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Tisztelt Elnök Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a vízügyi
ágazat válságának kezeléséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk benyújtani.

...../2019. (.....) OGY határozat
a vízügyi ágazat válságának kezeléséről
Az Országgyűlés a vízügyi ágazat válságának kezelése érdekében haladéktalan intézkedéseket tart
szükségesnek, ezért felszólítja a Kormányt, hogy
1. azonnal kezdjen tárgyalásokat a vízügyi ágazat szakmai szervezeteinek, és munkavállalói
képviseleteinek vezetőivel;
2. készítsen válságkezelési tervet, amely kitér az ágazat munkavállalóinak megbecsülésére, a
munkaerőhiány kezelésére, a víziközmű-szolgáltatók működésének biztosítására;
3. készítsen pontos felmérését a hazai ivóvízhálózat állapotáról, különös tekintettel arra, hogy a
hálózat hány százalékát adják az elavult ólom és azbeszt vezetékek;
4. dolgozzon ki hosszú távú finanszírozási tervet a rekonstrukciós- és pótlási feladatok forrásainak
biztosítására;
5. készítsen tervet arra vonatkozóan, hogy a hazai vízhálózatot felkészítse a klímaváltozás
következményeire, különös tekintettel a közkúthálózat visszaépítésére;
6. készítsen megvalósítható koncepciót az ágazat működtetésére, a fenntarthatóság és a
finanszírozhatóság szempontjai alapján.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
A vízügyi ágazat válságos helyzetének kezelése azonnali cselekvést igényel. Elfogadhatatlan,
hogy a Kormány semmibe veszi az egyre aggasztóbb jeleket, nem figyel az ágazati szereplők,
szakmai szervezetek vészjelzéseire, és csupán látszatintézkedésekre képes.
Ha nem születnek azonnali és hatékony intézkedések a jól látható problémák kezelése
érdekében, akkor rövidtávon katasztrófák sora történhet, és százezrek számára válhat
elérhetetlenné a legfontosabb közszolgáltatás. Az ágazati szereplők évek óta kongatják a
vészharangot, fogalmazzák meg szakmai javaslataikat, azonban mindez süket fülekre talál. A
Fidesz a kormányzása kilencedik évében még odáig sem jutott el, hogy a probléma valódi
méretével tisztában legyen.
Az évek óta tartó halogatás és semmittevés miatt ma már kimondhatjuk, hogy a vízügyi ágazat
súlyos válságáért, annak elmélyüléséért a miniszterelnököt és a Kormányt terheli a felelősség.
Ezért felszólítjuk a Kormányt, hogy a határozati javaslatban foglalt intézkedéseket
haladéktalanul tegye meg.
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