt emellé rendelve, hanem azonosítva a 
problémás területeket, ami néhány helyen megtörténik az anyagban, de a korrekciókra 
javaslatot is tesz. Ezt én jelentős mértékben hiányolom az anyagból, tehát hogy a levonható 
következtetéseket nem vonja le a jelentés. Nem fogalmazza meg, hogy milyen módon lehetne 
továbblépni, és javítani az éghajlat-változási program végrehajtását.  

A másik észrevételem, hogy elég sok területtel kapcsolatban vannak információk, 
táblázatok az anyagban, ugyanakkor, amennyire nekem volt lehetőségem áttekinteni az 
anyagot, néhány olyan területnek a részletesebb elemzése hiányzik, amelyek alapvetően 
hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Tehát mondjuk, a közlekedési 
területen a közlekedésimód-váltással kapcsolatos tapasztalatok, milyen mértékben alakult át a 
hazai közlekedési struktúra, illetve milyen intézkedések lennének szükségesek annak 
érdekében, hogy egy energiahatékonyabb és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású alakuljon 
ki? A közösségi közlekedés területén sajnálatos módon ugyan, ez az anyag nyilván a 2009-
2010 évi tevékenységről szól, tehát nem azt várja az ember, hogy a 2011-es, ’12-es, mondjuk 
vasúti közlekedéssel kapcsolatos intézkedésekről legyen benne elemzés, de ezzel 
kapcsolatban történtek sajnálatos lépések 2009-2010-ben is, ezeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra gyakorolt hatásával kapcsolatosan örömmel láttam volna részletesebb 
kimutatásokat.  

Egy pozitív megjegyzést is hadd tegyek. Maga az a három nagy intézkedési területbe 
szervezése az információknak, adatoknak, hogy a kibocsátáscsökkentés, mitigációalkalmazás 
és a horizontális intézkedések, azt gondolom, nagyon jó megközelítés, tehát ez mindenképpen 
a jövőre vonatkozóan is fenntartandó.  

És végül egy javaslat, hogy az alkalmazott mutatók körét én javasolnám, vagy azt 
gondolom, hogy hasznos lenne kiegészíteni olyan ágazati mutatószámokkal, amik pont a 
közlekedés vagy az energiatermelés területén jobban leképezik vagy megmutatják az ÜHG-
kibocsátással kapcsolatos folyamatokat, jobban detektálják, hogy mi zajlik, és ezzel meg 
tudják alapozni a későbbi szükséges intézkedéseknek a körét is. Nekem röviden ezek 
lennének az észrevételeim. Ezzel akkor lezárom a képviselőként tett hozzászólásomat, és a 
levezetést a bizottság elnökeként folytatom. 

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. Szili Katalin, parancsoljon! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Nekem két kérdésem lenne. Az 

egyik, láttam az indikátoroknál sok helyütt nincs adat. Nem létezik egyáltalán, vagy nincs is 
arra módszer, hogy ezt beszerezzék? Erről jó lenne valamit tudni. A másik pedig, ugye tudjuk 
azt, hogy az erdők a legjobb nyelők, az erdősültségben ma hogy állunk egyrészt abszolút 
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értelemben, ez alatt az időszak mekkora az erdőtelepítés? És egyébként európai átlaghoz 
viszonyítva hogy állunk? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Schmidt Képviselő úr!  
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, az 

anyagot jónak tartom, és némely pontján a táblázatoknak kapunk is adatot arra vonatkozóan, 
hogy mennyi a tervezett energiamegtakarítás, illetve szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés, de 
úgy látom, hogy a pályázatoknál nem egyértelműen és nem egységesen lettek kialakítva az 
indikátorok. Én azt javasolnám, hogy a következő uniós programozási ciklusban erre sokkal 
nagyobb figyelmet kellene fordítani, hogy egy egyértelmű indikátorrendszer legyen 
kialakítva, amely alapján már a benyújtott pályázatok után tudjuk azt, hogy milyen mértékű 
szén-dioxid-kibocsátást vagy adott esetben energiamegtakarítást vállaltak a pályázók, hiszen 
ebben az esetben a monitoringbizottságokon keresztül megkapnánk azokat az információkat, 
amik most részben egyes pályázatoknál megvannak, de a döntésnél nincsenek meg. Tehát én 
azt javasolnám, hogy a következőkben az uniós pályázatoknál, illetve saját pályázatoknál is 
erre figyeljünk. Egyébként kimerítőnek tartom az anyagot abból a szempontból, hogy 
bemutatja, hogy milyen jelentős nagyságrendű forrást állt rendelkezésre ezen a területen, 
amiről azt gondolom, hogy már csak a felhasználásnak kell ilyen jó módon megvalósulnia. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés, észrevétel nincsen, akkor én megadom a 

szót helyettes államtitkár asszonynak, hogy reagáljon az elhangzottakra. 
 
 DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem sorrendben fogunk végigmenni a kérdéseken, de 
próbálunk mindenre tényleg választ adni. Mint ahogy említettem, a NÉP elfogadására 2010. 
január végén került sor, és ez a 2009-2010 évre vonatkozik. Ebből is adódik az, hogy 
nyilvánvalóan utólag már nem lehetett mindent figyelembe venni, és nem lehetett egy 
egységes indikátorrendszert kialakítani, illetve olyan programokat, pályázatokat is addigra 
már megindított a kormányzat, illetve olyan uniós források lehívására is sor kerülhetett, 
amelyek nem konkrétan abból a célból kerültek elfogadásra, amit a NÉP tartalmazott, de 
illeszkednek tartalmában. Ez az oka annak, hogy néha nincsenek meg azok az adatok, 
amelyek jó lenne, hogyha meglennének, és nyilván a jövőben erre próbálunk figyelni, hogy 
egy kicsit koherensebb legyen ez az egész rendszer a pályázatokkal, és egyértelműbben 
lehessen meghatározni az eredményeket.  

Az erdősítettséggel kapcsolatban konkrét számokat én most nem tudok elmondani, 
úgy tudom, hogy a ’90-es évekhez képest a mai napig körülbelül 19 százalékkal nőtt az 
erdősített terület. Magyarország viszonylag jól áll az EU-ban. Hogyha szükséges, nyilván a 
későbbiekben erre tudunk adatot szolgáltatni, de nem tudom, hogy ennél pontosabbak 
rendelkezésre állnak-e.  

Köszönettel vettük a javaslatot, a mutatókat mindenképpen a jövőben úgy próbáljuk 
kialakítani, hogy a közlekedés és az energiatermelés területén is jobban figyelembe vegyék az 
elhangzottakat.  

Azt, hogy azzal kapcsolatban elhangzott kritikai észrevétel, hogy a jövőre 
vonatkozóan igazán nem mutattunk megoldási javaslatot, a SWOT-elemzéssel megpróbáltunk 
irányokat mutatni, illetve az indikátorra tett javaslatainkkal megpróbáltunk ilyen irányokat 
mutatni. Én itt átadnám a szót a részletekkel kapcsolatban a kolléganőnek.  
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SZABÓ KINGA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igazából én sem tudnám 
bővebben kiegészíteni ezt. Az biztos, hogy a következő programok kialakításakor már 
igyekszünk arra fókuszálni, hogy minden egyes intézkedésnél legyen olyan indikátor is 
bevonva az egyéni pályázatban meghatározott indikátoron kívül, ami mondjuk, esetleg a 
kibocsátáscsökkentésre is adatot szolgáltathat többek között. Az alkalmazkodásnál kicsit 
nehézkesebb egységes indikátort megadni, de törekszünk arra, hogy ezt biztosítsuk. Illetve a 
jövőbeni uniós és hazai pályázatoknál is. 2013-ig meg vannak már határozva az uniós 
pályázati kiírások, tehát ott már nem tudunk belenyúlni, megpróbáljuk kideríteni, vagy 
utánajárunk, igyekszünk közreműködni a következő pályázati konstrukciók kialakításánál, 
hogy esetleg belekerülhessen tényleg már a pályázati kiírásba olyan indikátor-
adatszolgáltatási kötelezettség is, ami segíteni fogja majd a mi munkánkat is a 
kibocsátáscsökkentési, illetve alkalmazkodási információk szolgáltatásával kapcsolatban.  

 
DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem teljesen szorosan kapcsolódik a témához, de annyit szeretnék jelezni, hogy a témakörrel 
kapcsolatban azért komoly munkák megindultak a minisztériumban, elkezdtünk egy hazai 
dekarbonizációs útiterven dolgozni. Ennek a vitaindító tanulmányait várhatóan néhány héten 
belül a honlapunkon is elhelyezzük, illetve munkacsoportokat fogunk felállítani a széles 
körben, szakmai körökben való megtárgyalására, illetőleg reményeink szerint ennek valóban 
lesz egy olyan eredménye, amit 2013-ban az Országgyűlés el tud fogadni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e további 

észrevételük vagy kérdésük. Ha nincsen, akkor én megköszönöm helyettes államtitkár 
asszonynak és Szabó Kingának a részvételt és a tájékoztatást az éghajlat-változási program 
felülvizsgálatával kapcsolatos jelentésről. A bizottságnak pedig határoznia kell egyrészt az 
általános vitára való alkalmasságról és a határozati javaslatról.  

Határozathozatalok 

Elsőként arról szavazunk, hogy a nemzeti éghajlat-változási programról szóló jelentés 
általános vitára alkalmas-e. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 
igen, ez egyhangú. A bizottságnak előadót kell állítani a jelentéssel kapcsolatban. Nem 
tudjuk, hogy mikor ütemezi be az Országgyűlés ezt a napirendjére. Bácskai képviselő úr 
javaslatára Schmidt képviselő urat, ha nincs ellene kifogás, a bizottság kijelöli előadóként. 
Köszönjük szépen a vállalást.  

Szavaznunk kell a bizottság által benyújtandó határozati javaslatról. Ezt írásban 
mindenki megkapta. Aki ezt támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez is 
egyhangú, 12 igennel. Ezt a határozati javaslatot bizottság elfogadta, és benyújtja. 
Megköszönöm a részvételt, és lezárom ezt a napirendi pontot.  

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7309. szám) (Szekó József, Kósa Lajos, Nógrádi Zoltán és Dr. Kovács 
Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) 

Továbblépünk a harmadik napirendi pontunkra. Ennek az előterjesztője a 
törvényjavaslat egyik benyújtója, Szekó József képviselő úr, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumból Matlák Zsuzsanna főosztályvezető, Kónya Katalin szakértő és Csák Gyula 
szakmai tanácsadó a minisztériumi delegáció tagjai. Ők fogják a bizottság számára ismertetni 
a törvényjavaslatot, illetve a kormányálláspontot ezzel kapcsolatban bemutatni a bizottságnak. 

Meg is adom a szót Szekó képviselő úrnak, hogy foglalja össze a bizottság számára a 
benyújtott törvényjavaslatot.  
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Szekó József előterjesztése 

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A parlament az elmúlt év végén, december 30-án elfogadta a víziközműtörvényt, amelynek a 
célja alapvetően két dologra irányult. Az egyik, hogy a víziközműveknek mint a nemzeti 
vagyonhoz tartozó közműrendszernek a birtoklása, a rendelkezése feletti jogot lehetőleg 
nemzeti kézben tartsa, másrészt pedig a vízszolgáltatás szabályozásán keresztül és a 
víziközművek tulajdonlásán keresztül a vízkincsnek mint nemzeti kincs feletti rendelkezési 
jogban erősítse az önkormányzatok és az állam primátusát. A jelen módosításnak a célja a 
víziközműtörvény fő célkitűzéseit szem előtt tartva, nem befolyásolva, illetve nem gyengítve 
azt, hogy ezeket a célokat el lehessen érni, ugyanakkor a másik deklarált cél, miszerint a 
jelenleg Magyarországon eléggé szétaprózott vízszolgáltatási rendszerben egyfajta integráció 
elinduljon, elindulhasson, de úgy, hogy vegye figyelembe a jelenlegi érdekeket, a jelenlegi 
szolgáltatók, önkormányzatok különböző fajta érdekeit, érdekeltségi viszonyait.  

Talán a legegyszerűbben úgy tudnám érzékeltetni ezt a törekvésünket, hogy Szili 
Katalin elnök asszony például az előző munkahelyein bizonyára tudja jól, láthatta, hogy 
hogyan működött Baranya megyében a vízszolgáltatás. Ezt követően a ’90-es évek közepén 
ugye szétaprózódott a rendszer, kisebb-nagyobb szolgáltatók alakultak ki, ki jól, ki kevésbé 
jól végzi a dolgát. A jelenlegi törvénynek és a törvénymódosításnak a célja, hogy egyfajta 
integrációs folyamat elinduljon, de nem lehet már az idő kerekét annyira visszaforgatni, hogy 
létrehozzunk egy valamikor állami vízművet, hanem ezt úgy szeretnénk megvalósítani, hogy 
létrejöjjön egy holdingszervezet, egy központi irányítás, amely mellett lehetősége lesz a 
tavaly decemberben vízszolgáltatóként működő társaságoknak továbbszolgáltatni ennek a 
központi szervezetnek a szakmai irányító befolyása mellett, de önálló jogi személyként. A 
szolgáltatás jogosultja, a vízjogi engedély tulajdonosa a központi szervezet, de a 
törvénymódosításban feloldjuk a kiszervezés tilalmát, és ilyenformán ő a tevékenységet 
kiszervezheti annak a szolgáltatónak, hangsúlyozom, aki tavaly szolgáltatott, aki a szakmai, 
környezetvédelmi előírásoknak, közegészségügyi előírásoknak meg tud felelni, tehát 
megfelelő szolgáltatást tud nyújtani. 

Ugyanakkor a teljes integrációra nemigen látunk lehetőséget, hiszen az idő során a 
különböző szolgáltatók más-más feladatokat is felvállaltak, különböző kötelezettségekkel, 
adósságokkal terheltek. Nem lehet egy közös cégbe bevinni esetleg több száz millió vagy 
milliárdos tartozással bíró társaságot, és ezt szétkenni a többi között, hiszen ez óriási 
feszültségeket, ellentmondásokat keletkeztethetne. Valószínűleg ehhez a bankok sem 
járulnának hozzá, ezért a megmaradó önálló jogi személyként tevékenykedő szervezetek és a 
fő tulajdonosaik dolga marad az eddigi terhek kezelése, rendezése. Ezt csak egy példaként 
mondtam el, nyilván sok mindent lehetne még felsorolni. Amellett, hogy a sok-sok érdeket 
így ezzel a megoldással hogyan lehet összehangolni, és egy rugalmasabb, fokozatos átmenetet 
biztosítani a víziközműtörvény által kívánt, kijelölt cél eléréséig. Köszönöm szépen. Mást 
nem kívánok mondani kiegészítésként. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a minisztérium képviselőinek, hogy a 

kormányzati álláspontot ismertessék.  

Dr. Matlák Zsuzsanna reagálása 

DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Köszöntök mindenkit. Első körben jelezném, hogy kormányálláspontot nem tudok 
képviselni, ugyanis a kormány nem tárgyalta, tehát csak tárcaálláspontot tudok képviselni. 
Felhívnám a figyelmet arra, hogy tekintettel arra, hogy a hatályos jogi szabályozás alapján a 
víziközmű-szolgáltatás mint olyan nem tartozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladat- 
és hatáskörébe, ezért a tárcának mint a Magyar Energia Hivatal felügyeleti szervének hangzik 
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el itt az álláspontja. Ebből három területet tudnék kiemelni, ami a tárcát érinti. Az egyik, hogy 
a Magyar Energia Hivatal számára a jogalkalmazást segíti, tehát a végrehajtása ezen 
módosításokkal egyszerűsödik, továbbá a decemberben szintén elfogadott vagyontörvénnyel 
megteremti az összhangot ez a módosítás, illetve az eredeti kormányzati cél sem sérül, így a 
tárca álláspontja, hogy támogatjuk a javaslatot.  

 
ELNÖK: Kiegészítés? Vagy majd a kérdésekkel kapcsolatban fognak a kollégák 

választ adni. Jó, akkor megadom a lehetőséget a bizottság tagjainak. 

Kérdések, észrevételek 

SCHMIDT CSABA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Alapvetően inkább észrevételt 
szeretnék tenni, a törvényjavaslat, azt gondolom, hogy szolgálja azokat a célokat, amelyeket a 
december 30-án elfogadott törvény maga elé tűzött, ami pedig azt jelenti, hogy az állam és az 
önkormányzati feladat, illetve feladatvállalás legyen a döntő és a meghatározó ebben a 
szektorban. És ebben a tekintetben nagyon fontos az, hogy a vagyontörvénnyel való 
összhangnak a megteremtése helyre kerül, illetve az önkormányzati törvénnyel együtt is 
értelmezhető az új törvényjavaslat. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben fontos a 
feladatoknak a letisztázása.  

Kifejezetten azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezen a területen az önkormányzatok 
mellett az állam is szerepet vállal. Korábban ez egyértelműen önkormányzati feladat volt, de 
látható az, hogy az állami szerepvállalásnak bizonyos területen meg kell jelennie, és ki kell 
egészítenie azt, amikor a helyi önkormányzatok önállóan egy-egy feladatot nem tudnak 
ellátni. Ebből a szempontból fontos az államnak mint szereplőnek a megjelenése.  

De ahhoz, hogy az átmenet megfelelő legyen, és az integráció, amely – ahogy a 
törvényjavaslatban is megfogalmazódik – megjelent, az megfelelőképpen tudjon végbemenni, 
és ne egy olyan jelentős átmenetre legyen szükség, ami nagy feszültségeket jelent, ezért az 
integráció módján változtatni kell, és én azt gondolom, hogy ebben a törvényjavaslat egy jó 
irányt tesz. Az önkormányzatok számára egy nagyobb mozgásteret jelent, nem jönnek létre 
olyan feszültségek, amelyeket a képviselő úr említett. Azt gondolom, hogy ebből a 
szempontból ez egy nagyon fontos változtatás a törvényben.  

Amit még kiemelnék, az az illetéktörvény módosítása. Hiszen itt jelentős 
vagyonmozgásokra kerül sor adott esetben üzemeltetési jog, vagyonkezelési jog tekintetében, 
amelyek adott esetben illetékfizetési kötelezettséget jelentettek volna, amely az ágazatra 
nézve egy olyan terhelést jelentene, amelyet nem lehetne kifizetni, ezért fontos itt az 
illetékmentesség megteremtése. Azt gondolom, hogy ez a cél is támogatható, hiszen, hogyha a 
koncentrációt segíteni akarjuk, akkor nem lehet feladata az államnak, hogy még a szektorból 
illetéken keresztül forrást vonjon ki, tehát én ezért mindenképpen javaslom a bizottságnak és 
az Országgyűlésnek is, hogy támogassa a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány kérdésem, észrevételem. 

Úgyhogy a következőkben képviselőként szólok hozzá a vitához. 
Elöljáróban azt el kell mondani, hogy már amikor az előző víziközműtörvény-

módosítás beérkezett a parlament elé, akkor is határozottan elmondtuk, hogy az a folyamat, 
ami végbemegy a közműszolgáltatások területén és általában a magyar gazdaságban, ahol az 
állam tulajdonosi oldalon igen komoly szerepvállalásra készül különböző területeken, ez 
véleményünk szerint nem minden esetben adekvát lépés, és nem feltétlenül járul hozzá a 
szolgáltatás minőségének a javításához, a fogyasztók védelméhez. 

A víziközmű egy kiemelten ilyen terület. Azt tapasztaltuk, azt láttuk az elmúlt 
években, hogy természetesen az országban a részben piaci alapon működő víziközmű-
szolgáltatók nagyon sok esetben valóban indokolatlanul magas árakkal dolgoztak, rossz 



- 21 - 

minőségű szolgáltatást nyújtottak, tehát számos probléma volt a víziközmű-szolgáltatások 
területén. Ugyanakkor semmilyen olyan statisztika nem ismert, és ezt az előző 
törvénymódosítás benyújtásakor sem mutatott fel ilyet a kormány, amelyik alátámasztaná, 
hogy egyértelmű összefüggés van a rossz minőségű és drága szolgáltatás, valamint a 
magántulajdon között. Magyarországon számos helyen magántulajdonú, piaci alapon működő 
víziközmű-szolgáltatók megfelelő áron, magas minőségű szolgáltatást nyújtottak, máshol 
nem, drágán, rossz minőségű szolgáltatást nyújtottak, és ugyanez igaz az önkormányzati 
tulajdonú víziközművekre is. Tehát nem ok-okozati az összefüggés.  

Éppen ezért az a folyamat, ami a víziközművagyon állami tulajdonba vétele és a 
víziközmű-szolgáltatás állami, illetve részben önkormányzati feladatként való kijelölését 
célozza, megítélésünk szerint nem fogja egyértelműen szolgálni a víziközmű-szolgáltatás 
minőségének a javulását, az áraknak a csökkenését. Tehát magával a céllal ebben a formában 
nem tudunk egyetérteni, fontosnak tartanánk, hogy egy olyan szabályozásmódosítás 
végbemenjen, ami sokkal szigorúbb ellenőrzést biztosít az állam számára. Az ellenőrzői 
oldalon, nem a tulajdonosi oldalon a közműszolgáltatás minőségének a meghatározásában, 
ellenőrzésében. Ez megítélésünk szerint alkalmas arra, hogy javuljon a víziközmű-szolgáltatás 
színvonala, és az indokolatlanul magas árazás pedig ne okozzon problémát szociális oldalon. 

Ez a törvény, ami most előttünk van, természetesen ennek a folyamatnak a része, tehát 
alapvetően olyan rendelkezések alkotják a javaslat többségét, amelyek ezt az állami 
tulajdonba vételt szolgálják. Tekintve, hogy önmagában az eredeti célt sem gondoljuk 
megfelelőnek a víziközmű-szolgáltatások területén mutatkozó problémák orvoslásában, ezért 
ezek az elemek ezzel együtt nyilvánvalóan ugyanígy, megítélésünk szerint pótcselekvés, 
illetve nem a probléma valódi megoldását szolgálják. 

Ezen belül ugyanakkor vannak a törvényben olyan rendelkezések, amelyek különösen 
problémásak. Tehát elfogadva, hogy a kormányzati cél alapvetően az állami tulajdonlás és az 
állami önkormányzati szolgáltatás megteremtése, ezzel nem értünk egyet, de amennyiben ez a 
cél, akkor a törvény ezt a célt valóban szolgálja, tehát ilyen értelemben ez egy politikai 
állásfoglalás kérdése, hogy ki mit támogat. De még ha elfogadjuk ezt a célt, akkor is vannak 
problémás területek.  

Az egyik ilyen problémás pont a 7. § a törvényben, amely úgy fogalmaz, hogy az 
árpolitika kialakítása során, ide nem értve a víziközmű-szolgáltatást, érvényesíteni kell a 
vízszolgáltatások vízigénybevételtől függő költségek megtérülésének az elvét. Hát az, hogy 
kiveszi a víziközmű-szolgáltatást ebből a körből, azt rendkívül problémásnak látom abból a 
szempontból, hogy elválasztja az árképzést a tényleges bekerülési költségektől, elválasztja az 
árképzést a tényleges környezeti költségektől, és egy olyan mesterséges árképzést hoz létre, 
amely nem tükrözi a valósi bekerülési költségeket, nem tükrözi a valódi környezeti 
költségeket, ellentétes a törvény a víziközműtörvény elején megfogalmazott alapelvekkel és 
célokkal, és ellentétes „a szennyező fizet, illetve a természeti erőforrás igénybevevője fizet” 
elvével. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt valahogy nem tesszük rendbe, akkor egy olyan 
mesterséges árképzési rendszer jön létre, amelyben akár szociális alapon, akár más alapon 
mesterséges árakat alakítanak ki, amelyek nem teszik lehetővé a szolgáltatók megfelelő 
finanszírozását, és nem feltétlenül tükrözik a környezeti és egyéb költségeket. Tehát én ezt 
kérdezem igazából, hogy miért kerül kivételre a víziközmű-szolgáltatás ebből a körből, és 
van-e olyan rendelkezés, amelyik más módon esetleg visszahozza ezt a kötelezettséget, mert 
ha nem, akkor ez nagyon súlyos problémákat fog előidézni. 

A másik nagy probléma, és ez megint csak részben kérdés, lehet, hogy valahol rendezi 
ezt a törvény, de mindenesetre számos rendelkezés, a 20., 23. és 24. cikkek, a közbeszerzési 
törvény hatálya alól kiveszik az üzemeltetési szerződések, vagyonkezelési szerződések 
megkötését. Ennek a részletes indoklására én kíváncsi volnék. Illetve, hogy milyen 
rendelkezések lépnek ennek a helyére, amennyiben a közbeszerzési törvény alkalmazására 
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nem kerül sor, én azt gondolom, hogy ez megnyitja a lehetőséget arra, hogy átláthatatlan, 
ellenőrizhetetlen, korrupciógyanús folyamatok menjenek végbe a víziközmű-szolgáltatók 
kiválasztása során. Erre sajnos elég kiterjedt tapasztalataink vannak Magyarországon, hogy 
hogyan működik nem kellő ellenőrzés esetében az ilyen típusú eljárásoknak a lefolytatása. 
Tehát itt kőkemény garanciáknak kell lenni arra, hogy hogyan lesz átlátható és elfogulatlan ez 
a döntési folyamat, ha a közbeszerzési törvényt nem alkalmazzuk ezen a területen, akkor 
valahol máshol, és ezt nem látom, hogy hol, nagyon kemény garanciáknak be kell épülni, 
hogy ne a korrupció melegágya legyen ez az egész történet.  

És végül a harmadik, amit Schmidt képviselő úr már említett, ez az illetéktörvény 
módosítása, hogy az átvétel során az illetékek megfizetésére ne kerüljön sor. Én azt értem, 
hogy itt egy olyan vagyonmennyiségnek az átadásáról van szó, aminek, ha az illetékeket 
kivetik, akkor ez egy nagyon komoly tehertétel ennek a szektornak. Itt azért jelezném, hogy 
az elmúlt két évtizedben a víziközmű-szolgáltatások területén a vagyonátvétel során a piaci 
szereplőknek, mindenkinek meg kellett fizetni ezeket az illetékeket, tehát itt egy komoly 
piactorzító hatása van annak, hogy egy bizonyos időtartamban ebben a szektorban az 
illetékeket a szereplőknek meg kellett fizetni, majd jön egy lépés, ahol a nem kis összegű 
illetékek megfizetése alól mentesítik az érintetteket. Én tudom, hogy most nincs divatja 
nagyon a piaci folyamatok fenntartásának és a piaci verseny támogatásának, de azt gondolom, 
hogy azért ez komoly piactorzító hatással jár. Erre vonatkozóan készült-e bármilyen elemzés, 
hogy ez hogyan fog hatni erre a területre?  

Összességében tehát részben amiatt, hogy magát az eredeti célkitűzést a víziközmű-
szolgáltatásoknak az állami tulajdonba vételét nem tartjuk megfelelő eszköznek arra, hogy a 
víziközmű-szolgáltatások területén valóban tapasztalható problémákat hatékonyan kezeljük, 
részben pedig a részletszabályok területén tapasztalható problémák miatt ezt a 
törvényjavaslatot a Lehet Más a Politika képviselőcsoportja így támogatni nem tudja. 
Köszönöm szépen.  

Ezzel lezárom a képviselői hozzászólásomat, és elnökként tovább folytatom az ülés 
levezetését. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés, észrevétel. Ha nincsen, 
akkor megadom a szót elsőként Szekó képviselő úrnak, majd az NFM képviselőinek, hogy az 
elhangzottakra reagáljanak. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az 

elnök úr által elmondottak elsősorban szemléletbeli, filozófiai különbséget tükröznek 
közöttünk, mert azt mondani, hogy a magáncég lehet csak jó szolgáltató, az állami cég pedig 
nem lehet, illetve most elnök úr citált erre példákat, én szeretnék arra emlékeztetni, vagy azt 
felhozni, hogy jelenleg Magyarországon szolgáltatnak olyan állami tulajdonú társaságok, 
például gázszolgáltatásban vagy villamosenergia-szolgáltatásban, amelyek német vagy francia 
tulajdonú állami cégek, és Magyarországon uralják a piacot. Aztán tovább lehetne ezt még 
azzal fokozni, hogy a vízszolgáltatás pedig speciális szolgáltatás, mert a vízhez való 
hozzájutás minden embernek alapvető állampolgári joga, mégpedig elérhető áron. Tehát 
akkor, amikor arról beszélünk, hogy minél jobban piacosítjuk ezt a szolgáltatást, én erre azt 
mondom, hogy ez felfogásbeli kérdés, ez szemléletbeli kérdés, és vannak olyan állami 
társaságok, amelyek jól tudnak, hatékonyan tudnak működni. Igazából ez a menedzsmenttől 
függ, az elvárásoktól, hogy milyen elvárásokat fogalmaznak meg velük szemben. Azokat 
hogy hajtják végre, hogy követelik meg rajtuk. Én úgy gondolom egyébként, mert elnök 
úrnak arra a megjegyzésére, hogy maga a víziközműtörvény pótcselekvés, én pedig azt 
gondolom, hogy több évtizedes elmaradást pótol. Erre a törvényre a szakma már régóta várt, 
és erre a törvényre igenis szükség volt. Nagyon sok mindent rendez és tesz helyre. Mi úgy 
gondoljuk, hogy igenis magának a víziközműveknek, a vízszolgáltatást szolgáló 
rendszereknek a védelme, annak a megteremtése, hogy az elsősorban állami tulajdon, és az 
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maradjon magyar kézben, maradjon az önkormányzatok és az állam tulajdonában, hogy azt ne 
piacosítsuk, ezt egy fontos feladatnak tartjuk. Itt elhangzott az előző napirendekben is, hogy 
milyen fontos a vízkinccsel való gazdálkodás. Azt gondoljuk, hogy ha a közműveket idegen 
kézbe tudjuk adni, akkor a vízkincsünk feletti rendelkezési jogot, a használati jogot is 
idegenek kezébe adhatjuk, vagy odakerülhet, ez pedig úgy vélem, hogy Magyarország érdekei 
ellen van.  

Még egy dologra szeretnék csak kitérni, és aztán átadnám a szót a minisztérium 
képviselőinek, illetve a szakértő úrnak. Volt egy olyan megjegyzése elnök úrnak, hogy a 
korrupció melegágya lesz, hogyha kivesszük a közbeszerzési törvény alól a vízszolgáltatást. 
Pontosan azért vesszük ki, hogy ne kelljen úgy kiírnunk közbeszerzési pályázatokat, 
koncessziós pályázatokat, hogy külföldi cégek idejöjjenek, elvigyék a szolgáltatói 
jogosultságot akár mesebeli ígéretekkel, és utána pedig kiszolgáltatott helyzetbe kerüljünk. 
Erre számtalan példát tudnánk mondani, lásd villamosenergia-szolgáltatás. Tehát arra, hogy 
ne legyen a korrupció melegágya, arra pedig, úgy gondolom, hogy garancia az, hogy az 
Energia Hivatal vagy annak keretében működő hivatal lesz az árhatóság. Az árat nem az 
önkormányzatok határozzák meg, vagy nem a szolgáltatás jogosultja határozza meg a saját 
elképzelése szerint, nem tud meghatározni olyan árat, amelynek révén akár 30-50 százalékos 
profitot tud realizálni a szolgáltatásból, és azt más célra használni, hiszen az Energia 
Hivatalnak lesz a feladata, hogy a fajlagos költségeket összevesse, összehasonlítsa, és az árat 
reális keretek között tartsa.  

Az egy más kérdés, és ez is filozófiai kérdés, azt gondolom, felfogásbeli kérdés, hogy 
mi a véleményünk az árakról, hogy Magyarországon az árakat közelíteni kellene egymáshoz 
azért, hogy minden ember közel hasonló áron jusson hozzá a vízhez, vagy pedig teljesen 
kitesszük a piacnak, és elérhetjük azt, hogy egy helyen az emberek majd 150-200 forintért 
jutnak egy köbméter vízhez, míg másutt kétezer forintért. Azt gondolom, hogy ez sem 
megengedhető. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. 

A tárca részéről egy észrevételt tennék, vagy egy kérdésre szeretnék választ adni mint a 
Magyar Energia Hivatal felügyeletét ellátó szervezet. Ezen jogszabály az ellenőrzést, amit 
elvileg hiányolt képviselő úr, hogy biztosítani kell, ez biztosítja, tekintettel arra, hogy ez a 
jogszabály eddig nem létezett, tehát önmagában a víziközmű-szolgáltatás mint olyan felett 
konkrét hatósági jogköröket sem lehetett úgymond ellátni jogszabály hiányában. Ez 
tulajdonképpen sok területen behozza az engedélyezést, tehát maga a víziközmű-szolgáltatás 
mint olyan engedélyezése, a tevékenység felügyelete, többek között majd a hatóságilag 
megállapított ár megfelelő alkalmazása és egyebek. Tehát a jogszabály ezt a célt biztosítja.  

A további kérdésekre átadnám a szót a szakértőnek.  
 
CSÁK GYULA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Igyekeztem 

pontokba szedni, összességében azt látom, hogy kilenc pont az, amire érdemlegesen – úgy 
gondolom, hogy – helyes, hogyha reagálunk. 

Jávor képviselő úr, elnök úr felvetette azt, hogy a minőség és a magántulajdon 
kapcsolata, illetve az integráció és a költséghatékonyság kérdése. Én ezeket párokba 
állítanám.  

Visszaigazolom azt, amit ön mond, hogy magántársaságok tudnak magas színvonalon 
működtetni. Ez teljesen igaz. Azt gondolom, hogy számos példa van erre Magyarországon, és 
nem káros az önmagában, hogyha a magántársaságok a víziközmű-szolgáltatásban működnek. 
A törvény nem is mondja azt ki, gyakorlatilag különösen ezt itt alátámasztva a mostani 
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módosítással. Tehát továbbra is lehetősége lesz magántársaságoknak arra, hogy működjenek, 
és a magántőke jelenléte nem kizárt. Amit külön kell választanunk, hogy a közművagyon és a 
vízkitermelő kapacitások, erőforrások, kutak, ellátórendszereknek a tulajdonjoga viszont 
mindenképpen nemzeti tulajdonba kell hogy kerüljön. Ezt tűzi ki a törvény. Viszont ezeknek a 
működtetését, üzemeltetését lehetővé teszi, hogy adott esetben magántársaságok is szerepet 
vállaljanak ebben.  

Az integráció nem önmagában a minőséggel összefüggő kérdés. Tehát az integráció 
inkább egy költséghatékonysági kérdés, és igaz az a törvényszerű dolog, hogy vonalas 
rendszereket nagy átfogó szervezeti struktúrákban lehet hatékonyan működtetni, és 
különválasztanám ezt a kérdést attól, hogy minőség kérdése. A minőséget lehet kis 
szervezetekben, és lehet magántulajdonú szervezetekben is magas szinten produkálni. Erre 
számos példa van, tehát van olyan, amikor egy önkormányzati cég rendkívül alacsony 
színvonalon, elfogadhatatlan minőségben szolgáltat. Erre, amin a tárca képviseletében 
elhangzott, hogy a felügyeleti funkciók fognak tudni garanciákat nyújtani. Jelezném azt, hogy 
itt nem állami tulajdonba vételről van szó, a törvény nem mond ki ilyet, gyakorlatilag igaz az, 
hogy a nemzeti tulajdonba vétel célja a törvénynek, de ha elolvassuk az átmeneti 
rendelkezéseket, látható, hogy az összességében 3000 milliárd forint értékű közművagyon, 
ami hazánkban található jelenleg, körülbelül az egyharmada nem közvetlen nemzeti 
tulajdonban van, hanem különböző társaságoknál, magánfeleknél. Gyakorlatilag ennek a 
tulajdonba vételében elsőrendű szerepe először is az önkormányzatoknak van, az állam akkor 
jut szerephez, amennyiben ezekkel a jogokkal az önkormányzat nem él. Ez egyfajta garancia 
gyakorlatilag pusztán.  

A vízgazdálkodási törvény módosítása.  
A vízgazdálkodási törvény az egész vízgazdálkodás feladatrendszerére nézve egy 

keretrendszert állít fel. Azzal, hogy létrejött a víziközműtörvény, azzal gyakorlatilag egy 
speciális törvény, ágazati területre nézve egy speciális szabályozás áll fel, és gyakorlatilag a 
vízgazdálkodási törvényből azokat az elemeket, hivatkozásokat kell úgymond módosítás útján 
korrigálni, amelyek eddig úgymond egybefoglalták az egész vízgazdálkodási feladatrendszert, 
és ezzel lehetővé válik az, hogy a víziközmű-szolgáltatás a saját maga ágazati törvényében 
rendezze ezt a kérdést. Meg tudom erősíteni azt, hogy maga a víziközműtörvény önálló 
fejezetben, fő fejezetben foglalkozik az árszabályozás kérdésével, míg a vízgazdálkodási 
törvény gyakorlatilag egy irányelvet fogalmazott meg egyetlen paragrafus keretében.  

Tehát meg szeretném erősíteni, hogy azokat az elveket, amiket a víziközműtörvény 
kitűz, azokat gyakorlatilag önálló fejezetben részletesen lebontja, sőt a teljesen részletes 
szabályozásra nézve kormányrendelet megalkotására ad felhatalmazást.  

A Kbt. és a víziközműtörvény kapcsolata. A víziközműtörvény három jogviszonyt 
ismer el, amelynek keretében üzemeltetni lehet. Maga a nemzeti vagyontörvény, illetve a 
koncessziós törvény fogalmazza meg azt, hogy a víziközmű-szolgáltatási tevékenység 
folytatása egy koncesszióköteles tevékenység, szolgáltatási koncesszióról beszélünk. A 
nemzetivagyon-törvény lehetővé teszi azt, hogy amennyiben tisztán nemzeti tulajdonban lévő 
társaság, most egy kicsit leegyszerűsítem a dolgot, amennyiben tisztán nemzeti tulajdonban 
lévő társaság végzi a tevékenységet, ebben az esetben nem kell lefolytatni a koncessziós 
eljárást. Hogy még jobban érthető legyen: hogyha van egy város, mondjuk Sopron, és annak 
van egy tisztán saját tulajdonában lévő cége vagy Sopron környéki településeknek van egy 
víziközmű-szolgáltató cégük, nyilvánvaló, hogy az Európai Unió által is egyébként elfogadott 
in-house beszedési szabályokra tekintettel ésszerű az, hogy nekik lehetőségük nyíljon 
koncessziós pályázat kiírása nélkül is a saját tulajdonukban lévő cégnek odaadni az 
üzemeltetés jogát. A vagyonkezelésre nézve pedig gyakorlatilag a nemzeti vagyontörvény is 
azt mondja, hogy kizárólag köztulajdonban lévő társaságoknak van módjuk vagyonkezelést 
folytatni. Részben vagy egészben magántulajdonban lévő szervezetek vagyonkezelési 
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tevékenységet a nemzeti vagyonra nézve nem végezhetnek. És akkor még egyszer mondom: 
magántársaságok jelen lehetnek abban az esetben, amennyiben koncessziós eljárás és pályázat 
kerül lefolytatásra.  

Az illetéktörvénnyel kapcsolatosan: gyakorlatilag azért gondolom azt, hogy 
versenysemleges ez a rendelkezés, mert eddig minden szereplőnek fizetnie kellett az illetéket, 
hogyha jogok kerültek átruházásra. Itt az elkövetkezendő időben várható az, hogy több száz 
milliárd forint értékű közművagyon vált gazdát. De sem az önkormányzatok, sem a 
víziközmű-szolgáltatók oldalán nincs az a fedezet, ami ennek a kitermelését biztosítaná. 
Gondoljanak csak arra, hogy az elmúlt időszakban bérkompenzáció, a díjak befagyasztása 
volt, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak a gazdálkodó szervezetek. Az integráció 
önmagában is jelentős kiadásokat fog jelenteni, és hogyha itt az integráció kapcsán gondolunk 
arra, hogy meg kell szerezni ezeket a bizonyos jogokat, tehát olyan mértékű forrásteher 
jelenne meg, ami önmagában kizárná azt, hogy az integráció maga végig tudjon haladni. Ezért 
is fontos az, hogy ez biztosítva legyen. És ami fontos, hogy ez a jog minden 
magánszervezetnek biztosított, tehát ebben a tekintetben ez a tulajdonviszonyoktól független 
módon semleges. Tehát én nem mondanám azt erre, hogy ez versenytorzító hatású. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szekó úrnak szeretnék válaszolni, mert úgy érzem, hogy 

egy picit talán félreértettük egymást. Szekó képviselő úr úgy interpretálta a szavaimat, mintha 
én azt mondtam volna, hogy a magántulajdonú szolgáltatók jó szolgáltatást nyújtanak, az 
államiak pedig nem. Ilyet én nem mondtam. Én azt mondtam, hogy a hazai víziközmű-
szolgáltató szektorban rendkívül sokszínű tulajdonlási formák vannak jelen, és az ezek által 
nyújtott szolgáltatás minősége gyakorlatilag független attól, hogy ez önkormányzati, állami, 
magántulajdonban van-e vagy sem. A magáncégek is tudnak borzalmas szolgáltatást drágán 
nyújtani és jó szolgáltatást magas színvonalon, és ugyanúgy az önkormányzati cégek is 
tudnak szörnyű szolgáltatást magas áron és jó szolgáltatást elfogadható áron biztosítani. 

Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy a probléma lényege ebben a szektorban ez alapján 
a tapasztalat alapján nem az, hogy milyen tulajdoni forma áll a víziközmű-szolgáltatás 
mögött, hanem hogy milyen szerződéseket kötöttek a szolgáltatókkal, mennyire tudják kézben 
tartani, ellenőrizni a szolgáltatókat, és ezen a ponton van szükség  az ellenőrzés erősítésére.  

Sőt, én még azzal is egyetértek, hogy a természeti erőforrásoknak, a vízkincsnek a 
megőrzése szempontjából a közösségi tulajdon kívánatosabb lehet, mint a tisztán piaci 
tulajdon, tehát én nem vagyok feltétlen ellene annak, hogy a közösségi tulajdon megjelenését 
erősítsük ebben a szektorban, viszont én úgy látom, hogy pusztán ezek által a lépések által, 
amik itt végbemennek, nem fog bekövetkezni az a javulás a víziközmű-szolgáltatás területén, 
ami a fogyasztók számára magasabb minőségű szolgáltatást fog jelenteni, elfogadható áron 
úgy, hogy a fenntarthatósági szempontokat, a vízkincs megőrzésének a szempontját is 
figyelembe fogja venni. Ugyanakkor rendkívül radikálisan belenyúl egy kialakult piacba. 
Átalakítja alapvetően a tulajdoni viszonyokat. Itt jegyzem meg, óriási terhet fog jelenteni az 
állami költségvetés számára is. Tehát itt tényleg több ezer milliárd forintos víziközmű-
vagyonról beszélünk. Ez már nem a törvényhez kapcsolódik, ez tulajdonképpen már a 
politikai környezete a kérdésnek, hogy vajon – mindannyian ismerjük a magyar költségvetés 
helyzetét – honnét lesz előhúzva ez a forrás, miközben a negyedik mobilszolgáltatót és 
miegyebet fejlesztünk még állami forrásokból. De ez már nem ennek a törvénynek a kérdése.  

És azzal is egyetértek, hogy szükség volt víziközműtörvény megalkotására, mert 
valóban rengeteg anomália volt a piacon. És hogy rengeteg szabályozási lépést várt a piac. 
Ezeknek egy része benne volt az előző módosításban, bizonyos elemei benne vannak ebben a 
módosításban is. Hiányoznak további elemei, amelyek – tényleg azt gondolom, hogy – az 
állam ellenőrző funkciójának az erősítését szolgálják. Itt valóban van egy filozófiai különbség 
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köztünk, hogy az állam szerepét elsősorban a piaci szolgáltatásokban, a tulajdonlás oldalán 
látjuk, majd az állam szerepét elsősorban a szabályozás, az ellenőrzés oldalán látjuk-e. Én azt 
gondolom, hogy az államnak az utóbbi oldalon van elsődlegesen szerepe, de megengedem, 
hogy ez valóban nézőpont kérdése.  

Mindenesetre az biztos, hogy nem gondolom, hogy a tulajdonlás gátja lenne a jó 
szolgáltatásnak, és azt sem gondolom, hogy a közösségi tulajdon ezeken a területeken 
egyébként ne lenne egy támogatható irány. Azt azért megjegyzem, hogy az a folyamat, amit 
látunk, az nem pusztán a magáncégek felől a közösségi tulajdonlás felé visz el, hanem az 
önkormányzati tulajdonlás felől is az állami tulajdonlás felé mozdítja a rendszert. Tehát a 
közösségi tulajdonlási formák között is különbséget tesz, és ezzel viszont nem tudok 
egyetérteni, tehát azt gondolom, hogy ezen a területen a fogyasztóknak elsődleges érdeke az, 
hogy hozzájuk minél közelebb eső szintről jöjjön az irányítás, a szerződéskötés. Így válik jól 
ellenőrizhetővé a rendszer, ez pedig meglátásom szerint egy jól szabályozott és jól kialakított 
önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató. Tehát itt még a közösségi tulajdonlási 
formák között is én látok különbséget, és az az irány, amit ez az egész folyamat felvázol, 
véleményem szerint nem támogatható. 

Vannak természetesen kérdések, amelyekben egyébként pedig egyetértünk. Szili 
Katalin kért szót. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek az 

előterjesztőktől, nem szeretném az idejüket rabolni, de egy dolog megütötte a fülem, és 
szakértő úr, ön ugye azt mondta, hogy az integráció önmagában elég tetemes összeget jelent. 
Készült-e arra vonatkozóan valamilyen elemzés, hogy ez mégis körülbelül milyen 
nagyságrendű.  

A másik két megjegyzésemet hadd tegyem meg. Az egyik: önmagában az elmúlt 
esztendőben megalkotott törvényhez képest gondolom, és nagyon sok olyan információ jött 
hozzám is és kritika is, ami szerint rendkívül széttagolt a szolgáltatás. Mert ha emlékeim nem 
csalnak, körülbelül 400 szolgáltató van ma Magyarországon. Ami számomra, és ezt a 
módosítást ezért fogom támogatni, mert ahhoz képest ez egy elmozdulás, és továbbcsiszolja 
ezt a rendszert, és nyilvánvaló, a gondolkodásomban van még egy sarokpont, ami nagyon 
fontos, az pedig az, hogy még az erőforrásainkat is figyelembe véve a lehető legolcsóbban 
jussanak hozzá a minőségi szolgáltatáshoz a fogyasztók. Így nagyon remélem, hogy az 
irányba történik ez az elmozdulás. 

Elnök úr, én annak nem látnám akadályát, hogy esetlegesen módosító indítvánnyal 
segítsük, akár mi, a bizottságunk is ezt a módosítást, ami az ellenőrzés bővítését jelenti. 
Úgyhogy én ezért támogatni fogom az alaptörvényhez képest ezt a módosítást. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a minisztérium képviselőjét és a képviselő 

urakat, hogy kívánnak-e reagálni az elhangzottakra. Igen, tessék!  
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Az első, hogy abban egyetértek az elnök úrral, 

hogy azonnal nem fog a vízszolgáltatási piacon javulás látszani, ehhez idő kell. De nekem az 
a véleményem, hogy igenis fog, éppen az integráció révén, és nagyon fontosnak tartom ebben 
a közszolgáltatásban, úgy, ahogy már Csák úr utalt rá az imént, a gazdaságos üzemméret 
kérdését, és amit Szili Katalin elnök asszony is említett, hogy a több mint 400 szolgáltató sok. 
Ahhoz, hogy gazdaságos szerkezet kialakítható legyen, ahhoz bizonyosfajta integrációra 
szükség van. Egyetértek önnel abban, hogy fáj az önkormányzatoknak az, hogy adott esetben 
a szolgáltatási jogosultságukat elveszíthetik. De a mi módosításunk pont azt célozza, hogy 
megmaradhasson ez a fajta jogosultság, és ahogy említettem, egy holdingba szerveződve, egy 
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holdingszerű szervezetbe szerveződve az önkormányzatoknak a törvény minden 
jogosultságukat meghagyja a módosításokkal, kivéve az árhatósági jogkört. Abban pedig, úgy 
gondolom, hogy egyetértünk, hogy az árhatósági jogosítványokkal voltak olyan 
önkormányzatok, amelyek jól éltek, és voltak, akik visszaéltek. Ezt is a törvény kiküszöböli 
azzal, hogy az árhatósági jogkört a hivatalhoz rendeli. Én kérem a bizottságot, hogy 
támogassa a javaslatunkat.  

 
ELNÖK: Csák úr, parancsoljon! 
 
CSÁK GYULA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Igen, valóban 

kiadásokat fog jelenteni, tehát kár volna azt állítani, hogy az integráció önmagában nem jár 
együtt kiadásokkal. Hogy egy egyszerű dologra rávilágítsak: számos olyan víziközmű-
szolgáltató működik, ahol az adminisztratív feladatokra nincs integrált informatikai 
támogatás. A fogyasztóvédelmi törvény például előírja azt, hogy a fogyasztó, hogyha 
betelefonál, akkor hangrögzítéssel az ő panaszait dokumentálni kell visszakereshető módon, 
és a többi. Nagyon sok szolgáltató nem rendelkezik technológiai feltételekkel, technikai 
háttérrel. Az integrációban gyakorlatilag ezeket a feltételeket meg kell tudni majd teremteni. 
Utaltunk arra, hogy 400 víziközmű-szolgáltató van az országban. Szeretném önöket 
megnyugtatni, hogy az ország 400 víziközmű-szolgáltatójából 30 társaság ellátja az ország 
fogyasztóinak több mint 85 százalékát, és az ország egész területén gyakorlatilag nincs olyan 
szegmens, ahol ne lenne a térségben egy kellő gazdasági erővel bíró, kellő felkészültséggel 
bíró szolgáltató. Tehát nagyságrendjében ez a 30 szolgáltató társaság áll készen arra, hogy 
gyakorlatilag ezt az integrációt elősegítse, illetve kisebb olyan önkormányzati társaságok, 
akiket úgy szoktunk mi a szakmában nevezni, hogy ők az „ékszerdobozok”. Tehát úgymond a 
kicsik, de rendkívül ügyesen, magas minőségben szolgáltatnak. Ők együtt, összeállva szintén 
képesek ezt az integrációt elősegíteni.  

Rendelkeznek ezek a társaságok azzal az erővel, hogy magjai, kiindulópontjai 
legyenek ennek az integrációs folyamatnak. Azt tudom mondani, hogy egy megyei szintű 
társaság esetében ez 2-3 év viszonylatában néhány, egy-két százmillió forintos nagyságrendet 
biztos jelent. Ez függ attól természetesen, hogy hány társaság milyen színvonalú 
különbségekkel hogyan áll össze, viszont az integrációnak nagyon nagy költségszínvonal-
javító hatása van. Ha szabad csak egy dologra utalni, a költségeknek a nagy része a 
víziközmű-szolgáltatásban fix költség, ami azt jelenti, hogy száz forint költségből 
nagyságrendjében 80 forint a független attól, hogy éppen valaki aznap kinyitja-e a csapot 
vagy senki sem, és ahogyan a volumen viszont növekszik, úgy ez a fix költség nem feltétlenül 
követi ezt a növekedést. A szétaprózódottság rendkívüli költségnövelési hatással jár, és 
nagyon drágává és hatékonytalanná teszi a technológiai fejlesztéseket. Tehát ezért, hogyha 
magas színvonalú szolgáltatást akarunk gazdaságos módon, akkor az integráció ezt 
mindenképpen elő tudja segíteni. Azt gondolom, hogy ez az erő megvan a magyar víziközmű-
szolgáltatásban, és a szakmai tudás is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha más kérdés, hozzászólás nincsen, akkor szavazunk a 

törvényjavaslatról, a tárgysorozatba-vételt már a Gazdasági bizottság megtette, tehát nekünk 
csak az általános vitára való alkalmasságról kell határozni. 

Határozathozatal 

Kérem azokat a bizottsági tagokat, akik általános vitára alkalmasnak tartják a törvényt, 
kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) 9 igen, ellene 1, tartózkodás nincs. Tehát a bizottság 
általános vitára javasolja és alkalmasnak találja a törvényt.  
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Előadót kell állítanunk. Csütörtökön a politikai vitanapot követően kerül napirendre a 
törvény általános vitája. A többségi véleményt megfogalmazó képviselők közül kéne egy 
előadót állítani. Schmidt Csaba képviselő úr ma ezzel a gondolattal kelt fel, hogy ő előadó 
lesz. (Derültség.) Tehát akkor a törvénnyel kapcsolatban a bizottság álláspontját Schmidt 
Csaba képviselő úr fogja ismertetni a plenáris ülésen. Ezzel a napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm Szekó képviselő úrnak és a minisztérium képviselőinek a részvételt és a kimerítő 
válaszokat a felmerült kérdésekre.  

Egyebek 

Egyebekben tájékoztatom a bizottságot, hogy most csütörtökön, 14-én 10 óra 30 
perctől a Vadász-teremben Nemzeti-nemzetközi parlagfűnap címmel konferenciát 
szervezünk. A bizottság minden tagját szeretettel várjuk. 28-án ugyancsak a Vadász-teremben 
zöldgazdasági konferenciánk lesz, a következő ülésünk pedig előreláthatólag 18-án, hétfőn, 
ennek a törvénynek a módosítóit mindenképpen meg kell majd tárgyalnunk.  

Ezzel megköszönöm a részvételt, mindenkinek további szép napot kívánok.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 6 perc) 
 

Jávor Benedek  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


