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



...../2020. (.....) OGY határozat 

a vízügyi ágazat válságának kezeléséről

1. Az Országgyűlés a vízügyi ágazat válságának kezelése érdekében haladéktalan intézkedéseket
tart szükségesnek, ezért felszólítja a Kormányt, hogy

a)  azonnal  kezdjen  tárgyalásokat  a  vízügyi  ágazat  szakmaiszervezeteinek  és
munkavállalóiképviseleteinek vezetőivel;

b)  készítsen  válságkezelési  tervet,  amely  kitér  az  ágazat  munkavállalóinak  megbecsülésére,
amunkaerőhiány kezelésére, a víziközmű-szolgáltatók működésének biztosítására;

c) készítsen pontos felmérését a hazai ivóvízhálózat állapotáról,  különös tekintettel arra,  hogy a
hálózat hány százalékát adják az elavult ólom és azbeszt vezetékek;

d) dolgozzon ki hosszú távú finanszírozási tervet a rekonstrukciós- és pótlási feladatok forrásainak
biztosítására;

e)  készítsen  tervet  arra  vonatkozóan,  hogy  a  hazai  vízhálózatot  felkészítse  a
klímaváltozáskövetkezményeire, különös tekintettel a közkúthálózat visszaépítésére;

f)  készítsen  megvalósítható  koncepciót  az  ágazat  működtetésére,  a  fenntarthatóság  és  a
finanszírozhatóság szempontjai alapján.

2. 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.

A szakma képviselői szerint az elmúlt néhány év alatt egyes területeken 50-60 százalékkal
nőtt a meghibásodások mértéke, az elöregedő hálózat miatt pedig számos településen 12-15,
de egyes kirívó esetekben akár 30-35 % is lehet a hálózati vízveszteség.

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  tizedik  évében  még  odáig  sem jutott  el,  hogy a  probléma valódi
méretével tisztában legyen.

Az ágazat felújításának költségeiről szóló legenyhébb - szakmai szervezetek által készített -
becslések  1000  milliárdról,  míg  a  legpesszimistábbak  3000  milliárdról  szólnak.  Ezzel
szemben a kormány egyértelműen nem biztosítja a költségvetésben a szükséges forrásokat.

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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