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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a képviselőtársaimat, a kedves 
munkatársakat, a megjelent vendégeket. A bizottsági ülést megnyitom. 

Elsőként a napirendről kell szavaznunk. Engedjék meg, hogy tájékoztassam 
önöket, hogy a mai bizottsági ülésre vonatkozóan előzetesen és írásban jelezte 
távolmaradását dr. Hörcsik Richárd elnök úr és dr. Juhász Hajnalka bizottsági tag. 
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, hozzászólása. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Elsőként a napirendről fogunk dönteni, 
ezt a gép segítségével fogjuk megtenni. Kérem, hogy most szavazzunk a napirendről! 
(Szavazás.) Hét igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1877. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45.§-a alapján) 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pontunk: Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, 
mely T/1877. számon ismert. Nagy szeretettel köszöntöm a mai előadónkat, 
osztályvezető urat, aki már nem első alkalommal vendége a bizottságunknak. 
Köszönjük szépen. 

A mai részletes vitában módosító javaslatok hiányában a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében felsorolt feltételek vizsgálatára kell hogy koncentráljunk. Ennek 
alapján bizottságunk kiemelten vizsgálja az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek való megfelelést. Ezennel megnyitom a vitát, elsőként a kormány 
képviselőjének adom meg a szót, hogy ismertesse röviden a törvényjavaslatot és 
nyilatkozzon a 44. § (1) bekezdésének való megfelelőségről. Parancsoljon, 
osztályvezető úr! 

 
DR. CZETI ANDRÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Alelnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném a legfontosabb szemponttal kezdeni. Nyilatkozom, 
hogy a napirenden lévő 1877. számú törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. számú OGY határozat 44. § (1) bekezdésében 
meghatározott kritériumoknak. 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
végrehajtásáról készített törvényjavaslat a korábbi években megszokott szerkezetben 
készült el, főkötete tartalmazza a törvényjavaslatot, annak mellékleteit, az általános és 
részletes indoklást, valamint az indoklás mellékleteit, továbbá a főkötetet kiegészíti 
nyolc fejezeti kötet is. A benyújtás előtt a törvényjavaslat határidőre átadásra került az 
Állami Számvevőszéknek, amiről az ÁSZ megállapította - idézem -: „A zárszámadási 
törvényjavaslat tartalma, szerkezete összhangban volt a jogszabályi előírásokkal, az 
államháztartás központi alrendszerének hiányára és az államadósságra vonatkozó 
törvényi előírások érvényesültek. A zárszámadási törvényjavaslat összeállítása 
szabályszerűen történt, tartalma összhangban volt a jogszabályi előírásokkal.” Itt az 
idézetnek vége. 

Most engedjék meg, hogy röviden ismertessem a 2021. évi költségvetés 
teljesülésének fontosabb sarokszámait és tendenciáit. A megelőző év gazdasági 
visszaesését követően 2021-ben az EU-tagországok átlagos növekedése 5,3 százalék 
volt, melyen belül Magyarország kiemelkedő, 7,1 százalékos GDP-növekedést ért el. A 
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járványt megelőző tíz év következetes gazdaságpolitikájának és költségvetési 
politikájának köszönhetően Magyarország erős fundamentumokkal rendelkezett a 
széles körű gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási programok véghez viteléhez. 
2021-ben az elfogadott költségvetési törvény egy alkalommal, a május 27-én kihirdetett 
2021. évi XLIV. számú törvénnyel módosításra került annak érdekében, hogy a 
vészhelyzet alatt született járványügyi és gazdaság-újraindítási intézkedések forrásai 
teljeskörűen biztosítottak legyenek. 

Az átfogó kormányzati intézkedéseknek és programoknak köszönhetően a 
munkaerőpiac stabil maradt a járvány időszaka alatt, sőt 2021 nyarán már 
foglalkoztatási rekord is született. Az elmúlt év végére 3,7 százalékra csökkent a 
munkanélküliségi ráta, ami az EU-ban az egyik legalacsonyabb érték volt. 2021-ben 8,7 
százalékkal emelkedett a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset, a reálkeresetek 3,4 
százalékkal tovább nőttek és közel 20 százalékkal emelkedett a minimálbér. A 
háztartások fogyasztása 4,2 százalékkal bővült. 

2021-ben mintegy 15 000 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg, melynek 
eredményeként hazánk beruházási rátája 27,2 százalékra emelkedett, amely érték az 
EU-ban a második legmagasabb aránynak számított. Az állami beruházások 3200 
milliárd forintot értek el, a GDP 6,3 százalékára nőttek, ami aránnyal Magyarország az 
EU-tagországok között az első helyre került. 

A 2020-as év alacsony inflációs környezete után 2021-ben már az 
energiahordozók áremelése miatt jelentős inflációs nyomás alá került az ország. A KSH 
szerint 2021-ben a fogyasztói árak átlagosan 5,1 százalékkal emelkedtek az előző évhez 
viszonyítva. Tavaly mérséklődött a jövedelmeket terhelő adók súlya, csökkentek az 
adózással kapcsolatos adminisztrációs terhek, melynek hatására folyamatosan javult 
az adózási morál. Az év végére a kormányzati szektor európai uniós módszertan szerinti 
hiánya a GDP 7,1 százalékában teljesült, de Magyarország így is azon uniós országok 
közé került, ahol a tavalyi évben csökkent az adósságráta 2020-hoz viszonyítva, 
mégpedig 79,3 százalékról 76,8 százalékra.  

És most hadd ismertessem kicsit részletesebben az uniós programok számait! 
Ezeket a számokat a főkötetnek a részletes indokolás mellékletei között a 339. oldaltól 
kezdődően 14 részletes táblázatban is megtalálják. A költségvetés kiadási oldalán az 
uniós programok előirányzatai az összes kiadás 7,5 százalékát tették ki, míg bevételi 
oldalon az uniós bevételek az összes bevétel 6,5 százalékát adták. 

Először nézzük a kiadási oldalt! A költségvetés uniós vonatkozású sorai 2021-
ben összesen 2243 milliárd forint kiadást teljesítettek, ami 642 milliárd forinttal 
meghaladta a tervezett értéket. A legtöbb uniós kiadás a törvény 1. mellékletének 19. 
fejezetében található, ami az uniós fejlesztéseket összegzi. A Széchenyi 2020 operatív 
programok a tervezett 991 milliárd forint helyett összesen 1660 milliárd forint 
kifizetést teljesítettek. Ebben a körben a legnagyobb kifizetés a gazdaságfejlesztési és 
innovációs operatív program keretében volt, mintegy 560 milliárd forint, ezt követte az 
integrált közlekedésfejlesztési operatív program 402 milliárd forinttal, majd a terület- 
és településfejlesztési operatív program 264 milliárd forinttal.  

A tavalyi évben már megkezdődtek egyes, ’21-20-as operatív programok 
végrehajtásai is. Tekintettel arra, hogy ezen a területek a kifizetések egyelőre nemzeti 
költségvetés kockázatára indultak meg, ezért az irányító hatóságok fokozott 
óvatossággal jártak el, és a költségvetésben előirányzott 250 milliárd forintos értékhez 
képest 15 százalékkal kevesebbet, összesen 211 milliárd forint kifizetést teljesítettek. 
Ezzel az óvatos megközelítéssel is az új időszaki gazdaságfejlesztési és innovációs 
operatív program, a GINOP plusz már 209 milliárd forint kifizetést teljesített, és ezzel 
megelőzve több ’14-20-as operatív programot, az op-k között felzárkózott a negyedik 
helyre.  
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Az európai területi együttműködési programokon keresztül a határon átnyúló 
fejlesztésekre 12,8 milliárd forint került kifizetésre, ami 3 milliárd forinttal elmaradt a 
tervezett értéktől.  

A vidékfejlesztési és halászati programok keretében viszont a tervezett 216 
milliárd forinttal szemben 262 milliárd forint kifizetés teljesült, ami közel 10 milliárd 
forinttal haladta meg a 2020. évi kifizetéseket.  

Az egyéb uniós programok: ide tartoznak többek között az európai 
hálózatfinanszírozási eszköz vagy a svájci-magyar együttműködési program, és 2021-
ben még ide került besorolásra a Nemzeti Helyreállítási Alap is. Összesen 98 milliárd 
forint kifizetést teljesítettek, ami alig 1,2 milliárd forinttal lett kevesebb a tervezett 
értéknél. 

A helyreállítási és ellenállóképességi eszköz megelőlegezésére szolgáló Nemzeti 
Helyreállítási Alap 2021. évben 27,6 milliárd forint kifizetést teljesített, elsősorban a 
projektek előkészítési költségeinek kiadott előlegek formájában.  

Az eddig felsorolt, 19 fejezetbe tartozó előirányzatok teszik ki a központi 
költségvetésből teljesített uniós kiadásoknak a 98 százalékát. A fennmaradó 2 százalék 
pedig a törvény 1. mellékletének három másik fejezetében találhatók meg. E három 
hely közül az első az Agrárminisztériumhoz tartozó 12. fejezet, ahol összesen 12,9 
milliárd forintot terveztünk az iskolatej, az iskolagyümölcs programokra, a méhészeti 
programra és a zoonózismentesítési programokra, valamint a termelői és értékesítő 
szervezetek, az úgynevezett tészeknek az induló támogatásaira. Ezek a kiadások 7,6 
milliárd forintra teljesültek. Itt az alulteljesítés elődleges oka, hogy az iskolák több 
hónapon keresztül online oktatásra tértek át, ezért 2021-ben lényegesen kevesebb 
iskolatejet és gyümölcsöt osztottak szét az iskolák a tanulók között.  

A második ilyen hely a Belügyminisztérium előirányzatai között a 14. fejezetben 
található, ahol összesen 16,5 milliárd forintot terveztünk a három belügyi alap 
kiadásaira. Ezek az alapok a belső biztonsági alap, a határigazgatási és vízumeszköz, 
továbbá a menekültügyi és migrációs alap. Ezek a kiadások 8,2 milliárd forintra 
teljesültek. Itt a kiadásoknak a 77 százaléka még a ’14-20-as programok keretei között 
valósult meg, míg 23 százaléka már a ’21-27-es programok keretei között teljesült.  

A harmadik ilyen elkülönített hely pedig a 18. fejezetben a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium előirányzatai között található, ami a brexit alkalmazkodási 
tartalék kifizetéseinek teljesítését szolgálja.  

A 2020. július 15-én kihirdetett törvény eredetileg még nem tartalmazta ezt az 
előirányzatot, hanem az a törvény 2021. május 27-én kihirdetett módosításakor került 
beillesztésre, 3,8 milliárd forint előirányzattal. De tekintettel arra, hogy a vonatkozó 
uniós jogszabályok elfogadása viszont a vártnál hosszabb időt vett igénybe, ezért végül 
’21-ben erről az előirányzatról felhasználás nem volt, és a kifizetések teljes egészében 
átcsúsztak a 2022-es évre.  

És most térjünk át a bevételi oldalra! A költségvetés uniós bevételei 2021-ben 
1552 milliárd forintban teljesültek, ami 423 milliárd forinttal haladta meg a tervezett 
értéket. A jelentős túllépés elsődleges oka, hogy a 21-22-es években a kohéziós 
programokra a tagállamoknak lehetőségük volt az uniós elszámolásoknál a 
benyújtáskor a szokásos 85 százalékos társfinanszírozás helyett 100 százalékos uniós 
finanszírozást lehívni. Ennek az 1552 milliárd forint bevételnek a legnagyobb része, 
1464 milliárd forint a 42. fejezetben került elkönyvelésre, míg a fennmaradó 88 
milliárd forint bevétel, melyek legnagyobbrészt visszafizetések és technikai 
pénzmozgások, a 19. fejezetben a kiadásokkal azonos címrendi helyeken kerültek 
kimutatásra.  

A részleteket tekintve: a kohéziós operatív programok 1328 milliárd forintban 
teljesülő bevételi 382 milliárd forinttal haladták meg a tervezett értéket, míg a 
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vidékfejlesztési és halászati programok 213 milliárd forintos bevételei 48 milliárd 
forinttal teljesítették túl a törvényben előirányzott célszámokat. Ezekkel szemben az 
egyéb uniós támogatások bevételei 11,9 milliárd forintban teljesültek, ami 6,6 milliárd 
forinttal elmaradt a tervezett értéktől. A bevételek összességében kedvező alakulásának 
2021 végére az lett az eredménye, hogy a ’14-20-as többéves pénzügyi ciklusban 
rendelkezésre álló kohéziós kereteinket immár 71 százalékban ténylegesen lehívtuk, és 
ezzel a forráslehívás és az abszorpció tekintetében Magyarország a legsikeresebben 
teljesítő tagállamok között a felső harmadban helyezkedik el, és V4-körben pedig 
Magyarország az első helyen áll. A 42. fejezetben a központosított bevételek között egy 
külön kategóriát képeznek az egyéb uniós bevételek. Itt számoljuk el a vámok 
beszedéséhez kapcsolódó visszatérítéseket és a korábbi uniós támogatások utólagos 
megtérüléseit. Ezek a bevételek a tervezett 16,2 milliárd forintos értékhez képest 23,3 
milliárd forintra teljesültek, ami 5,5 milliárd forinttal magasabb érték volt, mint a 
megelőző évben. A nemzeti költségvetésben elszámolt uniós bevételeken túl fontos 
tételt képeznek még a költségvetésen kívülről beérkező uniós agrárpiaci támogatások, 
illetve a gazdáknak juttatott közvetlen termelői támogatások. Ezeken a jogcímeken 
2021-ben 444,3 milliárd forint uniós támogatás érkezett be az országba. 

Az összes felsorolt tételt figyelembe véve a költségvetésen keresztül és a 
költségvetésen kívül mindösszesen 2009 milliárd forint érkezett Magyarországra uniós 
forrásokból. A zárszámadási törvényjavaslat elkülönítve jeleníti meg az EU-
költségvetés felé teljesített hozzájárulásainkat. 2021-ben 610,4 milliárd forintot 
fizettünk be az EU költségvetésébe. Az éves befizetésünk 163 milliárd forinttal lett 
magasabb, mint a tervezett érték, ami három okra vezethető vissza. Ezek közül a 
legmeghatározóbb, hogy 2021. június 1-jén hatályba lépett a Tanács saját forrásokra 
vonatkozó új határozata, amely egy új elemmel, a fel nem dolgozott műanyaghulladék 
alapú saját forrásokkal egészítette ki a hozzájárulási kötelezettséget. Ez a bővülés 
sajnos egy új regresszív hozzájárulási tételt jelent, 2021-ben ezen az új jogcímen már 
56,5 milliárd forint hozzájárulást kellett teljesítenünk és a befizetési 
kötelezettségeinknek ez a növekménye sajnos a következő években is fenn fog maradni. 
Továbbá a 2021-es befizetéseinket összesen 36 milliárd forinttal növelte két egyszeri 
tétel, amelyet a korábbi évek prognózisait is meghaladó gazdasági növekedésünk miatt 
az áfa és a GNI-korrekcióként kellett hogy utólag befizessünk. Végül az uniós 
költségvetés többszöri évközi módosítása és kisebb mértékben az árfolyamváltozás is 
növelték a befizetéseink összegeit. 

Az elmondottakat egészen röviden összegezve: pénzforgalmi szempontból 
Magyarországra mindösszesen 2009 milliárd forint uniós forrás érkezett, ami szemben 
áll 610 milliárd forint értékű befizetéseinkkel. E két szám különbsége ez az 1399 
milliárd forint, ami a GNI 2,61 százalékának megfelelő pozitív egyenleget jelent. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Amennyiben a vita során kérdésük vagy 
észrevételük van, rendelkezésükre állok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Czeti András főosztályvezető úr expozéját. 

Elnézést kérek, hogy osztályvezetőkét neveztem meg, de a kollégáim még egy régi táblát 
helyeztek ki. Képviselőtársaimat illeti a szó kérdésekre, hozzászólásokra. (Barkóczi 
Balázs jelentkezik.) Parancsoljon! (Dr. Tiba István megérkezik.) 

 
BARKÓCZI BALÁZS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Nem 

konkrét kérdésem van, inkább csak néhány megjegyzés általánosságban a 
zárszámadási törvényről. 

Azt mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt 12 évben nem nagyon tud érvényesülni 
az Országgyűlés ellenőrző szerepe sem a költségvetésben, sem a zárszámadásban. Az 
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éves költségvetést előző tavasszal fogadják el, ez pedig nemhogy nem növeli, hanem 
csökkenti a kiszámíthatóságot, hiszen a parlament még nem fogadta el a zárszámadást, 
a gazdasági reálfolyamatok, a világgazdasági feltételek is módosulnak. Itt van egy 
OECD-javaslat, amely egy többéves középtávú kiadási keretet javasol alkalmazni, talán 
ezt fontos lenne megfontolni és meggondolni. Ugyanakkor pedig napjainkban a 
kormány pusztán rendelettel is dönthet a költségvetési számok módosításáról, 
gyakorlatilag bármikor saját hatáskörébe vonhatja a költségvetési sarokszámokról való 
döntést. Ez pedig egy totális kormányzati kontrollt jelent. Ennyit általánosságban. 

Konkrétan az előttünk fekvő zárszámadási törvénytervezetről. Miután a 
zárszámadási törvénytervezet táblázatai nem tartalmazzák a ’21 évi tervszámokat és a 
’20-as bázis év adatait sem, ez gyakorlatilag ellehetetleníti számunkra is a költségvetés 
teljesülésének értékelését. A költségvetés alakulásában a legszembetűnőbb ettől 
függetlenül a hiány elszállása, és hogy az eredeti hiányszámhoz képest majdnem 
minden a duplájára emelkedett. Néhány dolgot hadd emeljek ki! A Demokratikus 
Koalíció képviselőcsoportja úgy gondolja, hogy nem teremtett hosszabb távon is 
kiegyensúlyozott fejlődési feltételeket ez a költségvetés, nem tudta enyhíteni a várható 
gazdasági lökéshullámokat és nem tudta fenntartani a szociális békét sem több 
szempontból. 

Szóba került a gazdaságvédelmi program, annyit azonban meg kell jegyezni, 
hogy ez nagyon csekély költségvetési szerepvállalást jelentett, a legtöbb programelem 
egy egyszerű költségvetési átcsoportosításból eredt és nem addicionális 
hitelfelvételből. Szóba került a magyar beruházási ráta. Itt is elhangzott, hogy a 
második legmagasabb az Európai Unióban, és ettől függetlenül a kormány továbbra is 
folytatta a beruházások felgyorsítását. Ez pedig mértékében és struktúrájában is 
irracionális volt, inflációs és hiánynövelő hatású, 2022-ben ennek látjuk a hatását az 
elszállt inflációban és a szegénység növekedésében. 

Három konkrét dolgot hadd emeljek ki. Ennek a költségvetésnek fő kegyeltje 
továbbra is a sport, a látványsport és a versenysport maradt, a támogató cégek kiemelt 
kedvezményekre számíthattak, ez mintegy 168 milliárd forint, ez a későbbiekben lesz 
érdekes. Jóléti funkciókra ugyanakkor, tehát oktatásra, egészségügyre, 
társadalombiztosításra ’21-ben összességében 0,5 százalékkal fordítottak többet, az 
egészségügyben 0,4 százalékkal fordítottak többet, mint 2020-ban. Még egy nagyon 
fontos adat, hogy a közmédiára, médiaszolgáltatásokra és tömegkommunikációra 
2021-ben 97,2 milliárd forintot fordított. Tehát ha megnézzük ezt a sporttámogatásra 
adott 168 milliárd forintot, a közmédiának pedig felkerekítve 100 milliárd forintot, 
akkor ismét bebizonyosodik az, hogy nem kell itt Brüsszelre várni a pedagógusbér-
emelések kapcsán, meglenne a költségvetési fedezete, ha nem a propagandamédiára és 
nem a miniszterelnök kedvenc hobbijára költenék el azt most már szakmányban. 

Még-egy két megjegyzést nagyon röviden. A pénzügyminiszter 2021-ben 
nyilatkozott úgy, hogy a tényleges járványügyi védekezésre az erre célra tervezett 5000 
milliárdnak csak a 20 százalékát költötték el. A többi pedig, lévén hogy választási év 
volt idén, ment osztogatásra. A 13. havi nyugdíj differenciálás nélküli visszaépítése, 
holott volt többek között nekünk, a Demokratikus Koalíciónak is javaslata a svájci 
indexálás visszaépítésére, lakásfelújítási támogatás, adókedvezmények s a többi, s a 
többi. Még egy nagyon fontos: hogy a helyhatóságok önállósága sem állt helyre ebben 
a költségvetési évben, meg voltak fosztva a közszolgálati funkcióiktól és nagyrészt a 
tulajdonuktól is. Az önkormányzatok feladatainak egyrészét átvették, de a központi 
szervek ezt elégtelenül végzik el, nem véletlenül hangsúlyozta a múlt héten az 
egészségügyi vita kapcsán is az ellenzék a szakrendelők esetleges tervezett 
államosításával kapcsolatban, hogy ez a félelem mindannyiunkban megvan, hogy az 
állam ott is rossz gazda lenne. És az is elfogadhatatlan, hogy a finanszírozási állapotok 
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nem alakultak ki, ez a mostani helyzet nem tekinthető önkormányzatiságnak, helyi 
autonómiának, és ezért az előzőekben itt elmondottak alapján a zárszámadási törvényt 
a Demokratikus Koalíció teljes egészében visszautasítja. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még képviselőtársaimnak 

hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Ha megengedik, akkor röviden, talán 
egy kicsit reagálva az előttem szólóhoz és aztán pedig főosztályvezető úrnak én is 
szeretnék feltenni egy kérdést. Visszafelé haladva, az önkormányzatok és a helyi 
autonómia kérdésében én 2008-2014 között egy kisvárosnak voltam polgármestere, 
nekem még vannak emlékeim arról a helyi autonómiáról, amely az akkori 
országvezetésnek a fejében kikristályosodott, és odáig vezetett, hogy a továbbadott 
közfeladatoknak az ellátásához szükséges forrásokat sem biztosította. Ennek 
köszönhetően az önkormányzatok teljes mértékben eladósodtak. Ezért volt szükség 
arra, hogy az önkormányzatoknak ezt a hihetetlen mennyiségű adósságállományát a 
2010 utáni kormányzat megfizesse. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor most 
éppen ennek az ellenkezőjét látjuk, hogy egy nagyon nehéz inflációs helyzetben a 
magyar kormány a központi költségvetés által kíván finanszírozni olyan kiadásokat, 
amelyekkel jelen pillanatban az önkormányzatok nem tudnak megbirkózni. Ennek az 
okát mindannyian tudjuk, nem szeretném önöket untatni vele, de nem ott keresendő, 
ahol képviselő úr ezt említette.  

A 2021. évi költségvetésnek a végrehajtásáról folytatunk eszmecserét, és itt a 
2022-es folyamatok is idekavarodtak a képviselő úrnak a gondolatai során. Én arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az esztendő volt az, amikor egy Covid-
világjárvány nyomta rá a bélyegét a gazdálkodásra, nemcsak Magyarországon, hanem 
Európában és a világon is, és nem véletlenszerű az, hogy a költségvetési hiánnyal 
kapcsolatos elvárások ugyanúgy, ahogy az Európai Unióban a rendkívüli jogrendben 
Magyarországon is kivételes módon kaptak lehetőségeket. Ennek ellenére is én nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy az Alaptörvényben meghatározott államadósság-
csökkentés sikerült.  

Ha már visszafelé haladunk, engedjék meg, hogy nagyon röviden erről a sportról 
szóljak, mert ezt nem szoktam tudni értelmezni, hiszen amikor egy győztes mérkőzés 
után vagyunk, amikor egy nagyszerű olimpia után vagyunk, akkor mindenki olyan 
büszkén szelfiz különböző helyzetekben az önök politikai családjából is. Azt gondolom, 
hogy ezt nem szabad így kezelni. Én például nagyon büszke vagyok arra – éppen ezen 
a héten voltam a Bokréta ünnepén – a kajak-kenu sportakadémiára, amely az elmúlt 
olimpiák során Magyarország legsikeresebb olimpiai sportjának a képzési központja 
lesz. Olyan minőségű szakmai háttér jön ott létre, amely nincsen a világon, és nem 
nagyon tudom ezt a mondatot hol kezelni, hogy most éppen melyik politikusnak melyik 
a kedvenc sportja, mert szerintem ön nem a kajak-kenura gondolt, viszont a 106 
választókerületből az enyém az egyik, és itt minden idők legnagyobb beruházásáról 
beszélünk, amely nagyszerű célt szolgál.  

És akkor, hogy ténylegesen a témával kapcsolatosan is feltegyek egy kérdést: a 
gazdaság-újraindítási alap uniós fejlesztési fejezete kapcsán szeretnék érdeklődni, 
hogy a tavalyi évet hogyan, mi jellemezte, és miként teljesültek ott az előzetes 
elvárások. Főosztályvezető urat illeti a szó, parancsoljon!  

 
DR. CZETI ANDRÁS (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Alelnök Úr! Mindkét hozzászólásra röviden reagálnék, és próbálok a feltett kérdésre 
válaszolni. Először akkor Barkóczi képviselő úrnak a felvetéseire. Úgy gondolom, hogy 
a politikai választ alelnök úr megadta az észrevételekre. Én arra szeretnék reagálni, 
hogy mikor készül el egy költségvetés, tavasszal, nyáron, ősszel, télen. Két szempont 
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van, az egyik, hogy valóban minél később készül el egy költségvetés, annál több 
információ áll rendelkezésre a valós gazdasági folyamatokról, és annál jobban hozzá 
lehet igazítani ezeket a terveket. Tehát, ha most egy technokrata pénzügyminisztériumi 
megközelítést alkalmazok, akkor az én szempontomból az lenne a legkedvezőbb, ha 
december 31-én fogadná el az Országgyűlés a következő évi költségvetést. Ugyanakkor 
van egy másik szempont, ami totálisan az ellenkező irányba húzza a folyamatot: minél 
korábban elfogadja a parlament a törvényt, annál inkább tudnak érdemben felkészülni 
rá az intézmények, a gazdasági szereplők, és a következő évre vonatkozó döntéseiknél 
beépíthetik a megismerhető költségvetési törvénynek a rájuk vonatkozó szabályait. 
Tehát igazából ezt két oldalról kell nézni. Technokrataként a Pénzügyminisztérium azt 
mondaná, hogy legkésőbb, a gazdasági szereplők érdeke meg azt diktálja, hogy minél 
korábban. A kettő között a pontos dátum megtalálása pedig a politika művészetének a 
tudománya, tehát erre én a kormány technokrata képviselőjeként nem tudok tanácsot 
adni. 

A másik, ami kritikaként megfogalmazódott a törvényjavaslattal kapcsolatban, 
hogy nem összehasonlíthatók a tervszámok a teljesüléssel. Ezt olyan értelemben 
meglepődötten hallom, hiszen egy komplett 1. melléklet hozzá van tűzve a 
normaszöveghez, ahol előirányzati bontásban láthatók a 2021. évi előirányzatok és 
mellé illesztve a teljesülés tényszámai. Hasonlóképpen, ahogyan az expozéban is 
említettem, a főkötet 329. oldalától kezdve például az uniós kiadások esetében 14 
részletes táblázatban egészen pontos, összehasonlítható formában, egymás mellett 
vannak a tervszámok és a tényszámok. 

Ami a költségvetés kiadási szerkezetét illeti, említette képviselő úr a média 
finanszírozását, a látványsportok finanszírozását vagy a különböző jóléti és működési 
kiadások finanszírozásának a hiányát. Erre azt tudom elmondani, hogy az európai 
uniós forrásokból médiatámogatásra nem ment semmi pénz, illetve pontosítok: 
mindössze kötelezően az Európai Bizottság által előírt kommunikációs feladatok 
kerültek finanszírozásra, ami az uniós forrásokkal elért fejlesztések és beruházások 
bemutatását és népszerűsítését szolgálták. Ez egy kötelező elem, amitől nem tud 
eltekinteni a fejlesztéspolitika, ezt a Bizottság számon kéri, hogy ezekre a 
médiafelületekre költeni kell. Ezen túl semmilyen médiaköltés uniós forrásokból nem 
valósult meg.  

Hasonlóképpen látványsportokra és csapatsportokra uniós forrásból sem 
működési, sem fejlesztési források nem kerültek felhasználásra.  

A jóléti és működési kiadásokkal kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy európai uniós források működési költségekre nem költhetők. Ilyen 
szempontból kizártak, csak fejlesztésre fordíthatók. Éppen ezért egy egészen 
különleges állapot kezd kialakulni, hogy a következő időszakban, amennyiben a 
magyar kormány erre vonatkozó tárgyalásai eredményre vezetnek, akkor kivételként 
vagy egyedi módon a pedagógusbér-emelésre, de hangsúlyozottan ott is csak a 
béremelésre, egy rövid időn keresztül uniós forrásokat vehetünk majd igénybe, de erre 
alapesetben nem fordíthatók az uniós források. Tehát az a kritika, hogy az elmúlt 
években jóléti kiadásokra nem történtek uniós források átcsoportosításra, azért nem 
fogadható el, mert jogszabályi szinten ez nem lehetséges. 

Ami a XIX. fejezet 2021. évi fejlesztéseire és lebonyolítására vagy az 
előirányzatok teljesítésére vonatkozik, alelnök úr kérdésére azt tudom mondani, ha egy 
rövid jelzővel vagy kifejezéssel szeretném ezt a helyzetet vagy folyamatot jellemezni, 
hogy egy nagy hajrá volt a végrehajtás részéről ebben a fejezetben, amit két ok 
mozgatott. Az egyik egy jól felfogott költségvetési érdek, hogy amennyiben az Európai 
Bizottság a járvány által kiváltott különleges helyzet miatt megnyitotta annak 
lehetőségét, hogy a 2020-21-es és a 2021-22-es pénzügyi évben - és ilyen értelemben a 
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’21. évnek mind a két fél éve érintett volt - a benyújtott számlákra 85 százalék helyett 
100 százalék uniós finanszírozás állt rendelkezésre, így érdekeltté váltunk, hasonlóan 
az összes többi tagországhoz, hogy ebben az időszakban minél több számlát, minél több 
költségnyilatkozatot küldjünk ki, hiszen annál kedvezőbb helyzetbe kerül a magyar 
költségvetés, amely extra terheket vett fel a járvány miatt az elmúlt évben. Tehát ez volt 
az egyik szempont. A másik szempont pedig, hogy elsősorban a gazdaságfejlesztési és 
innovációs operatív program számos olyan lehetőséget foglalt magában és számos 
olyan új konstrukció került kialakításra, ami érdemben segítette a munkaerőpiaci 
helyzetet, illetve a járvány miatt nehéz helyzetbe került kis- és középvállalkozásokat. 
Tehát felhasználói oldalról is óriási igény nyílt, de a probléma megoldásához az 
operatív programok érdemben hozzá tudtak járulni. A XIX. fejezet kapcsán ezt 
próbálom úgy összefoglalni, hogy nagy hajrá volt a 2021-es év. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Kérdezem, hogy van-e esetleg még 
hozzászólás a vitához. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. 

Szavazások következnek. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/1877. számú 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének? Először erről 
kell szavazunk. A szavazógép igénybevételével most tudunk! (Szavazás.) Öt igen 
szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett meghoztuk a 
döntésünket. 

Ezek után a részletes vita lezárásáról fogunk dönteni. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a T/1877. számú törvényjavaslat részletes vitáját a bizottságunk lezárja? Most 
szavazunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
lezártuk a részletes vitát. 

Ki az, aki támogatja, hogy a mai részletes vita főbb megállapításait összefoglaló 
jelentést fogadjunk el. Erről fogunk most szavazni! (Szavazás.) Öt igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett fogadtuk el. 

Amennyiben a mai részletes vitában kisebbségi vélemény hangzott el és a 
jelentés elfogadása ellen szavazat született, ez így volt, kisebbségi vélemény 
benyújtására van lehetőség. A kisebbségi véleményt függelékként kell a jelentéshez 
benyújtani. Kérem, hogy a kisebbségi véleményt legkésőbb holnap, azaz kedden, 15 
óráig juttassák el a bizottsági titkárságra. A kisebbségi véleményben csak a mai vitában 
elhangzott kisebbségi álláspont kerülhet megjelenítésre. 

Nagyon szépen köszönöm a Pénzügyminisztérium főosztályvezetőjének a 
tájékoztatást és a kérdésekre adott választ. A napirendi pontot ezzel lezárom. 

Áttérünk a második napirendi pontunk tárgyalására egy nagyon rövid technikai 
szünet után.  

 
(Szünet: 13.46-13.47) 

 

Tájékoztató a települési szennyvíz kezeléséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvtervezetről 

ELNÖK: A bizottsági ülésünket folytatjuk. Második napirendi pontunk: 
tájékoztató a települési szennyvíz kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvtervezetről. Nagy szeretettel köszöntöm Réthy Pált, a Belügyminisztérium 
helyettes államtitkárát. A napirendi pont tárgya egy friss uniós javaslat, amely egy több 
mint harmincéves irányelvet kíván korszerűsíteni a szennyvízkezelés témakörében. 
Talán mondanom sem kell, hogy az uniós csatlakozásunk egyik fontos előfeltétele volt 
a megfelelő szennyvízelvezető rendszerek kiépítése. A mostani javaslat azonban tovább 
kíván lépni az eddigieknél és különösen a kisebb települések vonatkozásában irányoz 
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elő új kötelezettségeket. Felvetődik a kérdés, hogy ennek milyen költségvetési, illetve 
hatásköri vonzata lehet a jövőben. Köszönjük, hogy államtitkár úr a bizottságunk 
rendelkezésére áll. Parancsoljon, önt illeti a szó. 

Réthy Pál tájékoztatója 

RÉTHY PÁL helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Alelnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Bizottság 2022. október 26-
án a szennyezésmentes környezet jogszabálycsomag keretében tette közzé a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló 91/271. EGK irányelv módosításának tervezetét. Ahogyan 
alelnök úr is elmondta, fontos körülmény megemlékezni arról, hogy a szennyvíz 
irányelv tervezett módosítása kapcsán maga az Európai Bizottság is azt nyilatkozta, 
hogy ez az irányelv az elmúlt évtizedek, a 30 év próbáját kiállta, időtálló, megfelelő volt 
és tulajdonképpen nem is kellene módosítani. 

Magyarország a korábbiakban is mindvégig a tagállami hatáskörben maradó 
felelősségek pártján állt, és a mellett érvelt, hogy hatékonyabb tudjuk elkölteni azokat 
a forrásokat, illetve minden egyes tagállam a saját gazdasági helyzetének és pénzügyi 
helyzetének megfelelően tudja megtenni ezeket a fejlesztéseket. A most közzétett 
tervezetet a tagállamok előzetesen nem véleményezhették, és a módosítási 
témaköröket is 2020-ban ismerhettük meg, és új elemek is bekerültek ebbe a tervezett 
szövegbe. 

Elöljáróban annyiban szeretném tájékoztatni önöket, hogy a módosítás túl rövid 
határidővel és túl sok feladatot határoz meg, és ráadásul ezek a feladatok rendkívül 
költségvetésiforrás-igényesek. Elismerjük egyébként a környezetvédelem fontosságát, 
ezen belül nyilván a mi szakterületünknek, a felszín alatti és a felszíni vizeknek a 
védelmét, de én azt gondolom, hogy ez a normaszöveg erősen erődemonstráló jellegű, 
és a kiterjesztő hatálya a tagállamoknál jelentős költségráfordításokat igényel még a 
fejlettebb tagországokban is, olyan intézkedési kérdéskörökben, tagállami felelősségi 
körben hagyva a vízgyűjtő-gazdálkodási tervre alapozottan, ami Magyarországon a 
harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervet jelenti, amelyet már elfogadtunk; 
észszerűbben és hatékonyabban lehetne kezelni ezen keretek között ezeket.  

A módosítás tervezet tekintetében Magyarország részéről olyan új előírások 
támogathatóak, melyek megvalósítását az előírt határidőre meg tudunk tenni. 
Kiemelten szeretném felhívni a figyelmet, hogy a veszély abban van, hogy ha az előírt 
határidőt, ezeket a szűk határidőket nem tudjuk teljesíteni, akkor ez 
kötelezettségszegési eljárást von maga után. Amennyiben az előírt beruházásokhoz 
szükséges európai uniós, illetve hazai források nem állnak rendelkezésre, akkor 
Magyarország ezeket a nagyon rövid távon határidőre előírt feladatokat nem fogja 
tudni megvalósítani.  

Részleteiben áttérnék néhány ilyen kritikus pontra. Az irányelv ki szeretné 
terjeszteni a hatályát 2000 lakos egyenértékről 1000 lakos egyenértékre. Ez a 3. és a 6. 
cikk módosítását jelenti. Nekünk Magyarországon derogációs kötelmünk a 2000 lakos 
egyenérték alatti települések szennyvízkezelési problémáinak a megoldása, és ez a 
szabályozás gyakorlatilag ezt 1000 lakosság egyenértékre szorítaná le, amely abból a 
szempontból érdekes Magyarország számára, hogy Magyarországon gazdaságföldrajz, 
illetve földrajzi és népességpolitikai szempontokból is az Európai Unión belül is 
kiemelkedően magas arányt jelent az 1000 fős települések sokasága. Tehát uniós 
szinten is egy nagyon jelentős arányt képvisel, jóval nagyobb országokat meg tudunk 
mi előzni ebben, tehát egy szétaprózott településszerkezet jellemző Magyarországra. 
Ennek a küszöbértéke, a szennyvízgyűjtő hálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítésére 
vonatkozóan 2030. december 31-e a határidő, és ugye, Magyarország kifogásolja a 
Szennyvíz Irányelv hatályának 1000 lakos egyenérték szennyezőanyagra történő 
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kiterjesztését, másrészt pedig a 2030. december 31-ei időpont egy nagyon-nagyon 
korai időszak.  

A 2000 lakos egyenérték alatti települések körében megfogalmazott előírásokat 
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervre alapozottan, vagy vízbázisvédelmi vizsgálathoz 
kötötten csak az indokolt esetekben javaslunk előírni. Erre egyébként volt egy 
felmérésünk, a 2000 lakos egyenérték alatti szennyvízkezelési kérdéseknek a 
megoldására, ebben a kormányzati előterjesztésben 1000 lakosságszám feletti, de 
2000 lakosságszám alatti települések vonatkozásában 149 ilyen települést mértünk föl, 
de, ugye, támogatás nem társult hozzá.  

A negyedik tisztítási fokozat kiépítése és a mikroszennyezők eltávolítása a 
következő ilyen neuralgikus pont. A 8. cikk szól erről. Az irányelv módosítása negyedik 
tisztítási fokozat kiépítését írja elő, azaz a mikroszennyezőknek az eltávolítását, a 
100 000 lakos egyenérték feletti minden szennyvíztisztító telepen 2035. december 31-
éig, valamint a 10 000 és 100 000 lakos egyenérték közötti szennyvíztisztító telepeken 
pedig 2040. december 31-éig. Magyarország nem támogatja a negyedik tisztítási 
fokozat kötelező kiépítését kizárólag lakosság egyenértékben kifejezett 
méretkategóriákra alapozottan.  

Azt kell tudni erről a módszerről, hogy ez, mint önmagában a szennyvíztisztítás, 
de a negyedik fokozat kiváltképpen egy nagyon energiaigényes műszaki folyamatot 
foglal magában és egyrészt energiaigényes, másrészt pedig nagyon drága. Nem 
véletlen, hogy Magyarországon svájci program támogatásával Gárdonyban egy 
mintaprogramot fogunk csinálni, Magyarországon az első ilyet. Nyugat-európai 
országokban is csak a gazdaságilag nagyon erős országokban vannak ilyen jellegű 
szennyvíztisztítási módszerek. Mi azt javasoljuk, hogy Magyarország tekintetében ez a 
kérdéskör tagállami hatáskörben maradjon. És azt még hozzá kell tenni, hogy 
nemzetközi tapasztalatok a témában azt mutatják, hogy a második tisztítási fokozat, a 
biológiai tisztítás is nagy hatásfokkal képes eltávolítani számos hatóanyagféleséget, és 
nem feltétlenül szükséges minden esetben a negyedik tisztítási fokozatnak a kiépítése.  

Van még a 7. cikkben egy harmadik tisztítási fokozat is az érzékeny 
követelmények tárgykörében. Az irányelv-módosítás a harmadik tisztítási fokozat, ami 
a kémiai tisztítást jelenti. Ennek a kiépítését írja elő a 100 000 lakos egyenérték feletti 
szennyvíztisztító telepeken 2035. december 31-éig, valamint a 10 000 és 100 000 lakos 
egyenérték közötti szennyvíztisztító telepeken 2040. december 31-éig, amely terület 
eutrofizációra érzékeny. A követelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a tagállam a 
teljes területén a harmadlagos tisztítási fokozat üzemel. Az érzékeny előírási 
követelmények szigorítását és az érzékeny többlettisztítási követelmények 10 000 
lakos egyenérték alatti érzékeny területre történő kiterjesztését nem támogatja a 
szakterület, fejlesztési igény csakis a Víz keretirányelvvel összhangban, illetve az 
aktuális vízgyűjtő-gazdálkodási tervre alapozottan, egyedi vizsgálat alapján 
határozható meg. Jelen pillanatban három ilyen eutrofizációra hajlamos terület van 
kijelölve Magyarországon, az egyik a Balaton, a másik a Velencei-tó, a harmadik a Fertő 
tó.  

Energiasemlegesség szempontjából a 11. cikk tartalmaz olyan jellegű 
előírásokat, amiről érdemes szót váltani, és amit kifogásolunk. Az irányelv módosítása 
energiaauditot ír elő a gyűjtőrendszerekre és a szennyvíztisztító telepekre. Vizsgálni 
kell a megújuló energia felhasználásának és előállításának lehetőségét a 100 000 lakos 
egyenérték feletti szennyvíztisztító telepeken 2025. december 31-éig, a 10 000 és 
100 000 lakos egyenérték közötti szennyvíztisztító telepeken pedig 2030. december 
31-éig. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ütemezetten a szennyvíztisztító telepek 100 
százaléknyi energiaszükségletét megújuló energiaforrásokból kell előállítani 2040. 
december 31-éig. 



15 

Vannak már erre jó példák Magyarországon, tehát ez gyakorlatilag nem 
jelenthet mást, csak szélenergiát, fotovoltaikus napelemeket, illetve biogázzal hajtott 
gázmotoroknak, illetve energiatermelő berendezéseknek az üzemeltetését ezeken a 
telepeken. Nyilván ezeket a telepeket nem lehet egy kalap alá vonni, hiszen vannak 
olyan kisebb telepek, ahol ennek a műszaki megoldásnak a vezetése nem is 
értelmezhető, annyira kicsi a telep. Tehát, ha biogázról beszélünk, akkor nincs annyi 
szennyvíziszap, amiből például egy ilyet meg lehetne oldani, tehát máshonnan kellene 
szállítani a hozzávaló, kvázi üzemanyagot. Ez úgy nézne ki, hogy a telepek 50 
százalékának 2030-ra, 75 százalékának 2035-re, és ahogy mondtam, 100 százalékának 
2040-re kellene átállni erre az energiahatékonyságra. Ezzel kapcsolatban én 
megjegyezném, hogy önmagában az a típusú energiaválság, ami az Európai Unióban, 
hazánkban, sőt az egész világon van, azt gondolom, hogy felveti ennek a kérdésnek az 
időszerűségét, amire jelen pillanatban ez az energiaválság erősen rányomja a bélyegét. 
A víziközműrendszerek pedig, mint ahogy mondtam, eléggé energiaigényes 
nemzetgazdasági ágazatok.  

Az integrált települési szennyvízkezelési terv, az 5. cikkben van még nekünk egy 
ilyen kritikus pontunk, az irányelv módosítása integrált települési szennyvízkezelési 
terv készítését írja elő 100 000 lakos egyenérték feletti agglomerációkban 2030. 
december 1-éig, és a 10 000 és 100 000 lakos egyenérték közötti agglomerációkban 
pedig 2035. december 31-éig, ahol többek között csapadékidei túlfolyó veszélyt jelent 
a környezetre vagy az emberi egészségre. A 100 000 lakos egyenérték feletti 
agglomerációkban az integrált települési vízgazdálkodási szemlélet előírásával mi 
maximálisan egyetértünk. Magyarország megállapította, hogy a települési lefolyás 
részét képező elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek álláspontunk 
szerint nem tartoznak az irányelv témakörébe, ezért a vonatkozó szövegrészek törlését 
javasoljuk a tervezetből.  

Azt gondolom, hogy vélhetően a kifogások miatt lépett az Európai Bizottság és a 
brüsszeli környezetvédelmi munkacsoport és a 2022. december 2-án sorra kerülő 
ülésen vette napirendre a problémát. Korábban az uniós tagállamok egy része elfogadta 
ezt, de a legutóbbi egyeztetésen már több negatív felhangot kapott egyrészt a volumen 
nagysága, másrészt pedig ennek a rövid időtávja és a költségvetési kihatásai miatt 
ebben a jelen pillanatban kitett helyzet. 

A tisztelt bizottságot kérem a tájékoztatásom elfogadására és a véleményezés 
mellett kérem további támogatásukat a tekintetben, hogy a tárgyalás 
eredményeképpen az előírások a hatékonyság elve szerint és tagállami hatáskörben 
történjenek meg figyelemmel napjaink gazdasági körülményeire, és hogy a jelenlegi 
tervezetben szereplő időtávoknál reálisabb határidőket tudjon célkitűzésként 
megfogalmazni. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr tájékoztatását. A 

képviselőtársaimat illeti a szó. (Illés Boglárka jelentkezik.) Illés Boglárka képviselő 
asszony elsőként. 

Kérdések, hozzászólások 

ILLÉS BOGLÁRKA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm 
helyettes államtitkár urat, és köszönöm, hogy részletesen ismertette és előadta a 
kormány álláspontját, kifogásait, mert valóban viszonylag rövid idő az, ami 
rendelkezésre állt az irányelvtervezet véleményezésével kapcsolatban. Ezzel együtt, 
hogy a kormányzat kifogásait teljes mértékben nemcsak hogy értem, hanem 
támogatom is, támogatom önöket abban, hogy képviseljék ezt a tárgyalásokon. 
Mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, hangsúlyozni, hogy szerintem minden 
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olyan lépés, amely a vizeink tisztaságának érdekét szolgálja, üdvözlendő. Az irányelv 
kiállta az idő próbáját, de valószínűleg érdemes ezt leporolni és felülvizsgálni. Azt is 
támogatom, hiszen mégiscsak egy három évtizedes irányelvről beszélünk, ami előttünk 
van javaslatként. Amit még mindenképpen üdvözölnék, az az, hogy az esővizekre is 
kiterjed a felülvizsgálat, mert tudomásom szerint az eredeti irányelvben ez nem 
szerepelt vagy legalábbis nem ilyen formában. 

Abban is bízom, hogy ha ebbe az irányba indulunk el, az a gazdasági szereplők 
számára akár új kezelési technológiák kifejlesztésére inspirálón hathat. Látjuk, hogy a 
magyar gazdasági szereplők részéről vannak jó példák. Ha jól tudom, Ghánában egy 
szennyvíztisztító telepet egy magyar beruházásnak köszönhetően tudtak a tavalyi év 
során átadni. Úgyhogy ezt is szeretném támogatni vagy hangsúlyozni. 

Ahogy helyettes államtitkár úr is mondta, a határidőknél a fokozatosság elvét 
mindenképpen figyelembe kell venni és bízom benne, hogy ezt majd az irányelv 
kidolgozása és véglegesítése során is be tudják építeni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e még hozzászóló. (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. 
Ha helyettes államtitkár úr megengedi, kicsi számszaki megközelítést szeretnék 

kérni. Elhangzott egy konkrét szám, hogy a jelenlegi ezer lakos egyenérték, ha 2000-re 
kerül emelésre, az 149 települést… 

 
DR. RÉTHY PÁL helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem, nem! 

Fordítva, elnézést. Korábban az ezer lakos egyenérték a 2000 lakosnál kisebb település 
esetén volt. Volt egy felmérésünk a kormány által szabott feladat kapcsán és készült 
egy, a 2000 lakosnál kisebb települések szennyvíz kérdésköréről, műszaki 
megoldásáról és előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló kormányzati 
előterjesztés. Ebben szerepel 149. Amit az alelnök úr kérdezni akar, ha jól emlékszem: 
2000-nél több olyan település van Magyarországon, ahol ezer lakos egyenérték alatti a 
létszám és összességében ez Magyarország településhalmazának a 75 százalékát jelenti. 
Tehát az európai uniós számosságunk is nagyon-nagyon magas. Szétaprózódott 
településszerkezetekről beszélünk, olyan domborzati viszonyok mentén, ahol egy 
szennyvíztisztító telepre a vezetéken, átemelőkkel történő továbbítás esetenként 20-25 
kilométeres vezetékrendszerek kiépítését is feltételezi, aminek a költségei 
becsülhetetlenek. 

 
ELNÖK: Pont erre akartam ösztönözni pedig, hogy elmondja, valamennyire 

lehet-e mérni azt, hogy ez a kistelepüléseket érintő, akár a 10 000, illetve a 100 000 
lakosnál nagyobb településeket érintő változások milyen jellegűek lesznek. 

De akkor csak egy praktikus kérdés. Elhangzott, hogy próbaberuházás svájci 
mintára történő átállással kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban pár gondolatot szeretnék 
hallani, hogy mégis mit takar és ennek milyen jelentősége lehet a jövőben ránk nézve. 
Átadom a szót. Parancsoljon! 

Réthy Pál válaszadása 

RÉTHY PÁL helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Lehet, hogy segítséget 
fogok kérni majd a kolléganőmtől, osztályvezető asszonytól. A svájci féllel tárgyaltunk 
több alkalommal és a helyszín kiválasztásra is került a gárdonyi szennyvíztisztító 
telepen. Volt egy helyszíni bejárás a mi munkatársaink, illetve a svájci fél részvételével. 
Nyilvánvalóan ez egy viszonylag korszerű szennyvíztisztító telep, amelynek az 
átadására nem túl régen került sor. Itt fogunk megvalósítani negyedik tisztítási 
fokozatot és nyilván ennek majd mind az energiaszaldóját, mind pedig a műszaki 



17 

tartalmát és műszaki kimenetét meg fogjuk vizsgálni. Akkor nyilvánvalóan lesz 
magyarországi tapasztalat is erre. 

Svájcban van több ilyen, nyilván azért partnerünk, Németország úgyszintén, 
nem mondom, hogy élen jár, de van náluk ilyen szennyvíztisztító telep. Alapvetően 
körülbelül azt jelenti a legutóbbi adatok alapján, hogy 15-30 százalékkal emeli meg a 
költségeket. Tehát a jelenleg fizetett költségektől 18-30 százalékkal magasabb 
költségeket jelent, ha van egy negyedik tisztítási fokozat, ami azt jelenti, hogy egy 
háztartásnak körülbelül éves szinten 35 ezer forinttal lesz több a tisztítási számlája. 
Körülbelül ez így nagyjából a szaldó negyedik fokozat kiépítése szempontjából. 
Rendkívül energiaigényes, ózonos tisztítást, illetve porított szén, vagy 
széngranulátumos tisztítási módot jelent ez. Ezek nagyon nagy bekerülési költségűek 
és időnként, 2-3 évente cserélni kell őket. Nagyon jelentős költségük van ezeknek a 
szűrőberendezéseknek mind az üzemeltetés, mind a karbantartás, mind a fenntartás 
szempontjából. Természetes az, hogy a mikroszennyezők nem teljes egészét tudja 
eltávolítani a tisztított vízből. 

Amennyiben válaszolhatok még a képviselő asszony kérdésére és megadja a szót 
alelnök úr, nagyon szívesen megteszem. (Elnök: Persze.) 

Magyarországon az elmúlt időszakban nagyon komoly előrelépések történtek a 
települési integrált csapadékvíz és vízkezelés szempontjából is. LIFE-projektjeink 
zajlottak. Ahol villámárvizek jeleskedtek az elmúlt időszakban, ott a természetközeli 
vízmegtartás szempontjait figyelembe véve voltak ilyen fejlesztéseink sok-sok 
településen. Egyet említenék, ami viszonylag közel van, és ha arra járnak, kérem, 
tekintsék meg: Püspökszilágy településen volt nekünk egy ilyen, de volt több is 
természetesen, Rákócziújfaluban és sorolhatnám. Ezeket a projekteket természetesen 
szeretnénk folytatni, hiszen a vizes élőhelyek, azt gondolom, bármilyen kistelepülés és 
nagyváros szempontjából, a klímaváltozás és a klímaválság, a klimatikus viszonyok 
enyhítése szempontjából, főleg a nyári időszakban kiemelt figyelmet érdemelnek csak 
úgy, mint a vízmegtartás Magyarországon. Erre is nagyon komoly lépések voltak az 
elmúlt időszakban. 

Azt gondolom, hogy a tisztított szennyvíz felhasználásában és ezen belül, ha 
most a 2022. évi aszályos időszakot nézzük, a tisztított szennyvíz mezőgazdasági célú 
felhasználásában, azt gondolom, sokkal több reális lehetőség rejlik, mint amennyit 
eddig ebben a történetben kezeltünk. Erre is nagyon erős törekvések vannak, csak úgy, 
mint a szennyvíziszap felhasználására, vagy éppen a vízügyi ágazat által a 
mederkotrásoknál - harmadlagos művekről beszélek - eltávolított mederanyag 
mezőgazdasági célú felhasználására. Azt gondolom, fontos, hogy ez előtérbe kerüljön 
és végre - remélem - el fog jutni majd egyszer a gondolkodásunk oda, hogy ebből egy 
termék lesz, jelen pillanatban ugyanis sajnos még hulladéknak számít. Azt gondolom, 
hogy az energiaválság kontra a mezőgazdaság kitettsége, az aszály, illetve a műtrágyák 
jelenlegi ára mellett épp itt az ideje, hogy ezekből a jelenleg hulladékként kezelt 
anyagokból végre termék váljon Magyarországon. 

DÉVAI HENRIETT osztályvezető (Belügyminisztérium): A svájci projekttel 
kapcsolatban pont ma van a projektnyitó ünnepség. Svájcban a mikroszennyezők 
eltávolítására már több szennyvíztisztító telepen üzemel, és ezt a technológiát 
próbálják majd magyarországi viszonyok között is telepíteni. Ugye, több év, mire ebből 
eredmény lesz, és ha olyan eredmények születnek, akkor ezt a technológiát 
Magyarországon is el tudjuk terjeszteni, csak ennek az időigénye és az irányelvben 
foglalt határidők teljesítése pont összecsúszik, ezért ugyan, erre alapozottan, de lehet a 
jövőben majd itthon is kiépíteni ezt a tisztítási technológiát. Ehhez az irányelvben 
foglalt határidők szűk keretet adnak, és ezeket lenne jó akár több évtizedes halasztással 
szerepeltetni az irányelvben.  
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A második napirendi pontunkat lezártam. 

Köszönjük helyettes államtitkár úrnak a tájékoztatást. Egy nagyon rövid szünetet 
rendelek el, hiszen zárt üléssel fogjuk folytatni, a kollégáimat megkérdezem, hogy akik 
benn maradnak, azok jogosultak-e rá, mert akkor tudjuk folytatni a bizottsági 
ülésünket. (Illés Boglárka és Barkóczi Balázs távozik az ülésteremből.) 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 14 óra 12 perc.  

A bizottság ezután zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv 
készül.) 

 

  Tessely Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Dr. Lestár Éva és Lajtai Szilvia  


