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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Továbbra is alkalmasnak tartja-e Palkovics Lászlót 
miniszteri feladatainak ellátására?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az elmúlt hónapokban három alkalommal intéztem konkrét írásbeli kérdést Palkovics László 
innovációs és technológiai miniszterhez, akit a közműhálózatok felújításáról, azon belül is a 
fejlesztési tervek megvalósításához szükséges források hiányáról és a kormány tervezett 
intézkedéseiről kérdeztem.

Felhívtam Palkovics miniszter úr figyelmét arra, hogy a szakma évek óta vészjelzéseket küld a 
vízügyi ágazat kritikus helyzete kapcsán. Rámutattam többek között olyan problémákra, hogy 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, mivel a rossz minőségű 
csőrendszere miatt idő előtt elfolyik valahol. Megemlítettem neki, hogy a megfelelő minősítéssel 
rendelkező vízrendszerek száma a 20%-ot sem éri el. Figyelmeztettem miniszter urat arra is, hogy a 
Magyar Vízmű Szövetség szerint 1500 milliárd forintra lenne szükség a vízközműhálózatok 
teljeskörű felújításához, más tanulmányok pedig 3000 Mrd forintról beszélnek – ezáltal látható, 
hogy a kormány által a települések számára biztosított 1,5 milliárd forint szinte semmire nem, és 
főleg nem a 65 ezer kilométernyi csőhálózat felújításához.

Miniszter úr számára feltettem egy egészen világos kérdést, egymást követően háromszor. 
Megkeresésem mindhárom alkalommal sikertelennek bizonyult, mert bár a Cseresnyés Péter 
államtitkártól kapott válaszból az kiderül, hogy a kormány tud a meglévő problémáról, arra 
kérdésre, hogy országosan mekkora összegre lesz szükség 15 éves távlatban a karbantartási és 
pótlási munkákhoz, és ezt milyen forrásból kívánja előteremteni a kormány, nem sikerült választ 
adniuk.



Sőt, a válasz helyett sikerült e kérdés kapcsán is migránsozni picit, és az ellenzéket szapulni.

Az lenne a kérdésem Miniszterelnök Úrhoz, hogy – elvonatkoztatva más ügyektől – továbbra is 
alkalmasnak tartja-e miniszter urat, e rendkívül fontos tárca vezetésére.

Ezúton kérem Miniszterelnök Urat, hogy miután a szakminiszter három nekifutásra sem képes egy 
országgyűlési képviselő kérdésére válaszolni, adja meg számomra az információt, hogy 15 éves 
távlatban, országosan mekkora összegre lesz szükség (a gördülő fejlesztési tervek összegzése 
alapján) a vízügyi ágazatban a karbantartási és pótlási munkák elvégzéséhez, és a hiányzó összeget 
pontosan milyen pályázati forrásokból kívánja majd előteremteni a kormányt.

Várom megtisztelő válaszát.

Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
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