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Napirendi javaslat  
 

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10516. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke és  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke   
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bányai Gábor (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) megérkezéséig Kővári Jánosnak (Fidesz) 
Sebestyén László (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Jávor Benedek (független) dr. Szili Katalinnak (független)  
Dr. Oláh Lajos (független) Szabó Imrének (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Szabó Marcell, az alapvető jogok biztosának helyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az alelnök urakat, 
képviselőtársaimat a mai bizottsági ülésünkön, amelynek van egy különlegessége is, 
hiszen ma éppen a Föld napja van, így azt gondolom, stílusos is, hogy mi magunk is 
nemcsak az ülésünkkel, hanem a témáinkkal is kifejezzük azt, amit a Fenntartható 
fejlődés bizottsága részéről és számára is jelent.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Bejelentem, hogy a mai bizottsági ülésünkön Nagy 
Andor alelnök úr Aradszki András képviselő urat helyettesíti, Bányai Gábor 
képviselőtársunkat Vincze László képviselő úr helyettesíti, Cseresnyés Péter 
képviselő urat Bácskai János képviselő úr helyettesíti, Sebestyén László képviselő 
urat Bartos Mónika képviselő asszony helyettesíti, Oláh Lajos képviselő urat Szabó 
Imre képviselő úr helyettesíti, Turi-Kovács Béla alelnök úr Koncz Ferenc képviselő 
urat helyettesíti, és akkor még egyet be kell jelentsek: én viszont Jávor Benedek 
független képviselőtársunkat helyettesítem.  

Tisztelt Bizottság! A mai ülésünknek összesen két napirendi pontja van: az 
első a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, a módosító javaslatok megvitatása. Arról tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy ma reggel érkezett egy kapcsolódó módosító indítvány, így 
várhatóan holnap, szerintem olyan fél tíz-háromnegyed tíz körül kellene még egy 
ülést tartanunk, amelyen a kapcsolódó módosító indítványt meg kell tárgyalni, vagy 
pedig még ma délután… (Az elnök Hatvani Szabolccsal egyeztet.) Igen, este lesz, és 
ma estig lehet még benyújtani kapcsolódó módosítót, így várhatóan legközelebb 
holnap reggel kell egy nagyon rövid ülést tartanunk. A második napirendi pontunk 
pedig az egyebek. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e így a 
napirendi ajánlást. Kérem, szavazzanak. (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy 
egyhangúlag támogatta a bizottság a napirendi ajánlást.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
T/10516. törvényjavaslat 

Így rátérünk az első napirendi pontunkra, amelynek kapcsán köszöntöm 
Feldman Zsolt helyettes államtitkár urat és Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes 
urat. Ezen kívül köszöntöm Szabó Marcell alapjogibiztos-helyettes urat, aki azt kérte, 
hogy a mai bizottsági ülésünkön a módosító indítványok megtárgyalása előtt öt 
percben szót kaphasson. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az országgyűlési 
törvény 40. § (2) bekezdése értelmében, amelyben egyébként az alapvető jogok 
biztosa is fel van sorolva, mint aki tanácskozási joggal részt vesz a bizottsági ülésen, 
a napirendi pontok megtárgyalásán, így természetesen szót adunk, és azt hiszem, 
képviselőtársaim egyetértését is bírom abban, hogy akkor először az alapjogibiztos-
helyettes úr kapjon szót. Öné a szó.  

 

Dr. Szabó Marcell, az alapvető jogok biztosa helyettesének hozzászólása 
DR. SZABÓ MARCELL, az alapvető jogok biztosának helyettese: Elnök 

Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt gondolom, hogy az 
együttműködő alkotmányosságnak egy nagyszerű intézménye az a lehetőség, amely 
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konzultációra biztosít lehetőséget az országgyűlési bizottságokban. A megjelenésem 
célja az, hogy néhány fontos gondolatra felhívjam a figyelmet a vízgazdálkodási 
törvény módosítása kapcsán. Az egyik az, hogy nagyszerű rendelkezés új 
alaptörvényünk P) cikke, amely, mint tudjuk, a zöldmozgalmak kezdeményezésére 
került bele az alkotmányba, az alaptörvénybe, nevezetesen konkrétan a Duna Charta 
terjesztette elő a vízbázisok mint a nemzet közös örökségének alkotmányos védelmét, 
tehát a nemzet közös öröksége koncepció arra kötelez bennünket, hogy a vízbázisaink 
védelmét a jövő nemzedékek részére megpróbáljuk változatlan formában megőrizni.  

Az Országgyűlés a jövő nemzedékek védelméért felelős biztoshelyettes 
kötelességévé tette elsősorban, hogy a jövő nemzedékkel kapcsolatos gondokra, 
problémákra felhívja a figyelmet, és elsősorban a nemzet közös örökségének 
megóvása az, amire tulajdonképpen a legfontosabb alkotmányos kötelezettségünk 
van, így tehát a víz, a talaj, a biológiai sokféleség különleges alkotmányos védelmet 
érdemel, és ebben a tekintetben az ombudsmani hivatalnak a jogszabályokkal 
kapcsolatban véleményezési joga is van a 2011. évi CXI. törvény 2. cikkének (2) 
bekezdése alapján, amellyel azonban számtalan esetben nem tudunk élni az 
előterjesztés megküldése hiányában, ahogy a jelen előterjesztés esetében is történt. Az 
első megjegyzésünk tehát az, hogy az együttműködő alkotmányosság talaján állunk, 
de abban a helyzetben, amikor nem áll módunkban a jogszabályok időben történő 
tanulmányozása alapján meggondolt javaslatot tenni, ez komoly nehézséget és 
problémát okozhat.  

A második – és ez szintén az alaptörvényből következik –, hogy az olyan 
esetekben, amikor a vízről, a felszíni és a felszín alatti vizekről szól egy jogszabály, 
akkor álláspontunk szerint részletes előtanulmány elkészítésére van szükség. 
Szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy a Magyar Hidrológiai Társaságnak, a 
Nemzetközi Hidrogeológiai Szövetség Magyarországi Tagozatának, a Magyar 
Termálenergia Társaságnak, a Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszternek, a 
Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítványnak, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem általános és alkalmazott földtani tanszékének, a Miskolci 
Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetének, a Szegedi Tudományegyetem 
ásványtani, geokémiai és kőzettani tanszékének, valamint a Debreceni Egyetem 
ásvány- és földtani tanszékének, tehát 8 kiemelkedő tudományos intézetnek az volt az 
álláspontja, hogy az országgyűlési törvényjavaslat alkalmatlan annak a célnak a 
megoldására, amelyre az irányul. Biztos vagyok benne, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium készített olyan tanulmányt, amely ezeket az aggályokat felülírja, 
úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ennek a megismerésére mód van.  

Harmadszor pedig azt szeretném megfogalmazni, hogy a magyar kormány a 
víz keretirányelv végrehajtására kibocsátotta Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervét, amelyet a 1042/2012. kormányhatározat fogadott el, amelynek mindössze 
három megállapítására szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy az Alföldön 
jelentős süllyedési trend van a termálvíz-kitermelő kutak vonatkozásában, ezt mondja 
a jelentés 28. oldala, amely a kormány által elfogadott kormányhatározattal kodifikált 
vagy jogi formába öntött dokumentum. A másik, hogy a termálvizeknek a 
folyamvizekbe, felszíni vizekbe való bocsátása károsítja és átalakítja az 
ökoszisztémát, ezt szintén a magyar kormány által 2012-ben, a 1042/2012. 
kormányhatározattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza. Végezetül 
szintén a kormánynak a tudományos háttér alapján arra a megállapításra kellett jutnia, 
hogy a VKI, tehát a víz keretirányelv végrehajtása szempontjából jelentős 
vízgazdálkodási problémának számítanak azon vízi környezetet érintő hatások és 
termelések, amelyek a környezeti célkitűzések elérését veszélyeztetik, és ebben a 
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tekintetben az Alföld részén észlelt folyamatos vízszintsüllyedés, amely a 
termálvizekben mérhető, túltermelésre utal, és a víz keretirányelvvel összefüggésben 
ennek az egyensúlynak a fenntartása európai jogi kötelezettség is.  

Arról értesültem, hogy – ahogy az elnök asszony is bejelentette – módosító 
javaslatok születtek az eredeti jogszabállyal kapcsolatban, bízom benne, hogy ezek a 
módosító indítványok kielégítik majd azokat a követelményeket, amelyeket a 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv előírt, de alapvetően a vízgyűjtő-gazdálkodási terv ezen 
megállapításaira való reflektáció nélkül, hogy ezek továbbra is igazak vagy nem, nem 
lenne szabad továbbmenni, ennek pedig tudományos háttérrel kellene megállapítást 
nyernie.  

Erre szeretném felhívni a figyelmet, és bízom benne, hogy a jogszabály-
módosítás lehetővé teszi azokat az előrelépéseket, amelyek alkalmassá teszik a 
jogszabályt arra, hogy a termálvizeinket a jövő nemzedékek számára változatlan 
formában megőrizzük, ami nemcsak erkölcsi, de alkotmányos kötelezettségünk is. 
Köszönöm szépen.  

 

Módosító javaslatok megvitatása 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom az alapjogibiztos-helyettes urat 

arról, hogy az elmúlt alkalommal, amikor az általános vitára való alkalmasságról és a 
tárgysorozatba-vételről döntöttünk, akkor elég élénk vita alakult ki a bizottságban 
ezekben a kérdésekben, és a VÍZ-HANG címmel a nyolc szervezet által aláírt 
dokumentumot valamennyi képviselőtársunkhoz, akivel a bizottságban együtt 
dolgozunk, eljuttattuk. Én az ön által elmondottakat megköszönöm, azt nem fogom 
most vitára bocsátani, mert az, nyilván az előző vitát is és a hozzánk is megküldött 
javaslatokat figyelembe véve, azt gondolom, minden képviselőtársamat 
megfontolásra készteti akkor, amikor a módosító indítványokról dönteni fogunk.  

Így, tisztelt képviselőtársaim, áttérünk az ajánlás egyes pontjainak a 
megvitatására. 

Az 1. ajánlási pontban dr. Szél Bernadett és Lengyel Szilvia nyújtott be 
módosító indítványt a törvényjavaslat 1. §-ához. Kérdezem a kormány véleményét, a 
kormány támogatja-e.  

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány tehát nem támogatja. Kérdezem önöket, 

képviselőtársaim, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Köszönöm. A bizottság nem támogatta a javaslatot.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Gőgös Zoltán, Szabó Imre, Pál Béla és Józsa István 
képviselők ugyancsak az 1. § módosítását indítványozzák a 2. ajánlási pontban. Mi a 
kormány véleménye? 

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja… (Szabó Imre: Szólni szeretnék.) 

Szabó Imre alelnök úr kért szót.  
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SZABÓ IMRE (MSZP): A „nem támogatják”-nak az indoklására ha szabadna 
sort keríteni, miután az ombudsman úr által elmondottak és a múltkori vitában 
általam elmondottak nagymértékben szinkronban vannak egymással. Itt jegyzem 
meg, hogy hála isten annak idején sikerült megteremteni a teljes konszenzust abban, 
hogy az ombudsmani intézmény létrejöjjön, mert láthatjuk mindannyian, hogy ennek 
van haszna. Ha indokolná a nem támogatás okát! 

 
ELNÖK: A helyettes államtitkár urat illeti a szó. Államtitkár úr! 
 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen 

a szót. Akkor ennek kapcsán, ha a képviselő úr indoklást kért, egyrészt szeretném 
megköszönni mindazt, amit az előbb itt meghallgathattunk, és szeretném jelezni, 
hogy a kormányzat tisztában van az alaptörvény által előírtakkal. Ahogy azt az előző 
bizottsági ülésen kollégáim is elmondták, itt is szeretném feleleveníteni azt a 
mögöttes érvrendszert, amely azt igazolja, hogy az eredetileg benyújtott 
törvénymódosító javaslat összhangban van az alaptörvénnyel, összhangban van 
valamennyi vízgazdálkodással összefüggő alapelvvel. Ennek a lényege pedig az, 
hogy a víz keretirányelv azt tiltja, hogy a felszín alatti vízbe szennyező anyagot 
juttassunk vissza. Maga a visszasajtolás mint intézmény önmagában nem egy elvárt 
vagy egyedüli üdvözítő megoldás, az egy opcionálisan választható megoldás. Ez azt 
jelenti, hogy Magyarországnak és a vízügyi hatóságnak joga és lehetősége van, hogy 
a kitermelt víz hasznosításának módjáról a legjobb szakmai tudása és a vonatkozó 
alacsonyabb szintű jogszabályi környezet alapján a szükséges döntést meghozza.  

A félreértés ugyanis abban lehet és abban van, hogy magának a vízbázisnak a 
védelmét nem önmagában a visszasajtolás ténye vagy annak megléte vagy nem 
megléte támasztja meg, hanem magának a víznek a kitermelése és annak a 
kitermelésével összefüggő hatósági eljárás az, amely lényegében már az alapoknál 
eldönti, hogy az adott vízbázis, az adott víztest védelme érdekében melyek azok a 
vízhasznosítási formák és megoldások, amelyeket ő engedélyez az adott felhasználó 
számára. Ilyen értelemben én arra hívnám fel a tisztelt jelenlévők figyelmét, hogy a 
felszín alatti vizek védelmét nem ez a kicsit már-már misztikusan kezelt 
visszatáplálás biztosítja önmagában, hanem már maguk a vízkitermeléssel összefüggő 
hatósági eljárások biztosítják egy korábbi szakaszban ezt a szükséges védelmet a 
hazai vízbázisok védelme érdekében, éppen ezért ennél a javaslatnál mind a 
környezeti, mind a fenntarthatósági elvek, a környezetvédelem jogszabályi 
védelmének elvei, továbbra is garantáltak.  

Ilyen értelemben nem célszerű, és nem tartjuk ésszerűnek ezekben a módosító 
javaslatokban – és most általánosságban beszélnék – annak a logikának a 
megfordítását, amely a termálvíz-visszasajtolási kötelezettség általános előírásának 
törlését jelenti, hiszen ez önmagában nem jelenti azt, hogy a felszín alatti vizek 
védelme sérülne. Ez a benyújtott törvénymódosító javaslat az elérhető legjobb 
technológiák közüli választás előírásának a lehetőségét biztosítja a vízügyi hatóság 
részére. Kérem tehát, hogy amikor erről a törvényjavaslatról gondolkodnak, akkor 
egy kicsit más szemüveggel nézzék meg a kormány által benyújtott javaslatot, és 
nézzék meg azokat az egyéb, meglévő eszközöket, amelyek önmagukban biztosítják 
ezeknek az elveknek az általános, illetve a víztesteknek a konkrét védelmét, és ne 
ragaszkodjunk dogmatikusan korábbi, adott esetben nem jól végiggondolt 
szabályozási megoldásokhoz. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Szabó Imre jelzésére:) Az alelnök 
úr kért ismét szót. Alelnök úr! 

 
SZABÓ IMRE (MSZP): Mindenkitől elnézést kérek, hogy fenntartom, de azt 

gondolom, hogy egy eléggé jelentős kérdéskörről van szó, és csak egy megjegyzést 
szeretnék még mondani a jegyzőkönyv kedvéért. Rendkívül sajnálatosnak tartom, 
hogy jól körülhatárolható energetikai érdekeltségek és lobbik legyűrték mind a 
természetvédelmi, mind pedig az ökológiai szempontokat, és az államigazgatás 
gyakorlatilag e tekintetben teljes egészében ennek úgymond a szolgálatába állt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Államtitkár úr! 
 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Annyiban 

szeretnék csak reagálni, hogy ha a fenntartható gazdálkodás és a fenntartható 
vízgazdálkodás elveinek összehangolásában van jó megoldás, akkor mi vállaljuk ezt a 
mezőgazdasági, kertészeti vagy más termelési lobbinak a támogatását. (Szabó Imre: 
Az rendben van.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény, javaslat? (Senki 

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, tisztelt képviselőtársaim – a tárca közölte, hogy 
a kormány nem támogatja a módosítót – kérdezem önöket, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 
támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kepli Lajos képviselőtársunk módosító indítványa 
következik az ajánlás 3. pontjában, amely szintén a törvényjavaslat 1. §-ában kívánja 
a vízgazdálkodási törvény 15. § (3) bekezdését módosítani. Kérdezem a tárcát, 
támogatja-e az indítványt.  

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az előbb 

elmondottak alapján nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Jelzésre:) Kepli Lajos képviselő urat illeti a 

szó.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az indoklást akkor az előbb 

nagyjából már meghallgattuk, de azért konkrétan erre a módosító indítványra 
mégiscsak szeretnék egy konkrét indoklást kérni, annál is inkább, mert valahol nekem 
úgy tűnik, az eredeti javaslathoz képest ez a módosító indítvány visszatolná a 
felelősséget az Országgyűlésről a vízügyi hatósági szervhez, amely nyilvánvalóan a 
kormány alá tartozik. Ha nem támogatja ezt a kormány, ezzel nyilván a felelősséget 
akarja elhárítani magáról, hogy amennyiben ennek a visszatáplálási kötelezettségnek 
a megszűnése valamiféle problémát okozna a későbbiekben, akkor a felelősséget ne 
kelljen ezért felvállalnia, hiszen lényegében nem történne semmi változás, formailag 
nem ex lege a törvény alapján szabadulna meg a kötelezettségtől, a visszasajtolási 
kötelezettségtől a vízhasználó, hanem a vízügyi feladatokat, a vízügyi hatósági 
feladatokat ellátó szerv egyedi elbírálás alapján ezt engedélyezné a részére, attól 
függően, hogy adottak-e a körülmények az adott helyszínen a visszasajtolásra vagy 
nem, de nyilvánvaló, hogy ennek a részleteit kormányrendeletben vagy alsóbb szintű 
jogszabályokban kellene kidolgozni. Én azt gondolom, hogy ez egy elég jó 
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kompromisszumos megoldás lehetne, úgyhogy várom az indoklást, hogy mégis miért 
nem támogatja a kormány.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy kérdéssel én is kiegészíteném ezt, ezért 

megkérem Nagy Andor alelnök urat, hogy addig, az egy kérdés erejéig vegye át az 
elnöklést.  

 
(Az ülés vezetését dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Átveszem az elnöklést, és megadom a szót Szili Katalinnak. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Kapcsolódva 

képviselőtársamhoz az államtitkár úrhoz az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatosan, 
hogy a vízügyi hatósági eljárás keretében – ahogy azt képviselőtársam jelezte vagy 
kérdezte – tudják-e vizsgálni a visszasajtolást, én ezt még megtoldanám azzal, hogy 
az ügyintézési határidőn belül van-e arra mód, hogy ezt a vizsgálatot lefolytassák. 
Köszönöm.  

Alelnök úr! 
 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnöklést Szili Katalinnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, államtitkár úr, öné a szó. 
 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

A korábban elmondottakhoz képest Kepli képviselő úr benyújtott módosító 
javaslatával kapcsolatban még azt emelném ki, hogy tekintettel arra, hogy a 
benyújtott törvénymódosítás a kötelező visszasajtolási kötelezettséget eleve törli, így 
lényegében maga a normaszöveg, amely benyújtásra került, egy egyébként a 
törvényjavaslat más szakaszai által eltörölt, immár együttes elfogadás esetén nem 
létező kötelezettség alól adna felmentést. Kodifikációs vagy jogtechnikai 
szempontból sem kezelhető tehát egyébként ez a benyújtott módosító javaslat.  

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy tudják-e vizsgálni, én azt gondolom, hogy 
a vízügyi hatóság képes a szükséges, a hatósági engedélyhez szükséges vizsgálatokat 
elvégezni, ez a dolga és ez a kötelezettsége.  

 
ELNÖK: Határidőn belül. 
 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): A törvényes 

határidőn belül.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Képviselőtársaim! A tárca tehát nem támogatja Kepli Lajos képviselő 

úr módosító indítványát. Kérdezem tehát képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a képviselő 
úr javaslatát.  
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Dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr módosító indítványa következik a 4. ajánlási 
pont szerint. Kérdezem a tárcát, támogatja-e az alelnök úr módosító indítványát.  

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): A korábban jelzett 

indok alapján, tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat logikáját fordítaná meg, ebben a 
formában nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. 

Engem az előterjesztő indokolása teljes mértékben meggyőzött nevezetesen arról, 
hogy a módosító indítványra szükség van. Egészen pontosan az általa elmondottak 
ugyanis pontosan azt támasztották alá nézetem szerint, hogy ahhoz, hogy az elbírálás 
a hatóságnál egyértelműen oly módon történjék, hogy ezt a lehetőséget, amelyet 
eddig általánosan használtak, és teljes egészében, azt kell mondanom, minden más 
lehetőséget kizártak a megoldásoknál, ezt a lehetőséget akkor mellőzzék, hogyha ezt 
maga az illető kéri, ez ad lehetőséget ugyanis arra, hogy az adott szituációban egy 
széles körű hatósági vizsgálat alapján jussunk el oda, hogy lehetséges-e mellőzni a 
visszasajtolást, vagy nem lehetséges. Én azt gondolom, hogy erről szól ez a módosító.  

Ami pedig Kepli képviselő úr, általam szintén jónak ítélt javaslatát illeti, azt 
azért nem szavaztam meg, mert úgy gondolom, hogy nem egyedi az elbírálás, hanem 
itt a hatóságnak általános, és azt kell mondanom, a vízjog, mind az európai, mind a 
hazai vízjog tekintetében és az általános környezetvédelmi érdekek 
figyelembevételével kell meghoznia azt a döntését, hogy ad felmentést, vagy nem ad 
felmentést.  

A magam részéről értem a kormány logikáját. A kormány azt mondja, hogy 
eddig egy rossz gyakorlat volt, akkor most úgy fordítsuk meg az egészet, hogy 
innentől kezdve gyakorlatilag kizárjuk a visszasajtolási lehetőséget, annak a kérése 
ugyanis szinte kizárt az érdekeltek részéről. Ebből következően nyilván a hatóság e 
tekintetben semmiféle kérelemhez nincs is kötve, a kérelemhez kötöttség meg az 
államigazgatási eljárásban ismereteim szerint még ma is hatályosan létezik, ebből 
következik, hogy ezt a kérelmet szerintem elő kell terjeszteni.  

Én azt kérem a bizottságtól, szíveskedjék támogatni az indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Nagy Andor alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt 

szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy a kormány nemleges válasza ellenére 
engedjük tovább Turi-Kovács Béla módosító javaslatát két ok miatt. Az egyik az, 
hogy a bizottságunkban van egyfajta gyakorlat arra nézve, hogy ha a bizottságunk 
valamilyen tagja módosító indítvánnyal él, akkor szolidaritásból azt támogatni 
szoktuk; a végszavazásnál egyébként is van lehetősége a kormánynak koordinálni. 
Jelen esetben pedig egy alelnökről van szó, és azt gondolom, hogy Turi-Kovács 
Bélának személyesen is meg mint alelnöknek is jár az a tisztelet, hogy ezt a 
támogatást mi megadjuk.  

A másik ok pedig az, amit most Szabó Marcelltől, valamint 
képviselőtársaimtól is hallottunk. Nem akarom visszaidézni az előző bizottsági 
ülésünket, de minimum félreértés van bennünk is. Bennünket a jó szándék vezérelt – 
és ezt Turi-Kovács Béla le is írta –, amikor megpróbáltunk egy módosító indítványt 
előterjeszteni, mert egy általam faramucinak nevezett megoldással él a kormány. 
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Egyébként amikor szóban elmondják, akkor én is elfogadom az érveket, de olvasva a 
szöveget, a szöveg alapján nehéz ezzel a logikával azonosulni. Egyébként teljesen 
elfogadom azt, hogy ezt a problémát a hatóságok majd az engedélyezési eljárásban 
orvosolják, csak eddig az volt a fejünkben, hogy kötelező visszasajtolás van, és a 
szövegből azt feltételeztük, hogy ezt szüntetjük meg, miközben nem erről van szó.  

Még egyszer mondom: tartsuk benn ezt a módosító indítványt, aztán majd a 
részletes vita után legfeljebb korrigálja, ha szükség van rá, a mi véleményünket a 
kormányzat. Kérem tehát képviselőtársaimat, hogy az általam elmondottak miatt 
támogassuk Turi-Kovács Béla módosító indítványát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, ez a bizottságunk részéről egy 

igazi Föld napi gesztus, alelnök úr.  
Kepli Lajos képviselő úr kért szót.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): A Turi-Kovács képviselő úr, alelnök úr által 

elmondottak alapján az az „egyedi elbírálás” egyébként valóban félreérthető. Én itt 
valóban nem arra gondoltam, hogy a kérelmező tényleg abszolút szubjektív 
szempontok alapján – például hogy Simicskának hívják-e vagy nem – fogja megkapni 
vagy elutasítani a visszasajtolási kötelezettséget, hanem hogy a visszasajtolás 
feltételei adott helyen mennyire adottak, amit nyilván alsóbb szintű jogszabályokban 
lehetne szabályozni, ez alapján adná meg vagy utasítaná el ezt a kérelmet a vízügyi 
feladatokat ellátó hatóság. Mégis, ha már itt Föld napi gesztusról van szó, tényleg 
megértem, hogy jogtechnikailag egy nem teljesen egyértelmű kifejezés ez az „egyedi 
elbírálás”, úgyhogy én most akkor itt szintén beállnék Turi-Kovács alelnök úr 
módosítója mögé, a cél a fontos, nem pedig az, hogy kinek a módosítóját fogadjuk el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván-e reagálni? 
 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Technikailag 

annyit jegyeznék meg, amit Kepli képviselő úr módosítójánál is elmondtam, hogy a 
benyújtott törvényjavaslat törli a kötelezettséget, magyarul logikailag képtelenség 
alóla felmentést adni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János képviselőtársunk kért szót.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Bár nem az én dolgom, de 

megkérdezem, hogy a kormány miért nem támogatja ezt a javaslatot. Elég egyértelmű 
volt, most elmondta az alelnök úr, hogy ezzel a lehetőséggel, amit ő megnyit, ezzel a 
lehetőséggel a többi jogszabály adta kötelezettség és lehetőség vizsgálatával tud 
dönteni a vízügyi igazgatóság. Ha tehát ön úgy látja, hogy más jogszabályok a többi 
használati módot szabályozzák, és ezért nem egyedi elbírálással alapján, hanem éppen 
a meglévő jogszabályok alapján a vízügyi hatóság képes arra, hogy döntsön – 
márpedig ön az előbb azt válaszolta, hogy időben képesek ezt eldönteni –, akkor ez a 
megoldás biztosan jó megoldás lenne, jobb megoldás lenne, mint amit a kormány 
javasolt véleményem szerint. Kérdezem, hogy ez a megoldás önök szerint miért nem 
alkalmas.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János képviselőtársunk egy részletes 

indokolást kér. Kepli Lajos képviselő úr szintén szót kért.  
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KEPLI LAJOS (Jobbik): Nem értem igazából ezt a jogtechnikai szempontú 
indoklást a kormány részéről. Van egy előterjesztés, amely azt mondja, hogy 
általános jelleggel megszüntetné ezt a visszasajtolási kötelezettséget, ehhez lett 
beadva egy módosító indítvány, amely valóban megváltoztatja az eredeti célját vagy 
értelmét ennek az eredetileg beterjesztett indítványnak, és egy más jelentést ad neki, 
mondván hogy nem automatikusan szűnik meg a visszatáplálási kötelezettség, hanem 
hatósági elbírálás alapján. Mivel az eredeti javaslatról sem, meg a módosító 
indítványról sem született egyelőre döntés, ezért én nem látok itt jogtechnikailag 
összeférhetetlen helyzetet. Én még nem vagyok végzett jogász, úgyhogy lehet, hogy 
ezt rosszul látom, de erre kérnék egy részletesebb indoklást.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Sajnálom, hogy 

ismételnem kell magam. A hatályos vízgazdálkodási törvény 15. § (3) bekezdését 
módosítja a benyújtott törvényjavaslat, és – még egyszer – az a kötelezettség, az az 
általános kötelezettség, amely alól ezek a módosítók felmentést adnának, ezzel a 
módosítóval nem kezelve el fog tűnni. Tehát még egyszer: a bent lévő 
törvénymódosító javaslat alapján megszűnik az a kötelezettség, amely alól felmentést 
adna. (Kepli Lajos: Ahhoz el kell fogadni!) 

A másik pedig – csak a kérdésre válaszolva –, hogy a hatóság pedig az 
üzemeltetés engedély kiadásánál képes nemcsak a kitermelésre, hanem a kitermelt víz 
utólagos hasznosítására vonatkozó előírásokat is előírni a felhasználó, az ügyfél 
számára. Ez teljesen logikus, ennek az eljárásrendje, mint ezeknek az üzemeltetési 
engedélyeknek a hatályos vízgazdálkodási törvényben és a vonatkozó 
kormányrendeletekben rögzített. Amennyiben itt pontosítás szükséges, azt a kormány 
meg fogja tenni ezekben a végrehajtási jogszabályokban.  

Ezek a hatósági mérlegelési szempontok tehát ezeknél az üzemeltetési, 
létesítési engedélyeknél egyébként is világosan és egyértelműen rögzítettek jelen 
pillanatban is, éppen ezért számomra nehezen értelmezhető, hogy miért próbáljuk 
meg ezt a típusú hatósági mérlegelési jogkört összekeverni – még egyszer, ahogy az 
elején elmondtam – a visszasajtolási kötelezettséggel való hatósági eljárással.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Képviselőtársaim, ha nincs több kérdés, vélemény, javaslat, akkor szavazunk. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Turi-Kovács Béla alelnök úr 
javaslatát. (Szavazás.) Egyhangú szavazással támogatta a bizottság.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérünk a következő, az 5. ajánlási pontra, 
amelyben Szél Bernadett és Lengyel Szilvia képviselők terjesztettek be javaslatot. 
Kérdezem, a kormány támogatja-e.  

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Amennyiben nincs kérdés, vélemény és 

javaslat (Senki nem jelentkezik.), kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk az 
indítványról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, 2 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 11 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
4 tartózkodás mellett nem támogatta a bizottság az indítványt.  

A 6. ajánlási pontban ugyancsak Szél Bernadett és Lengyel Szilvia módosító 
javaslata következik, amely a hatálybalépést módosítja. A kormány támogatja-e?  
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DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaim közül ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennek a napirendi pontnak a végéhez értünk.  

Egyebek 
Az egyebekben annyit, képviselőtársaim, hogy ahogy jeleztem, mivel egy 

kapcsolódó módosító indítvány már bent van, holnap 9 óra 30 perckor a Parlament 
épületében fogunk bizottsági ülést tartani, egy rövid ülésünk lesz reményeim szerint. 
Munkatársaim időben tájékoztatni fogják önöket a helyszínről.  

Tájékoztatom önöket, hogy április 29-én a fémkereskedelemről szóló 
törvényjavaslat, amely T/10748. számon került benyújtásra, kerül a bizottságunk elé.  

Arról is tájékoztatom önöket, hogy várhatóan április 29-én, az interpellációk 
után lesz a Gazdasági és informatikai bizottság Energetikai albizottságával együtt az 
együttes albizottsági ülés, amely a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetségének bemutatkozását, a távhőfejlesztési koncepciót, a biomassza-
hasznosítást tűzi napirendjére. A meghívót ki fogjuk küldeni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! 2013. április 17-én kihelyezett bizottsági ülést 
tartottunk Gemencen. Szeretném megköszönni Bányai Gábor képviselőtársunknak, a 
megye közgyűlési elnökének a meghívást. Valamennyi képviselőtársamnak 
köszönöm a részvételt, illetve a meghívottaknak is, akik, azt gondolom, alkotó módon 
járultak hozzá ahhoz, hogy ez a projekt sikeres legyen.  

Ezen kívül tájékoztatom önöket, hogy egy bizottsági határozattervezetet, 
amelyben ott megegyeztünk, a következő üléseink egyikére a bizottság elé fogunk 
terjeszteni.  

Kérdezem, hogy van-e más egyéb az egyebek napirendi pontban. Kepli Lajos 
képviselő úr kért szót.  

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Arról szeretném előzetesen tájékoztatni a tisztelt 

bizottságot, hogy várhatóan a jövő hétre össze fogom hívni az Ellenőrző albizottság 
ülését – a részletek egyeztetése még folyamatban van –, úgyhogy a meghívót az 
érintettek meg fogják majd kapni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Tisztelt Képviselőtársaim! Amennyiben egyéb nincs (Senki nem jelentkezik.), 
megköszönöm a részvételt, és kívánok önöknek szép napot és szép hetet. Holnap 
találkozunk. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 13 perc)  

  

Dr. Szili Katalin   
a bizottság elnöke 

  

Dr. Nagy Andor  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


