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Napirendi javaslat  

1. 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)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7672. szám)  
(Általános vita) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke. 
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz) 
Fejér Andor (Fidesz) 
Fülöp István (Fidesz) 
Sebestyén László (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Kepli Lajos (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz) 
Bodó Imre (Fidesz) dr. Nagy Andornak (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz) 
Bödecs Barna (Jobbik) Kepli Lajosnak (Jobbik) 
Dr. Szili Katalin (független) Jávor Benedeknek (LMP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szekó József országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként 
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Bittsánszky Márton osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

Megjelent  
 
Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről 

Hatvani Szabolcs munkatárs 
Széles Zsuzsanna főelőadó 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a fenntartható fejlődés bizottsága tagjait, illetve 
a megjelent meghívott kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 
úgyhogy meg tudjuk kezdeni a mai munkát.  

Elsőként szavazásra bocsátom az előzetesen írásban kiküldött napirendet. Kérdezem, 
hogy a bizottság ezt a javaslatot abban a formában, ahogy megkapták, támogatja-e. 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, tehát a napirend szerint megkezdjük a munkát. 

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/7309. 
számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunk az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. T/7309. számon lehetett megismerni a törvényjavaslatot, 
Szekó József és mások képviselői önálló indítványaként. A kormány részéről Matlák 
Zsuzsanna főosztályvezető van jelen, köszönjük, hogy segíti a bizottság munkáját. Az 
előterjesztők részéről nem kaptunk visszajelzést, hogy jelen kívánnak-e lenni az ülésen, 
úgyhogy távollétükben fogjuk megtárgyalni ezt a javaslatot, illetve az ehhez beérkezett 
módosító indítványokat.  

Kérdezem főosztályvezető asszonyt, hogy a módosító indítványokkal kapcsolatban 
tárca- vagy kormányálláspontot tud ismertetni a bizottsággal.  

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok ismertetni.  
 
ELNÖK: Egyelőre tárcaálláspontot fogunk hallani. Kérdezem főosztályvezető 

asszonyt, illetve a bizottság tagjait, hogy előzetesen van-e hozzáfűznivaló vélemény. 
(Dr. Nagy Andor: Szeretném kérdezni, hogy mi van ebben az első pontban.) 

Nagy Andor alelnök úr kért szót.  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Nagyon rövid tájékoztatást szeretnék kérni az első 

módosító indítványról, mert nem értem a kiosztott módosító indítványt. (Közbeszólás: 
Technikai.) Tehát ez technikai. Jó, majd megvárom főosztályvezető asszony válaszát. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető asszony! 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

3. pontról beszélünk, ugye? Az a technikai jellegű.  
 
ELNÖK: Az 1. pontról. (Dr. Nagy Andor: Kőszegi Zoltán javaslatáról.) 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen. Arról szól, hogy maga a törvényjavaslat csak úgy tartalmazza, hogy a 2. § helyébe a 
következő lép, és csak pontokat sorol fel, tehát önmagában a szöveg legeleje, a „2. § 
E törvény alkalmazásában” hiányzik. (Szekó József belép.) 

 
ELNÖK: Tehát ez pusztán egy technikai módosító.  
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Közben megérkezett Szekó képviselő úr, tisztelettel köszöntöm a bizottság ülésén, 
ezek után belekezdünk a módosító indítványok tárgyalásába.  

Az 1. ajánlási ponton Kőszegi Zoltán képviselő úr módosító indítványáról kérdezem 
képviselő urat, ha már fel tudta venni a ritmust, és tud reagálni a módosítókra. Tehát az 
1. ajánlási ponton Kőszegi Zoltán képviselő úr módosító indítványáról kérdezem az 
előterjesztő Szekó képviselő úr véleményét.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 

támogatja.  
A 2. ajánlási ponton Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselők módosító indítványáról 

kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki van 

ellene? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, tehát a 
bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 3. ajánlási ponton ugyancsak Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselő urak módosító 
indítványáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki van 

ellene? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, tehát a 
bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 4. ajánlási ponton Bödecs Barna képviselő úr módosító indítványáról kérdezem 
Szekó képviselő úr mint előterjesztő álláspontját. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
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DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki van 

ellene? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, tehát a 
bizottság egyharmada sem támogatja. 

Az 5. ajánlási ponton Hörcsik Richárd képviselő úr módosító indítványáról kérdezem 
az előterjesztő álláspontját. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja Hörcsik képviselő úr javaslatát? (Nincs 

jelzés.) Ki van ellene? (Szavazás.) 16 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás, a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 6. ajánlási ponton Kiss Sándor képviselő úr módosító indítványáról kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki van 

ellene? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, tehát a 
bizottság egyharmada sem támogatja. 

Végül a 7. ajánlási ponton Kőszegi Zoltán képviselő úr módosító indítványáról 
kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ki van 

ellene? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A bizottság támogatja a módosító indítványt. 
Ezzel a napirendi pont tárgyalásának a végére értünk, megköszönöm főosztályvezető 

asszonynak és képviselő úrnak, hogy segítették a bizottság munkáját. 
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/7672. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Továbblépünk a 2. napirendi pontra, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény módosításáról szóló T/7672. számú törvényjavaslatra. A minisztérium részéről 
Feldman Zsolt helyettes államtitkár úr és Bittsánszky Márton osztályvezető úr segítik a 
bizottság számára megismerni a tárca álláspontját, illetve kérdezem is rögtön helyettes 
államtitkár urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fogunk-e hallani.  

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Előterjesztőként kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Tehát kormányálláspontot fogunk hallani. Nem is húznám tovább az időt, 

megadom a szót a tárca képviselőinek, hogy a bizottság számára mutassák be a javaslatot.  

Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (VM) szóbeli kiegészítése 

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jelen törvényjavaslatban a 
vízgazdálkodásról szóló törvény módosítását láthatjuk viszont, amely lényegében egy év 
elején, januárban megjelent kormányhatározat törvénymódosítási javaslatban való 
megtestesülése.  

Az ügy lényege az, hogy a mezőgazdasági termelés területén a termálvíz-
visszatáplálásra vonatkozó kötelezettség tekintetében a vízgazdálkodásról szóló törvény 
vonatkozó rendelkezéseinek felhasználásával egy 2015. június 30-áig tartó felfüggesztést 
javasol a kormány a tisztelt Országgyűlés számára. Ennek a lényege: a vízgazdálkodásról 
szóló törvény hatályos szövege egy viszonylag egyszerű, szigorú tiltást tartalmaz, amely 
tulajdonképpen megszüntetné a termálvíz felhasználásával a mezőgazdaság területén történő 
energiahasznosítást azzal, hogy egy visszatáplálási kötelezettséget ír el. A kormány javaslata 
alapján 2015. június 30-áig ezt a visszatáplálási kötelezettséget felfüggesztenénk, méghozzá 
úgy, hogy figyelemmel a fenntarthatósági szempontokra, szeretnénk a gazdasági működés és 
a környezetvédelmi szempontok egyfajta ötvözésével egy mind gazdasági, mind 
környezetvédelmi szempontból hosszabb távon fenntartható rendszert kialakítani.  

Ennek egyik feltétele gazdasági oldalról, hogy jelen pillanatban az év végével történő 
visszatáplálási kötelezettséget kitoljuk. A másik oldalon pedig – ezt a korábbi, 1002/2012. 
számú kormányhatározatból adott esetben ismerhetik a bizottság tagjai – a kormányzat 
kötelezettséget vállalt arra, hogy elvégzi azokat a vizsgálatokat és elvégzi annak a munkának 
az előkészítését, amely egy szélesebb körű monitoringrendszer, adatgyűjtés kiépítésével és 
megvalósításával a felszín alatti vizeknek a védelmét gazdasági és környezeti szempontból 
egyaránt fenntartható rendszerbe kívánja terelni. Ez megítélésünk szerint hozzájárul ahhoz, 
hogy az a magyar mezőgazdasági, üvegházas és fóliás kertészeti termelést, amelynél alapvető 
fontosságú termelési szempontból, hogy költségoldalon geotermikus energia vagy földgáz 
szerepel, minél hatékonyabban és külföldi – európai vagy adott esetben Európán túli – 
versenytársainkkal szemben versenyképes áron tudják előállítani.  

A törvényjavaslat lényegében ezt próbálja meg kezelni, és természetesen nem 
önmagában van, hanem ehhez a szükséges kormányrendeleteket ugyanúgy hozzá kell 
igazítani. Tehát tulajdonképpen ez, amit önök ebben a törvénymódosítási javaslatban látnak, a 
törvényi szabályozási oldala, és ennek megvan még természetesen a további végrehajtási 
jogszabályokkal kapcsolatos szükséges lépési kényszere is.  

Nagyon röviden ennyi, és bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolunk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Bittsánszky Márton osztályvezető urat, illetve 
Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes asszonyt, hogy kívánják-e kiegészíteni az 
elhangzottakat, vagy majd a kérdésekre reagálnak, ha szükséges.  

 
BITTSÁNSZKY MÁRTON osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr, majd a kérdések alapján, ha szükséges, a részletekre kitérünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, illetve megnyitom a lehetőséget a 

bizottság tagjai számára, hogy kérdéseket, észrevételeket tegyenek az előterjesztéssel 
kapcsolatban.  

Turi-Kovács alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Ez első lépésnek és kis lépésnek tekinthető. 
Úgy gondolom, biztonságot kell teremteni ahhoz, hogy ez a fajta termelési mód hosszabb 
távon ne csak megmaradjon – az a kevés, ami eddig működött –, hanem annak a fejlesztése is 
megtörténjen. Ehhez pedig törvényi garanciák szükségesek.  

Ezért azt gondolom, át kell gondolni a határidőket, e tekintetben, ami a kisgazda 
csoportot illeti, mi is gondolkodunk már azon, hogy milyen megoldásokat lehet még 
javasolni. De az bizonyos, hogy arra nem lehet tartós gazdasági működést alapozni, ha 
bizonytalan jövőbeni kimenetele van egy-egy ügynek. Itt azt gondolom, világossá kell tenni, 
hogy a cél az, hogy azt a megoldást garantáltan meg lehessen találni, ami a magyar 
termálkincs hasznosítását ezen a téren hosszú távon biztosítja.  

Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valamilyen elképzelésük.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Most próbálom felidézni 

azt a vitát, ami a bizottsági ülésünkön az elmúlt ciklusban ezzel kapcsolatban volt. Ez nagyon 
érdekes vita volt, ahol a mezőgazdaság meg a környezetvédelmi érdekek helyenként 
összecsaptak.  

Azért kértem szót, mert szeretnék néhány dolgot leszögezni. Az egyik, hogy 
Magyarország Európának – sőt a világnak – termálvízben az egyik leggazdagabb országa. 
Nekünk alapvetően érdekünk az, hogy a termálvizünket, amit részben gyógyításra, fürdésre, 
részben pedig energetikai célokra hasznosítani lehet, azt hasznosítsuk. Tehát ebben nincs is 
vita.  

A másik, amit szeretnék elmondani, hogy a vita azon folyt, és még a Fidesz-frakcióban 
helyet foglaló képviselőtársaink is érveltek azzal, hogy a visszasajtolási kötelezettséget mi 
hosszú távon mindenképpen támogatjuk, mert szakértői vélemények azt mondják, hogy 
amennyiben megbontjuk azt az egységet, ami a magyar termálvíz-gazdálkodásban eddig 
kialakult, az hosszú távon visszaüthet, és a meglévő rövid távú gazdasági előnyök hosszú 
távon negatív szaldót eredményezhetnek. Voltak képviselőtársaim, akik maguk is kertészettel 
foglalkoznak, akik azzal érveltek, hogy az Alföldön – és tudni kell azt is, hogy Magyarország 
adottságai olyanok, hogy van, ahol a visszasajtolás viszonylag zökkenőmentes, ha jól 
emlékszem, a homokkő esetén van probléma, mert ott nehezebb ezt technikailag megoldani, 
ott kerül igazán sokba –, és azzal érveltek a gazdák, és el is fogadható egyébként az érvük, 
hogy amennyiben őket a törvényhozó arra kötelezi, hogy sajtolják vissza a termálvizet, amit 
egyébként évtizedek óta nem tesznek meg, és azt is állították, hogy ez nem ártalmas ott a 
környezetnek – ezt néhány szakértő egyébként vitatta –, abban az esetben olyan 
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hátrányhelyzetbe kerülnek, hogy nem lesz versenyképes az egyébként jó minőségű, a 
termálvíz energetikai hasznosításával előállított magyar zöldség.  

Egyetértek Turi-Kovács Bélával, hogy kell találnunk egy olyan megoldást, ami 
biztonságot ad azoknak, akik ezzel a termeléssel foglalkoznak, ugyanakkor nem okozunk 
olyan visszafordíthatatlan károkat a magyar termálvízkincsben, amelyek aztán később az 
ebből élő gazdákat is megakadályozzák abban, hogy ezzel foglalkozzanak.  

Azért is kértem szót, és ez lenne a kérdésem – kicsit messziről futottam neki –, hogy 
azok a pluszköltségek, amelyek a visszasajtolással járnak, európai uniós forrásból nem 
fedezhetők-e. Nem lehet-e kiírni olyan, akár KEOP-os programokat, amelyekkel ezt a 
pluszköltséget úgymond európai uniós támogatásból fedezni tudjuk, és ez biztonságot adhatna 
egyébként a gazdáknak, mert nem nekik kellene ezt a költséget állni, hanem mondjuk 
valamennyi önerőt bele kell ebbe tenni, de a költség jó részét európai uniós pénzekből 
állnánk.  

A szakmában egyébként vita van, hogy kell-e sajtolási kötelezettség vagy nem. Mi 
annak idején a környezetvédelmi bizottságban – érthető okokból – azzal érveltünk, és ezt 
most sem akarom megcáfolni, hogy hosszú távon nem helyes, ha nincs visszasajtolási 
kötelezettség, de ezt nagyon nehéz lefordítani aztán rövid távra, illetve az üzleti élet nyelvére.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem is lenne egy rövid hozzászólásom, ennek az időtartamára 

átadom az elnöklést Nagy Andor alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az elnöklést átveszem, megadom a szót Jávor Benedeknek.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Az a talán picit különleges helyzet áll 

elő, hogy az LMP álláspontja nagymértékben hasonlít ahhoz, amit Nagy Andor alelnök úr, 
KDNP-s képviselő részéről hallottunk.  

Én is úgy látom, hogy itt tulajdonképpen egymásnak feszülnek bizonyos értelemben 
környezetvédelmi és mezőgazdasági érdekek, és mind a kettő méltánylandó. Azzal együtt, 
hogy nyilván ez a bizottság elsősorban a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére kell 
hogy törekedjen, de nem lehet érzéketlen gazdasági, társadalompolitikai szempontokra sem.  

Alapvetően – egyetértve alelnök úrral – én is úgy gondolom, hogy hosszú távon a 
termálvíz fenntartható hasznosítása szempontjából, és figyelembe véve azokat a problémákat 
is, amelyeket a termálvíz elengedése a felszíni vizek szennyezése, sóterhelése tekintetében 
jelenthet, hosszú távon mindenképpen az a megoldás, hogyha egységesen a termálvíz-
hasznosításnál a visszasajtolási kötelezettség a használat módjától függetlenül fönnáll. Ez 
felel meg a szennyező fizet elvének is.  

Ugyanakkor – figyelembe véve az ágazat gazdasági és társadalmi jelentőségét és a 
gyors áttérés nehézségeit – azt gondolom, elfogadható ennek a határidőnek a kitolása 2015-ig. 
Valószínűleg addig visszafordíthatatlan károsodás abban a léptékű hasznosításban, ami most 
zajlik ezen a területen, nem várható. Ugyanakkor 2015-ig alapvetően semmi sem fog változni 
ezen a területen, hacsak egy nagyon komoly és átgondolt programmal fel nem készítjük a 
gazdálkodókat, akiket ez a probléma érint arra, hogy 2015-ig az akkor életbe lépő 
visszasajtolási kötelezettségnek meg tudjanak felelni. Ez nyilván jelent részben olyan 
monitoring- és szabályozási tevékenységet, amit helyettes államtitkár úr említett. De ennek 
bizony lesz egy súlyos költségvetési, költségoldali része is, és anélkül, hogy ilyen tervek 
lennének – világos menetrend a kormányzat részére, hogy hogyan tudja felkészíteni a 
gazdákat a 2015-ben hatályba lépő visszasajtolási kötelezettségre –, ez pusztán a probléma 
elodázása, nem pedig megoldása.  
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Itt többféle megoldás szóba jöhet. Alelnök úr említette az uniós pénzek esetleges 
igénybevételét – ez egy lehetőség –, de minden egyéb lehetőséget is meg kell vizsgálni, és azt 
szeretném, hogyha a VM részéről egy világos menetrend, egy útiterv készülne arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lesznek képesek ezek a gazdálkodók 2015-re ennek a 
kötelezettségnek megfelelni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az elnöklést visszaadom elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más kérdés vagy 

hozzáfűznivaló. (Nincs jelzés.) Ha nincs, megadom a szót Vidékfejlesztési Minisztérium 
képviselőinek, hogy reagáljanak az elhangzottakra.  

Reflexiók 

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a véleményeket és a felvetéseket. Alapvetően 
egyetértünk abban, hogy a bizonytalanság valóban nem jó. Ilyen értelemben az átmeneti 
felfüggesztés is, ha kifejezetten gazdasági, beruházási oldalról nézem, nem tekinthető 
végleges megoldásnak. Abban is egyetértünk, hogy valóban okosan, jól kell hasznosítani 
ezeket a termálvizeket.  

Ezért a kormány – ahogy említettem – magára vállalta, hogy szabályozási, 
monitoringoldalról megnézi, hogy egyébként hogyan és miképpen lehet a kérdéshez 
hozzányúlni. Azt fontos elmondani, hogy maga a vízkeretirányelv nem kifejezetten a 
visszasajtolási kötelezettséget, hanem a célt írja elő, és ahhoz kell megfelelő eszközöket 
találni. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a korábbi egyszerű, de direkt megoldás 
helyett meg kell néznünk egy cizelláltabb rendszer megvalósítási lehetőségét. Ezek ilyen 
típusú alternatív intézkedések lehetnek, adott esetben egyedileg nézni azokat a befogadókat, 
ahova a víz érkezik, egyedileg nézni azt a vizet, egyedileg nézni azt a felszín alatti víztestet, 
amelyből a kivétel történik. Tehát ezek azok az alternatívák, amelyek adott esetben ugyanazt a 
célt, a felszín alatti vizek védelmét szolgálhatják.  

Ami a költségeket illeti, egyik oldalon természetesen magához a beruházáshoz lehet 
európai uniós, EMVA-s forrásokat biztosítani, bízom benne, hogy ezt a 2014-20 közötti 
vidékfejlesztési programozási időszakban meg lehet tenni. Azt ugyanakkor látni kell, hogy a 
tapasztalatok szerint a visszasajtolás a dél-alföldi régió jelentős területein valóban fizikálisan 
nem lehetséges, tehát nagyon sok helyen a megvalósult kísérlet ellenére nem lehetett 
technikailag, műszakilag kivitelezni ezt a megoldást, tehát ilyen típusú problémával is 
szembesülnünk kell a másik oldalon. Magához a működtetéshez már nem lehet ilyen típusú 
támogatási eszközöket rendelni, beruházási oldalról lehetséges ennek a kezelése. Azt 
gondolom, hogy egyébként, csak hogy kicsit gazdasági szempontból nagyon röviden 
megvilágítsam ezt a kérdéskört, ha alapvetően, csak mint a fenntartható fejlődés bizottsága 
tagjainak megvillantanám ennek azt az aspektusát is, amely arról szól, hogy mi adott esetben 
a spanyol és a marokkói paradicsommal versenyzünk, azt gondolom, érdekes ennek akár a 
fogyasztóvédelmi kérdése, akár a szállítási oldala. Tehát amikor lokális vagy helyi termelésről 
beszélünk, akkor ezt az olvasatot semmiképpen nem szabad háttérbe szorítani vagy meg nem 
említeni, tehát mindenféleképpen figyelembe kell vennünk a termálvíz-hasznosításon 
túlmenően más fenntarthatósági aspektusokat is, amikor erről a kérdésről beszélünk.  

Ami pedig a 2015-ös felkészülést illeti, azt gondolom, az előbb elmondott alternatív 
lehetőségek megvizsgálása, illetve természetesen a másik oldalon a gazdálkodók mind 
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támogatási, mind pedig esetleg más típusú energiahasznosítási lehetőségeinek a támogatása 
szükséges. Kétségtelenül így lesz komplex az egész, és így fog működőképessé válni a 
következő időszakban.  

Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e további kérdés, észrevétel. 
(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor a T/7672. számon megismerhető törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságáról kell határoznunk. Kérem a bizottság tagjai közül azokat, akik 
támogatják a törvényjavaslatot általános vitára, ezt jelezzék. (Szavazás.) 16 igen szavazat. Ki 
van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag általános 
vitára alkalmasnak találja.  

Előadót kell állítanunk. Szerdán várható a törvényjavaslat vitája a plenáris ülésen. 
(Dr. Nagy Andor: Mikor lesz?) Pontosan nem tudom fejből. A jelenleg ismerhető napirend 
alapján nincs még pontos időpont. (Dr. Nagy Andor: Fejér Andor elvállalja.) Tehát Fejér 
Andor képviselő úr fogja ismertetni a törvény vitájában a bizottság álláspontját.  

Köszönöm, és egyben megköszönöm helyettes államtitkár úrnak és munkatársainak, 
hogy segítették a bizottság munkáját, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, további jó munkát 
kívánok. 

Egyebek 

Végül az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatom a bizottságot, hogy holnap 
10 órától a bizottság energiaügyi albizottsága együttes albizottsági ülést tart a mezőgazdasági 
és a gazdasági bizottság energiaügyi albizottságaival. Ennek témája az algatermesztés-alapú 
megújulóenergia-termelés, biogáztermelés kérdése egy magyar fejlesztés alapján.  

A bizottság szervezésében június 28-án – ismételten jelzem – zöldgazdaság-
konferenciát tartunk a Parlamentben, és a jövő héten elindul a 2013. évi költségvetés vitája a 
plenáris ülésen, ennek a bizottsági szakasza a jövő héten elkezdődik, tehát majd a napirendtől 
függően hétfőn vagy kedden egy kiterjedtebb bizottsági ülést fogunk tartani, hogy a 
költségvetés bizottság hatáskörébe tartozó részeit meg tudjuk tárgyalni. 

Köszönöm a bizottság tagjainak a jelenlétet és a munkát, további szép napot kívánok, 
az ülést ezennel lezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 31 perc)  

  

Jávor Benedek  
a bizottság elnöke 

 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


