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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, tisztelt képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy köszöntsem önöket a mai 
bizottsági ülésünkön.  

Tájékoztatom önöket, hogy Turi-Kovács Béla képviselő urat Vincze László képviselő 
úr, Aradszki András képviselő úr Sebestyén László képviselő urat helyettesíti, Nagy Andor 
alelnök úr Koncz Ferenc képviselő urat, Bácskai János képviselőtársunk Kővári János 
képviselő urat helyettesíti.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 
A mai bizottsági ülésünknek kettő napirendi pontja van, az 1. a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, kapcsolódó módosító 
javaslat megvitatása, 2. napirendi pontként Egyebek. Kérdezem, hogy elfogadható-e így a 
napirendi ajánlás. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi ajánlást. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10516. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

A mai ülésünkön köszöntöm Tarpataki Tamás főosztályvezető urat és Bittsánszky 
Márton osztályvezető urakat, illetőleg Pál Béla képviselőtársunkat, akinek boldog névnapot 
kívánok és Turi-Kovács Béla alelnök úrnak is a távollétében a mai Béla-napon. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A kiegészítő ajánlás 1. pontjában, ahogy jeleztem, Pál Béla 
és Gőgös Zoltán képviselők módosítást javasolnak. Kérdezem a kormányt, illetve legelőször a 
képviselő urat, hogy kívánja-e indokolni a módosító javaslatát. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Néhány gondolatot nagyon röviden hadd 

tegyek, hiszen a módosító indítvány tartalma, azt gondolom, hogy mindenki számára ismert. 
Először is köszönöm a névnapi jókívánságokat, indokoláson kívül. 
A második, amit szeretnék mondani, hogy bár tegnap este lezajlott a részletes vita, és 

abból világosan látható volt, hogy a kormány egyetlenegy módosító javaslatot sem támogat, 
érkezzen ez éppen Turi-Kovács Béla úr részéről, vagy éppen más ellenzéki, kormánypárti 
képviselő részéről, amely módosító indítványoknak tulajdonképpen mindegyiknek egy volt a 
célja, illetve egy irányba mutatott abban a tekintetben, hogy a törvénymódosítás szövegéhez 
képest legyen egy olyan rugalmasabb és pontos szabályozás, amely lehetőséget teremt arra, 
hogy a termálvíz-, gyógyvízkincsünket hosszú távon is megőrizzük, lehetőséget teremt arra, 
hogy a gazdák ezt a termálvizet felhasználhassák, és megnyugtató módon kezeli ezt a 
helyzetet. Azért mondom, hogy megnyugtató módon, mert tulajdonképpen semmi sürgető 
elem nem volt abban, hogy beterjesztette a módosítást a kormány, hiszen 2015. június 30-ig 
halasztást kaptak a gazdák az alól, hogy bármilyen módon visszatáplálási, visszasajtolási 
kötelezettség terhelje őket.  

Így tehát azt nehezményeztük a részletes és az általános vita során is, hogy a 
kormánynak lett volna lehetősége arra, hogy a geotermikus és a termálenergiát képviselő, a 
gyógyturizmust képviselő szakmával egy széles körű egyeztetést folytasson, és ennek alapján 
egy megnyugtató módosítás kerüljön a parlament elé, de a módosító indítványoknak a 
pártpolitikai hovatartozás nélkül érkező száma is jelezte, hogy ez nem mindenben pontosan 
sikerült. 

Ezzel a kapcsolódó módosító indítvánnyal, amelyet most benyújtottunk, amelyet 
szintén nem csak az ellenzéki bázisra alapozva, sőt elsősorban a szakmai bázisra alapozva, a 
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Magyar Termálenergia Társaság véleményére alapozva nyújtottuk be, egy olyan rugalmas 
szabályozást kínál egy nagyon rövid pontosítással, amely arra vonatkozik, hogy a kizárólag 
energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz visszatáplálásának szükségességét és 
részarányát a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv határozza meg a fenntarthatóság 
mérlegelésével. Én azt gondolom, hogy ennél rugalmasabb szabályozás a világon nincs, mert 
ebben benne van természetesen az, hogy ezt területenként, helyenként, termálvizenként kell 
mérlegelni; lehetőséget ad a mérlegelésre, de nem szabadítja fel korlátlanul a visszatáplálási, 
visszasajtolási kötelezettséget. 

Még egyet hadd mondjak indokolásképpen. Korábban is nagy vihart vert fel mindig ez 
a kérdés, hiszen volt, amikor Sólyom László volt köztársasági elnök úr avatkozott közbe 
azért, hogy a felszíni és a felszín alatti növény-, állatvilág vagy éppen a felszíni vizek 
minőségének, tisztaságának a megőrzésére sor kerüljön. Most ő nyilván ebbe nem tud 
beavatkozni, de azt gondolom, hogy mindenkit, aki azt támogatja, hogy a rendelkezésre álló 
szabad vízkészletek felhasználása az országon belüli földtani eltérések miatt egy rugalmas 
törvényi szabályozást igényel, arra kérek, hogy támogassa ezt a módosítást. Semmi 
különleges dolgot nem tartalmaz, ennek a rugalmas törvényi szabályozásnak a feltételeit 
teremti meg. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e 

bárki szólni. (Nincs jelzés.) Nem. A tárca álláspontját kérném szépen, illetőleg kormányzati 
álláspontot, amennyiben van. 

 
TARPATAKI TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

asszony. Akkor hátulról kezdeném. Tehát tárcaálláspontunk van, kormányzati álláspontunk 
nincs, mivel a benyújtott kapcsolódó módosító javaslat benyújtása óta kormányülés nem volt, 
így előterjeszteni nem tudtuk a kormány elé. Tehát tárcaálláspontot tudok képviselni. 

A törvénymódosítás alapvető szándéka az volt, hogy megváltoztassa azt a gyakorlatot, 
amely a visszatáplálási kötelezettséget horizontálisan és mérlegelés nélkül előírja, tekintet 
nélkül a terület adottságaira. A kitermelés korlátozásának véleményünk szerint továbbra is a 
leghatékonyabb módja a létesítési engedély kiadása. Ha aggályos a kitermelés, akkor nem kell 
létesítési engedélyt kiadni. A visszatáplálás a lehetséges elvezetési módoknak csak az egyike, 
amely adott körülmények között jó lehet, más körülmények között viszont nem jó. Éppen 
ezért nem a visszatáplálásra koncentrál a módosítási javaslat, hanem az engedélykiadásra. 
Tehát a cél az, hogy egy horizontálisan előírt kötelezettség helyébe egy esetenkénti vizsgálat 
lépjen. 

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996-os kormányrendelet 5. §-a pontosan előírja, hogy mi a hatóság feladata, és nem 
kíván a törvényalkotó beavatkozni a hatóság feladatába és jogkörébe, amely így szól. „Az 
eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben 
rendelkezni kell…”, és felsorolja, létesítési engedély csak akkor adható, ha ezzel egyidejűleg 
az előírásoknak megfelelő elhelyezésről is gondoskodtak, illetve az erre vonatkozó műszaki 
megoldás a kérelem és a kiadott létesítési engedély részét képezi. Semmi újat nem mondunk 
tehát azzal, hogy kérelemre lehet visszasajtolni, és ez összhangban van a víz keretirányelvvel 
is.  

Úgyhogy tisztelettel köszönjük a kiegészítő módosító javaslatot, de a tárca kitart az 
eredeti javaslata mellett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca nem támogatja a képviselő úr indítványát. 

Képviselő úr kért ismét szót. 
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PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azért kérek szót, mert először is azt 
gondolom, hogy azt ki kell jelenteni, és ez tény, hogy nincs összhangban ez a javaslat a 
Vidékfejlesztési Minisztérium által társadalmi véleményezésre bocsátott nemzeti vízstratégia 
céljainak megvalósításával, amely úgy szól, hogy „a fenntartható erőforrás-gazdálkodással 
összhangban az új kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordítani a 
geotermikus energiát hordozó felszín alatti vízkészleteink egyensúlyi állapotának 
megőrzésére, amely alapvetően csak hőhasznosítást követően a visszasajtolást teszi 
szükségessé.” Ez a nemzeti vízstratégia, tehát ezzel nincs összhangban. 

A másik, persze nincs a gyógy- és egészségturisztikai stratégiával sem összhangban, de 
ez a kisebbik baj. 

A nagyobbik az, hogy én elfogadnám egyébként osztályvezető úr érvelését, csak a 
törvény jelenlegi módosítása, amelyet beterjesztettek, úgy szól, az első mondat kitűnő, mert 
az úgy van, hogy az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni 
a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési használatot – messze egyetértünk –, de utána úgy 
folytatódik, hogy kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz visszatáplálására 
kérelemre a vízügyi hatósági feladatot ellátó szerv ad engedélyt. Ez azt jelenti, hogy 
elmondjam, hogy nem áll érdekében senkinek ezt a kérelmet benyújtani, aki egyébként 
egyszerűbbnek tartja azt, ha elengedi ezt a vizet utána, amely környezetszennyező, mert benne 
van az, hogy kérelemre. Nem lenne semmi baj azzal, hogyha nem kérelemre, hanem lenne 
arra lehetőség, hogy a hatóság mérlegeljen, de hát egyik gazda sem fog magának 
pluszfeladatot okozni azáltal, hogy majd ő kérelmet nyújt be, amit elbírálnak, amiért fizetnie 
kell. Tehát itt a „kérelemre” szócskával van a baj. Ha ez egy minden esetben történő 
mérlegelés, akkor semmi gond nem lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak tájékoztatásul mondom, hogy azt 

hiszem, eddig két alkalommal tárgyaltuk, és ugyanezek a problémák kerültek napirendre. 
Nagy Andor alelnök urat illeti a szó. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Pont emiatt kértem szót, mert Pál Bélának nem volt 

alkalma az előző kettő bizottsági ülésen részt venni természetesen, hiszen nem is tagja a 
bizottságnak, tehát ezt nem szemrehányásképpen mondom, félre ne értse, hanem egyszerűen 
így volt. Nincs egyetértés köztünk sem, kormánypárti képviselők. Az elmúlt ülésen is 
jeleztem, hogy Turi-Kovács Béla módosítóját mi bent tartottuk a rendszerben, mert mikor 
szóbeli kiegészítésként meghalljuk a tárca álláspontját, akkor igazat adunk neki, de a 
törvényszövegből meg nem feltétlenül következik valamennyiünk számára az, amit a tárca 
szeretne elérni. 

Csak azt szeretném mondani, hogy valamennyien megkaptuk ezt a Víz-hang – Nyílt 
levél a Magyar Országgyűlés tagjaihoz című írást, abból idéztél, ha jól sejtem (Pál Béla: 
Igen.), amit különböző szervezetek, amelyek szakmailag aggódnak a törvénymódosítás miatt, 
juttattak el valamennyi országgyűlési képviselőhöz. 

Én azt szeretném kérni, hogy várjuk meg, hogy a Mezőgazdasági bizottság… 
(Közbeszólás.) Megvolt? Akkor viszont mindjárt ki is használom a lehetőséget, hogy 
megtudjam, milyen módosítót fogalmazhattak ők meg, mert ez engem is váratlanul ért. A mai 
frakcióelnökségi ülésünkön egyébként jeleztem, hogy a Fenntartható fejlődés bizottságában a 
kormánypárti képviselők bent tartottak egy módosító indítványt. Tehát végszavazás nincs 
még, a dolog nem dőlt el, mert valahol érezzük azt, hogy lehet, hogy van egy félreértés 
köztünk, de nem sikerült teljes mértékben ezt tisztázni. Kicsit megyünk tovább, aztán majd 
remélhetőleg kialakul egy valamennyiünk számára megnyugtató álláspont. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Közben megérkezett a Mezőgazdasági 
bizottság által benyújtott bizottsági módosító javaslat is. Zárjuk le először a Pál Béla 
képviselő úr, illetőleg a Gőgös Zoltán képviselő úr által benyújtott javaslat vitáját. Tehát 
visszatérek arra, hogy a tárca nem támogatja ezt a módosító indítványt. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem szavazattal a bizottság nem támogatta a módosító indítványt. Köszönöm 
szépen, képviselő úr. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt javasolom, hogy akkor térjünk ki még a Mezőgazdasági 
bizottság által benyújtott indítványra. Két perc türelmet kérek, rögtön lefénymásolják, ki 
fogjuk osztani, és utána, képviselőtársaim, folytatnánk az ülésünket, és akkor a 
vízgazdálkodásról szóló módosító javaslatok kérdéskörét le is zárnánk. Köszönöm. 

Addig használjuk ki az időt, és megkérdezem Andréka Tamás főosztályvezető urat, 
hogy kívánja-e esetleg indokolni, és ha tájékoztatást adna, hiszen ön éppen a Mezőgazdasági 
bizottság üléséről érkezett. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. Köszönöm szépen, 

elnök asszony. A módosító javaslat tartalma szerint elhagyja a törvényjavaslat azon 
rendelkezését, ami arról szól, hogy a vízügyi hatóság kérelemre engedélyezi a visszatáplálást. 
Ehelyett egy új paragrafust illeszt a szövegbe, amely arról rendelkezik, szó szerint felolvasom, 
hogy „termálvíz kizárólag energiahasznosítás céljából történő kitermelésére vonatkozó 
létesítési engedélyben az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 
feltételek szerint rendelkezni kell a kitermelt víz elhelyezésének módjáról”.  

Tehát ennek a rendelkezésnek a lényege az, hogy már a kút létesítésekor rendelkezni 
kell arról, hogy milyen módon kell a vizet elhelyezni, aminek az egyik módja a visszatáplálás. 
Ez azért is egy előremutató változtatás, hiszen így a gazdálkodó már az eljárás legelején 
szembesül azzal, hogy neki milyen további kötelezettségei keletkeznek. Nem arról van szó, 
hogy elvégzi a beruházást, jelentős költségeket okoz ez számára, majd utána derül ki, hogy 
még további költségek merülnének föl, hiszen neki adott esetben egy visszatáplálást végző 
létesítményt is építenie kell. Tehát ez már rögtön a folyamat elején tisztázza azt a helyzetet, 
hogy az adott kút vonatkozásában kell-e visszatáplálni, illetve ha kell, akkor milyen módon, 
illetve a vizet milyen módon kell elhelyezni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Andor alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Ugyan nincs még itt a papír, de én hadd kérdezzem 

meg, hogy ezt a tárca támogatta-e a bizottsági ülésen. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogathatónak tartjuk, 

igen. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Mert így látatlanban megnyugtatóbb sokkal. 

Gyakorlatilag az van leírva, amiről önök szóban beszéltek korábban is, hogy majd a 
rendeletek ezt szabályozzák, de én azt gondolom, hogy ha ez törvényi szinten így megjelenik, 
akkor ezt így lehet támogatni. Ez egy jó fejlemény a mai napra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem közben képviselőtársaimat, hogy van-e esetleg 

egyéb kérdés, vélemény, javaslat. (Nincs jelzés.) Akkor ezek szerint a tárca támogatja. 
Megvárjuk azért, amíg kiosztják. Alelnök úrnak van egy indítványa, hogy szavazzunk így, a 
főosztályvezető úr által elmondottak alapján, de megvárjuk a szöveget. (Rövid szünet.)  
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Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A most kiosztásra került bizottsági 
módosító javaslat kerül majd benyújtásra, és ahogy főosztályvezető úr tájékoztatott 
bennünket, ezt a tárca támogatja. Így kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 
támogatja ezt a bizottsági módosító indítványt. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta a Mezőgazdasági bizottság bizottsági módosító javaslatát.  

Köszönöm. Ezzel az 1. napirendi pontunkat lezárom.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy Egyebekben van-e bármi. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
kívánok további szép hetet, és jövő hétfőn fél 10-kor találkozunk. (Jelzésre:) Bocsánat, Nagy 
Andor alelnök úr jelezte, hogy van Egyebek. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Technikai dolgokról fogunk beszélni, tehát nyugodtan 

távozhatnak. Köszönjük szépen. 
A bizottsági ülések helyszíne és időpontja miatt kértem szót. A felújítási munkálatok 

miatt a Fidesz-KDNP közös frakcióülései ezen túl mindig a Parlamentben lesznek 10 órától 
hétfőnként. Ezért szeretném azt javasolni, hogy helyezzük át egészen március 15-ig a 
bizottsági üléseket ide a Parlamentbe, amíg a Parlament elkészül és az új rend kialakul. Ez 
lenne az egyik javaslatom. 

A másik meg, hogy fölvetném, hogy a fél 10-es időpontot tartsuk-e, vagy esetleg egy 
fél 12-es időpontot vezessünk be. Itt vannak mellette szóló, ellene szóló érvek is. A fő érvem, 
hogy ne nagyon változtassunk a fél 10-en, de azért hozom szóba, mert néhány 
képviselőtársunk fél 10-re nem tud itt lenni fizikailag, aki messziről jön. Tehát eddig a 
bizottsági ülések így mentek, határozatképességet tudtunk biztosítani. Tehát én elsősorban a 
fél 10 mellett kardoskodnék, de úgy tartom korrektnek, hogy azoknak az érdeke miatt, akik 
ezt szóvá tették, azért ezt fölvetem. A fél 12-ben van kockázat, mert nem mindig érnek véget 
a frakcióülések fél 12-re, illetve van, aki más bizottságnak is a tagja, és a más bizottságok is 
hétfői napokon ülnek. A fél 10 tudomásom szerint más bizottsági ülésen való részvételt nem 
akadályoz, a fél 12 meg akadályozhat. Tehát itt tartunk. 

Összefoglalva: legyen új helyszín a Parlament, és maradjon a fél 10, annak ellenére, 
hogy néhányan szerették volna a fél 12-t bevezetni. Ezt akartam itt a mai napon itt 
szóbahozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, maximálisan méltányolható alelnök úr 

indítványa. Egyetlenegy szűk keresztmetszet van, képviselőtársaim, hogy tudunk-e mondjuk 
fél 10-re vagy fél 12-re helyet kapni. Én ma azt látom, hogy fél 10-re inkább fogunk tudni 
helyet kapni itt a Parlament épületében. Én mindenesetre ebben egyeztetni fogok az 
illetékesekkel, és akkor igyekszünk már a jövő hétfői ülést itt tartani, és akkor a hely 
biztosításának függvényében térjünk vissza az időpontra. 

Köszönöm szépen. Akkor további szép hetet! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 55 perc)  
 

  

Dr. Szili Katalin  
a bizottság elnöke 
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