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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miből fogja finanszírozni a kormány a 
közműhálózatok karbantartását és felújítását?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A rezsicsökkentés következtében a közműszolgáltatások lakossági ára valamelyest csökkent, ezzel 
szemben a szolgáltatói oldalon viszont bevétel kiesést okozott. Ezen a helyzeten tovább rontott a 
2013-ban bevezetett közműadó. Ezáltal a kormány megadóztat a köztulajdonban lévő vezetékek 
után olyan cégeket, amelyek javarészt szintén önkormányzati vagy állami tulajdonban vannak.

2012 óta az ivóvízhálózatban tapasztalt meghibásodások száma, több, mint a duplájára emelkedett, 
a vezetékes víz átlagosan 25-30%-a pedig el sem jut a fogyasztókhoz, a rossz minőségű csőrendszer
miatt még az előtt elfolyik valahol. Mára a megfelelő minősítéssel rendelkező vízműrendszerek 
aránya hazánkban nem éri el a 20%-ot.

A Magyar Vízmű Szövetség szerint 1500 milliárd forintra lenne szükség a felújításhoz, a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége 2017-ben publikált tanulmányában pedig úgy ír, hogy „A vízközmű-
szolgáltatás működtetése a rekonstrukciós elmaradások miatt válságos szinthez közeledik, melynek 
megoldása a fenntarthatóság, a finanszírozás és a jövőkép újra fogalmazását jelenti. A műszaki 
rekonstrukciók és a karbantartás hiánya miatt folyamatos állagromlás következett be, melyek 
felújítási igénye 3000 milliárd forint felettire tehető.”. A kormány által az önkormányzatok számára 
biztosított 1,5 milliárd forint egyértelműen nem elegendő a 65 ezer kilométernyi csőhálózat 
teljeskörű felújítására, tehát a kormány nem biztosítja sem a fenntarthatósághoz, sem pedig a 
fejlesztésekhez szükséges forrásokat.

A kérdésem az lenne, hogy a benyújtott gördülő fejlesztési tervek alapján, 15 éves távlatban 



mekkora lesz a szükséges karbantartás és pótlás költségigénye? Illetve ezzel kapcsolatban mekkora 
az az összeg, amely nem áll rendelkezésre és azt milyen forrásból kívánja a kormány 
megfinanszírozni?

Várom válaszát.

Budapest, 2018. december 19.

Tisztelettel,

Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
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