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Napirendi javaslat 
 

1.  Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12792. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Tájékoztató a Víz Világtalálkozó eredményeiről, szakmai tartalmáról, az eseményt 

követő feladatokról 

Tájékoztatást ad: 

Külügyminisztérium képviselője 

Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője 

 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó 

reggelt kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Mai bizottsági ülésünket megnyitom.  
Tájékoztatom önöket, hogy Bányai Gábor képviselő urat Bácskai János képviselő úr, 

Bartos Mónika képviselő asszonyt majd később helyettesíteni fogja Bencsik János képviselő 
úr, amennyiben képviselő asszonynak közben mennie kell. Koncz Ferenc képviselő urat 
Aradszki András képviselő úr, Kővári János képviselő urat Kapus Krisztián képviselő úr, 
Sebestyén László képviselő urat pedig Cseresnyés Péter képviselő úr helyettesíti. 
Mindezekkel együtt megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai bizottsági ülésünknek három napirendi pontja van. 
Az első napirendi pontunkban a T/12792. számú, az egyes adótörvények és azokkal 
összefüggő más törvények módosításáról szóló javaslat bizottságunk hatáskörébe tartozó 
módosító indítványainak a megvitatása. 

2-es napirendi pontunkban a Víz Világtalálkozó eredményeiről, szakmai tartalmáról és 
az eseményt követő feladatokról szóló tájékoztató szerepel, a harmadik napirendi pontunkban 
pedig Egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e így a napirendi javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendünket. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12792. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Így rá is térünk az első napirendi pontunkra. Köszöntöm Palotai Kinga főosztályvezető 
asszonyt és munkatársát ennél a napirendi pontunknál. Kérdezem főosztályvezető asszonyt, 
hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud-e mondani. Főosztályvezető asszony. 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm 

önt is és a bizottság tagjait. Egyelőre nincs kormánydöntés még a módosító indítványokról, 
ezért csak tárcaálláspontot tudok mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát tárcaálláspontot fogunk, tisztelt képviselőtársaim, 

hallani. Az általam jelzetteknek is megfelelően a javaslat, illetőleg az ajánlás 8-as pontjában 
Aradszki András képviselő úr terjesztett be módosító indítványt. Tájékoztatom önöket, hogy 
ez összefügg a 45-ös ajánlási ponttal. Kérdezem akkor főosztályvezető asszonyt a tárca 
álláspontjáról. 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormánydöntés hiányában 

egyelőre nem tudjuk támogatni a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Tehát nem támogatják az indítványt. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki 

az, aki támogatja képviselő úr indítványát. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta a képviselő úr indítványát. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 9-es ajánlási pontban Seszták Oszkár képviselő úr 
javaslata következik, amely összefügg a 12-es és 13-as ajánlási pontokkal. Főosztályvezető 
asszony? 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca egyelőre nem támogatja 

ezt a módosító indítványt. 
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ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja. Kérdezem, ki kíván szólni? (Jelzésre:) 
Aradszki András képviselő urat illeti a szó.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Megkérdezem a tárca képviselőjét, hogy ennek 

a bevezetésével számoltak-e az üzemanyagok minőségi biztonságával kapcsolatos 
kockázatokkal. És miért nem támogatják azt, hogy végül is ezt a kockázatot ne nyissuk ki? 

 
ELNÖK: Főosztályvezető asszony, öné a szó. 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennek a módosító indítványnak 

az a lényege, hogy törölné a törvényjavaslatból azt az intézkedést, amely megengedné a 
bioetanol benzinbe keverését a legalább 250 ezer hektoliter éves etilalkohol-gyártó kapacitású 
szeszüzemben ásványolaj-adóraktári engedély nélkül, de az ásványolaj-adóraktár számára 
előírt biztosíték nyújtása mellett. Véleményünk szerint, a tárca álláspontja szerint, ez az 
intézkedés nem jár bevételi kockázattal, mert a szeszüzem által nyújtott biztosíték és a 
gyártókapacitás kellő garanciális elemet tartalmaz. 

A törvényjavaslat szerinti módosítás tulajdonképpen a gazdálkodói terhek 
csökkentését szolgálja azzal, hogy nem kell a szeszüzemnek ásványolaj-adóraktári engedélyt 
is kiváltani, és a nagykapacitású szeszüzemben jelenleg is végezhető benzin és bioetanol 
összekeverése útján E85 előállítása.  

Tehát úgy látjuk, hogy az intézkedéssel megfelelő garanciális elemet tartalmaz e 
tekintetben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés, vélemény, javaslat? (Nincs jelzés.) 

Nincsen. Ebben az esetben szavazunk Seszták Oszkár képviselő úr módosító indítványáról. 
Tehát ahogy hallottuk, a tárca nem támogatja. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, 
támogatják-e a javaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 
Köszönöm, 12. Kérdezem, ki az, aki nem támogatja. Tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodó 
szavazat mellett megállapítom, hogy a bizottság támogatta a módosító indítványt. 

10-es ajánlási pontunkban Kovács Tibor képviselő úr módosító indítványa szerepel. 
Kérdezem főosztályvezető asszonyt. 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat mellett ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) És egy tartózkodással megállapítom, hogy a bizottság a 
módosító indítványt egyharmaddal sem támogatta. 

Következő javaslat 11-es ajánlási pontban Aradszki András képviselő úr módosító 
indítványa szerepel. Főosztályvezető asszony? 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormánydöntés hiányában a 

tárca egyelőre nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ez egy új fogalom, egyelőre nem támogatja, tehát kérem, hogy e szerint 

vegyék figyelembe. Kérdezem képviselő urat, hogy kíván-e kérdést feltenni. (Nincs jelzés.) 
Nem, köszönöm, ebben az esetben szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 
aki támogatja képviselő úr indítványát. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta Aradszki András képviselő úr indítványát. 

Köszönöm szépen, köszönöm főosztályvezető asszonynak és munkatársának a 
megjelenést. 
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Tájékoztató a Víz Világtalálkozó eredményeiről, szakmai tartalmáról és eseményt 
követő feladatokról 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a 2-es napirendi pontunkra, tájékoztató a Víz 
Világtalálkozó eredményeiről, szakmai tartalmáról és eseményt követő feladatokról. 
Kérésünkre a Külügyminisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy a Külügyminisztérium 
részéről dr. Baranyai Gábor helyettes államtitkár úr vesz részt ezen napirendi pontunk 
tárgyalásánál, illetőleg dr. Stelbaczky Tibor főosztályvezető úr. Továbbá Kovács Péter 
vízügyért felelős helyettes államtitkár úr, akiket köszöntök ennél a napirendi pontnál, és 
elöljáróban akkor államtitkár urat illeti a szó, Baranyai Gábor államtitkár urat. 

Dr. Baranyai Gábor helyettes államtitkár szóbeli tájékoztatója 
DR. BARANYAI GÁBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök 

Asszony! Tisztelt Bizottság! 
Köszönjük szépen a meghívást, már másodszor vagyunk a Fenntartható fejlődés 

bizottsága előtt, és szeretnénk beszámolni arról a rendezvényről, amelyet, úgy gondoljuk, 
hogy méltán emlegetnek mint 2013 legnagyobb szabású magyarországi diplomáciai 
eseményét.  

Néhány szót az előzményről: az előzmények közvetlenül a köztársasági elnök úrnak a 
Rio de Janeiró-i fellépéséhez kapcsolódnak, aki először magán a riói konferencián ajánlotta 
föl, hogy Magyarország szeretne aktívan részt venni abban a folyamatban, ami szigorúan a 
riói célképzéshez kapcsolódna, azoknak a fenntartható fejlődési céloknak a kidolgozásához, 
amelyről elvi döntés született Rióban. Azonban sem a célok listája, sem pedig a tartalma 
semmilyen módon ott nem került meghatározásra. Majd elnök úr ezután találkozott az ENSZ-
közgyűlésen ugyanazon év őszén az ENSZ-főtitkárral, aki egyfajta áldását adta erre a magyar 
felvetésre, és ennek tükrében kezdtük el 2012 őszén szervezni. Ez alapvetően a 
Külügyminisztérium fő felelőssége mellett, de egy erős VM-részvétellel, illetve támogatással 
valósult meg a konferencia. 

Néhány alapvetés van: egyrészt mondanék néhány dolgot a tényekről, számokról, 
hogy mik is voltak a, mondjuk így, fizikai vagy politikai dimenziói az eseménynek. A 
következő az, hogy milyen eredményeit látjuk ennek az egész rendezvénynek, illetve hogyan 
lehet ennek tükrében Magyarország nemzetközi vízügyi szerepét esetleg erősíteni. És néhány 
záró gondolat arról, hogy az ENSZ folyamatába ez várhatóan hogyan fog becsatlakozni. 

1400 fölött volt a regisztrált résztvevők száma, 104 országból jöttek el, úgyhogy szinte 
nem volt olyan régió, ahonnan nagyon sok fehér folt lett volna annak ellenére, hogy 
értelemszerűen Afrikából, főleg Fekete-Afrikából, illetve Dél-Amerikából nagyon nehéz már 
akár vízumproblémák miatt is embereket idehozni. 

Egy fontos törekvése volt a konferenciának, hogy ez minden szempontból egy 
reprezentatív konferencia legyen, ezért is ajánlott fel egyébként a magyar kormány több 
tízmillió forintot olyan résztvevők utaztatására, egyébként ez egy általános praxis az ilyen 
konferenciákon, akik maguk nem tudtak volna eljönni.  

Rengeteg tudós, civil és részben még kormányzati résztvevőt, illetve ifjúsági 
résztvevőt utaztattunk külföldről.  

Ami nagyon-nagyon megemelte úgymond a rendezvénynek a politikai szintjét vagy 
jelentőségét, hogy itt volt az ENSZ-főtitkár, illetve azoknak az ENSZ-szervezeteknek, 
szakosodott szervezeteknek a vezetői, akik valamilyen meghatározó szerepet játszanak a vizes 
kérdésekben. Ezek közül én kiemelném Irina Bokovát, aki az UNESCO főigazgatója; ez egy 
kevésbé ismert tény, hogy egyébként a legnagyobb szakosított szervezete az ENSZ-nek az 
UNESCO, illetve az UNESCO tartja fönn a legnagyobb hidrológiai programot is. Illetve az 
UNESCO-nak van egy dedikált vizes egyeteme Delftben, Kovács Péter úr is ott tanult, 
melynek egyébként magyar a rektora Szőllősi-Nagy András személyében, aki rengeteget 
segített nekünk ebben a szervezésben. 
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Aztán itt volt El Hassan bin Talal, Jordánia hercege, ő a jordán király nagybátyja, a 
korábbi trónörökös, aki az ENSZ-főtitkárnak a víz és szanitációs tanácsadó testületét vezeti 
idén először. Nekik egyébként volt néhány kapcsolódó nagyon fontos rendezvényük. Itt volt 
José Graziano da Silva, a FAO-nak, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének a 
főigazgatója. Aztán itt volt Margaret Chan, az Egészségügyi Világszervezet főnöke, Michel 
Jarraud, a Meteorológiai Világszervezetnek a főigazgatója, és még egy sor olyan ember, aki 
egyébként az ENSZ-ben meghatározó szerepet játszik. 

Nagyon fontos, hogy maga a Víz Világtalálkozó nem egy formális ENSZ-konferencia 
volt, erre korábban is tettem utalást. Igazából az ENSZ-nek a döntéshozatali rendszere olyan 
nehézkes, hogy igazi érdemi eredményeket úgymond a kerülőpályákon lehet elérni. Most mi 
egy ilyen magas szintű kerülőpályát alakítottunk ki, ahol sikerült egyébként az ENSZ-nek 
olyan kritikus tömegű vezetőit meghívni, ami egyébként a hétköznapi békekörülmények 
között szinte lehetetlen. 

Ezen kívül 30 fölötti miniszter volt jelen a különböző régióiból a világnak, talán 
említést érdemel, hogy több mint hét arab vízügyi miniszter volt jelen, tehát itt nagyon 
nyitottak voltak a magyar felvetésekre, illetve általában erre a közegre, amit mi itt 
létrehoztunk. 

Maga a konferencia az három és fél napon keresztül tartott, és ennek volt egy 
koreográfiája értelemszerűen. Egy kicsit ilyen fejnehéz nyitónap után alapvetően öt 
szekcióban különböző úgynevezett stakeholder csoportok, érdekeltségi aktorok mentén 
tárgyalta a konferencia a zárónyilatkozat tervezetét, aminek az volt az eredeti célja, és úgy 
gondoljuk, hogy ennek a célnak maximálisan eleget tett, hogy összegezze azt a tudást, illetve 
azokat a politikai elvárásokat vagy megfontolásokat, amik 2013-ban látszanak a víz kapcsán, 
és amelyek becsatornázhatók az ENSZ-nek a formális döntéshozatali folyamatába. Tehát a fő 
koreográfiája egyébként ennek a konferenciának az volt, hogy a plenáris ülés egy nyitó 
előadások, illetve panelbeszélgetések mentén, illetve a különböző fórumok, tudományos, 
gazdasági, civil és ifjúsági, úgymond rágta át ezt a szöveget. Az ekképp feldolgozott szöveget 
egy munkacsoport egységesítette, és egy konszenzuális, elfogadó záróülésen ezt jóváhagyta. 

Nagyon fontos, hogy egy csomó olyan esemény történt, ami formálisan nem 
kapcsolódott a konferenciához, vagy csak közvetve kapcsolódott, mégis ez a konferencia tette 
lehetővé, hogy itt ezek az emberek találkozzanak. 

Nagyon fontos, hogy egy kis politikai koalíció kezd kialakulni miniszteri szinten, 
fontos EU-s és nem EU-s miniszterek szintjén, hogy legyen egy önálló vízügyi célkitűzése az 
ENSZ-nek a 2015 utáni fejlesztéspolitikai keretében. Nagyon fontos, hogy itt volt a Víz 
Világfórum következő ülésének, ami Deguban lesz 2015-ben, és messze a legnagyobb vizes 
rendezvénye a világnak, ez olyan 20-tól 40 ezer fős részvétel mellett zajlik, itt volt a politikai 
programjának a bemutatása, illetve egyfajta nyitórendezvénye. Ez a dél-koreaiak részéről egy 
rendkívül intenzív politikai és üzleti érdeklődéssel párosult. A már említett ENSZ-főtitkár 
vízzel és szanitációval foglalkozó tanácsadó testülete is itt indította útjára az új programját, 
ami egyébként nagyon jelentősen alakult a budapesti nyilatkozat tervezetére. Tehát úgy 
gondoljuk, hogy igazából egyfajta ilyen osztódó szőlőfürtté dagadt a rendezvény néhány 
héttel magának az eseménynek a kezdete előtt. Ennek az lett az eredménye, hogy igazából 
minden érdekelt, úgy értelmezzük vagy úgy értékeljük, hogy elégedetten, saját maga kis 
partikuláris problémáját megvalósítva térhetett haza. 

Milyen hasznai vannak ennek az egész rendezvénynek Magyarország számára? 
Először is úgy tűnik, hogy azzal, hogy fölvállaltunk egy kicsit lehetetlennek és kockázatosnak 
tűnő politikai szerepet az ENSZ döntéshozatali folyamatában, ezért nagyon sok elismerést 
kaptunk. Maga az ENSZ-főtitkár már a jelenlétével ezt demonstrálta, de szóban is, illetve az a 
sok-sok megjelent, aki felszólalt vagy aktívan hozzájárult a rendezvényhez, ezt megtette. 

És nagyon fontos, hogy itt nemcsak a nyitóbeszédek csillogása volt érdekes, hanem a 
végeredmény is, illetve ahogy próbáltuk aktívan bevonni a résztvevőket ebbe az egész 
politikainyilatkozat-író folyamatba, ami a maga nemében kivételes, mert általában nem 
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szokták sok-sok hónappal a konferencia előtt ezeket a nyilatkozatokat közzétenni, nem 
igazából nyitják meg konzultációra, illetve az elfogadási folyamat is általában sokkal-sokkal 
kevésbé transzparens, mint amit mi próbáltunk itt megvalósítani. 

Tehát van egyfajta elismerés, hogy Magyarország a) megrendezte, b) egy 
meglehetősen kerek és konszenzuális eredményt tudott produkálni. 

Hasonlóképpen a különböző fórumok, úgy tűnik, szép sikereket értek el, a világ 
jelentős tudósait sikerült idehívni, a magyar egyetemi szektor meglehetősen ügyesen mozdult 
rá erre a lehetőségre, volt többféle bemutatkozási lehetőségük. Emellett ami talán kiemelendő, 
hogy a magyar víziparnak ez egy óriási bemutatkozási lehetőség volt. Ez nem eltitkolandó, 
hogy az elején volt egyfajta nehézség, hogy rávegyük őket, hogy nekik itt megrendelési 
lehetőségük, illetve érdekük van. És persze nem rendelkezünk számszerű tudással arról a 
megrendelésállományról, amit ők ezen három nap alatt kaptak, de úgy tűnik, hogy ez több 
száz millió dollár. Tehát hogy aki kiállított, arra gyakorlatilag… azok az igazi megrendelők. 
Tehát nem a hasonló üzleti partnerek, nem mérnökcégek találkoztak mérnökcégekkel, hanem 
magyar vállalatok tudták megmutatni, illetve tudtak találkozni azokkal a főleg fejlődő 
országbeli megrendelőkkel, ahol egyrészt sok pénz van már most is, sok pénz fog áramlani, 
illetve akiknél égető szükség van arra a típusú tudásra, illetve kapacitásra, amit azért a magyar 
vízipar mind a mai napig fel tud mutatni. Úgy gondoljuk, hogyha egyfajta ilyen gazdasági 
megtérülés szempontjából nézzük ezt a rendezvényt, akkor mindenféleképpen többszörös.  

És a harmadik kérdés, hogy vajon mit tudunk ezzel az eredménnyel kezdeni, hogyan 
csatornázható ez be az ENSZ döntéshozatali rendszerébe. Nagyon fontos, hogy elvben 2015 
végére az ENSZ-nek vagy a világnak kell egy új világképpel rendelkeznie, meg kell tudni 
mondani, hogy melyek azok a fő célkitűzései, ez kb. 8-12 között, amire ő politikai figyelmet, 
pénzt, akciókat fog allokálni. 

Ennek van egy előkészítő testülete, ezt talán múltkor is elmondtam, egy Open 
Working Group on Sustainable Development Goals nevet viselő ENSZ-közgyűlési ad hoc 
szervezet, aminek a társelnöke magyar, Kőrösi Csaba, New York-i nagykövetünk, és ez 
láthatóan egy óriási informális befolyásolási lehetőség Magyarország számára, illetve nagyon 
sok ember rajtunk keresztül próbál meg a különböző magas szintű partnereivel beszélni. 

Következésképp Magyarország számára itt van egy, mondjuk így, surranó pálya, ahol 
szükségképpen amiatt, hogy itt játszunk egy aktív és meghatározó szerepet egy folyamatban, 
az egyéb privát üzeneteinkre is odafigyelnek. Úgyhogy ezt az ismertséget felhasználva fogjuk 
többen New Yorkban az úgynevezett Víz Barátai Munkacsoportban prezentálni a budapesti 
Víz Világtalálkozónak az eredményeit. 

Itt általában azért megjelenik az ENSZ-tagállamoknak a túlnyomó többsége, illetve 
azok a szakosított szervezetek, akik érintettek ebben. Emellett nagyon fontos, hogy már az 
előkészítés során sikerült néhány olyan, hát, fontos testülettel felvenni a kapcsolatot. Itt 
maguk is nyilatkozatgyártók, az egyik már az említett ENSZ-főtitkári tanácsadó testület, 
akinek a kezdeti és Budapesten elfogadott új programja az egyébként eléggé hasonlít arra, 
amit mi szerettünk volna mondani, vagy ami a zárónyilatkozatban áll. Emellett van egy olyan 
WATER nevű koordinációs platform, ami azt a 26 ENSZ-ügynökséget, illetve -programot 
fogja össze, ami vízzel foglalkozik, és szintén januárban fogja kiadni az ő maga ajánlásait, 
ami meglehetősen hasonlítani fog arra, amit mi itt Budapesten összeraktunk. Tehát összeállt 
egy olyan, mondjuk így, intézményi koalíció, ahol egyrészt kiindulási pontnak tekintik a 
budapesti nyilatkozatot, másrészt pedig egyenlő és úgymond megbízható partnerként 
tekintenek ránk, arra, hogy velünk együtt lehet dolgozni.  

Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy sikerült egy jó időzítéssel egy olyan politikai terméket 
előállítanunk, amire van kereslet a világban. Megvannak azok a kinyitható vagy már félig-
meddig nyitott kapuk, amiken keresztül be tudunk sétálni, és egy olyan eredményt tudunk 
Magyarországhoz kötni, ami persze nem pusztán magyar szellemi termék, de mégis 
Magyarországhoz kötődik, és egy széles körű politikai és szakmai konszenzust ér el. 
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Úgy gondoljuk, hogy van itt egy történelmi lehetőség, erre egyébként az érintett tárcák 
készülnek, nyilván a vízügyi fő felelős VM is el fogja mondani, hogy ők ebben hogyan tudnak 
profitálni. Mi azt látjuk, hogy külügyi oldalról nagyon sok meghívást kapunk, nagyon 
könnyen be tudunk jutni olyan helyekre, ahova korábban nem tudtunk bejutni. Ezeket az 
általában, a nem pusztán multilaterális politikai beszélgetéseket megspékeljük valami üzleti 
hozadékkal, és úgy gondoljuk, hogy mind politikai, mind üzleti, mind pedig tudományos téren 
itt új lehetőségeket találtunk a Water Summitnak a mezsgyéjén. 

Úgyhogy én ennyit szerettem volna. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak, Kovács Péter helyettes államtitkár urat 

illeti a szó a VM részéről. Államtitkár úr. 

Kovács Péter helyettes államtitkár szóbeli kiegészítője 
KOVÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök asszony. Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság!  
Teljes mértékben egyetértve azzal, amit Baranyai helyettes államtitkár úr elmondott, 

néhány apróbb kiegészítést szeretnék tenni a szakma részéről 
Én azt gondolom, hogy teljes mértékben igaza van Baranyai úrnak, amikor egy 

egyértelmű sikerről számol be. Ennek a konferenciának szakmailag nyilvánvalóan egy nagyon 
nagy értéke jelentkezik majd a szakterületen, hiszen az eddigi visszajelzések alapján, tehát  
elsősorban külföldi szakmai partnerek mind arról számoltak be, hogy igen, ez egy nagyon jó 
kezdeményezés volt, kiválóan megszerveztük, és ennek további hozadékai várhatók. 

A vidékfejlesztési tárca részéről mi is megpróbáltuk ezeket a lehetőségeket a 
legmesszebbmenőkig kihasználni, hiszen mi párhuzamosan a konferenciával gyakorlatilag 
órás váltásokban kétoldalú tárgyalásokat is folytattunk különböző miniszterekkel, 
miniszterhelyettesekkel, államtitkárokkal.  

Több olyan együttműködés került napirendre, ami, én azt gondolom, a találkozó nélkül 
nem biztos, hogy létrejött volna. Többek között a találkozó alatt miniszter úr indonéz 
partnerével írt alá egy konkrét vízügyi megállapodást. De természetesen további feladatokat is 
kaptunk a konferenciát követően, hiszen gyakorlatilag valamennyi tárgyalópartnerünk keresi, 
nézi azokat a lehetőségeket, hogy a magyar vízgazdálkodással, a magyar szakmával, a magyar 
cégekkel valóban közelebbi kapcsolatba kerülhessenek, amelyek gyakorlati hasznot is 
nyújthatnak az országoknak. 

Vannak ilyenek, tehát tudunk példákat is mondani, ahol már konkrét beruházások is 
történtek már, például a délkeleti-ázsiai térség, Vietnam, Mongólia térsége vagy akár az arab 
térség. A konferencia alatt mi körülbelül 20 miniszteri, miniszterhelyettesi, államtitkári szintű 
kétoldalú találkozót is tartottunk, illetve valamennyi olyan szakosított ENSZ-szervezet 
vezetőjével is külön találkoztunk, akiket mi szakmailag mindenképpen be kell hogy vonjunk 
azokba a folyamatokba, amiket a jövőben is tervezünk. Többek között a 
tárgyalópartnereinktől kértük a szakmai támogatásukat olyan ügyekben, amelyek most még 
kicsit a jövőben vannak, tehát néhány év múlva fognak lezajlani, de én azt hiszem, hogy 
ezeket jól meg kell alapozni. Mire gondolok itt konkrétan? 

A konferencia lezajlott, ugyanakkor 2015-től Magyarország veszi át az ENSZ-EGB 
helsinki konvenciójának az elnökségét hároméves időtartamra, és azt hiszem, tehát a 
konferencia és a kapcsolódó rendezvények nagyon jól megalapozták ezt, hogy mi valóban, 
érdemben át tudjuk venni ezt az elnökséget. Aminek a jelentősége abban is mutatkozik, hogy 
pont a legutóbbi konferencián javasoltak egy olyan módosítását az egyezménynek, ami által 
ez már nemcsak az ENSZ-EGB-térségre vonatkozik, hanem ez egy globális konferencia lett, 
vagy globális egyezmény lett, tehát bárki számára nyitott. Igen nagy az érdeklődés az ENSZ-
EGB-n kívüli térségből, tehát Ázsia, Afrika már jelentős számban részt vett megfigyelőként 
ebben a munkában. 
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Ahogy mondtam, most is jelenleg dolgozunk néhány olyan kétoldalú 
együttműködésen, amelyek korábban nem voltak vagy kicsit, mondjuk azt, hogy háttérbe 
kerültek. Például olyan partnerekkel, mint Törökországgal megindultak a konkrét tárgyalások, 
Indiával szövegtervezeteket egyeztetünk, és sorolhatnánk még több más országot is. Tehát én 
azt gondolom, hogy ez a konferencia valóban a megfelelő időben és megfelelő helyen került 
megrendezésre. Több olyan kapcsolódó rendezvény volt, amelyeket csak azért hoztak ide, 
mert ez a konferencia megrendezésre került. Például a Víz Világtanács ülése itt volt 
Budapesten, illetve az EU-Kína vízügyi platformnak a magas szintű találkozója szintén itt 
került megrendezésre. 

Én azt hiszem, ezek valóban olyan események, amelyek kapcsolódnak mindehhez, 
illetve a szakmának a hírnevét tudják öregbíteni a nagyvilágban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, gondolom, hogy nem kívánja 

kiegészíteni. Köszönöm szépen, Vincze László képviselő urat illeti a szó elsőként. 

Bizottsági hozzászólások 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én kérdést tennék föl azzal 

kapcsolatosan, hogy integrált vízgazdálkodás a XXI. században. 
Kérdezném, hogy a vízvisszatartás duzzasztásos módja, vízlépcsők kérdése fölmerült-

e ezen a konferencián, valamelyik szekciójában vagy bárhol másutt, hiszen itt a csongrádi 
vízlépcső megléte híján nem lesz homokháti vízvisszapótlás meg Duna–Tisza-csatorna sem, 
legfeljebb ásunk majd ott egy kanálist, amiben az egerek szaladgálnak, és nem a békák 
természetvédelem híján. 

Rendkívüli fontossággal bírna a két mű megépítése, a csongrádi duzzasztónak meg a 
bökényinek az újraélesztése. Az nagyjából készen is van, csak a vasszerkezetet kellene újra 
fölhúzni. Én annak a partján nőttem föl, tudom, miről beszélek. Sőt tudom, miről beszélek, 
mert az Országos Vízügyi Mérnök Kamara zusammen szakmailag támogatja ezt az ötletet, 
társadalmi elfogadottsága is megvan, nagymértékben megvan, több fórumot rendeztem 
Csongrádon, Csongrád megye 5 millió forintot rakott bele egy előtanulmánytervbe. Nem 
akarom ragozni, ivóvízkészlettel, talajvízszinttel összefügg ez a kérdéskör, öntözővízhez jutás 
kérdésével, hiszen gravitációval lehet normális módon vizet elvezetni, nem szivattyúkkal 
alapvetően. Energiatéma is lehet, vízi közlekedés témáját, gondját környezetbarát módon 
megoldhatja, valamelyik aszályos évben láttuk, hogy megy tönkre a természet víz híján. Tehát 
üzenet a méregzöldeknek, hogy valamilyen realitás kell a természetvédelemben is, és víz 
nélkül nem megy. 

Árvízvédelmi kérdéseket is szabályozott módon le lehet bonyolítani, és kérem szépen, 
ha már ivóvíz: hát egy hatalmas kincs van a kezünkben, ezt vissza kell tartani, és ezt 
duzzasztással lehet. Tározókkal is némiképpen, de komplex módon duzzasztással lehet, és 
célszerű, ezt nem én találtam ki, azok a szakemberek, akik a megfelelő szakmai fórumokra 
engem általában meg szoktak hívni, és én mint tanító ember tanulok tőlük, nem keveset. És 
most azt gondolom, hogy a szakma azon részének is egy picit tolmácsolom a mondandóját, 
hiszen itt akár Mosonyi Emilre gondolunk, világhírű szakemberek sora. Az, hogy megfogtuk 
a gátakat, szintén a szakembereknek köszönhető. Én ott küszködtem Csongrád térségében a 
Tisza-gáton, Körös-gáton, most, hála a jó istennek, tapasztalom is, köszönet a kormánynak, 
megfejelték a gátat, szélesítették és így tovább, tehát ilyen helyzet, reméljük, de hát vízügyben 
ne mondjunk előre semmit. 

Tehát kérdezném, hogy ebben a XXI. századi, mert itt föl van írva, integrációs 
vízgazdálkodásban ez része volt-e vagy majd valamikor rakjuk bele. Az Unió ki fogja ezt 
egyébként kényszeríteni, mint ahogy a németek huszonvalahány vízlépcsőt csináltak a 
Majnán, egy kis rossz kanálisból egy hajózható európai útvonalat. Vagy akár ez 
kapcsolódhatna a világtalálkozóhoz, van egy másik, hogy gyakorlati megoldásokat is ajánl a 



 12 

legfőbb kihívások kezeléséhez. Én most nem akarok Bős-Nagymarossal foglalkozni, mert úgy 
gondolom, hogy körtét az almával nem akarom hasonlítgatni, de a térséget ismerve én bizton 
állítom és mondom, hogy helytállóak a kérdéseim. 

Köszönöm szépen, és várom megtisztelő válaszát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak tájékoztatásul szeretném mondani 

képviselőtársaimnak, államtitkár uraknak, hogy kiosztottunk két anyagot, egyrészt Juhos 
László úr a Reális Zöldek elnökeként készített egy anyagot, ami kiosztásra került. Továbbá az 
ELTE politológus hallgatói, Grossmann Vilmos és Vágvölgyi Gergő urak a sajtóban 
megjelent, egy ilyen összefoglalót készítettek a képviselő urak részére, amit tisztelettel 
megköszönök. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Jávor Benedek képviselő úr következik felszólalásra. 
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! 

Államtitkár Urak! 
Nekem három rövid kérdésem lenne. Az első, amikor a Víz Világtalálkozó ötlete 

felmerült, és köztársasági elnök úr a riói találkozón nyilvánosság előtt is bejelentette, akkor az 
egyik fő célkitűzése az volt a találkozónak, hogy a millenniumi fejlesztési célokon belül a 
fenntarthatósági fejlesztési célok keretében a vizes célkitűzések pontosabb meghatározását 
próbálja meg valahogy elősegíteni ez a találkozó. 

A zárónyilatkozatot olvasva, ami egyébként idestova egy hónapja lezárult, a találkozó 
és a teljes zárónyilatkozat magyarul még nem érhető el a konferencia honlapján, ezt azért 
problémásnak látom. Pont a melléklet része, amelyik erről szól, csak angol nyelven érhető el. 
De a mellékletben szereplő dolgok azért eléggé általános megfogalmazások, célkitűzések, 
tehát nem látszik belőle, hogy konkrétan milyen irányba és milyen eljárás mentén fognak 
megszületni azok a vízzel kapcsolatos fenntarthatósági fejlesztési célok, amelyek 
beépülhetnek az MDG körbe. És tulajdonképpen ez az első kérdésem, hogy milyen 
eljárásrendben, milyen garanciák mentén látják és milyen menetrendben elkészíthetőnek a 
vonatkozó fejlesztési célokat, és ez hogyan tud majd beépülni az ENSZ fejlesztési céljai közé. 

A másik kérdésem: a Víz Világtalálkozóval párhuzamosan a Regionális 
Környezetvédelmi Központ egy civil side-eventet szervezet, elég sok nemzetközi civil 
szervezet meghívásával a harmadik világból és minden pontjáról a világnak. Ennek a civil 
találkozónak a kérdései milyen formában kerültek integrálásra a plenáris nagytalálkozónak 
vagy akár a szekcióüléseknek a keretében? Volt-e arra lehetőség, hogy ezek érdemben hatást 
gyakoroljanak a konferencia folyamatára? 

És végül az utolsó az tulajdonképpen csak egy protokolláris jellegű megjegyzés. Én 
azért azt problémásnak látom, hogy miközben a Víz Világtalálkozóra a világ különböző 
országaiból rengeteg miniszter, civil szervezet, miegyéb meghívásra került, a Parlament 
Fenntartható fejlődés bizottságának a tagjai nem kaptak lehetőségek a konferencián való 
részvételre. Az utolsó pillanatban egy fogadásra való meghívást kaptunk a köztársasági elnök 
úrtól, amit ezúton is köszönök, nagyon megtisztelő, étkezni a családom körében szívesebben 
étkezem, ellenben a szakmai program jobban érdekelt volna. Ehhez viszont, a bizottság 
tagjaihoz, hozzám legalább is nem jutott el semmiféle meghívás felvetésemre, egyébként nem 
is tűnt egyszerűnek bejutni a konferenciára. Volt-e emögött bizonyos tudatos szándék, hogy a 
szakbizottság tagjai nem kerültek bevonásra erre a konferenciára, vagy egyszerűen 
figyelmetlenség miatt alakult így? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm, Kepli Lajos képviselő úr következik felszólalásra. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem is egészen konkrét kérdésem 

lenne helyettes államtitkár úr felé, hogy ennek a konferenciának a hazai vízügyek 
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szempontjából, a hazai vízügyek rendezése szempontjából volt-e valami kézzelfogható 
eredménye. Nemzetközi vízdiplomáciai vélt vagy valós eredményekről sokat hallottunk, 
illetve arról, hogy hazai vízgazdálkodással foglalkozó cégek milyen üzleteket köthettek ez 
alatt a néhány nap alatt, de én azt gondolom, hogy nekem mint egy nemzeti párt 
képviselőjének a legfontosabb mégis csak az, hogy a hazai vízügyek rendezése 
szempontjából, akár a jövőre nézve bármilyen hasznos következménye volt-e ennek a 
konferenciának. 

Hogyan fog megoldódni többek között az a probléma, amit Vincze képviselő úr is 
említett, amin, valljuk be, némileg meg is lepődtem, hiszen kormánypárti szájból ilyen 
véleményt ritkán hall az ember. Gyakorlatilag a Jobbik által felvetett gondolatokat hallottam 
vissza az imént, és köszönet érte egyébként. 

Ennek ellenére jó néhány olyan probléma van tehát a vízvisszatartáson túl is, az 
ivóvízbázisok megvédésének, kezelésének problémája, akár a mezőgazdaság, az öntözés, a 
hajózás és még jó néhány olyan vízzel kapcsolatos probléma, ami megoldásra vár 
Magyarországon, és nem igazán láttunk az elmúlt három és fél évben a kormánytól ebbe az 
irányba elmozdulást. Én kíváncsian várom, hogy ennek a nemzetközi konferenciának, ahol 
nem titkoltan Magyarország vezető szerepre törekszik, nemzetközi vízdiplomáciában, van-e 
bármilyen pozitív hozadéka a magyar helyzetre, a magyarországi vízügyekre, hiszen mégis 
csak valahol, ha nem is a legfontosabb ez volna, de legalább olyan fontos számunkra, mint az, 
hogy nemzetközi színtéren is előrelépés történjen. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak tájékoztatásul szeretném képviselőtársaimnak 

mondani, hogy Fazekas Sándor miniszter úr meghallgatásakor szóba került a bizottság 
meghívásának a kérdése, amit követően én magam is tettem lépéseket. Én magam is sajnálom 
azt, hogy a bizottság tagjai nem kaptak meghívást erre a konferenciára. Bár engem ért egy 
olyan megtiszteltetés, hogy esetleg én részt vehetnék, de én mondtam, hogy szolidarítok a 
bizottság többi tagjával, akik nem vehetnek részt, ezért nem vettem részt. 

Kérdezem államtitkár urakat, ki az, aki kezdi a válaszadást. Baranyai Gábor 
államtitkár urat illeti a szó. 

Válaszok az elhangzottakra 
DR. BARANYAI GÁBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Az első két kérdésre részben, illetve az elsőre részben, a másodikra konkrétan 
szeretnék válaszolni, a harmadikat pedig, Kepli képviselő úr kérdését, majd Kovács 
államtitkár úr adresszálja. 

Valóban, Vincze képviselő úr kérdése: a duzzasztás, illetve vízmegtartás szóba került-
e. Értelemszerűen szóba került. Kicsit visszautalnék erre, és ez úgymond nem a felelősség 
áthárítása vagy mellébeszélés Jávor Benedek felvetéseire. Itt ennek a konferenciának az volt a 
célja, hogy összeszedjük azt, amit a világ minimum legkisebb közös többszörösként lát és el 
tud fogadni. Maga a vízduzzasztás egy összetett kérdés, és igen sokan szólaltak hozzá 
egyébként pró és kontra oldalon igazából minden szekcióban. Talán a két, nem is mondom, 
hogy szélsőség, hanem markáns álláspontot, itt volna egyébként a Víz Világtanácsnak az 
elnöke, aki 10 évig Brazíliának a, mondjuk így, a vízügyi főigazgatója volt. Brazília 
körülbelül kétszer annyi édesvízzel rendelkezik, mint a következő ország, Oroszország, ez 
érezhetően egy meglehetősen fontos pozíció. Az urat egyébként Benedito Bragának hívják, és 
Brazíliában van egy, hát talán a ’30-as évek szovjet hangulatát idéző retorika, hogy a 
duzzasztás fogja megváltani az országot. Ezt egyébként ők szinte minden fórumon elmondják, 
és arra is gyakran utalnak, hogy a korábbi elnökük, Lula elnök azt mondta, hogy a szegénység 
csökkentésének legfőbb záloga, hogy az Itaipú vízerőművet megcsinálták Argentína, 
Paraguay és Brazília határán. Volt egy teljesen duzzasztás- és vízépít vagy vízlépcsőpárti 
vonal a konferencián, egyébként sok helyen, tehát ez eléggé legitim megfontolás. És voltak 
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azok, akik sokkal árnyaltabban nézték ezt az egész kérdést, felhívván a figyelmet arra, hogy 
milyen problémákat tud, főleg a nagy vízfolyásokon, a duzzasztás generálni. 

Mivel nem volt célja ennek a konferenciának, hogy egyébként ilyen polarizált 
kérdéseket még jobban kiélezen, ezért egy konszenzuális megfogalmazás került bele a 
zárónyilatkozatba, ami körülbelül azt mondja ki, hogy igenis helye van a vízmegtartásnak, a 
víz tározása egy nagyon fontos kérdés, ezeket a helyi klimatikus, kulturális és ökológiai 
viszonyokhoz illesztve, fenntarthatóan kell megoldani. Most az, hogy egy adott régió hogyan 
szemléli ezt a kérdést vagy nem szemléli, ez rájuk van bízva, tehát ebben a duzzasztás jó 
versus duzzasztás rossz dichotómiába nem akart beleállni a konferencia, mert ez sok helyen 
legitim megfontolás lehet, azonban arra felhívta a figyelmet, hogy ezt mindig fenntartható 
módon kell elvégezni. 

Most nyilván mind a két párt, a duzzasztáspártiak és ellenzők akár nekem is 
ronthatnának, hogy ezt eddig is tudtuk, miért kell ezért egy konferenciát összehívni. Erre csak 
azt tudom mondani, hogy a világ nagyjából így működik. Tehát hogyha nekem van egy 
rendkívül széles területem, a víz kérdése, ami olyan, amihez mindenkinek van személyes 
kapcsolódása, tapasztalata, és ezen túl, ha még szakértelme van, akkor van egy elég erős 
szakmai meggyőződése is, elég nehéz ezeket a konszenzuális pontokat megtapasztalni vagy 
kitapogatni. 

És rá is térnék akkor Jávor Benedeknek a kérdésére, hogy együtt dolgoztunk, aztán 
ennyi lett az eredmény. Ezt az Index is föltette, nagyon viccesen egyébként egyetlenegy 
embert sikerült találni az országban, aki negatívan nyilatkozott a konferenciáról, de hát 
nyilván ennek oka van. 

Induljunk ki abból, hogy korántsem egyértelmű, hogy a víz ott lesz ezen 8, 12 vagy ki 
tudja, hány célkitűzés között. Tehát a konferenciának volt valódi célja és eredménye: az az, 
hogy igazából az ENSZ-főtitkár idejött és beszédével, illetve az ENSZ-vezérkar idejött és a 
fellépésével és a mondandójával legitimálta, úgy gondoltuk, hogy a legfontosabb célt elértük, 
nevezetesen, a víz ott kell hogy legyen ezen célkitűzések között. 

Vannak egyébként nagyon-nagyon erős hangok, akár az ENSZ rendszerén belül, akik 
szerint nem kell, a víz annyira horizontális kérdés, majd itt vizezünk egy kicsit. Legyen 
iskoláztatás, legyen szegénységcsökkentés, legyen energia, a vizet mindenhova berakjuk. 
Ergo a víz sehol nem lesz.   

Tehát az első eredmény az az, hogy valóban itt van egy nagyon erős statement, van 
egy nagyon erős mondás, hogy a vízzel foglalkozni kell. Képviselő úr említette az MDG 
kérdését, ott marginális ügyként, egy alcélként szerepel a vizek kérdésének két aspektusa. 
Nevezetesen az a víz, ami bemegy a házba, és hogy mit csináljak azzal a vízzel, ami nem a 
víztisztítás kérdése, a szanitácót sokszor szennyvíztisztításként szoktuk lefordítani, ez kb. a 
mosdó és a wc kérdése, de csak amíg az épületen belül marad a dolog. 

Amint kikerül az épületből, onnantól már nem szanitációs kérdés, onnantól már 
víztisztítási kérdés. Következésképp az volt a második felvetése ennek az egész 
konferenciának, hogy ha már van egy vizes fenntartható fejlődési cél, akkor az mekkora 
merítésű legyen, az túlmenjen-e azon, amit, az MDG-t mondtam. És arra a nagyon határozott 
válasz, hogy igen, túl kell hogy menjen, mert a víz egy bonyolult fizikai és természeti 
körforgásban mozog. A víznek van egy olyan ciklusa, ami egyébként túlmegy egyébként az 
emberi higiénés vagy emberi szükségleti kérdéskörön. Annak ellenére, hogy valóban 
mindenhol elmondtuk, és mindenki el is mondja, hogy naponta 800 millió ember nem jut 
ivóvízhez, 2 milliárd ember a minimális szanitációs szolgáltatásokhoz. 

Következésképp a második üzenetünk az az volt, hogy igen, szükség van egy vizes 
fenntartható fejlődési célra, és az legyen olyan széles, ami lefedi a legfőbb vizes 
célkitűzéseket. És képviselő úr valóban hiába fogja keresni ebben, hogy akkor a 
zöldgazdaságra vagy az integrált folyamszabályozásra vagy a szennyvíztisztításra hány 
százalék, milyen orszá, milyen határidő mellett kell elköteleződni a világon szerte, mert erre a 
döntésre egyrészt nem érett a világ jelenleg, kettő, nem volt mandátuma ennek a 
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konferenciának. Úgy gondolom, ez egy óriási nehéz vajúdás lesz még a következő egy évben, 
amíg el tudunk jutni ide. 

Sajnálatos módon ennyit bírt, úgy gondoljuk, a nemzetközi közösség elérni, és sokak 
számára ez valóban a banalitásoknak egyfajta tömkelege, de lehet, hogy ha ezekben a 
banalitásokban egyébként a világ megegyezik, akkor nagyot léptünk előre. 

Következő alkérdés, hogy a REC-nek a konferenciája, illetve hát nem is side-event 
volt, egy integráns része volt ez a civil fórum, a civil fórum aktívan részt vett egyébként a 
szövegezésben, prezentálták az eredményeiket. Ebből úgy gondoljuk, elég sok bele is került a 
végső szövegbe, és amit kifogásolt a képviselő úr, egyébként megvan a magyar fordítás, de 
hát aki látta az angolt, az gondolhatja, hogy milyen meló volt ezt átrakni magyarra. Lényeg 
az, hogy a különböző fórumoknak a deklarációi is bele fognak kerülni, amint a fórumok ezt 
legyártják, még nem teljesen készültek el. Úgyhogy a végső végeredmény az egy 
meglehetősen terjengős dokumentum lesz. Ennek lesz még több tíz oldal melléklete is, és hát 
sajnos azokat is egyszerűen nem fogjuk tudni néhány nap alatt lefordítani. Egyébként ezek 
még nincsenek is teljes mértékben kész. 

És elnök asszony már felvetette, hogy a bizottság tagjait miért nem hívta meg a 
politikai megrendelő. Köztársasági elnök úrnak volt ez a döntése, úgyhogy mi ennek a 
végrehajtói voltunk, ő a problémát észlelte, és ezt a döntést hozta, úgyhogy én ebben ennyit 
tudok csak mondani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Annyi megjegyzés: remélem, köztársasági elnök úr nem politikai 

megfontolásból hozta a döntését, ezt csak én mondanám mentségére. Kovács Péter helyettes 
államtitkár urat illeti a szó. Kérem államtitkár urat, hogyha lehet, akkor röviden, mert úgy 
látom, hogy ilyen befejezetlen szimfóniává fogunk alakulni. 

Öné a szó, államtitkár úr. 
 
KOVÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Megpróbálok valóban röviden reagálni. Egyrészt a vízvisszatartásra, illetve a komplex 
hasznosításra szeretnék visszautalni. Azt hiszem, a szakmának ez az egyik üzenete, amit mi 
megpróbálunk minden téren kommunikálni; talán nem véletlenül, a most kidolgozásra került 
Nemzeti Vízstratégiánknak is ez az egyik kulcsüzenete: próbáljuk meg visszatartani a 
vizeinket, gazdálkodjunk a meglévő vízkinccsel. 

És természetesen ennek különböző módjai lehetnek, tehát a tározóprogramtól kezdve a 
duzzasztásig minden megoldható, megvalósítható. Itt a megfelelő vizsgálatokat azért el kell 
végezni, hiszen környezetvédelmi, természetvédelmi és egyéb vonatkozásai vannak ennek az 
ügynek, tehát a komplex hasznosítás akkor fogja elérni a célját, ha erre egy szakmai, 
társadalmi és politikai konszenzus is ki tud alakulni. Ennek hiányában terveket tudunk 
gyártani, nem biztos, hogy meg fognak valósulni. 

Kepli képviselő úr kérdésére is két mondatban szeretnék válaszolni, hogy a hazai 
vízügy szempontjából volt-e eredménye. Nyilvánvalóan volt, hiszen az egész konferencia az 
integrált vízgazdálkodásról szól. Az egy jelenlegi állapot, hogy több tárcánál ülnek a vizes 
kollégák. Én azt gondolom, hogy továbbra is egy darab vízügyről tudunk beszélni, egy 
vízügyi szakmáról, amely megpróbálja a korlátai és keretei között ezt az együttműködést 
megvalósítani. 

Külföldi partnereink is jelentős igényekkel állnak föl, vagy kérnek, amikor 
együttműködésről beszélünk, tehát nem kifejezetten csak a vidékfejlesztési tárcánál ülők 
együttműködését várják el, hanem a teljes szakmának. Tehát én azt gondolom, hogy a teljes 
magyar vízügyi szakma meg tudott jelenni ezen a konferencián is, és a továbbiakban is én azt 
gondolom, hogy közösen tudunk megjelenni. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megköszönöm államtitkár 
uraknak és főosztályvezető úrnak a megjelenést, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, 
köszönjük a tájékoztatást önöknek. További szép napot! 

Egyebek 
Rátérnék a harmadik napirendi pontunkra, az Egyebek napirendre. Egyrészről 

tájékoztatom önöket, hogy Gulyás Gergely képviselő úr benyújtott egy önálló indítványt 
T/12908. számon, ami az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 
módosításáról szól, ami érinti a bizottságunkat is. Függően attól, hogy ez a mai napon és ezen 
a héten napirendre kerül-e, kell majd esetlegesen még ülést tartanunk, hiszen ebben kijelölt 
bizottság vagyunk.  

Másrészt tájékoztatom önöket, hogy következő ülésünket eredetileg szerdára 
terveztük, de én elfogadva képviselőtársaim azon igényét, hogy tartsuk meg holnap ezt az 
ülésünket, abban az esetben, ha lesz szavazás, akkor szavazás után, körülbelül fél 10 körül, 
tehát 9 óra 30-kor tartanánk az ülésünket itt, a Parlament épületében. 

Közben érkezett hozzánk olyan jelzés is, hogy elképzelhető az is, hogy nem lesz 
szavazás a holnapi napon. Amennyiben szavazás nem lesz, úgy abban az esetben közös igényt 
figyelembe véve 8 óra 30-kor tartjuk az irodaházban. 

Tisztelt Képviselőtársaim!  
Tájékoztatom továbbá önöket, hogy a jövő hétfői ülésünkön, tehát 11-én várhatóan a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló ’96. évi XXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/12909. számú, az egyes törvények területrendezéssel összefüggő 
módosításáról szóló javaslat, T/12910. Továbbá, ahogy jeleztem önöknek, ha nem kerül ezen 
a héten napirendre, akkor jövő hétfőn tárgyaljuk ezt az általam említett alapvető jogok 
biztosáról szóló törvény módosításáról szóló javaslat vitáját is, ami T/12908. számon kerül 
bejegyzésre.  

És egy utolsó tájékoztatás és felhatalmazáskérés. Romániában a parlamentben alakult 
egy parlamenti csoport a verespataki ügy kapcsán, és abban kérem képviselőtársaim 
egyetértését, hogy azt a levelet, amit legutóbb mi a társbizottságunknak elküldtünk, ugyanezt 
elküldjük ennek a parlamenti csoportnak is, figyelemmel arra is, hogy a társbizottságtól a mai 
napig válasz nem érkezett, így kérem a felhatalmazásukat, hogy ezt ennek a konkrétan ebben 
az ügyben alakult bizottságnak is megküldjük.  

Van-e egyéb? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm önöknek, kívánok szép 
napot, és akkor a holnapi viszontlátásig köszönök el önöktől azzal, hogy 155 javaslatról 
fogunk a holnapi napon a költségvetés kapcsán dönteni. 

Köszönöm. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 33 perc) 
 
 
 

 

Dr. Szili Katalin 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


