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Napirendi javaslat

1. Tájékoztató a vízi közlekedés szabályozásáról a szentendrei Duna-ágban, különös

tekintettel az evezős sportolók érdekeinek védelmére

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Bús Balázs (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Zakó László (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz)
Pál Béla (MSZP) Horváth András Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Réti Géza (III. kerületi Önkormányzat)
Gál Attila (Kurca Evezős és Szabadidős Sport Egyesület)

Megjelentek

Marton Tamás osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Négyesi Mónika (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Horváth József  (Nemzeti Közlekedési Hatóság)
Csobay Balázs (BRFK Dunai Vízirendészeti Kapitányság)
Koszár Róbert (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Varga József (Budapesti Evezős Szövetség)
Mészáros Zoltán (Nemzeti Sportközpontok)
Sztamenits Adrienn (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat)
Ambrus Balázs (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat)
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntöm a bizottság tagjait. Képviselőtársaim előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése.

Bús Balázs képviselő úr, öné a szó.

BÚS BALÁZS (KDNP): Köszönöm szépen.
Én csak annyit szeretnék kérni, hogy az előterjesztők meghallgatása után lehessen mód

Réti Gézának az Evezős Szövetségtől és Gál Attilának az Óbudai Sportegyesület részéről
hozzászólni. Tudom, hogy a bizottságnak erről szavaznia kell, de ha lehetőség van rá, akkor
kérném, hogy azt tegyük meg.

ELNÖK: Köszönöm a felvetést, picit megelőzve ugyan a napirendet, de formailag
teljesen mindegy. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki hozzájárul ahhoz, hogy a nevezett
két szervezet vezetői hozzászólhassanak a napirendhez, kérem, kézfelemeléssel jelezzék!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nincs, így
semmi akadálya képviselő úr annak, hogy hozzászóljanak az érintettek.

A napirenddel kapcsolatos egyéb észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezem, ki az, aki elfogadja az írásban kiküldött napirendet, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a
bizottságunk határozatképes, így a munkánkat megkezdjük.

Tájékoztató a vízi közlekedés szabályozásáról a szentendrei Duna-ágban, különös
tekintettel az evezős sportolók érdekeinek védelmére

Elsőként egy tájékoztatót hallgatunk meg a vízi közlekedés szabályozásáról a
szentendrei Duna-ágban, különös tekintettel az evezős sportolók érdekeinek védelmét
védendő szabályozási kérdésekről.

Köszöntöm Völner Pál államtitkár urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, illetve
Marton Tamás osztályvezető urat. Kérdezem, államtitkár úr, hogy az előterjesztéshez van-e
szóbeli kiegészítésük. Amennyiben igen, akkor megadom a szót.

Dr. Völner Pál államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ha kérdés van,
akkor természetesen állok rendelkezésre, de ez az anyag egy tömör összefoglaló a jelenlegi
helyzetről.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük,

esetleg észrevételük.
Bús Balázs képviselő úr, öné a szó.

BÚS BALÁZS (KDNP): Köszönöm szépen és egyrészt köszönöm a bizottságnak is,
hogy napirendre tűzte ezt a kérdést. A Római-parton lévő sportegyesületektől már több panasz
érkezett, hogy egyre inkább konfliktust gerjeszt a motorcsónak és a jetski kapcsán a
hagyományos kajak sport működése, de főleg a Római-parti, illetve felfelé a szentendrei
Duna-ágig mindenféleképp azt látom, hogy egyre inkább kezdenek nagyon veszélyes
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helyzetek kialakulni, ami miatt valamilyen szabályozás szükséges. Látható, hogy a Duna más
szakaszain vannak egyébként erre példák. Tehát én azt tartanám fontosnak, ha azt tudnánk
áttekinteni, hogy milyen megoldásokat lehet itt kitalálni, természetesen úgy, ami egyébként
érthető, hogy közben a dunai közlekedés turisztikai oldalát, illetve a turisztikát sem kellene
ellehetetleníteni.

Tehát én mindenféleképp azt tartanám fontosnak – és biztos, ha a civilek is elmondják
az észrevételeiket, akkor majd látható lesz, hogy hol vannak konfliktusok –, hogy milyen
szabályozást, milyen technikai megoldásokat lehetne kitalálni, hogy a kajak sportosok se
lehetetlenüljenek el, főleg azon a területen, ami most már nagyon hosszú idő óta az ő
életterük, de közben azt az ágazatot, amit egyébként a bizottság is képvisel, jelesül: a
turisztikát se tegyük teljesen tönkre. Tehát én ilyen szempontból kérném majd mind a
minisztérium képviselőit, mind pedig a civileket, hogy egy olyan megoldás felé tudjunk
elmozdulni, ami erre jó válaszokat tud adni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Hadházy Sándor képviselő úr, öné a szó!

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Talán sokan tudják, hogy a Dunakanyarban élek, és éppen ezért

közelebbről érint engem ez a kérdés. Nagyrészt osztom az előttem szóló aggodalmát, valóban
rendkívül komoly, veszélyes helyzetek alakulnak ki a Duna számos szakaszán, és
nyilvánvalóan ott, ahol pezseg az élet, ilyen Óbuda térsége, illetve a Szentendre-sziget
térsége, ahol ezek a veszélyek fokozottan jelentkeznek. Tehát én is támogatom azt, hogy
keressük meg azt a megoldást, hogy hogyan lehet a biztonságot előtérbe helyezni.

Ugyanakkor szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a Dunakanyarban elindultak
különféle turisztikai jellegű fejlesztések, de a közlekedés szempontjából is fejleszteni kell ezt
a térséget. Ugyanakkor az is látható, hogy az agglomerációból, így Szentendre és térségéből is
nagyon komoly bejáró, munkába járó forgalom van, amely jelen pillanatban nagyrészt vagy
túlnyomórészt a közutakra terhelődik. Bár a kormányzatnak mindig is volt, remélem mindig is
lesz olyan fejlesztési programja, stratégiája, hogy a kötöttpályás közlekedést hogyan lehetne
fejleszteni, de a térségben komoly szakemberek és az önkormányzatok is vizsgálják annak
lehetőségét, hogy a természetes útvonalat, a vizet hogyan lehet a Budapestre történő munkába
járásra vagy egyéb célra is hasznosítani. Konkrétan Szentendre, Budakalász térségében van
egy olyan elképzelés, hogy egy új kikötőt létesítenének, amelyhez megfelelő infrastruktúra is
tartozna, tehát parkoló és egyéb létesítmények, ez pontosan a munkába járást szolgálná, és
egy Szentendre – Batthyány-tér vagy valami hasonló viszonylatban gondolják a forgalom
kialakítását.

Az üzleti számítások azt mutatják, hogy igen, ez egy fenntartható mód, és kérem
államtitkár urat, tájékoztasson bennünket, hogy az ilyen típusú kezdeményezések hol tartanak,
a kormányzat milyen formában számít ezekkel.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Lasztovicza Jenő képviselő úr! (Jelzi, hogy nem akar hozzászólni.) Bocsánat, azt

hittem, hogy jelentkezett.
További hozzászólási igény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor, ha

megengedik, meghallgatnánk a két érintett szervezet vezetőjét, és utána, ha esetleg van még
kérdésük, tegyék fel, azután kérem az előterjesztőt, illetve a civileket a válaszadásra.
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Önöknek ajánlom a sorrendet, hogy melyikük kezdi, csak azt kérem, üljenek az
asztalhoz, a mikrofonba beszéljenek, hogy rögzítésre kerülhessen a hanganyag.

RÉTI GÉZA (III. kerületi Önkormányzat): Elnök úr, köszönöm a szót. Nevem Réti
Géza, az evezős társadalmat képviselem, a Római-parti evezős társadalmat.

Szeretném elmondani, nekünk az a kezdeményezésünk, hogy lehetőleg választódjon
szét, illetve el kell választani egymástól a motoros és a kézi erővel hajtott hajók forgalmát
bizonyos vízfelületeken, a Budapest vonzáskörzetében élők és a budapesti emberek által
elérhető bizonyos vízfelületeken, mert mára az együttélés sajnos lehetetlenné vált e két
hajótípus között. Ebben, én úgy látom, két nagyon fontos nemzetgazdasági érdek is szerepet
játszik, azt is mondhatnám, mi egy hajóban evezünk a nemzetgazdasággal, mert mi olyan
dolgot szorgalmazunk, amely csak látszólag  néhány ezer vízi sportot űző ember ügye, de itt
közvetlenül abszolút az egészségügy az, amely elsősorban érintve van. Az egészségügyről
tudjuk, hogy száz sebből vérzik, ma soha nem látott mértékű pénzhiánya van, ugyanakkor van
egy másik aspektusa, amely a fővárost, a Dunakanyart és a Csepel-sziget nagy részét
ivóvízzel ellátó vízbázist jelenti, de van egy kedvenc aspektusom is, mégpedig az, hogy van
egy világszínvonalú magyar kajak-kenu sportunk, amelynek az utánpótlás-nevelése, a napi
edzéslehetősége, valamint a világversenyekre való felkészülésének a lehetősége is szorosan
ezekhez a vízfelületekhez kötődnek. Ez a dolog végül is rólunk, emberekről szól, akik itt
élünk. Ezeken az említett területeken szerintem körülbelül 2,5 millió ember él, nekik kell az
ivóvíz, kell a környezetvédelem, és kell az egészségüket javító sportoláshoz való élettér.

Ha megnézzük, kiket érinthet hátrányosan egy olyan intézkedés, amelyben a
motorcsónak-forgalmat bizonyos vízterületekről kitiltják, akkor elmondhatjuk, hogy
elsősorban a motorcsónaksportot űzőket, és meg kell nézni, ez mekkora közönséget érint, de
főleg azt, hogy mekkora a hányaduk –  mert van egy országos sportszervezetük –, akiket ez
érinthet, tehát nem az egész szövetséget érinti. Mondjuk, aki holnaptól nem a szentendrei
ágban, hanem a vácin fog ugyanennek a sportnak hódolni, arról nem mondható el, hogy
túlzottan nagy kárt szenvedett volna, mert Budapestről vagy valamelyik kikötőből ezen ág
helyett a másik ágat választja, szerintem ez szinte mindegy. Tehát körülbelül gyenge ezer
ember az, akiket becslésem szerint ez károsan érinthet, és a káros érintettség abban nyilvánul
meg, hogy vagy más színteret kell választaniuk a sport gyakorlásához, vagy esetleg, ha olyan
a helyzet, lehet, hogy más sportot kell választaniuk, de ez is benne van a pakliban.

El kell mondanom, hogy ma Magyarország tele van olyan gyorsan meggazdagodott
emberekkel, akik az első eufóriájukban habzsolják az anyagi jóléttel járó életet, miközben
óhatatlanul kárt okoznak másoknak és a nemzetgazdaságnak azáltal, hogy a vízi jelenlétükkel
ellehetetlenítik más embereknek ezen a vízfelületen való jelenlétét. Ha ezt a két ellenérdekelt
csoportot a mérleg két serpenyőjébe tesszük, és megpróbáljuk megnézni az anyagi oldalát,
akkor azt kell mondanom, hogy a körülbelül 2,5 millió ember egészségének javítása
nemzetgazdasági érdek, a vízbázis védelme pedig európai szinten szintén nemzetgazdasági
érdek, és ezen  belül körülbelül ezer ember valamelyik vízágban való motorcsónakozása
egyrészt környezetszennyező – füst, zaj, a vízbe kiszivárgó szénhidrogén-szennyezés –, de
elsősorban balesetveszélyes, mert minden évben történik gázolásos baleset, illetve a
hullámverés által okozott vízbe esés.

Végül azt mondom, hogy ennek az ellenérdekelt csoport tagjainak, de a világon
mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a saját fennmaradásunk nem történhet meg anélkül,
hogy a környezet ne maradna fenn körülöttünk, mert magunk alatt vágjuk a fát akkor, ha a
saját luxusigényeinket a környezetet rombolva éljük ki. Meg kell tanulnia minden rétegnek
bizonyos dolgokról lemondani, bár ez bizonyosan nagyon fellengzősen hangzik, de nagyon
józanul kell a környezetvédelem, az egészségvédelem érdekében lemondani apró dolgokról,
különben ez ezeknek az érdekeknek a napi aprópénzre váltása lesz.
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Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

GÁL ATTILA (Kurca Evezős és Szabadidős Sport Egyesület): (Hangosítás nélküli
hozzászólás.)

Elsősorban a Lupa-sziget környéki sebességkorlátozással kapcsolatban a Szentendrei-
sziget déli csúcsától a Lupa-sziget felső csúcsáig terjedő részt szeretnénk megvédeni. Az
internetes oldalon aláírásokat gyűjtöttünk, több mint hatszázan írták alá. Szeretnék néhányat
elmondani abból, amit az aláírók javasoltak.

Egyrészt szerencsés lenne, ha a gyorsan száguldozókat megpróbálnánk kiterelni a
főágba a szentendrei Duna-ágból, de természetesen a sebességkorlátozás is szükséges. A
Római-part mellett 100 méteres biztonsági sáv kellene, hogy a motorcsónakok ne mehessenek
a part közelébe, ez nagyon fontos lenne a Római-parti vízi sport megtartása szempontjából.
Külön szívfájdalmam az Aquamarina, a Római-part közepén álló hajó, bár nagyon kulturált a
kapcsolatunk, az idén is volt kérésem, amit teljesítettek, de útban van ez a hajó, különösen
akkor, ha nagy a víz, itt is tenni kellene valamit. Rendezni kell továbbá a jetskízés és a
vízisízés helyzetét is, amit korlátozás nélkül űznek jelenleg például a Lupa-szigeti szakaszon.
Tehát nagyon fontos lenne a sebességkorlátozás a Lupa-sziget felső és a Szentendrei-sziget
alsó részén a vízi sport szempontjából. Ki lehetne jelölni e tevékenységekhez helyszíneket
Dunakeszi, Dunabogdány vagy Tahitótfalu térségében. A Lupa-sziget és a Szentendrei-sziget
közötti ágat nyugodtan le lehetne zárni a motorcsónak-közlekedés elől.

A Római-part felső részének van egy kis ékessége, egy kis sziget, a Tündér-sziget, ami
kezd kiszáradni, védeni kellene. A Lupa-szigeti üdülők is fontosak, ugyanúgy, mint a Postás-
strand, amelyben archaisztikus érték van. Jó lenne, ha a motorcsónakok ezen a területen nem
hatvannal mennének, hanem csak öttel, ez óriási potenciál lenne a kultúrált szórakozási
lehetőségek terén, de ezt még nem fedezték fel. Fontos lenne, hogy csak a kijelölt helyeken
történhessen nagy sebességű száguldozás a jetskível, ez a Budapest feletti rész a fő Duna-
ágban, a Dunakeszi és a Szentendrei-sziget déli csücske közötti szakasz lenne, de egészen a
Hajógyári-szigetig, illetve majdnem az Árpád-hídig engedélyezett. A Szentendre és
Dunabogdány közötti szakaszon nagyon sok szép kis sziget van, ezek rendkívül fontosak az
élővilág szempontjából

A Duna-parton, a Római-partnál lévő szennyvízbefolyó büdös, környezetromboló.
Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, nagyjából ezeket javasolták az emberek,

és köszönöm a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimnak adom vissza a szót. Van-e egyéb
kérdésük, véleményük?

Vincze László képviselő úr, parancsoljon!

VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen.
Egy ilyen vízparton lakom a Tisza mentén. Az jutott viszont eszembe, és kérdezem

magamtól is, meg maguktól is, hogy miután van Balaton-törvényünk, ugye, nagyon jó lenne,
kedves képviselőtársaim, ha lehetne Duna-törvényünk is, mert mindezeket a jogos és
részletbeli kérdéseket oda bele lehetne rakni. Lehetne az egész ügyet úgy szabályozni, hogy
utána a próbaüzem kapcsán még esetleg kijöhetnének bizonyos finomítások, de mi itt, én
legalább is képtelen vagyok ezt a kérdést megoldani, azzal együtt, hogy teljesen egyetértek
mind a két kedves felszólalóval. Köszönöm Bús képviselőtársamnak, hogy ezt a nagyon
komoly problémát idehozta, hiszen a sportolóknak és minden más személynek, egyénnek az
együttműködése a Dunán elengedhetetlen.
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Számomra egy kicsit kívülállóként, mint aki nem ismerem annyira a Duna
lehetőségeit, amit önök itt most felvázoltak, abból azt látom, hogy nagyon kellene, sürgős
lenne egy Duna-törvény, pont a sportolók érdekében, pont a csónakázók érdekében és
mindenki érdekében nagyon fontos lenne.

Kérdezem a tisztelt bizottság vezetőjét, Bánki elnök urat, van-e arra mód, hogy a
bizottság kezdeményezzen pont az esetekre való tekintettel egyfajta ilyen irányt, nyilván nem
erőltetve, mert ezt kiforratlanul, csak úgy ukmukfukk nem lehet odadobni, mert ennek még
ezen kívül is százezer ága-boga lehet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úr kérdésére a válasz. Persze, a bizottság kezdeményezhet
bármilyen jogszabály-módosítást, amiről úgy gondolja, hogy akár a dunai evezős sport
védelme érdekében környezetvédelmi okokra való hivatkozással fontos lehet, abban a
kérdésben tehet javaslatot, akár országgyűlési határozati javaslatot, akár törvénymódosítást is,
elvileg tehát minden eszköz a kezünkben van.

Hoffman képviselő úr!

HOFFMAN PÁL (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr.
Én is nagyon örülök a napirendnek, annak ellenére, hogy nem a szentendrei Duna-

ágban vagyok érintett, de azt gondolom, hogy a ráckevei Duna-ág használata ugyanilyen
problémákat, talán még komolyabbakat is vet fel. Az óriási dolog szerintem, hogy el lehet
mondani, hogy a ráckevei Duna-ág használata szabályozott, tehát én például azt gondolom,
hogy az ottani szabályokat akár meg is lehet vizsgálni, és alkalmazni is lehet. Ennél többet
mondok, mert annak ellenére, hogy a ráckevei Duna-ág szabályozott, ott is látunk
problémákat, miután a kistérség a turizmusfejlesztést, idegenforgalmat kitörési pontként
jelölte meg magának, látunk ellentmondást a hatósági álláspontok, a városok és a kistérségi
álláspontok között a Duna használatát illetően, illetve a fejlesztésekre vonatkoztatva.

Én is csatlakoznék Vincze úr javaslatához, tehát azt gondolom, hogy kézenfekvő
lenne, hogy a minisztérium megvizsgálja általában a Kis-Duna vagy a Duna és a Kis-Duna
kialakított szabályozottságát, a szabályok betartásának a tapasztalatait, mert szerintem
rendkívül fontos, most is jobb lehetne a helyzet, ha a szabályokat betartanánk. Nem
mondanám, hogy csak éppen az evezősök érdekeit kellene itt szem előtt tartani, hanem
valamennyi érintett turizmusfejlesztéssel foglalkozó, a horgászok, evezősök, kajakosok és a
gépi forgalomban résztvevők érdekeit kellene megismerni, és ennek alapján egy
szabályozottságot kialakítani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
Alelnök úr, Szilágyi György!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én is nagyon örülök ennek a napirendi pontnak, hogy
erről tárgyalunk. Itt hallhattunk különböző érveket, egyértelmű, hogy mindenkinek
megvannak a maga szempontjai ebben a kérdésben, de azt figyelembe kell venni, hogy egy
változó világban élünk, a közúti közlekedésnél is folyamatosan változtatni kell a szabályokat,
pontosan ezért. Vegyük csak Budapestet. Budapest közúthálózatát sem egy ekkora terhelésre
találták ki, mint ami jelen pillanatban működik, ugyanígy változik a vízi közlekedés is, tehát
nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ebben a változó világban megjelennek teljesen
új jelenségek, megjelennek teljesen új dolgok, amelyekhez alkalmazkodnunk kell.

Ha már mondjuk a jetski szóba került, figyelembe kellene venni azokat a világban lévő
igényeket, amelyekre akár iparágakat is lehet építeni. Csak egy példát mondok. A Luppa
szigeten a Luppa tónál teljesen illegálisan egy iparág alakult ki a jetskízésre, büfékkel és
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minden egyéb mással. Azóta természetesen ott is a különböző telekcserék és vásárlások útján
ez kezd megszűnni, vagyis úgy szűnt meg, hogy a fürdőzőket kitiltották, de a jetskízők még
mindig bemehetnek.

Tehát a véleményem az, hogy itt tényleg a kormánynak és az illetékes
minisztériumoknak, több minisztériumnak összehangoltan meg kellene alkotnia azt a
szabályozást, ami figyelembe veszi úgy a természetvédelmi szempontokat, mind a különböző
sportágak szempontjait, mind pedig a vízi közlekedés szempontjait, de ezeket a szabályokat
nem elég megalkotni, mert itt egyértelmű szabályok kellenek, és azokat szigorúan be kell
tartatni. A világos és egyértelmű szabályok alapján, amit szigorúan betartatnak, rendbe
lehetne tenni ezen a területen ezeket a problémákat, és úgy gondolom, hogy egy átállási
időszak után ezt mindenki megszokná, és ráadásul biztos vagyok benne, hogy munkahelyeket
teremtene a környéken. Tehát ha rendezettek lennének ezek a dolgok, akkor arra előbb-utóbb
a piac megmozdulna, és akár munkahelyeket és normális körülményeket teremthetne a vízi
közlekedésre is. Tehát azt mondom, hogy ez egy sokkal komplexebb és átfogóbb probléma,
amit biztos, ahogyan képviselőtársaim is mondták, itt most mi nem tudunk megoldani, de
nagy igény lenne arra, hogy egy átfogó koncepcióval változtassunk a jelenlegi helyzeten.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.
Horváth András képviselő úr!

HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen.
Hallgatva itt a vízi sportos kollegák véleményét, azt gondolom, ha az ember – ez egy

érdekes dolog – vízre megy bármilyen vízi járművel, főleg, ha motorossal, akkor sok esetben
hajlamos arra, hogy sokkal felelőtlenebb legyen, mintha a közúton közlekedne. Pedig, ha
balesetet okoz, ugyanolyan következményei vannak, mint egy közúti közlekedési balesetnek.

Én azt gondolom, hogy az evezősök is és a kis csónakosok is ugyanúgy kicsit
felelőtlenebbül közlekednek a vízen, mintha kerékpáron ülnének vagy a közúton mennének.
Azt gondolom, hogy a szabályozás Magyarországon elég részletes és elég jó a vízi
közlekedést tekintve. Én a Duna-törvényt átgondolnám, hiszen a Duna egy nagyon hosszú
folyam, amelynél nemzetközi vízi közlekedési szabályokat is bele kell venni ebbe a dologba.
Meggyőződésem, hogy inkább ellenőrzéssel, a hatósági szabályok, a jogszabályok, a vízi
közlekedés szabályainak a betartatásával nagyon sok jó eredményt lehet elérni.

Én tudom azt is, hogy a vízi rendészetnek sem az eszközei, sem a személyi állománya
nincs meg, a személyi állománya kicsi, az eszközei pedig egy kicsit régebbiek, mint ezeknek a
korszerű motorosoknak. Azt gondolom, hogy inkább a vízi rendészet személyi állományának
az erőforrásait kellene felduzzasztani, az eszközeit kellene korszerűbbé tenni, illetve ahol
sebességkorlátozás van a nemzetközi gyakorlatban is, ott ma már olyan telepített traffipaxok
vannak a vízi utak mellett, mint amilyenek a közutak mellett, és ha egy motorcsónakost
kétszer, háromszor jól megmér ez a traffipax, és azt a nagy kövér csekket ki kell fizetni, akkor
meg fogja gondolni, hogy ezt a sebességkorlátozást, amely a vízi úton van, betartsa. Tehát én
azt gondolom, hogy egy részletesebb szabályozás a szentendrei Duna-ágban szükséges lenne,
de sokkal fontosabb lenne a hatósági szerveket úgy megerősíteni, hogy a jelenleg érvényben
lévő szabályokat be tudják tartatni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kovács Ferenc képviselő úré a szó.

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.
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Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel a bizottságunk neve Sport- és turizmus bizottság,
úgy gondolom, mind a két szempontot figyelembe véve kellene a dolgot megközelíteni.
Engedjék meg, hogy kicsit messzebbről kezdjem, ugyanis tavaly ősszel fogadta el az Európai
Parlament az úgynevezett Duna-stratégia megvitatását és felállítását. Ez sokkal bővebb és
tágabb teret ad arra, hogy a Dunát, mint folyóvízi közlekedési útvonalat, sportolási
lehetőséget tekintsük, mert a vízgyűjtő területekről beszállított vizek minőségén keresztül a
turizmusig minden területet felölel. Úgy gondolom, erről minden képviselőnek lehetősége
lesz a véleményét kifejteni és állást foglalni egy Magyarországot is érintő európai stratégiáról,
ez országgyűlési képviselőként a kötelességünk is. Azért mondom azt, hogy európai, mert ez
nemcsak az európai uniós országokat érinti. Úgy gondolom, a vízi közlekedés
feltételrendszere kemény, egy kishajó-vezetői tanfolyamot kell elvégezni, innen kezdve
minden szabályozva van, de ha nem tartják be, ahogyan az előttem szóló képviselők mondták,
akkor az egyenlő legyen a közúti közlekedési szabályok megszegésével. Valóban vannak
felelőtlen emberek, akik nem veszik tekintetbe, hogy vannak különböző sportolási
lehetőségek, amelyekben vagy aktívan, vagy sportszerűen, de folyamatosan ott vannak azok,
akik professzionálisan a sportból élnek.

Úgy gondolom, hogy szankcionálni kell, és ebben egyet is értünk, de a Sport- és
turizmusbizottság tagjaként szomorúnak találom azt, hogy például a vízi turizmus területén
még mindig nem jelentek meg a magyarországi folyószakaszokon az elegáns jachtok. Én ezt
tartom a legnagyobb hibának, mert amikor megjelentek a nagy szállodák, és hozzák ide
tömegével a viszonylag kisebb pénzű turistákat, ez nagyon fontos és nagyon jó dolog, de
igenis, fel kellene készülnünk, minden harmóniát fenntartva a többi együttműködővel, hogy a
jachtturizmus is megjelenjen a Dunán. Hihetetlen pazarlás az, ami a Dunával és részben a
Tiszával is történik. Ezeknek a folyóvizeinknek, amelyek Európa legnagyobb folyóvizei, a
Magyarországi szakaszán sajnálatos módon a jachtturizmusra, az igazán professzionálisan
pénzerejű turizmus kiszolgálására nem vagyunk felkészülve. Nekünk, mint Sport- és
turisztikai bizottságnak erre is hangsúlyt kell fektetnünk, amellett, hogy védjük a sportot,
védenünk kell  a szabadidejüket eltöltő emberek érdekeit is. Úgy gondolom, ezért nem volt
szerencsés az ön megfogalmazása, ne haragudjon, hogy újgazdag vagy nem tudom, milyen
jelzővel illette a vásárlóerővel vagy anyagi lehetőséggel bíró embereket, mert örülni kellene,
hogy vannak ilyen emberek. Nem szerencsés a társadalmi rétegek között az anyagi helyzetük
miatt különbözőségjeleket tennünk, örülnünk kell annak, hogyha vannak gazdag emberek is,
ne legyenek szegények, minél többen tudjanak felzárkózni. Az is kötelessége az államnak,
hogy a sportolni akarókért vagy pusztán csak a szabadidejüket kellemesen eltölteni akarókért
tegyen valamit. Úgy gondolom, ez ma a törvényekben benne van, és mindenképpen azzal
értek egyet, hogy ezek betartatása igenis a szakhatóságok feladata.

Köszönöm szépen.

ENÖK: Köszönöm szépen. Zakó László képviselő úr kért szót.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): A gazdagok pártja egyik képviselőjének hozzászólása után
hadd mondjam el (Derültség.), egy kicsit másképp látom a helyzetet. Amennyire rendkívül
fontosnak tartom az ügyet, kicsit outsider is vagyok, annyira érthetetlen egy kívülálló
számára, hogy egy rendészeti kérdésnek tűnő ügynek – most a sebességkorlátozásról beszélek
– miért kell a bizottság elé kerülnie. Gondolják el, a KRESZ egy BM-rendelet, a közlekedési
rend még csak törvényi szinten sincs szabályozva. A vízi közlekedésben valóban nagyon-
nagyon szigorúan, méréssel, szankciókkal szabályozni kell a sebességet. Az, hogy hol
lehessen sportcélra használni a Dunát, már megér egy bizottsági vitát, ebben támogatnám azt,
hogy tiltsuk ki azokról a területekről ezeket a gyors járású, meglehetősen drága, véleményem
szerint is úri passzió tárgyát képező sporteszközöket, amelyek zavarják a nyugalmat. Ahogyan
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elképzelhetetlennek tartjuk, hogy mondjuk a körúton kétszázzal száguldozzon valaki, ez
országos felháborodást váltana ki, ezt csak néhányan tehetnék meg ilyen teljesítményű
autókkal, ezt ugyanúgy át lehetne ültetni a vízi közlekedésre is. Úgy gondolom, semmi
akadálya nincs annak, hogy a tehetős polgárok utánfutóra kössék a járművüket, és elhúzzák
olyan szakaszra, ahol büntetlenül, szabadon, bárki zavarása nélkül élhetnének a sportjuknak.
Tehát kicsit értetlenül állok az előtt, hogy rendészeti kérdésről miért itt kell tárgyalni. Ezt
fontosnak tartom, de nem tartom a mi szintünknek.

Az pedig a másik ezzel kapcsolatos véleményem, hogy ezek szerint nincsenek kellően
megadóztatva ezek a járművek, vagy ha igen, akkor még további teher is tehető rájuk. Ebben
egy szabályozó folyamatnak kellene lennie. Engem például nagyon zavar Vonyarcvashegyen
a wakeboard pálya, évek óta rondítja az egyik legjobb strand képét, miközben nem az ottani
fürdővendégek sportolását szolgálja. Ez olyan, mint amikor quadokkal felszántják az erdőket,
és a különböző technikai sportokkal durván belenyúlnak a természet egyensúlyába, én tehát
nagyon szigorúan lépnék fel ezek ellen. Biztos, hogy most egy kicsit kihúztam a gyufát
bizonyos körökben, de vállalom, mert semmi nem lehet annál fontosabb, mint az, hogy a
természetet megőrizzük, és a motoros hajtású vízi járműveket szorítsuk háttérbe az emberi
erővel hajtottal szemben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, ez további hozzászólásokat gerjeszt.
Amennyiben a Római-parti szabályozott közlekedés, illetve a vízi sport és az egészség
kapcsolatáról van szó, akkor nem bánom, de nem szeretném, ha ebből politikai vita indulna,
különösképpen Kovács Feri barátommal, a gazdagok pártja képviselőjével (Derültség.), ez
picit erős megfogalmazás, jól ismerve Feri életpályáját.

Kovács Péter képviselő úr kért szót, utána Horváth András képviselő úr következik.

KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Bár nem szeretném húzni az
időt, de a gazdagok pártjához szeretnék hozzászólni. (Derültség.)

Örülök neki, hogy ilyen dolgokat mondtak, mert ha komolyan végiggondoljuk, amit az
előbb jobbikosként mondtál, akkor ezek újabb megszorítások, adóemelések, ez a népnyúzók
pártja. Tehát inkább egyezzünk meg abban, hogyha azt mondod, a Fidesz a gazdagok pártja,
pedig szerintem a Fidesz egy néppárt, akkor ezek szerint Magyarországon már mindenki
gazdag, legalább is a legtöbb ember gazdag. Hogyha meg tudunk állapodni abban, hogy ez
így van, akkor büszkén viseljük azt a jelzőt, hogy a Fidesz a gazdagok pártja, de addig
legyetek szívesek, ezt mellőzzétek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth András képviselő úr kért szót.

HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (KDNP): Köszönöm szépen.
Csak annyit szeretnék Zakó László képviselőtársamra reagálni, hogy a motorcsónakos

turizmust és a jachtturizmust, amiről Kovács Ferenc képviselőtársam beszélt, tovább nem
kellene adóztatni, hogy a terhek még nagyobbak legyenek. Tőlünk nem messze,
500 kilométerre a horvát, a szlovén, az olasz tengerpartokon a turisztikai bizottságok azzal
foglalkoznak, hogyan alakítsanak ki ezeknek megfelelő kikötőket, hiszen – ahogyan Feri
elmondta – több milliárd eurós bevételeik vannak ezeknek a területeknek, ezeknek az
országoknak ebből a turizmusból. Ha mi felelősen gondolkodunk, mint Sport- és turisztikai
bizottság, és ebben egyetértek Ferivel, én is szeretném még egyszer hangsúlyozni, ezért
kértem szót, hogy arra kell felkészülni, hogy ezeket a bevételeket ne a horvát, a szlovén és az
olasz tengerpartokon költsék el ezeket a bevételeket, hogy ezekből az euró milliárdokból
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néhány milliót egy-két éven belül idehozzunk Magyarországra, ezzel munkahelyeket, újabb
egzisztenciákat, iparágakat tudunk teremteni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bús Balázs képviselő úr kért szót.

BÚS BALÁZS (Fidesz): Köszönöm a szót.
Egyrészt Zakó László képviselő úr hozzászólásáig örültem, mert azt gondolom, eddig

szakmai szinten folyt a tárgyalás, de megint sikerült egészen más mederbe terelni ezt a témát,
szerintem egyébként teljesen feleslegesen. Azt is gondolom, bár lehet, hogy a Jobbik másképp
látja, de nem mindent lehet rendészeti kérdésként kezelni.

Egy kis hasonlatot mondanék. Azt gondolom, most abban a cipőben járunk, előtte
vagyunk annak, ami egyébként a biciklisek kapcsán kialakult, amikor is a biciklisek nagy
erővel próbálják egyébként valahogyan visszafoglalni a területeket, és ha értelmesen nyúlunk
ehhez a kérdéshez, és tudunk egy olyan szabályozást létrehozni, hogy később ne kerüljünk
abba a helyzetbe, amikor valóban a kajakosok jönnek, és szeretnék valahogyan visszaszerezni
a területeket. Most még időben vagyunk, most kellene ezt valamilyen jó szabályozással
mederben tartani, hogy stílusos legyek.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Valóban én is azt szeretném, ha
visszatérnénk a vita szakmai részéhez.

Szilágyi György alelnök úr kért szót.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak egy mondatban és tényleg én is vissza szeretnék
térni ahhoz, hogy beszéljünk a vízi közlekedésről, és megvédeni képviselőtársamat, hogy nem
erre az esetre gondolta szerintem ezt az egészet, hanem elsősorban az elmúlt másfél év
bizonyos intézkedéseire vagy törvényeire, és zárjuk is le, mert ez nem ehhez a bizottsághoz
tartozik.

Véleményem szerint kérdés az, hogy hogyan vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Ha érzelmi
alapon vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor mindenki ahhoz az oldalhoz fog húzni, amelyik oldalt
már csinálta; ha valaki evezett, akkor biztos az evezősökhöz fog húzni, ha valaki mondjuk
jetskízett már életében, akkor lehet, hogy a jetskísekhez fog húzni, ezért nem szabad
véleményem szerint érzelmi alapon megvizsgálni ezt a kérdést, hanem teljes mértékben
kimondottan szakmai alapon kell tekinteni az egész kérdésre. Megváltozott – mint említettem
az előző felszólalásomban – a világ, ez ellen, ha tetszik nekünk, ha nem tetszik nekünk, nem
tudunk tenni, éppen ezért inkább szabályozni kell ezt a megváltozott világot. Azzal
maximálisan egyetértek, hogy be kell tartatni a szabályokat, így van. Ha megint a közúti
közlekedést vesszük alapul, a közúti közlekedésnél is sokkal gyorsabban lehetne menni az
autókkal, mint amennyivel haladni lehet az utakon, de be kell tartatni a szabályokat, és a
traffipaxok, a büntetések pont ezt a célt szolgálják, hogy betartassuk.

Van még egy nagyon lényeges szempont véleményem szerint, és itt megint
beszélhetünk a közúton közlekedő biciklisek, autósok viszonyáról. Itt van a leglényegesebb
dolog, hogy azon kívül, hogy szabályozunk valamit, el kellene kezdeni szerintem morálisan és
erkölcsileg is megváltoztatni az emberek szemléletét. Hiszen miből alakulnak ki a
konfliktusok? Abból alakulnak ki a konfliktusok, mint ahogy a közúti közlekedésben a
biciklis, autós konfliktusok kialakultak, hogy most vajon kinek van igaza, ki használhatja az
utat elsődlegesen, kinek építették, és ugyanez érvényes a vízi közlekedésre is, hogy éppen egy
adott konfliktusban kinek van igaza. Tehát morálisan és erkölcsileg is változtatni kellene
szerintem a szemléleten, úgy kellene kialakítani az elkövetkezendő időszakban, hogy ezt
hogyan lehet elérni. Természetesen ez is egy hosszabb vita eredménye lehetne, hogy akik a
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vízi közlekedésben részt vesznek bármilyen oldalról, azok tisztelettel legyenek a másik iránt,
és próbálják meg betartani a szabályokat; mindjárt megváltozna minden, hiszen bármilyen
konfliktusban soha nem egyértelmű szerintem, hogy csak az egyik fél okozná ezt a
konfliktust, mindenkinek biztos megvan a saját maga felelőssége. Tehát én azt mondom, hogy
térjünk vissza ahhoz, hogy ezt tényleg szakmailag vizsgáljuk meg.

Amennyiben a szabályozásokon változtatni kell, akkor azt a kormány és az illetékes
szervek tegyék meg, de utána a legnagyobb hangsúlyt tényleg a szabályok betartatására
kellene kihegyezni, és meg kellene vizsgálni, hogy a felmerült új igények alapján hogyan
tudjuk minél jobban kihasználni ezt a helyzetet, itt szintén kapcsolódva ahhoz, hogy akár
kikötők, akár kiszolgáló létesítmények, akár plázsok kialakításával, amelyek elősegíti azt,
hogy minél kulturáltabb vízi sportélet legyen ezeken a szakaszokon.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy van-e még valami
észrevételük, véleményük.

Zakó László képviselő úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Nem gerjesztem a vitát. Aki a Duna-partra lemegy és ilyen
lapos szögben ránéz a vízfelületre, iszonyatos nagyméretű olajfoltokat lát. Én azóta nem
iszom vezetékes vizet, legalábbis Budapesten, amióta az ÉGISZ Gyógyszergyár
szennyvíztelepén jártam egy ilyen egyetemi gyakorlaton, és belenéztem abba a vízbe, amit
már tisztítottként közvetlenül a Dunába engedtek. Lehet látni, hogy közvetlen befolyások
vannak, szennyvíztelepek ömlenek még most is a Dunába. Tehát amikor ilyen állapotok
uralkodnak Duna szinten - hangsúlyozom a Balatonnál ezerszer jobb a helyzet -, akkor egy
kicsit álságosnak tartom, hogy állandóan a külföldi vendégek idecsábításán papolunk,
miközben a saját honpolgáraink érdekeit sem vesszük figyelembe. Én vendégszerető,
vendégbarát ember vagyok, és a szárazföldi turizmusnak sokkal kedvezőbbek a körülményei,
de a vízfelületeink vonatkozásában iszonyatos viszonyok, állapotok uralkodnak. Elképesztő,
hogy micsoda mocsok, szennytelep ez a Duna, sajnos a Tisza is, az egyéb mellékfolyóink is.
Tehát amikor itt rendbe szeretnénk tenni ezt a kérdést, akkor innen induljunk el.

Az önök államtitkárával, Illés Zoltán úrral konzultáljanak, aki tényleg egy felkent
bajnoka a környezetvédelemnek. Én majd meg fogom kérdezni Illés Zoltántól, hogy mi a
véleménye az ilyen erőltetetten a Dunára vonatkoztatható vízi sport koncepcióról, mert
szerintem saját soraikban is több tiltakozót fognak találni, mint támogatót. Én nem vagyok
szakember, csak azt látom, hogy micsoda romlás, pusztulás folyik ezen a téren.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Szilágyi alelnök úr kért még szót.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Egyetlenegy dolgot még elfelejtettem. Hadházy
Sándor említette a vízi közlekedés fejlesztését, ami az agglomerációból történő beutaztatást is
jelentené. Véleményem szerint lehet, hogy ezzel kellene kezdeni, először megvizsgálni azt,
hogy mennyire tudjuk a Dunát kihasználni. Valóban ki kellene használni Budapest
közlekedésében is sokkal jobban ezt az adottságot, de az agglomeráció vonatkozásában is,
hiszen a dunai közlekedés jelen pillanatban adott, viszont az elmúlt 21 évben, azt lehet
mondani, hogy akár Budapest viszonylatában teljesen leromlott. Hogy csak egyet mondjak,
megszűnt például a polgárok átjutása a Margit-szigetre, ami régen normálisan működött, de
ugyanígy nem kap kellő médiafelületet, nincs kellő marketing a vízi közlekedéssel
kapcsolatosan, és infrastruktúrában is eléggé elmaradott jelen pillanatban ez az ág. Tehát ezt
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meg kellene vizsgálni, és azt gondolom, hogy sokkal jobban ki kellene használnunk a Duna
adottságait közlekedési szempontból is.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Még Hoffman Pál képviselő úr kért szót.

HOFFMAN PÁL (KDNP): Csak néhány gondolat a véleményére vagy a
hozzászólására. Azt gondolom, a Duna helyzetének az ismerete nem akadályozta önt a
véleménye kialakításában. Teljesen más a helyzet, mint amiről ön beszél, hiszen az elmúlt
évtizedekben a szennyvíztisztítók sora épült meg, és jelentősen csökkent a szennyezett víz
mennyisége, amit a Dunába bocsátanak, jelentősen javult a vízminőség, és folyamatosan
dolgozunk ezen mind a Kis-Dunára, mind a nagy Dunára vonatkozóan. Egész egyszerűen
nincs úgy, nem felel meg a valóságnak, hogy valaki kimegy, és olajfoltokat lát. Ez annyira
laikus vélemény-kialakítás, hogy szerintem nem is igazán alkalmas a bizottsági szintű vitára.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárva a témát megkérdezem az államtitkár urat, hogy
az elhangzottakra, illetve arra a kérdésre, amit önhöz tettek fel, válaszol-e.

Dr. Völner Pál államtitkár (NFM) válaszadása

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Részben a képviselőtársaim egymásnak is megválaszolták a problémák egy
részét, beleértve a rendészeti kérdéseket, a szabályozottság szintjét és szerepét, ezek szerintem
a jelen viszonyok között, azt gondolom, hogy kielégítőek. Valóban, itt a betartatással
kapcsolatban Csobay úr meg tudná mondani, hogy milyen létszámigény vagy technikai
eszközigény kellene ahhoz, hogy ennek teljes mértékben érvényt lehessen szerezni. De azt
hiszem, hogy a legfontosabb ebben a kérdéskörben is a mi részünkről az, hogy a
minisztérium, illetve a Belügyminisztérium vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium, éppen
kinek, mely területen, a környezetvédelemtől a rendészetig milyen szerepe van, gyakorlatilag
itt az érdekek összhangja mentén kell a szabályozást kialakítania.

Itt is elhangzott például a Szentendre-Budapest közötti vízi közlekedés újrateremtése.
Nyilvánvaló, ha mondjuk egy szárnyashajóban gondolkodunk, akkor nem 30 kilométeres
sebességgel akarja majd megtenni ezt az utat ebben a Duna-ágban, hanem polgármester úr is
említette, hogy 60 kilométeres tervek vannak, de ezt csak az érdekek összhangja mentén lehet
megteremteni.

Azért az, hogy valami operatív is legyen ebben a kérdéskörben, itt konkrét
problémákat vetettek fel. Tehát ha eddig a szintig el tudunk jutni, hogy a szervezetek meg
tudnak fogalmazni kérdéseket, igényeket, és javaslatokat tudnak tenni, akkor a minisztérium
tudja kezelni ezeket a felvetéseket, létre tud hozni munkacsoportokat, ahol nemcsak az adott
szervezetek igényeit veszi figyelembe, hanem meghívja a másik oldalt is, a horgászoktól
kezdve az evezős sportok képviselőin keresztül a motoros közlekedés résztvevőit, azonban
áruszállítás is van a ráckevei Duna-ágban, tehát mindenkire tekintettel kell lenni, amikor a
szabályozásba belenyúlunk. Várjuk a javaslatokat, és meg tudom ígérni, hogy ezek nem
maradnak válasz és munka nélkül. Az, hogy mennyit lehet ebből befogadni, azzal az
összhanggal van összefüggésben, amit az elnök úr is említett, hogy változó világban élünk, és
alkalmazkodni kell, de mi nyitottak vagyunk.

Konkrét felvetés volt a jetskível kapcsolatban. Itt tájékoztattak, hogy a Dunán csak
kijelölt területeken lehet jetskízni, tehát ez a probléma hála Istennek nem merül fel ilyen
értelemben.

Ami a Duna-törvényre vonatkozó szabályozást illeti, az egy nagyon összetett és
bonyolult kérdéskört vet fel, mert ez nemzetközi vízi út, határvizet jelent, teljesen más, mint a



16

szentendrei vagy ráckevei Duna-ág szerepe, hiszen ez egy zsilippel lezárt terület, itt teljesen
mások a szokások, tehát nagyon nehéz lenne egységes szabályozást kialakítani. Ez nem jelenti
azt, hogy nem kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, csak a Duna-stratégia kereteiben lesznek
ezek a kérdések jobban kezelhetők, a részletszabályok mentén pedig a konkrét témákat
kezelni tudjuk, vagy adott esetben azt, hogy mi legyen a Római-parttal vagy a Tündér-
szigettel. Ehhez nyilván a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium
közreműködése is szükséges.

Összességében azt javasolom, hogy mindazok az érintettek, akiknek akár a sportot,
akár a turizmust illetően akármelyik oldalról javaslataik vannak ebben a konkrét témakörben,
tehát ha most konkrétan a szentendrei Duna-ágról beszélünk, akkor arról, ha a ráckeveiről,
akkor arról, fogalmazzák meg ezeket az igényeket, ezeket a javaslatokat, és mi szakmai
szinten kezelni fogjuk, létre fogjuk hozni azt a munkacsoportot, amelyik ezt értékeli, és ami a
jelenlegi szabályozásba beemelhető, azokat a változtatásokat kezdeményezni fogjuk
kormányzati szinten.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
Az lett volna egyébként is a kérésem, hogy Gál Attila úrtól kaptunk egy javaslatot, ami

több pontban foglalkozik azzal, hogy nekik milyen elképzelésük van, hogyan lehetne rendezni
az ügyet. Ezt az államtitkár úr kolléganőjéhez eljuttattam, és azt kérem, nézzék majd át, és ez
alapján, bár igaz, rendeletszabályozási kérdésekkel nem tudunk foglalkozni, de ha a
minisztériumtól a bizottság kapna erről egy állásfoglalást, akkor azzal tovább tudnánk
haladni.

Egyébként a vitát végighallgatva azt gondolom, hogy valóban egy olyan
kompromisszumos megoldást kell találni, ami az evezősportnak meghagyja az életteret, azt a
lehetőséget, amelyet akár a versenyzők, akár a tömegsport, a túraevezés szintjén használni
tudnak. Számomra Gál úrnak az a javaslata szimpatikus megoldásnak tűnik, hogy 100 méteres
vízi sávot kellene kijelölni a Római-parton, és azon belül valóban csak sportcéllal az evezősök
használják ezt a területet. Szerintem egyébként ez abszolút nem zavarja a sporthajókat.

Az egy másik kérdés, ami szintén felmerült, hogy a soroksári Duna-ághoz hasonló
szabályozással részben a nagyobb teljesítményű hajókat kellene kitiltani, részben pedig egy
jelentős sebességkorlátozást kellene megállapítani. Itt valóban nehéz meghatározni azt, hogy
mi a turizmus érdeke és egyébként mi a sport érdeke. Én nem  vagyok feltétlenül a teljes tiltás
híve, meg kellene találnunk az egészséges összhangot. Szerintem, ha ki van jelölve a pálya,
ami csak az evezősöké, akkor az elég mozgásteret jelent nekik. Ehhez kérnénk majd
megfelelő háttéranyagot, esetleg olyan adatokat, információkat, hogy hány sportoló veszi
igénybe ezt rendszeresen, milyen mértékű a tömegsport ezen a területen, és ehhez
kapcsolódóan milyen szabályozási módosítást talál jónak a Vidékfejlesztési Minisztérium,
mert ezzel nagy mértékben segítenék a bizottság munkáját.

Köszönöm szépen az előadóknak, hogy részt vettek a bizottsági ülésünkön, a civil
szervezeteknek is köszönöm, hogy megtették a technikai javaslataikat. Azt gondolom, Bús
Balázs képviselő úr felvetésének megfelelően a bizottság tovább vizsgálja ezt az ügyet, s
amint megkaptuk a háttéranyagokat, akkor tudunk valódi állásfoglalást hozni arról, hogy
milyen szabályozási módosítást kezdeményezünk, amellyel végleges és jól működő
megoldást találunk arra, hogy az evezősport élettere megmaradhasson a Rómain, és az a
hangulat, amely az elmúlt 30-40 évben ezt a területet jellemezte, hogyan tartható fenn úgy –
és ebben teljes mértékben egyetértek a bizottság tagjaival –, hogy az új kor kihívásainak is
meg tudjon felelni. Azt ugyanis az élet bebizonyította, hogy nem lehet konzerválni a 30-40
évvel ezelőtti viszonyokat, jelentősen változott a világ, ehhez mindenkinek alkalmazkodnia
kell, és szerintem egy jó szabályozással ezt el is tudjuk érni.

Köszönöm szépen az előterjesztők megjelenését, a napirendi pontot lezárom.



17

Egyebek

Kérdezem képviselőtársaimat, az Egyebek napirendi pont keretében van-e
észrevételük? Varga László képviselő urat illeti a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP):  Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek.
Szeretném, ha bizottsági ülést vagy legalább részben bizottsági ülést szánnánk arra,

hogy mi a helyzet a sport-infrastruktúrával, például a Népstadionnal. Mindenféle híreket
hallani, de jó lenne látni, hogy merre, hogyan. Arra is jó lenne ránézni, hogy mi a helyzet a
adókedvezmény fronton. Ellenzéki képviselőként egyébként nyilván kevesebb információnk
van ezekről a kérdésekről. Nem gondoltam, hogy ezek felvetése feltétlenül szükséges lesz,
csak az utóbbi napok hírei alapján gondoltam, hogy mindenképpen szükséges.

Még egy, elnök úr: az MLSZ-szel kapcsolatban is jó lenne valamit hallani.
Köszönöm.

ELNÖK: A társaságiadó-kedvezmény felvetésével egyetértek, képviselő úr, érdemes a
bizottságnak foglalkoznia vele, hiszen valóban egy teljesen újszerű támogatási rendszerről
van szó a sport területén. Látva a szövetségek munkáját, a feldolgozással egyébként jól
haladnak. Azt gondolom, érdemi információ, amikor már látják azt, hogy a beérkezett
pályázatok közül melyik az, amelyik bent tud maradni, formailag is megfelel és ezt
támogatják, az valójában még két hét. Amikor a szövetségek majd eljutnak a feldolgozásban
odáig, akkor kérek tőlük egy átfogó anyagot, és készítünk egy előterjesztést, illetve a Sport
Szakállamtitkárság előkészít egy ilyet, ez nem gond.

A Puskás Stadion ügyében pedig Vígh László kormánybiztos urat idézzük majd a
bizottság elé, hiszen ezzel a kérdéssel ő foglalkozik. Annyi tájékoztatást tudok adni önnek,
hogy készült egy kormány-előterjesztés a beruházásról, de a kormány még nem foglalt állást
ebben a kérdésben. Tájékozódom, hogy milyen ütemben várható ennek a napirendre tűzése a
kormányülésen. Ha ez a közeljövőben várható, akkor addig nem is érdemes foglalkozni vele,
ha pedig nem, akkor Vígh László beszámol róla.

Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megköszönöm
képviselőtársaim munkáját, szép napot kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Gálné Videk Györgyi, Turkovics Istvánné


