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Napirend:

1.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

A mederhasználati díj megfizetése alóli mentesség szabályozásáról szóló határozati

javaslat (H/1047. szám - Samu Tamás Gergő (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

2.  Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke

Becsó Zsolt (Fidesz)

Hadházy Sándor (Fidesz)

Horváth László (Fidesz)

Kovács Ferenc (Fidesz)

Kovács Péter (Fidesz)

Lasztovicza Jenő (Fidesz)

Törő Gábor (Fidesz)

Vincze László (Fidesz)

Bús Balázs (KDNP)

Horváth András Tibor (MSZP)

Pál Béla (MSZP)

Dr. Varga László (MSZP)

Szilágyi György (Jobbik)

Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz),

Hoffman Pál (KDNP) Törő Gábornak (Fidesz).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Dr. Kis Norbert, a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi főosztályának vezetője

Samu Tamás Gergő (Jobbik), előterjesztő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 30 perc)

Az ülés megnyitása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntöm a bizottság tagjait és a kedves érdeklődőket a Sport- és turizmusbizottság mai
ülésén.

A napirend elfogadása

Két napirendi pontunk lesz a mai ülésen. A napirendről szóló meghívót írásban
megkapták képviselőtársaim, illetve azt az önálló képviselői indítványt is, amelyről ma
határoznunk kell.

Kérdezem, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e valakinek módosító indítványa.
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, ki az, aki elfogadja ebben a formában a mai ülés
menetrendjét? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Ellenvélemény? Tartózkodás? Nem volt. A jelenléti ívből megállapítom, hogy bizottságunk
határozatképes, így munkánkat megkezdjük.

A mederhasználati díj megfizetése alóli mentesség szabályozásáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba-vételének
megtárgyalása

Az 1. napirendi pontunk keretében tárgysorozatba-vételről kell döntést hoznunk, Samu
Tamás Gergő országgyűlési képviselő úrnak a mederhasználati mentesség szabályozásáról
szóló önálló képviselői indítványáról, határozati javaslat formájában. Képviselő úr jelen van a
bizottság ülésén. Köszöntöm, és megadom a lehetőséget arra, hogy javaslata mellett érveljen a
bizottság ülésén. Öné a szó!

Samu Tamás Gergő szóbeli kiegészítése

SAMU TAMÁS GERGŐ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Az indokolásban
nagyjából leírtam, hogy miről van szó, azon kívül túl sok kiegészítenivalóm nincs. Több
választópolgártól kaptam megkeresést Békés megyében, de miután benyújtottam ezt a
határozati javaslatot, máshonnan is megkerestek. Ennek az egésznek a lényege az, hogy úgy
érzik a mederhasználati díj megfizetői, nem kapnak semmit cserébe azért, akár a vízminőség
terén, akár más téren, amit fizetnek. Ez egy füstadó jellegű pénzbeszedés, ahogy mondják. Ezt
sérelmezték, ezért adtam be a módosító indítványt. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy
támogassák a tárgysorozatba-vételt. Ha van kérdés, akkor arra megpróbálok válaszolni.
Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nem módosító indítvány, amit benyújtott képviselő
úr, hanem országgyűlési határozati javaslat. Kérdezem, van-e az indítvánnyal kapcsolatban
vélemény, észrevétel. Kovács Péter képviselő úr!

KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem először kérdésem lenne, mert
nem vagyok járatos a mederhasználatban. Ez micsoda? A csapadékvíz-elvezető csatornák
medreiről, folyómederről, patakmederről van szó? Milyen meder ez?
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SAMU TAMÁS GERGŐ (Jobbik), előterjesztő: Annyira én sem vagyok ebben
járatos, de utánanéztem néhány dolognak. A holtágak esetében a vízügyi szervek szabhatják
ki ezt a díjat, a beépített vízterület után. Itt mólóra, stégre kell gondolni. A Balatonon a
kikötőknél volt ilyen probléma, de ebben a határozati javaslatban az üdülő célú ingatlanok
képeznének kivételt. Az ipari célú vagy luxust szolgáló hasznosítás esetében, mondjuk
vitorlásoknál a Balatonon, megmaradna ez a mederhasználati díj. Mert itt az a cél, hogy a
kisebb pénzű, kisebb üdülőkkel rendelkező tulajdonosok kaphassanak mentességet a díj
megfizetése alól. Itt elsősorban a stégekre, kisebb mólókra kell gondolni a holtágakban.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottságot arról mindenképpen
tájékoztatni szeretném, hogy ebben a tárgykörben, a mederhasználati díj fizetésének
kérdéskörében egyeztetéseket folytattunk Bóka István képviselő úrral. Ő elsősorban a balatoni
üdülőtulajdonosok, vitorlázók és horgászok megkeresésére tette ezt. A kormány
megalakulását követően fölvettük a kapcsolatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal,
Halasi Tibor államtitkár úrral egyeztettünk, mert egy átfogó újraszabályozását kívánjuk elérni
ennek a területnek, amelynek része a mederhasználati díj csökkentése, illetve ott, ahol ez
indokolt, akár a megszüntetése is, továbbá olyan egyéb, a turizmust és a sportot érintő

javaslatok, mint például a kikötőhasználat rendezése és az új kikötők építésének
egyszerűsítése, gyorsítása.

Tehát egy olyan komplex javaslatcsomag fog elkészülni az év végére, amely nemcsak
ezt az egy ügyet, hanem a mederhasználati díjjal érintett teljes vertikumot szabályozná. Ezért
azt gondolom, hogy talán egy kicsit korai külön egy kérdést kiragadni ebből a körből. Ezért
nem is javaslom ennek a határozati javaslatnak a tárgysorozatba-vételét. Azt kérem
képviselőtársaimtól, hogy tanúsítsunk önmérsékletet, várjuk meg ennek az egyeztetési
folyamatnak a végét, és így nagyjából októberre egy olyan új konstrukció körvonalazódhat,
amelynek szabályozása január 1-től rendezheti ezeket a kérdéseket.

Van-e a javaslattal kapcsolatban egyéb észrevétel? Alelnök úr, öné a szó!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Először elnök úr álláspontjához van egy
egymondatos hozzáfűznivalóm. Alapvetően logikus, amit ön elmondott, viszont egy olyan
súlyú törvényt, mint az alkotmány, csepegetve hoztak a parlament elé, éjjel 2 órakor, és
tavasszal az egész alkotmányt újra kívánják írni. Nem akarok számot mondani, de 8 vagy 12
alkotmánymódosítás történt az elmúlt hónapokban, elég súlyos kérdésekben. Holott tudjuk,
hogy jön a nagy törvénymódosítás. Ha ezt az analógiát ráhúzom erre a javaslatra, akkor a
magam részéről ezt támogatom, mert miért ne könnyítsünk az emberek terhein. De a
kérdésem is pont ezzel kapcsolatos. Ez összesen, országosan hány embert érint? Átlagosan
mennyi egy ilyen mederhasználati díj, illetve összességében ez hány forintot jelenthet?
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdések, vélemények vannak-e? Hadházy Sándor
képviselő úr, öné a szó.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azzal értek egyet,
hogy átfogóan kell rendezni ezeket a kérdéseket, így csatlakozom elnök úrhoz. Arra viszont
mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy amennyiben teljes egészében eltöröljük
ezt a díjat, akkor eléggé nehezen kezelhető állapotok alakulhatnak ki a holtágaknál, hiszen
akkor boldog-boldogtalan bejelenti majd igényét, hogy ő szeretne egy stéget építeni, és a
stégek olyan sűrűn lesznek egymás mellé telepítve, hogy lapjával már nem is fognak elférni,
élükre kell állítani. Itt ezért valamilyen koncepciót, valamilyen rendszert kell kialakítani.
Ezért maximálisan támogatom elnök urat, hogy alkossunk meg összességében egy



- 7 -

szabályozást, és egyáltalán nem vagyok híve a kivételezésnek e tekintetben. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, mielőtt még képviselő úrnak megadnám a lehetőséget arra, hogy
válaszoljon az elhangzott kérdésekre, jelen van az ülésen a Vidékfejlesztési Minisztérium
képviseletében Varannai András vezető tanácsos úr és dr. Kis Norbert, a jogi főosztály
vezetője. Megkérném, hogy a minisztérium álláspontját mondja el nekünk ezzel a javaslattal
kapcsolatban.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. KIS NORBERT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A tárca nem támogatja ezt a javaslatot. Röviden indokolnám is, hogy miért. A
mederhasználati díj kiszabása a fenntartó szakmai feladatainak ellátásához kapcsolódik, és
éppen ezekből a vízi létesítményekből, elsősorban stégekből és más hasonlók beépítéséből
adódó többletköltségek kipótlását, megtérítését szolgálja. Másrészt az elmúlt időszakok
jogszabályváltozásai következtében ez az egyetlen szabályozó eszközünk is annak érdekében,
hogy valamilyen szinten állami kontroll alatt lehessen tartani ezen építmények nagyságát,
illetőleg számát.

Ez kiemelten fontos a parti sáv élővilágának védelme érdekében, illetve a halak ívó- és
táplálkozó helyeinek védelmében is. Valóban, többletköltséget, többletmunkát eredményez a
fenntartóknak, a vízügyi igazgatóságoknak ezeknek a stégeknek a létezése akkor, amikor
ellátják szakfeladataikat, amiket jogszabály ír elő. Ilyenek az árvízvédelmi művek fenntartása,
a mederkotrás, a partvédő művek karbantartása, a hajózó út fenntartása, és a többi. Az, hogy
ott vannak ezek a stégek, ezek többletköltséget jelentenek, és ennek pótlására is szükséges ez
a mederhasználati díj. Ahogy elnök úr is említette, valóban, a kormány többek között a
vízgazdálkodási törvény módosításával ezt a problémát komplexitásában kívánja kezelni.

Még egy-két adatot mondanék. A Balaton egészét tekintve a mederhasználati díj éves
szinten 40-50 millió forint. De ez megtévesztő, mert ennek több mint 90 százalékát a kikötők
és az egyéb nagy létesítmények adják össze. A Balatonnál egy önálló stég éves díja 954
forint/négyzetméter. Tehát nincs ezer forint. Ha ehhez a stéghez még hozzáépítünk egy parti
bejárót, annak éves díja 477 forint/négyzetméter. Nem gondoljuk, hogy ez aránytalan terhet ró
az üdülők tulajdonosaira. A Velencei-tónál ezeket az összegek még alacsonyabbak.

Az előbb említett szakmai okoknál fogva sem támogatjuk jelen formájában a
javaslatot. Az átfogó törvényi felülvizsgálatra szeretnénk mi is a hangsúlyt helyezni. Nagyon
szépen köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül megadnám az előterjesztőnek, Samu Tamás Gergő
képviselő úrnak a szót.

Samu Tamás Gergő reflexiója

SAMU TAMÁS GERGŐ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Ha jól sejtem,
alelnök úr megkapta a kérdésére a válaszokat a minisztérium képviselőjétől. Arra azonban
fontos kitérni, hogy ez az üdülőtulajdonosokra vonatkozna. Örülök annak, hogy egy komplex
törvénymódosítási csomagot készítenek majd, de nem látom azt, hogy előtte miért ne lehetne
egy kisebb súlyú módosítást támogatni. Ezen kívül nyilván a komplex módosító csomagban
lehetne más kérdéseket is, az egész téma más aspektusait is tisztázni. Úgyhogy továbbra is
kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot. Túl nagy bevételkiesést ez nem jelent a
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Balatonnál sem, ahol talán a legnagyobb mértékű ez a díj. Kérem még egyszer, hogy
támogassák, vegyék tárgysorozatba. Köszönöm szépen.

Döntés az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a
mederhasználati díj megfizetése alóli mentesség szabályozásáról szóló országgyűlési
határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Kettő, köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? Tizenkettő. Tartózkodott? Négy. Köszönöm
szépen. Tehát a Sport- és turizmusbizottság nem támogatja az indítvány tárgysorozatba-
vételét. Képviselő úr, köszönöm a megjelenést, és köszönöm a tárca képviselőjének is, hogy
segítette a bizottság munkáját. Az 1. napirendi pontunkat lezártuk.

Egyebek és az ülés bezárása

Áttérünk az Egyebek napirendi pontra. Kérdezem, van-e valakinek észrevétele,
javaslata. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megköszönöm képviselőtársaim munkáját, a
bizottság ülését bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc.)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


