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A NAGY PA PA FA RAG TA SZÁN KÓ
EL VE SZETT, 

DE EM LÉ KE ELE VE NEN ÉL

Ad ven ti be szél ge tés 
dr. Nagy An dor or szág gyû lé si kép vi se lõ vel

Ha a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség nye ri meg a ta va szi
vá lasz tá so kat, ak kor ha tal mas mun ka vár az Or bán Vik tor
ve zet te kor mány ra, az or szág gyû lé si kép vi se lõk re: új gaz -
da sá got, új po li ti kát, új ál la mot te rem te nek – hang zik vá -
lasz tá si prog ram juk ban. Dol go sak lesz nek hát a hét köz -
nap ok, ame lyek után az ün ne pe ken jó lesz meg pi hen ni,
csa lá di kör ben ki kap cso lód ni. Va jon ilyen kor ka rá csony
elõtt, az ad vent ben meg tud juk-e ezt ten ni, avagy ün ne pe -
ink kel együtt a leg na gyobb, a ka rá csony is ve szí tett fé nyé -
bõl? – kér dez tem Nagy An dor or szág gyû lé si kép vi se lõt, aki
gyer mek ko ri ka rá cso nya i ról is meg em lé ke zett.

– Kép vi se lõ úr, tu dom, hogy ne héz volt a gyer mek ko ra, de
va ló szí nû nek tar tom, hogy ilyen kor ün nep elõtt min den
szû köl kö dés el le né re meg sült a kalács…

– Hogy sze gény ség van vagy gaz dag ság, azt nem fel tét -
le nül ér zi egy gyer mek. Ma már per sze azért más a vi lág,
de ak kor nem le he tett érez ni. Ám én nem is ilyen anya gi
ere de tû dol gok ra em lék szem vis  sza sze re tet tel. A leg meg -
ha tá ro zóbb em lé ke im ab ból a ki lenc év bõl van nak, ami -
kor a csa lá dunk még tel jes volt – azért fo gal ma zok így,
mert saj nos ko rán el vesz tet tem az édes apá mat – s ná lunk
rend sze re sen az tör tént, hogy õ vitt el ben nün ket, há rom
gyer me két szán kó val a fa lu ban la kó nagy szü lõk höz, hogy
ne lás suk, ahogy a Jé zus ka fel dí szí ti a fát, és aján dé ko kat
tesz alá. Volt egy na gyon szép zöld szán kónk, amit a nagy -
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pa pám fa ra gott. Úgy né zett ki, mint egy ki sebb hin tó, de
ez a szán kó saj nos el ve szett, csak az em lé ke él.

– Ha meg len ne, ak kor ezen a szá non hú zo gat ná most a
két kis lá nyát?

– De szép is len ne! 
– E szép tör té net hez nincs kö ze a pénz nek.
– Sem mi! Ar ra azért min dig ju tott, hogy ka rá csony fát ál -

lít sunk, de én aján dé kok ra nem is em lék szem. Mert nem
is ez volt a lé nyeg! In kább az, hogy ös  sze jött a csa lád, és
éne kel tünk, be jöt tek a bet le he me sek, és so kat ját szot tunk.
Van egy kel le met len em lé kem is. A hab csók ok min dig is
ked ven ce im vol tak, s test vé re im mel ti tok ban le rág tuk a
csün gõ édes sé ge ket, ám egy al ka lom mal ma gam ra rán tot -
tam a fát. Nem le he tett le ta gad ni, a dí szek összetörtek…
Lám, men  nyi baj jal jár a tor kos ság!

– Má sok ma már az ün ne pek?
– A ka rá cso nyok, leg alább is ami ket én is me rek, azok már

na gyon kü lön böz nek azok tól a ré gi ka rá cso nyok tól. Most,
úgy ér zem, túl sá go san nagy sze re pet ját szik az aján dé kok
vá sár lá sa! So kan szin te ere jü kön felül szór ják ilyen kor a
pénzt, hogy a gye rek nek, az uno ká nak le gyen ez is, az is!
Mi szû kebb csa lá dunk ban azt ve zet tük be, hogy csak a gye -
re ke ket aján dé koz zuk meg, a fel nõt te ket pe dig nem. A gye -
re kek is csak egy aján dé kot kap nak! Ugyan is már a har ma -
dik vagy ne gye dik aján dék nak a gye rek sem örül, az az sem -
mi ér tel me, hogy ezért pénzt ad junk ki. És ne ar ról szól jon
az ün nep, hogy az anyu ka és a nagy ma ma le stra pál ják ma -
gu kat, hogy min den el ké szül jön, hogy tisz ta le gyen a la kás,
le gyen fõz ve, süt ve, s köz ben már nem jut ide jük a lé nyeg -
re, ne ve ze te sen ar ra, hogy él vez zék az együtt lét örö mét. 

– Már pe dig ha nin cse nek ün ne pek, ak kor ér tel met le nek -
ké vál nak a hét köz nap ok is… Nem ér zi úgy, hogy e fe lé ha -
lad nem csak Ma gyar or szág, ha nem az egész vi lág?

– Saj nos igen. Ma már min den ar ról szól, hogy tel je sít -
sünk és tel je sít sünk, egy re job ban és egy re töb bet, mi köz -
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ben nem ad juk meg a kel lõ tisz te le tet az ün ne pek nek.
Azért kell az ün ne pe ket meg tar ta ni - töb bek kö zött - , mert
ha nem ezt tes  szük, ak kor nem tu dunk fel töl tõd ni, és ez
vis  sza hat a hét köz nap okon nyúj tott tel je sít mé nyünk re.

– Most tér jünk vis  sza egy ki csit a mun ká ra. Kép vi se lõ
úr még ko ráb ban em lí tet te, hogy a Par la ment Kör nye zet -
vé del mi bi zott sá gá nak a tag ja. Mi ért épp a kör nye zet vé -
de lem? Fon tos ügy ez egy ál ta lán ön sze rint ma Ma gyar -
or szá gon?

– Nem, egy elõ re nem tû nik an nak. A mai ma gyar va -
ló ság még más ról szól, sok kal in kább a meg él he té si
prob lé mák ról, a mun ka hely te rem tés rõl, és még nincs
olyan kül sõ kény szer, ami eb be az irány ba, az élet mi nõ -
ség fe lé lök né az em be re ket. Pe dig sze rin tem igen is hús -
ba vá gó kér dé sek rõl van szó. Ha már a ka rá csony nál
idõz tünk egy ki csit, gon dol junk csak be le ab ba, mi lyen
rég óta nem volt fe hér ka rá cso nyunk! Ta va szi a san eny hék
gyak ran a de cem be rek, nyá ron már-már el vi sel he tet len a
for ró ság, s mind ezt rész ben a glo bá lis fel me le ge dés nek
tu laj do nít ják. Ez a je len ség pél dá ul egy ben nün ket is fe -
nye ge tõ ve szély! Az ang li ai ipa ri for ra da lom óta több ká -
ros szen  nye zõ anyag, pl. szén-di o xid ke rült a le ve gõ be,
mint az azt meg elõ zõ 650 ezer év ben ös  sze sen. De em -
lít het ném azt is, hogy a ci vi li zá ci ós fej lõ dés egyik kí sé rõ
je len sé ge a sze mét kép zõ dés, gon dol tunk-e va la ha is ar ra,
hogy kép zõd het an  nyi sze mét, mint nap ja ink ban? Úgy
tûn het, ha er rõl szól va la ki, ak kor szak mai dol gok ról be -
szél, ho lott ez az egész kér dés kör ma már a po li ti ka szfé -
rá já ba tar to zik. Én a kör nye zet vé del mi bi zott ság tag ja ként
és nóg rá di egyé ni kép vi se lõ ként azért dol go zom, hogy
kör nye ze tünk, be le ért ve ün nep nap ja in kat, dol gos hét -
köz nap ja in kat, s ezen túl er dõ in ket, vi ze in ket, le ve gõn ket
óvó, fél tõ po li ti kát foly tas sak, hi szen egy biz tos, ez a jö -
võ út ja, és va la mi mint ha már meg is moz dult vol na ezen
a té ren is.
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– Ar ra cé loz, hogy a po li ti ka se gít sé gé vel szem lé let vál to -
zás ra vol na szük ség ah hoz, hogy jó ér te lem ben vett kör nye -
zet vál to zás jö hes sen lét re?

– Va la mi ilyes mi re gon do lok, meg ar ra, hogy ma az is -
ko lák ban vé le mé nyem sze rint na gyon sok, a gya kor la ti
élet ben fe les le ges dol got is ok tat nak, s na gyon sok min -
den, ami fon tos len ne, szó ba sem ke rül. 

– Szá mít ha tunk-e ar ra, hogy 2006-tól, mi kor is va ló szí nû -
leg po li ti kai vál to zás tör té nik Ma gyar or szá gon, ak kor mind -
ez hang sú lyo sab ban fog meg je len ni mind nyá junk örö mé re?

– A kör nye zet vé del me gyö nyö rû fel adat, s jó len ne, ha ezt
min den em ber a sa ját ügyé nek is te kin te né, de ha az a vál to -
zás, ami re cé loz, be kö vet ke zik, nem ez lesz az el sõd le ges fel -
ada tunk. A Fi desz - Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség gyõ zel me ese -
tén ar ra fog ja szin te min den ere jét for dí ta ni, hogy aki akar, az
dol goz has son, aki mun kát ke res, az ta lál jon is. Ter mé sze te sen
a kör nye zet vé de lem sem ha nya gol ha tó el, de sok kal in kább a
fog lal koz ta tás ra, a fi a ta lok és a csa lá dok tá mo ga tá sá ra, a gyer -
mek vál la lá si kedv ösz tön zé sé re kell he lyez nünk a hang súlyt. 

– A nagy egész ben, az az egy or szág éle té ben sem mi nem
le be csü len dõ, sem mi nem mel lé kes, hi szen a kör nye zet vé -
de lem te rü le tén sok kal több em bert le het ne fog lal koz tat ni,
mint ahá nyan ma dol goz nak eb ben a szfé rá ban. 

– Ez igaz. A kör nye zet vé del mi hát tér ipar, kü lö nö sen az
úgy ne ve zett meg úju ló ener gia for rás ok ra épü lõ ipar új faj ta
mun ka hely te rem tést is je lent het! Pél dá ul a bio mas  sza erõ -
mû vek nek ener gia fû re van szük sé gük ,mégpedig nagy
men  nyi ség ben. És ez le he tõ vé te szi a gaz dák nak, hogy
akár ga bo na he lyett is in kább ezt ter mes  sze nek, mert en -
nek lesz biz tos és ki szá mít ha tó pi a ca.

– Ha már a jö võ esz ten dõ is szó ba ke rült, mint a vál to -
zás éve, gon do lom kép vi se lõ úr ar ra cél zott, hogy ak kor a
pol gá ri erõk kor má nyoz nák az or szá got?

– 2006-ban vál to zá sok ra lesz szük ség. Mi a 2006-os évet
a vál to zás évé nek tart juk, és ter mé sze te sen jö võ re kor -
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mány zás ra ké szü lünk. A vál to zás azon ban nem csak a kül -
sõ kö rül mé nyek re, ha nem ránk is vo nat ko zik. Hi szen mi
ma gunk sem ma rad tunk a ré gi ek. Mi is bel sõ vál to zá so kon
men tünk ke resz tül az 1998–2002 kö zöt ti kor mány zás óta.
Ta pasz tal tab bak let tünk, be lát tuk, hogy mi is kö vet tünk el
hi bá kat, ame lye ket nem fo gunk új ra el kö vet ni. Tud juk,
hogy a mos ta ni kor mány is te rem tett jó dol go kat, ame lye -
ket meg fo gunk tar ta ni, ha új ra mi kor má nyoz zuk az or -
szá got. Van nak dol gok, ame lye ken vál toz tat ni kell, és van -
nak hi bák, ame lye ket nem sza bad még egy szer el kö vet ni.

Per sze a hely zet nem olyan egy sze rû, ami vel gon do lom
min den ki, aki fi gye li a po li ti kát, a gaz da sá got, tisz tá ban
van. A vál to zás hoz hoz zá tar to zik az is, hogy bi zony vis  sza
kell ad ni a mun ka be csü le tét! Mert mun ka kell ah hoz,
hogy az em ber nek pén ze le gyen, s meg tud jon be lõ le él -
ni, el tud ja be lõ le a csa lád ját tar ta ni. Mun ka kell ah hoz,
hogy ki egye ne sít se a ge rin cét, és azt érez hes se, rá szük ség
van, õ is fon tos. A mun ka nem csak anya gi lag, ha nem lel -
ki leg is fon tos min den ki nek, aki dol goz ni akar. Ki vált képp
így van ez vá lasz tó ke rü le tem ben, Nóg rád me gyé ben is.

– Az az ha ered mé nyes új esz ten dõt kí vá nok kép vi se lõ úr -
nak, az egy ben azt is je len ti, hogy a ta va szi par la men ti vá -
lasz tást meg kell nyer ni.

– Sze ret nénk, és meg is akar juk nyer ni, de ez ré szünk -
rõl, mint azt az elõbb igye kez tem ki fej te ni, nem ön cé lú.
Re mé lem, na gyon so kan ér zik, hogy nem az, hi szen új
gaz da ság po li ti ká ra, új faj ta po li ti zá lás ra és egy sok kal ki -
sebb ál lam ap pa rá tus ra van szük ség Ma gyar or szá gon ah -
hoz, hogy rend ben men je nek a dol ga ink. Eh hez kell a vál -
to zás, s ezt az tán meg is va ló sí ta ni, em bert pró bá ló fel adat
lesz. No, ha ezt a mun kát vé gez zük majd hét köz nap ja in -
kon, ak kor bi zo nyá ra fel ér té ke lõd nek azok az ün nep na -
p ok, ame lye ken, ha csak órák ra is, de ki kap cso lód ha tunk. 

(Meg je lent a Kép vi se lõi Hír le vél ben, 2005. no vem ber; 

az in ter jút ké szí tet te Vöd rös At ti la)
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Lá nya ink kal a ját szó té ren



I. Otthonom, 
választókerületem
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KÉP VI SE LÕ-JE LÖL TI 
BE MU TAT KO ZÁS

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! Ked ves Ba rá ta im, ked ves berce -
liek és ked ves Ven dé gek!

Teg nap ír tam egy nagy sze rû be szé det, amit ma reg gel
ki dob tam a sze mét ko sár ba. Te le volt emel ke dett gon do la -
tok kal és pá tos  szal, mert úgy gon dol tam, hogy ha Ma gyar -
or szág mi nisz ter el nö ke – egy ko ri fõ nö köm – elõtt be szé -
lek, aki sze rin tem a leg jobb szó nok Ma gyar or szá gon – ak -
kor ki kell ten nem ma ga mért, és hát meg kell fo gal maz ni
ren de sen a mon da ta i mat.

Az tán reg gel, ami kor fel éb red tem, eszem be ju tott egy kö -
zös em lé künk: mi 21 éve is mer jük egy mást, és még egye te -
mis ták vol tunk, ami kor Vik tor – én szó lít ha tom õt így –
meg kért ar ra, hogy: meg kér te Ani kó nak a ke zét, le gyek az
es kü või ta nú ja. Szol no kon volt az es kü võ, és em lék szem rá
a mai na pig, hogy már túl vol tunk a há zas ság kö té sen, s el -
kez dõ dött a lá nyos ház nál a ren des lag zi – sá to ros lag zi volt,
úgy, ahogy kell – és az öröm apa, Pis ta bá' egy idõ után oda -
jött hoz zám, mint ta nú hoz, és ak kor mond ja ne kem, hogy
Andorkám, mi kor jön a be széd? Hát mon dom: Pis ta bá', mi -
lyen be széd? Azt mond ja, hogy: a be széd. Hát ne kem nem
mond ta sen ki, hogy be szél ni kell. Hát hogy ne kel le ne, te
vagy a ta nú, be szél ned kell! Pis ta bá' erõs em ber volt, a té -
esz be so se tud ták be kény sze rí te ni, min dig is a sa ját lá bán
áll ta meg a he lyét, úgy hogy nem le he tett ne ki ne met mon -
da ni, be szél ni kel lett. An  nyi ra meg ijed tem, ez volt az el sõ
al ka lom, hogy be szél nem kel lett, hogy há rom fe lest rög tön
meg it tam, és az tán mond tam ál lí tó lag egy na gyon jó be szé -
det. Mert azt mond tam el, ami a szí ve men volt.

Nos, ez így reg gel eszem be ju tott, hogy most is azt sze -
ret ném el mon da ni, ami a szí ve men van. Õk nyu god tan be -
szél nek, az tán, mon dom, úgy is sze mé lyes dol gok ról be -
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szé lek, eh hez meg pa pír nem kell. Min den em ber nek van
egy tör té ne te, ha úgy tet szik, élet út ja. Ne kem is van.

Ez az élet út 21 éve bi zo nyos szem pont ból kö zös Or bán
Vik to ré val. 1983-ban, ami kor még jog hall ga tók vol tunk, a
Bu da ör si úti kol lé gi um ban lak tunk. Ez egy ki lenc eme le tes
ma gas épü let, és ak kor le he tõ ség adó dott ar ra, hogy egy
úgy ne ve zett szak kol lé gi um ba ki kö töz zünk. Ez a hí res Bibó
Szak kol lé gi um, ahol egyéb ként '88-ban meg ala kult a Fi -
desz. S ek kor, '83-ban Or bán Vik tor oda jött hoz zám – ugye
év fo lyam tár sak vol tunk –, hogy nem len ne-e ked vem ve le
együtt lak ni, szo ba tár sa len ni, s ak kor át men ni eb be a kol -
lé gi um ba. De hogy nem! S ak kor a 205-ös szo bá ba be köl -
töz tünk, szo ba tár sak vol tunk jó ide ig, együtt ta nul tunk,
együtt fu tot tunk a Gel lért he gyen, együtt fo ciz tunk, hát ren -
ge teg kö zös em lé künk volt.

A mai na pig em lék szem azok ra a már ci us ti zen ötö di -
kék re, ugye még a nyolc va nas évek ben va gyunk, ami kor
bi zony né ha el kel lett sza lad ni a rend õrök elõl, mert jár -
tunk es tén ként tün tet ni. Em lék szem '89. jú ni us 16-ára, er -
re so kan em lé kez nek, az itt lé võk is bi zo nyá ra, ami kor egy
Or bán Vik tor ne vû fi a tal em ber óri á si ha tá sú be szé det
mon dott a Hõ sök te rén, Nagy Im re új ra te me té sén. Azt hi -
szem, ak kor kez dett ko moly ra for dul ni a do log.

Az tán úgy hoz ta az élet, hogy 1998-ban meg nyer tük a
vá lasz tá so kat, és a mi nisz ter el nök úr nak le het tem a ka bi -
net fõ nö ke, a jobbkeze. Or szá gos ügye ket in téz tünk, ren -
ge te get ta nul tam, ren ge te get ta pasz tal tam mel let te. Na -
gyon sok jó, meg ke vés bé jó él mé nyünk is van, ezek kel
nem aka rom önö ket un tat ni. Van né hány do log, amit sze -
ret nék azért ki emel ni, mert önök még nem is mer nek en -
gem. Né há nyuk kal ugyan már ta lál koz tam, de ilyen nyil -
vá nos ság elõtt még nem volt al kal mam be szél ni.

Én Né met or szág ban is jár tam jo gi egye tem re, és a mi -
nisz ter el nök mel lett azon em ber vol tam, aki hez a né met
vál lal ko zók, akik Ma gyar or szá gon ru ház tak be, be jár hat -
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tak, s nem kel lett tol má csot hoz ni uk. És hát öröm mel ta -
pasz tal ták, hogy van egy em ber, aki jól tud né me tül, mert
hál' is ten, én jól tu dok, jól is tud tam min dig. Köz tük volt
az Audinak a ma gyar ve ze té se is. Ugye az Au di gyár az
már ak kor ja vá ban mû kö dött Gyõr ben, egyéb ként na gyon
jól, és az Au di ve ze tõi, mi kor kor má nyoz tunk, meg ke res -
tek egy al ka lom mal, hogy sze ret nék meg gyõz ni az
Audinak a né met or szá gi igaz ga tó ta ná csát ar ról, hogy hoz -
zon ide Ma gyar or szág ra egy be ru há zást, és ne Len gyel or -
szág ba vi gye. Hogy ha a ma gyar kor mány tud na olyan adó -
ked vez ményt ad ni, amit a len gye lek nem tud nak, ak kor õk
na gyon örül né nek ne ki, ha itt ru ház hat nánk be azt a ren -
ge teg pénzt. Ezt el mond tam Ma gyar or szág mi nisz ter el nök -
ének, Or bán Vik tor nak ak kor, aki egyez te tett a pénz ügy -
mi nisz ter rel – és el fo gad tunk egy olyan tör vényt, amit ma -
gunk kö zött „lex-audinak” is hív tunk, audi-törvénynek, és
ez adó ked vez ményt adott ne kik, és az Au di A3-as mo to -
rok nak a gyár tá sa itt Ma gyar or szá gon kez dõ dött meg, és
biz to sí tott ez zel le he tõ sé get több mint száz em ber nek,
hogy le gyen jó mun ká ja, jól fi ze tõ mun ká ja; több mint száz
csa lád nak, hogy jól meg tud ja nak él ni.

Az tán van egy Luft han sa Technik ne vû cég is, ezek re -
pü lõ gé pe ket tar ta nak kar ban, a Luft han sa ne vû lé gi tár sa -
ság nak egy cé ge egyéb ként, a Fe ri he gyen te le ped tek vol -
na meg, de nem tud tak meg egyez ni bér le ti díj ban az ÁPV
Rt.-vel. Õk is meg ke res tek, és kér ték a köz ve tí té se met.
Sze ren csé re ezt is si ke rült meg ol da ni, és há la is ten nek, így
utó lag azt mon dom, hogy ez a be ru há zás is ide jött Ma gyar -
or szág ra, és ott is több tu cat nyi na gyon jó ma gyar szak em -
ber dol go zik, és tud meg él he tést biz to sí ta ni a csa lád já nak.

A kö zös em lé ke ink rõl en  nyit. En ged jék meg, hogy ma -
gam ról is mond has sak né hány szót, hi szen ahogy hal lot -
ták, én en  nyi em ber elõtt még itt nem be szél het tem. 

Kez de ném a csa lá dom mal. Itt jár tunk az egész csa lá -
dom mal a szü re ti fel vo nu lá son, és a fe le sé ge met az a meg -
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tisz tel te tés ér te, hogy be öl töz he tett berceli nép vi se let be.
Ka ti a mai na pig em le ge ti ezt jó szív vel, és sze ret ném meg -
kö szön ni még egy szer a ne vé ben ezt a le he tõ sé get. A
gyer me ke in ket is lát hat ták. Két kis lá nyom van, õk a leg -
drá gább, leg fél tet tebb kin cse ink. Egy elõ re ket tõ, töb bet
sze ret nénk, nem azért, mert az Or bán csa lá dot felül akar -
juk múl ni, bár az is jó les ne, ha nem azért, mert úgy gon -
dol juk, hogy a nagy csa lád az nagy bol dog ság, a na gyobb
csa lád meg még na gyobb bol dog ság.

A Jó is ten be ve tett hit, az mind a ma gam, mind a csa lá -
dom szá má ra a meg ha tá ro zó mér cé je az élet nek. Po li ti kus -
ként ah hoz tar tom ma gam, hogy a Jó is ten min dent meg -
tesz ér tünk, de sem mit sem tesz meg he lyet tünk. Cse le ked -
ni kell, ezen va gyok a mai na pig ma gam is. Tu dom ugya-
n is, hogy ha a Jó is ten ve lem van, ak kor egy ma gam is több
va gyok, mint az ös  szes töb bi en gem kö rül ve võ aka dály.

Fa lun szü let tem, fa lu si gye rek va gyok. Úgy ala kult az
éle tem saj nos, hogy édes apám meg halt 9 éves ko rom ban.
Ak kor köl töz tünk vá ros ba, ott jár tam gim ná zi um ba, majd
Bu da pes ten a jo gi egye tem re, és az tán Ber lin ben jo got ta -
nul tam. Idén pe dig az Egye sült Ál la mok ban ta nul hat tam
há rom hó na pig. Sze ren csé re mind az ame ri kai, mind az
an gol em be rek kel meg tu dom ér tet ni ma ga mat, és a né me -
tet is jól be szé lem, és na gyon bí zom ben ne, hogy a le en -
dõ mun kám ban ez az itt élõk nek is majd hasz ná ra lesz. A
szü le im saj nos nem ta nul hat tak, de ne kem min dig azt
mond ták, hogy ta nul jak mi nél több dol got az élet ben, mert
amit meg ta nu lok, azt so ha sen ki nem ve he ti el tõ lem.

Ahogy Kollár Lász ló ba rá tom em lí tet te: idõ kö zi vá lasz -
tá sok lesz nek. Az idõ kö zi vá lasz tá so kon én va gyok a Fi -
desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség nek, a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt nak, a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet -
ség nek, a Pol gá ri Kis gaz da Egye sü let nek, a Fidelitasnak és
a Pol gá ri Kö rök nek a je lölt je. Egy re töb ben tá mo gat nak, ez
lát szik az aján ló szel vény-gyûj té sen is. Itt sze ret ném meg ra -
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gad ni az al kal mat, hogy meg kö szön jem min den ki nek, aki
ne kem, il let ve raj tam ke resz tül a Szö vet ség nek ad ta az
aján ló szel vé nyét. Már most majd nem hat ezer aján lónk van,
több szö rö se te hát an nak, amen  nyit ös  sze kell gyûj te ni ah -
hoz, hogy az em ber je lölt le gyen. De nem akar juk ab ba -
hagy ni a gyûj tést, mert sze ret nénk min den ki vel érez tet ni,
hogy erõ van mö göt tünk. Kö szö nöm!

Ahogy lát ják, én az ös  sze fo gás nak va gyok a je lölt je. Nem
én ta lál tam ki, a kol lé gá im, ba rá ta im mond ták, hogy 1990
óta eb ben a kör zet ben je lölt mö gött olyan tá mo ga tás, olyan
ös  sze fo gás még nem volt, mint mö göt tem van. Ez nem az
én sze mé lyem nek szól, nem is va gyok an  nyi ra ön telt, hogy
en nek tu laj do nít sam, sok kal in kább egy hely zet nek szól.
An nak a hely zet nek, an nak a fel is me rés nek szól, hogy ösz  -
sze fo gás nél kül nem megy. Szük ség van min den ki nek a tá -
mo ga tá sá ra, s ez az ös  sze fo gás van mö göt tem. So kan va -
gyunk együtt, sok fé lék is va gyunk, és ahogy lá tom, jól meg -
fér nek itt egy po li ti kai csa lád ban kis gaz dák is, ke resz tény -
de mok ra ták is, pol gá ri kö rö sök is meg fideszesek is.

Az idõ kö zi vá lasz tá sok nak bi zo nyos szem pont ból itt
szim bo li kus je len tõ sé ge van. Mit is ér tünk ezen? Va la mi kor
he tek kel ez elõtt Sop ron ból az ép pen ott ülé se zõ MSZP el -
nök ség – ha jól em lék szem – meg üzen te, hogy mind a két
vá lasz tó kör ze tet, mind a sop ro nit, mind a szécsényit el
fog ják ven ni a Fi desz tõl. Hát most én itt sze ret ném ne kik
meg üzen ni, hogy ezt én nem ha gyom, mi ezt nem hagy -
juk. Azért nem hagy juk, mert úgy gon dol juk, ez a kör zet
is jobb ke zek ben van ak kor, hogy ha a Szö vet ség em be re
itt a kép vi se lõ je lölt. Ugyan ez vo nat ko zik Sop ron ra is. Én
sze ret nék olyan kép vi se lõ jük len ni Önök nek, aki a ma ga
be csü le tes sé gé vel, sza va hi he tõ sé gé vel ide fog áll ni, és be -
csü le te sen fog küz de ni azért, hogy az önök sor sa jobb le -
gyen, le hes sen min den ki nek mun ká ja, aki dol goz ni akar.
Sze ret nék egy olyan Ma gyar or szá got meg va ló sí ta ni, egy
olyan Ma gyar or szág ért dol goz ni, amely ben az em be rek
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biz ton ság ban érez he tik ma gu kat. Mi biz ton sá gos Ma gyar -
or szá got aka runk, ahol aki akar, tud jon hol dol goz ni, aki
ott hont akar, az meg tud ja ma gá nak azt az ott hont te rem -
te ni, aki ta nul ni akar, az ta nul has son, még az ál ta lá nos is -
ko la al só ta go za tá ban is, még hoz zá a sa ját szü lõ fa lu já ban.

Olyan biz ton sá gos Ma gyar or szá got aka runk, amely ben
a fi a ta lok és az idõ sek egy aránt em ber hez mél tó kö rül mé -
nyek kö zött tud nak él ni. Olyan biz ton sá gos Ma gyar or szá -
got, amely ben a gya ra po dó csa lá dok je len tik ennek a jobb
sors ra ér de mes nem zet nek a biz to sí té kát. Olyan kép vi se lõ -
jük sze ret nék len ni, aki ami kor elõ ször be ko pog tat az
önök aj ta ján, le het, hogy meg kér de zik tõ le, hogy mit is
akar, s ami kor meg má sod szor ko pog, ak kor már úgy fo -
gad ják, hogy ad jon is ten.

Én 1998 és 2002 kö zött Or bán Vik tort, Ma gyar or szág
mi nisz ter el nök ét szol gál tam. 2004 és 2006 kö zött pe dig az
itt élõ ket, bercelieket, Galga vi dé ki e ket, a belsõ-cserháti-
akat, szécsényieket, az eb ben a kör zet ben élõ ös  szes vá -
lasz tó pol gárt sze ret ném, jó ér te lem ben vé ve, szol gál ni.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.
(El hang zott Bercelen 

az idõ kö zi vá lasz tá si kam pány ban, 2004. ok tó ber)
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Ez zel kez dõ dött Nóg rád ban



SZÉ GYEN KE ZÉS NÉL KÜL?
Tu dom, hogy a po li ti kai élet sze rep lõ it, fõ leg az or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ket, ren ge teg bí rá lat éri. Ha egy po li ti kus
nem el va kult, ak kor tud ja, hogy e bí rá la tok je len tõs ré sze
jo gos. Jo gos, mert az el múlt év ti ze dek ben, be le ért ve az
utób bi ti zen öt esz ten dõt is, bi zony több mil li ó nyi kár val -
lott ja lett a po li ti kai élet ben ta pasz talt vis  szás sá gok nak. A
má so dik vi lág há bo rú óta nem volt olyan hos  szan tar tó idõ -
szak Ma gyar or szá gon, amely biz ton sá got, nyu gal mat hoz -
ha tott vol na a ma gyar nem zet nek. Öt ven esz ten de je, bár
gyõ zött for ra dal munk, de sza bad ság har cun kat a szov jet
had se reg le ver te, s az utá na kö vet ke zõ meg tor lás nem ze -
tün ket meg tör te. 

A há bo rú és az 1990-ben be kö vet ke zett de mok ra ti kus
át ren de zõ dés kö zöt ti idõ szak ban ez az egyet len olyan ese -
mény, amel  lyel a ma gyar nem zet az egész vi lág elõtt el is -
me rést ví vott ki ma gá nak. A vi lág el is me ré se büsz ke ség gel
tölt he tett el min den jó ér zé sû ma gyart, ám mind ez ke vés
volt ah hoz, hogy az 1990-es for du lat után e tõ két ka ma toz -
tat va, ha zánk olyan ered mé nye ket mu tat has son fel, ame -
lyek re megint csak büsz kék le het nénk. 

Per sze vol tak idõ szak ok, ame lyek re, nagy le he tõ sé ge -
in ket ugyan nem ki hasz nál va, de még is szé gyen ér zet nél -
kül gon dol ha tunk vis  sza. Vol tak hos  szabb-rö vi debb pe ri -
ó du sok, ame lyek re a po li ti kai élet sze rep lõi is büsz kék le -
het nek. Le rak tuk a de mok ra ti kus ál lam be ren de zé sé hez
szük sé ges ala po kat. Sõt 1998 és 2002 kö zött, ami kor a Fi -
desz – Ma gyar Pol gá ri Párt a Ma gyar De mok ra ta Fó rum -
mal és a Kisgazdapárttalko a lí ci ó ban irá nyí tot ta nem ze -
tünk, a nagy csa lád ügyes ba jos dol ga it, még ar ra is fu tot -
ta erõnk bõl, hogy a ha tá ron túl élõ ma gya rok ra is gon dol -
junk, ne ve ze te sen a ma gyar iga zol vá nyok be ve ze té sé vel,
egye tem lét re ho zá sá val, ösz tön dí jak jut ta tá sá val. És ez
azért fon tos, mert egyet len po li ti kus sem vé gez he ti úgy a
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vá lasz tók meg bí zá sá ból adó dó fel ada tát, hogy a cik lus be -
fe jez té vel ar ra a tü kör elõtt ne mer jen vis  sza gon dol ni arc -
pi ru lás nél kül. 

Hi szem, hogy vá lasz tó ke rü le tem ben, ahol sok al ka lom -
mal na gyon sok em ber rel ta lál koz tam, s akik meg is mer tek
en gem, tud ják: fel ada to mat lel ki is me re te sen lát tam el, or -
szág gyû lé si kép vi se lõi te vé keny sé gem mi att szé gyen kez -
nem nem kell. Bí zom ben ne, hogy mind ez jó alap ah hoz,
hogy bi zal mat sza vaz za nak ne kem a kö vet ke zõ négy esz -
ten dõ re is, amely ben hi tem sze rint a ko ráb bi ak nál is pezs -
gõbb, moz gal ma sabb, hasz no sabb mun kát vé gez he tek.
Ter mé sze te sen a kép vi se lõi fel ada tok el lá tá sa nem ma gá -
nyos te vé keny ség, az ak kor gyü möl csö zik iga zán, ha nem -
csak a vá lasz tók bíz nak vá lasz tott kép vi se lõ jük ben, ha nem
a kép vi se lõ is bí zik vá lasz tó i ban. Ez a bi za lom meg sok szo -
roz za erõ in ket, s ha hi tünk és erõnk ta lál ko zik, ak kor min -
den aka dályt ké pe sek va gyunk le küz de ni. Eb ben bíz va ké -
rem tá mo ga tá su kat, ez úton is.

(El hang zott a kam pány ban, 2004. no vem ber)
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Ne künk öröm meg kö szön ni az elõt tünk já rók fá ra do zá sa it



VAN NAK GON DOK, 
VAN NAK BA JOK, DE VAN NAK

NAGY SZE RÛ EM BE REK!

Be szél ge tés dr. Nagy An dor or szág gyû lé si kép vi se lõ vel

A kö zel múlt ban szen tel ték föl Herencsényben a Pa ló cok Vi -
gyá zó Nagy ke reszt jét. A vál lal ko zás olyan mér vû volt, hogy
az ilyes mi iránt ér zé keny saj tó is fel fi gyelt rá. A Ma gyar
Nem zet au gusz tus 5-i szá má ban vi szony lag ter je del mes
tudósítást kö zölt a ke reszt ál lí tás ról. A je len tõs ese mény
ötletgazdája és megvalósítója Dienstmann Ta más, a herenc-
sényi ön kor mány zat tag ja meg kö szön te nyi lat ko za tá ban
Nagy An dor nak, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ jé nek,
hogy ki vet te ré szét az elõ ké szí té si mun kák ból: „Fel vol tam
ké szül ve, hogy mint po li ti kus majd ott lesz húsz per cig, üt
egyet-ket tõt a csá kán  nyal, le lesz fény ké pez ve, azu tán tá vo -
zik. Nem ez tör tént, bár men nie kel lett vol na Pest re, õ csak
csá ká nyo zott, öt órán át ke mény fi zi kai mun kát vég zett.
Ami kor üzen tem ne ki, hogy büsz ke va gyok rá, vis  sza üzent:
Ta más, én sze re tek me lóz ni.” Nagy An dor ral, a Nóg rád me -
gyei 3-as szá mú vá lasz tó ke rü let egyé ni or szág gyû lé si kép vi -
se lõ jé vel éle té rõl, mun ká já ról, hi va tá sá ról be szél get tünk. 

– Kép vi se lõ úr, né hány esz ten de je fran cia Be csü let ren det
ka pott. Azt, avagy az ön nel kap cso la tos fen ti vé le ményt ér -
té ke li-e több re?

– A kettõt nehéz összehasonlítani, de õszin tén mon -
dom, Dienstmann Ta más el is me rõ sza vai nagyon jól es tek.
A Francia Becsületrend tu laj do no sá nak len ni is nagy sze rû
ér zés. Pél dá ul, ha va la ki Fran cia or szág ban a za kó ján vi se -
li a rend jel vé nyét, állítólag át ad ják ne ki az ülõ he lyet a
met rón.
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– Fo gós kér dés, hogy va jon Ma gyar or szá gon a két ke zi
mun kának van-e még becsülete?

– Néz ze, ezt min den ki más kép pen éli meg. Én ki lenc -
éves ko ro mig fa lun él tem, ahol csa lá dom nak ne héz éle te
volt. A kö zép is ko lát úgy tud tam el vé gez ni, hogy min den
nyá ron dol goz nom kel lett. Édes anyám há rom gyermeket
ne velt egyedül… A tan sze rek re bi zony elõ kel lett te rem te ni
a pénzt. Ru hát, ci põt ro ko nok tól, is me rõ sök tõl kap tunk.
Dol  goz tam pék ség ben, haj nal ban új sá got hord tam, s még
ber li ni egye te mi éve im alatt is vé gez tem fi zi kai mun kát, egy
áru ház ból vit tem ház hoz a szõ nye get, a te le ví zi ót meg egye -
be ket. Vé gül is: a fi zi kai mun kát gye rek ko rom óta is me rem,
és be csü löm is.

– Kép vi se lõ úr ban ezek sze rint ele ve nen él nek a múlt
em lé kei. Va jon tör vény al ko tó mun ká ja so rán a Par la -
ment ben gon dol-e ar ra, hogy né mely sza va zás al kal má val
az ön ál tal is meg ho zott dön tés szá muk ra jó vagy nem jó?

– A kép vi se lõi mun ká ban kulcs fon tos sá gú, hogy be le
tud jam ma ga mat kép zel ni azok nak a hely ze té be, akik re ez
vagy az a tör vény majd vo nat ko zik. Saj nos Ma gyar or szág
még nem tart ott, hogy egy-egy tör vén  nyel kap cso lat ban
ha tás ta nul má nyo kat vé gez tet hes sünk, ép pen ezért na gyon
fon tos, hogy a par la men ti kép vi se lõ nek be le ér zõ ké pes sé -
ge le gyen. Nem min den büsz ke ség nél kül je lent he tem ki
ma gam ról, hogy ez ve lem szü le tett tu laj don ság. 

– A be le ér zõ ké pes sé ge se gít he ti ab ban, hogy vi szony lag
rö vid idõ alatt ki is mer je, ki ket is kép vi sel a ma gyar Or szág -
gyû lés ben?

– Mi vel én nem a vá lasz tó ke rü le tem ben élek, fe le lõt len -
ség len ne ré szem rõl, ha azt mon da nám, min dent úgy is -
me rek ott, mint az, aki oda szü le tett. Vi szont ezt el len sú lyo -
zan dó úgy ér zem, ki tû nõ se gí tõ há ló za tot si ke rült ki épí te -
nem. Ez azoban nem pótolja azt, hogy he ten te több ször is
meg for du lok azokon a te le pü lé seken, ame lyek la kos sá gát
kép vi se lem. Az együtt, il let ve ve lük ér zõ ké pes sé gem se -
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gít ab ban, hogy lás sam, mely gon dok, ba jok ál ta lá no sak, s
me lyek azok, ame lyek né hány fa lu ból ál ló ki sebb kör zet -
re jel lem zõ ek. 

– Me lyek az ál ta lá nos gon dok? 
– Az el sõ és a leg na gyobb ba junk, hogy nincs elég

munka…! S a mun ká val kap cso lat ban még az is baj, hogy
aki nek van, az min dig at tól fél, hogy egyik nap ról a má -
sik ra el ve szí ti, az az a mun ka nél kü li ség mel lett meg je le nik
a ret te ne tes bi zony ta lan sá gi ér zés. De ál ta lá nos gond az is,
hogy a fal vak né pes sé ge öreg szik, a nyug dí ja sok sze gé -
nyed nek, akik pe dig gaz dál kod nak, azok elõtt le küzd he -
tet len aka dály az, ami a ter mék fel vá sár lás sal vagy a nyo -
mott árak kal jár együtt. Ez vo nat ko zik az õs ter melõk re
ugyan úgy, mint az állattartókra… 

– Azt hi szem, a gon dok kö zött kü lön em lí tést ér de mel nek
a fi a ta lok, a gyer me kek. Va ló szí nû leg Nóg rád me gye ezen
sze le té ben is jó len ne meg ál lí ta ni az el ván dor lás fo lya ma tát.

– Bi zony, az egyik leg fon to sabb fel adat nak te kin tem,
hogy a ve lem együtt dol go zó ba rá ta im mal együtt a ma
még is ko lás, fel nö vek võ fi a ta lok nak jö võ ké pet tud junk ad -
ni. Saj nos Nóg rád me gyé ben – kör ze tem ben is – né mely
te le pü lés el nép te le ne dik, csak az idõ sek ma rad nak ott hon.
Vannak olyan kistelepülések, amelyek olyanok, mint egy
nagy szo ci á lis ott hon. 

– Az or szág gyû lé si kép vi se lõ nek né ha tér sé ge ér de ké ben
lob biz nia kell, az az fel hasz nál ni kap cso la ti tõ ké jét, szû -
kebb-tá gabb is me ret sé gi kö rét. 

– Néz ze, én ab ból in du lok ki, hogy hi szem: 2006-ban a
vá lasz tá sok után is mét Or bán Vik tor lesz Ma gyar or szág mi -
nisz ter el nö ke. Én an nak ide jén a mi nisz ter el nök ka bi net fõ -
nö ke vol tam, és ezért nem rej tem vé ka alá, jö võ re na -
gyobb esél  lyel tu dok ko pog tat ni egy-egy aj tón vá lasz tó -
kör ze tem la kói ér de ké ben.

– Kép vi se lõ úr, ami kor elõ ször ta lál koz tunk, a kéz fo gá -
sá ból érez tem, szi go rú em ber. Ha ön ta nár len ne, én meg

27NAGY ANDOR: SZOLGÁLATRA JELENTKEZEM



di ák, ak kor azt mon da nám, hogy nem sze ret nék ilyen osz -
tály fõ nö köt.

– Le het, hogy szi go rú va gyok, de el sõ sor ban ma gam mal
szem ben. A fe le sé gem sok szor mond ja, hogy töb bet kel le -
ne mo so lyog nom, mert – leg alább is sze rin te – én egy jó em -
ber va gyok, de ha va la ki rám néz, azt mond ja: ezt az em -
bert el kell ke rül ni, mert jó eset ben csak le szid, rossz eset -
ben el ha rap ja a tor ko mat. De a szi go rú sá gom mal függ ösz  -
sze az is, hogy ha nincs rend kö rü löt tem, meg õrü lök, nem
tu dok dol goz ni, egy re-más ra el ve szí tem a fonalat… Én ha -
tá ro zot tan ki je len tem ma gam ról, igen is rend pár ti va gyok, ki
nem ál lom a ren det len sé get, a la za sá got, a link sé get. 

– Ha va la ki a ke rü le té bõl be szél ni sze ret ne ön nel, el éri?
– Ha tá ro zot tan ál lí tom, hogy el. Ke res nek is so kan. Or -

bán Vik tor mel lett ta nul tam meg ez zel kap cso la to san jó
né hány dol got. A mi nisz ter el nök kel úgy két-há rom mil lió
em ber sze re tett vol na sze mé lye sen ta lál koz ni, de hát ez
kép te len ség. Ezt ke zel ni kell tud ni, né ha oly mó don is,
hogy nyíl tan és õszin tén kell tud ni ne met mon da ni, de
min den kér dés re vá laszt kell ad ni, és én adok is. Jobb ne -
met mon da ni, mint ál tat ni va la kit. Nos, én nem va gyok ál -
ta tós faj ta. 

– Az idõ kö zi vá lasz tá so kat kép vi se lõ úr fö lé nye sen, het -
ven szá za lék kal nyer te meg. Ez bi za ko dás ra okot adó gyõ -
ze lem. 

– Bi za ko dó va gyok, de nem an  nyi ra a het ven szá za -
lék mi att. Úgy ér zem, a kö vet ke zõ vá lasz tá so kon nagy
súl  lyal esik majd a mér leg ser pe nyõ jé be az, amit pél dá -
ul – kö szö net az ész re vé tel ért – Dienstmann Ta más mon -
dott. Hi szem, nem olyan rom lott a vi lág, hogy az em be -
rek ne ve gyék ész re, ha a má sik sze ret és tud dol goz ni. 

– Több gon dot is em lí tett, még hoz zá olya no kat, me lyek
ége tõ ek az Ön vá lasz tó ke rü let ében. Ar ra kér ném, hogy so -
rol ja fel azt a né hány tu laj don sá got, amely nem hi á nyoz -
hat egy em ber bõl, ha má sok ér de ke it kép vi se li.
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– Na gyon fon tos nak ér zem, hogy oda tu djunkk fi gyel -
ni má sok sza va i ra. Vé gig hall gat ni egy-egy em bert nem
el fe csé relt idõ. So kat ta nu lhatunk tõ lük. Szeretnék hosz  -
szú tá von a vá lasz tó kör ze tem ben élõk se gít sé gé re len ni,
hogy hos  szú tá von dol goz ha tom, gon dol kod ha tom
együtt vá lasz tó kör ze temben azokkal, , aki ket, mert nagy -
sze rû ek, sze re tek is!

(Meg je lent a Kép vi se lõi Hír le vél ben, 2005. má jus; 

az in ter jút ké szí tet te Vöd rös At ti la)
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Meg fog juk a fa ka nál végét…



ÁRVÍZKÁROSULTAK VÉDELMÉBEN
Nóg rád Me gyei Köz gyû lés El nö ke
Dó ra Ot tó úr ré szé re

Tárgy: ár víz károk
Sal gó tar ján
Rá kó czi út 36.
3100

Tisz telt El nök Úr!
Nóg rád me gye 3. szá mú vá lasz tó ke rü let ének egyé ni or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je ként for du lok Ön höz. Az el múlt két hó -
nap ban, de kü lö nö sen jú ni us utol só he té ben, kör ze tem szá -
mos te le pü lé se, így Litke, Magyargéc, Karancskeszi, Nóg -
rádmegyer, Egyházasgerge, Mihálygerge, Nógrád sza kál, Lu -
dányhalászi, Piliny, va la mint Endrefalva szen ve dett el vi har
és az az zal já ró esõ zé sek, ára dá sok, okoz ta ká ro kat. Az esõ
után a fal vak hoz kö ze li he gyek rõl le zú du ló víz pusz tí tott
min dent, amit ért. Az oko zott kár rend kí vül je len tõs, me lyet
az ön kor mány zat ok sa ját erõ bõl kép te le nek fi nan szí roz ni.

A kör zet egyé ni or szág gyû lé si kép vi se lõ je ként sze mé -
lye sen is meg gyõ zõd tem az esõ zé sek kö vet kez té ben ki ala -
kult ár víz okoz ta ká rok ról, s tá jé ko zód tam a te le pü lé si
elöl já rók nál, mi re van a leg in kább szük sé gük. Lá to ga tá som
so rán szá mos gond dal, pa nas  szal szem be sül tem, s ezek
kö zül a leg fon to sabb egy rész rõl a de cent ra li zált vis maior
ke ret bõl, a 295/2005.(XII.23.) Korm. ren de let alap ján igé -
nyel he tõ tá mo ga tás – ese ten ként több hó na pos – kés le ke -
dé se volt, más rész rõl pe dig az, hogy a ter mé sze ti csa pá sok
ál tal súj tott te le pü lé sek a mos ta ni gya kor lat sze rint a köz -
vet le nül vé de ke zés re for dí tott ös  sze gek 100 százalékát igé -
nyel he tik az ál lam tól, míg a men te sí té si vagy az utó mun -
ká la tok nak csak a 70 százalékát. 
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Az ügy fon tos sá gát ér zé kel ve né hány kép vi se lõ tár sam -
mal együtt kez de mé nyez tük, hogy azt tár gyal ja meg a Ma -
gyar Or szág gyû lés Szo ci á lis, Nép jó lé ti és Csa lád ügyi Bi -
zott sá ga. A bi zott ság ülé se 2006. jú li us 17-én al kal mat
adott né hány érin tett te le pü lé si pol gár mes ter, és az ügy ben
egyéb ként il le té kes, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té -
si Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ jé nek meg hall ga tá sá ra is.
Kü lön örö möm re szol gált, hogy az ülé sen részt vett Lom -
bos Ist ván kép vi se lõ úr is, aki Nóg rád me gyei te le pü lé si
ön kor mány za ti ve ze tõ ként, a Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta -
nács al el nö ke ként nagy ban se gí tett ab ban, hogy az ülés
részt ve või át érez zék a prob lé ma je len tõ sé gét.

Tisz telt El nök Úr!
Ké rem, en ged je meg ne kem, hogy a bi zott sá gi ülé sen

el hang zot ta kat, és a t. Fõ osz tály ve ze tõ as  szony ál tal ja va -
sol ta kat rö vi den meg os  szam Ön nel. Mint az Lom bos kép -
vi se lõ úr tá jé koz ta tá sá ból ki de rült, a me gyei vis maior ke -
ret már ez év már ci u sá ban ki me rült, s ezért nem kap tak
idõ ben tá mo ga tást a kár igé nyü ket ezen idõ pont után be -
nyúj tó te le pü lé si ön kor mány zat ok. A mi nisz té ri u mi il le té -
kes sze rint a prob lé ma kön  nyen és gyor san ke zel he tõ. A
295/2005.(XII.23.) Korm. ren de let ren del ke zé sei alap ján
mód van a me gyei vis maior ke ret ki me rü lé se ese tén, a
köz pon ti, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ál tal fel ügyelt  vis maior ke ret fel hasz ná lá sá ra, a tá mo ga tás
az Ön ja vas la tá ra, elõ leg ként is fo lyó sít ha tó len ne. Mind -
emel lett ar ról is tá jé koz ta tást kap tunk, hogy le het sé ges a
már ele ve for rás hi á nyos, hát rá nyos hely ze tû ön kor mány -
zat ok szá má ra az utó mun ká la tok ös  sze gé nek tel jes mér té -
kû tá mo ga tá sa is! A Fõ osz tály ve ze tõ as  szony tól ígé re tet
kap tunk ar ra néz ve, hogy a Nóg rád me gyei ár víz kár ok tól
súj tott te le pü lé sek köz pon ti vis maior ke ret bõl tör té nõ tá -
mo ga tá sa ügyét a jö võ ben ki emel ten ke ze lik, azon ban eh -
hez szük sé ges a Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács se gí tõ
köz re mû kö dé se is. 
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Tisz telt El nök Úr!
A fen ti ek alap ján az zal a tisz te let tel jes ké rés sel for du lok

Ön höz, hogy a me gyei köz gyû lés el nö ke ként, a Me gyei
Te rü let fej lesz té si Ta nács el nö ke ként te gyen meg min dent
an nak ér de ké ben, hogy az ár víz kár ok kal súj tott te le pü lé -
sek a le he tõ leg ha ma rabb hoz zá jut has sa nak az ez zel kap -
cso la tos köz vet len vé de ke zé si, va la mint az utó mun ká la tok
költ sé ge i nek tel jes ös  sze gé hez. 

Bu da pest, 2006. jú li us 18.

Üd vöz let tel, 

Dr. Nagy An dor

or szág gyû lé si kép vi se lõ
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KÉREM, NE SZAVAZZA MEG!
Nyílt levél Borenszki Er vin or szág gyû lé si kép vi se lõ nek

Tisz telt Kép vi se lõ Úr!
A kör ze tem ben la kó va la men  nyi ál lam pol gár ér de ke i nek
kép vi se le té ben for du lok Ön höz, mint a leg na gyobb kor -
mány zó párt, az MSZP kép vi se lõ jé hez, és tisz te let tel ar ra
ké rem, hogy ne sza vaz za meg a Gyurcsány-kormány ál tal
a Par la ment elé ter jesz tett 2007-es költ ség ve tést.

Mi ért ké rem Ön tõl mind ezt?
Azért, mert Önök a 2006-os vá lasz tá sok elõtt, a kam -

pány so rán nem ezt ígér ték. 
A vá lasz tá si prog ram juk ban a vál lal ko zá sok, az ál lam -

pol gár ok és a csa lá dok adó ter he i nek csök ken té se mel lett
emel tek szót. Ígé re tet tet tek ar ra, hogy meg szün te tik az
egész ség ügyi hoz zá já ru lást. Nagy sza bá sú kór ház fel újí tá -
sok ra, bõ ví té sek re és re konst ruk ci ók ra vál lal tak kö te le zett -
sé get. Ki je len tet ték, hogy nem en ge dik nõ ni a gáz ára kat
egy fil lér rel sem. Ál la mi lag fi nan szí ro zott fel sõ ok ta tás sal,
emel ke dõ bé rek kel, új mun ka he lyek kel, és a nyug dí jak
gyors eme lé sé vel hi te get ték az em be re ket. 

Gyurcsány Fe renc mi nisz ter el nök a leg õszin tébb be csü -
let sza vát ad ta er re. Azt is mond ta, még 2006 feb ru ár já ban,
hogy meg szo rí tá sok ra egy ál ta lán nincs szük ség.

Ez zel szem ben mit tesz nek most?
Fel emel ték az áfát, meg dup láz ták tb-járulékot, meg -

emel ték az evát, be ve ze tik az in gat lan- és a szo li da ri tá si
adót, nö vek szik az egész ség biz to sí tá si já ru lék, a mun ka -
vál la lói já ru lék mér té ke, be ve ze tik a vi zit- és ágy dí jat, s
meg szün tet nek 20 ezer kór há zi ágyat. A gáz fo gyasz tói ára
30 százalékkal fog nõ ni jö võ re, lesz fi ze tõs fel sõ ok ta tás, re -
ál bér csök ke nés, az em be rek tö me ge sen vesz tik el a mun -
ka he lye i ket, a mun ka nél kü li ség 2007-re meg ha lad ja majd
a 8 százalékot. A jö võ re vár ha tó, ki ug ró an ma gas, 8  száza -
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lé  kos inf lá ció mel lett, a Kor mány 4  százalékos nyug díj -
eme lés mel lett dön tött.

Mi lesz a gye re kek kel? Ma már min den ti ze dik if jú fel -
nõtt mun ka nél kü li. Mi tör té nik a nyug dí ja sok kal? Ha mun -
kát vál lal nak, nem csak a mun ká val szer zett jö ve del mük,
ha nem a nyug dí juk után is adóz ni uk kell. Mi lesz a vál lal -
ko zók kal? A nö vek võ ter hek mi att el kell bo csá ta ni uk az
al kal ma zot ta ik egy ré szét. Mit csi nál ja nak a be te gek, akik
elõl be zár ják a kór há za kat? Mi lesz a csa lá dok kal? 

Tisz telt Kép vi se lõ Úr!
Ön is ezt akar ja?
Amen  nyi ben Ön csepp nyi fe le lõs sé get is érez az or -

szág ban, Nóg rád me gyé ben, a szécsényi vá lasz tó ke rü let -
ben élõ ál lam pol gár ok sor sá ért, nem sza vaz hat ja meg az
õket – ön hi bá ju kon kí vül – meg nyo mo rí tó in téz ke dé se ket.

Tisz te let tel ké rem, fon tol ja meg a dön té sét, s ne sza vaz -
za meg eb ben a for má já ban a Ma gyar Köz tár sa ság 2007-es
költ ség ve tés ét!

Dr. Nagy An dor

(Kelt 2006. de cem ber)
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NYILATKOZAT
Fo dor Gá bor mi nisz te ri je lö lé sével kapcsolatban

„Új sep rû jól se per!” ahogy a ré gi ma gyar köz mon dás
tart ja.

A Fidesz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt Or szág gyû lé si Kép vi se lõ cso port jai
tu do má sul ve szik a Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge Ügy -
vi või Tes tü le té nek dön té sét, amely nek ér tel mé ben
Persányi Mik lós he lyett Fo dor Gá bort ja va sol ják a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi tár ca élé re. Fo dor Gá bor je lö -
lé sét há rom szem pont ból kí vá nom ér té kel ni: po li ti kai,
szak mai, az az kör nye zet po li ti kai és sze mé lyes szem -
pont ok alap ján.

1. Po li ti kai szem pont ok: 
Mi u tán Fo dor Gá bor alig 13 sza va zat tal ve szí tet te el az

el nök vá lasz tást, vár ha tó volt, hogy Kóka Já nos, ahogy
ígér te, fel kí nál po li ti kai el len fe lé nek egy mi nisz te ri tár -
cát. Fo dor Gá bor ugyan szí ve seb ben fog lal ko zott vol na
igaz ság ügyi, em be ri jo gi kér dé sek kel, de vé gül is a kör -
nye zet vé de lem ügye sem áll tá vol tõ le. Az zal, hogy az
SZDSZ má so dik leg erõ sebb em be re ke rül a tár ca élé re, a
zöld ügyek kép vi se le te erõ sö dik a kor mány ban. Kí ván -
csi an vá rom azo kat a po li ti kai csa tá kat, me lye ket a gaz -
da sá gi és a kör nye zet vé del mi mi nisz ter foly tat majd,
olyan ügyek ben, ame lyek ben a gaz da ság és a kör nye zet -
vé de lem ér de ke egy más sal szem ben áll. Persányi Mik lós
tá vo zó mi nisz ter leg gyen gébb pont ja a ha té kony ér dek -
ér vé nye sí tõ ké pes ség hi á nya volt. Tisz tes sé ges po li ti kus -
nak tar tom, ami ma nap ság a Gyurcsány-kormányban egy
meg be csü len dõ ér ték, de nem tud ta ért he tõ mó don kel -
lõ erõ vel meg je le ní te ni a kör nye zet vé de lem ér de ke it a
kor mány po li ti ká já ban. Fo dor Gá bor ral ez va ló szí nû leg
más képp lesz. 
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2. Szak mai szem pont ok: 
A le en dõ új mi nisz ter örök sé ge nem kön  nyû: az el múlt

esz ten dõk szociálliberális kor má nya i nak „vív má nya ként”,
má ra lé nye gé ben meg szûnt az önál ló ma gyar kör nye zet po -
li ti ka.  Egy a kor má nyon be lü li sú lyát el ve szí tett, szer ve ze ti -
leg le épült mi nisz té ri u mot lát ha tunk, amely eb ben az ál la -
po tá ban kép te len meg bir kóz ni az or szág elõtt ál ló EU-s kör -
nye zet po li ti kai ki hí vá sok kal. Ha az el múlt évek fo lya mán
meg szo rí tó in téz ke dé sek re, el vo ná sok ra ke rült sor, a kör -
nye zet vé del mi tár ca mind an  nyi szor ezek vesz te sé vé vált.

A ma gunk ré szé rõl nem el sõ sor ban a mi nisz ter sze mé -
lyét tart juk fon tos nak, ha nem azt, hogy a 2007 és 2013 kö -
zöt ti idõ szak ban, az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv, va -
la mint a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram, mint egy
2500 mil li árd Ft ér té kû kör nye zet vé del mi fej lesz tést ér tel -
mes cé lok ra hasz nál ják fel. Azon le szünk, hogy ezt el len -
õriz hes sük.

3. Sze mé lyes szem pont ok:
Azt so kan tud ják, hogy Fo dor Gá bor a Fideszben kezd -

te a po li ti kai pá lya fu tá sát, de azt ke ve sen, hogy a Bibó
Szak kol lé gi um ban egy éven ke resz tül szo ba tár sak vol tunk.
Te hát ré gi, sze mé lyes vi szony fûz hoz zá. Ez le he tõ sé get te -
remt ar ra, hogy a ma gyar kör nye zet vé de lem egyes kér dé -
se i ben – kü lö nös te kin tet tel a meg úju ló ener gi ák ra, a klí -
ma vé de lem és a jö võ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa
ügyé ben –, ha az or szág ér de kei ezt úgy kí ván ják meg,
együtt mû köd hes sünk. 

Bu da pest, 2007. áp ri lis 19.

Dr. Nagy An dor

or szág gyû lé si kép vi se lõ
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A barátságok köteleznek



II. Munkás hétköznapok
a környezetvédelmi
bizottságban
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PERSÁNYI MIK LÓS 
MI NISZ TER JE LÖL TI 

MEG HALL GA TÁ SA KOR

2006. jú ni us 7.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm szé pen, el nök úr.
Tisz telt Mi nisz ter Úr! Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Lá tom,
hogy szin te min den ki je lent ke zett, igyek szem az ön mér -
sék le tet fon tos ren de zõ elv ként fi gye lem be ven ni. Azért ki -
csit hos  szabb le szek, mint kép vi se lõ tár sa im, mert al el nök -
ként, úgy gon do lom, egy ki csit rész le te seb ben el kell mon -
da ni a vé le mé nyün ket, kép vi se lõ tár sa im pe dig fõ leg kér -
dez ni fog nak. 

Az zal sze ret ném kez de ni, hogy a Fi desz és Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt je len lé võ tag jai ne vé ben gra tu lá lok a
mi nisz ter úr nak ah hoz, hogy im már har mad szor si ke rült
mi nisz ter ré vál ni. Ez egy ma gyar re kord. 1990 óta sze rin -
tem ilyen po li ti ku sunk nem volt. A kör nye zet vé de lem ben
biz to san nem volt. Mi nisz ter úr hasz nál ta azt a ki fe je zést,
hogy a ki hor dá si idõ más fél év, kí vá nom, hogy le gyen
négy éve a mi nisz ter úr nak. Már volt há rom, és ha még
lesz négy éve, ak kor az a hét év jól fog hang za ni, eh hez
kí vá nok jó egész sé get és sok si kert. 

Ami kor gon dol koz tam azon, hogy a mi nisz te ri meg hall -
ga tá si mû faj ban ho gyan épít sem fel a be szé de met, ak kor
vé gül is el ve tet tem azt a va ri á ci ót, hogy bom báz zuk szét a
mi nisz ter urat ren ge teg kér dés sel. Ol vas gat tam jegy zõ köny -
ve ket a mi nisz te ri meg hall ga tás ról, és vol tak ilyen kí sér le -
tek, sze rin tem ez egy rossz út, úgy hogy nem is ezt fo gom
kö vet ni. Sze ret ném el mon da ni a vé le mé nye met ar ról rö vi -
den, hogy mit gon do lok a kor mány prog ram ról. Di csér ni is
fo gom a mi nisz ter urat és a tár cát is, mert er re is adok, de
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mi vel el len zé ki al el nök va gyok, en ged tes sék meg ne kem,
hogy al ko tó el len zé ki ként el mond jak né hány olyan ja vas la -
tot is, amit nem lá tok sem a kor mány prog ram ban, sem az
el múlt négy év ben. Sze ret nék olyan konk ré tu mok ra rá kér -
dez ni, amit rész ben most is hal lot tam, il let ve ol vas tam mi -
nisz ter úr tól, a Vá sár he lyi-terv vel, a ví zi köz mû-tör vén  nyel
és a gmo-szabályozással lesz nek ezek kap cso la to sak.

Az zal sze ret ném kez de ni, és ezt most õszin tén mon -
dom, hogy sze rin tem a tár cá nak jó mi nisz te re van. Én egy
olyan em bert is mer tem meg Persányi Mik lós ban az el múlt
más fél év ben, aki tény leg ko mo lyan vet te a part ner sé get,
ha ke res te a bi zott ság el len zé ki tag ja, ak kor ren del ke zés -
re állt. Jó ér zés ez, és fon tos tu laj don ság. Ön fo gal ma zott
úgy va la me lyik írá sá ban, vagy ta lán in ter jú já ban, hogy
egy li be rá lis el kö te le zett sé gû, bal ol da li iden ti tá sú szak em -
ber nek tart ja ma gát. Azt gon do lom, hogy ez rend ben is
van. Olyan em ber ként is mer tem meg, aki eu ro pé er, jól
be szél nyel ve ket, ez a ma gyar po li ti kai élet ben sze rin tem
szük sé ges len ne. Egy olyan em ber, aki szim pa ti kus tud
len ni, és hi te les is a ma ga múlt já val és szak mai hoz zá ál lá -
sá val. Rá adá sul kör nye zet vé dõ ként lett kör nye zet vé del mi
mi nisz ter, aki a ma gyar po li ti kai éle tet fi gye lem mel kí sé ri,
azért az tud ja jól, hogy nem fel tét le nül a leg jobb or vos ból
kell egész ség ügyi mi nisz tert csi nál ni, mert a po li ti ka lo gi -
ká ja más, mint a szak mai lo gi ka, de azért nem árt, ha ezt
a tár cát egy kör nye zet vé dõ vi szi. Ugyan ilyen je len tõ sé ge
len ne per sze an nak is, hogy jó le gyen az adott tár ca ve -
ze tõ jé nek az ér dek ér vé nye sí tõ ké pes sé ge. Eh hez vi szont
po li ti kai be ágya zott ság kell, ez a mi nisz ter úr nak nem fel -
tét le nül az erõs ol da la.

Na gyon örü lünk an nak, és sze mé lye sen is örü lök an nak,
hogy önál ló mi nisz té ri um lett új ra a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi tár ca, mert itt egy kor mány za ti struk tú ra vál tás van,
és en nek ál do za tul es he tett vol na ma ga a szak tár ca is, mint
aho gyan tu do má som sze rint vol tak ilyen for ga tó köny vek.
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Ez is egy po zi tí vum, ezt sze ret ném itt kü lön meg em lí te ni.
És na gyon sok ága za ti el kép ze lé sé vel, amit most itt el mon -
dott, il let ve ami ket az MTI-nek adott in ter jú já ban ol vas tam,
egyet ér tek. Hát ki ne örül ne an nak, hogy az el kö vet ke zõ
idõ szak, leg alább is a 2007-2013 kö zöt ti idõ szak a zöld fej -
lesz té sek idõ sza ka lesz. Ahogy ön is mond ta, min den ötö -
dik fej lesz té si fo rin tot rá adá sul kör nye zet vé del mi cé lok ra
fo gunk el köl te ni. Hét ezer mil li ár dot éven te, gyor san ki szá -
mol tam a mo bil te le fo nom ban lé võ szá mo ló gé pen, hogy ez
na pi 5,7 mil li árd fo rin tot je lent. Ez hi he tet len. Nem hi szem,
hogy a ma gyar tör té ne lem ben volt olyan idõ szak, ami kor
en  nyi pénz ér kez he tett az or szág ba. De ez egy ben egy
nagy fe le lõs ség is, mert nem mind egy, hogy ezt a ren ge teg
pénzt mi re köl tik. Te hát éven te ezer mil li árd. (Dr. Persányi
Mik lós: Éven te 300.) Az jó val ke ve sebb, de az is na gyon
sok pénz. Na pon ta há rom ne gyed mil li árd, az sem sem mi,
750 mil lió fo rint va sár nap is. Ez egy hi he tet len fe le lõs ség.
Nem mind egy, hogy ez a pénz mi re megy el. Azt hi szem,
az el len zék ak kor jár el he lye sen, ha fi gye li azt is, hogy ha
ezek bõl a pén zek bõl pró bál va la ki le nyúl ni va la mit, ak kor
azt leg alább te gye szó vá. 

Örü lök an nak is, hogy a fenn tart ha tó fej lõ dés stra té gi á -
ja el fog ké szül ni Ma gyar or szá gon is. Ahogy ön mond ta, az
Eu ró pai Unió ez zel fog lal ko zik. Ké szül egy új ener gia stra -
té gia az EU-ban is, en nek lesz egy ma gyar or szá gi vál to za -
ta is, ha jól ér tet tem, s eb ben kü lön lesz a meg úju ló ener -
gi á nak is sze re pe. Az MTI-in ter jú ban a mi nisz ter úr ki tért
ar ra, hogy a bio mas  sza, il let ve a bioüzemanyagok ezen túl
még ki emel tebb tá mo ga tást kap nak. Sze rin tem ez na gyon
fon tos do log, és el len zé ki ként is csak egyet tu dok ve le ér -
te ni. An nak meg az tán kü lö nö sen örü lök, hogy a mi nisz -
ter úr úgy fo gal ma zott, hogy nem csak a kör nye zet vé del -
met kell fej lesz te ni, ha nem tá mo gat nia kell a min den ko ri
ma gyar or szá gi kör nye zet vé del mi mi nisz té ri um nak és mi -
nisz ter nek is a ma gyar kör nye zet vé del mi ipart. Azt gon do -
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lom, hogy ez ma gyar ér dek, nem ze ti ér dek, és örü lök ne -
ki, és sze ret ném fel aján la ni az el len zék nek eb ben is a tá -
mo ga tá sát. Tá mo gas suk azo kat a ma gyar cé ge ket, ame lyek
a ré gi ó ban mul ti na ci o ná lis cé gek ké akar nak vál ni. Ne fel -
tét le nül a né met, a fran cia, vagy an gol, ame ri kai cé gek
játs  szák ezt a sze re pet ab ban a ré gi ó ban, ahol Ma gyar or -
szág nak a geo po li ti kai hely ze te meg le he tõ sen ked ve zõ. 

An nak is örü lök, hogy meg pró bál a mi nisz té ri um össz -
han got te rem te ni a ma gyar or szá gi ter mé sze ti erõ for rás ok
vé del mé ben. Nem pon to san ér tem, hogy mi ke rül át az
FVM-tõl ide, a szak tár cá hoz az er dõ gaz dál ko dás, il let ve az
er dõ va gyon vé del me kap csán, de ez majd bi zo nyá ra ki fog
de rül ni. Csak azt akar tam je lez ni, hogy szá mos olyan fon -
tos do log van, ami vel csak egyet ér te ni le het. De! És ak kor
itt tér nék rá azok ra a dol gok ra, ame lyek kel nem fel tét le nül
ér tek egyet, il let ve ame lyek nem vi lá go sak a szá mom ra.
Ezek re sze ret nék rá kér dez ni.

Ha vé gig né zem az el múlt négy év kör nye zet po li ti ká ját,
il let ve a kö vet ke zõ kor mány kör nye zet vé del mi prog ram ját,
ak kor, úgy ér zem, és cá fol jon meg a mi nisz ter úr, ha nem
így van, hogy kezd meg szûn ni sze rin tem egy úgy ne ve zett
önál ló ma gyar kör nye zet po li ti ka. Itt a ma gyart alá hú zom.
Mit ér tek ezen? Azt lá tom, azért kap ki emelt sze re pet a
szenny víz tisz tí tás, a hul la dék gaz dál ko dás, mert ezek je len -
nek meg el vá rás ként az EU-ban, és a mi nisz té ri um a köny  -
nyebb víz há tán pró bál utaz ni, amit még ér tek is, mert ez
még min dig egy sze rûbb, és azo kat a pén ze ket pró bál ja
meg sze rez ni az EU-ból, ame lye ket kön  nyebb on nan meg -
sze rez ni, rá adá sul a szenny víz tisz tí tó kat át ad ni, a hul la dék -
gaz dál ko dá si rend sze re ket avat ni min dig saj tó ese mény, át
le het vág ni a nem ze ti szí nû sza la go kat, te hát mé dia ese -
ményt le het be lõ lük csi nál ni. Te hát – és fél re ér tés ne es -
sék, nem azt mon dom, hogy ez nem kell – va ló já ban ma
Ma gyar or szá gon ez-e a leg fon to sabb kér dés? Né ha olyan
ér zé sem van, hogy nem ez a lé nyeg.
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Mi a lé nyeg? Én két dol got sze ret nék ki emel ni, és azt ja -
va so lom a mi nisz ter úr nak, ezt fon tol ja meg az el kö vet ke -
zõ négy év ben, hogy nem kel le ne-e más képp csi nál ni vagy
más képp gon dol kod ni. A lé nyeg sze rin tem pél dá ul az,
hogy tör té nik-e va la mi pél dá ul a ma gyar or szá gi nagy vá ros -
ok, ki emel ten Bu da pest kör nye zet mi nõ sé ge ér de ké ben. Itt
a kör nye zet szen  nye zés kap csán a le ve gõ mi nõ ség re és a
zaj vé de lem re gon do lok. Ki csit ko mi ku san jegy zem meg,
hogy van már olyan szó lás, hogy Bu da pest az a vá ros, ha
az em ber jó he lyen la kik, reg gel fel éb red, és csend van, ak -
kor hall hat ja a kis ma da rak kö hö gé sét, mert már olyan szin -
ten szen  nye zett a bu da pes ti le ve gõ. Ezt a szán dé kot nem
lá tom sem az el múlt négy év ben, sem az el kö vet ke zõ négy
év prog ram já ban. Vagy itt van egy má sik ügy. Ma Ma gyar -
or szá gon, sõt a vi lág jó ré szén a kör nye zet vé de lem azért
van ne he zebb hely zet ben, mert a kör nye zet szen  nye zés ma -
ga nem csak a ter me lés ben je lent ke zik, ha nem jó ré sze át -
te võ dött a szol gál ta tá sok ra, a fo gyasz tás ra. Har minc év vel
ez elõtt egy kör nye zet vé dõ po li ti kus nak egy sze rû dol ga
volt, mert egy sze rû en blo ká dot kel lett szer vez ni egy le ál lí -
tan dó gyár kö ré, és meg le he tett szün tet ni a szen  nye zést.
Ma a kör nye zet szen  nye zés jó ré sze a fo gyasz tás so rán je -
lent ke zik: el do bál juk a mû anyag pa lac ko kat, hajt juk az au -
tó kat és a töb bi, sok kal ne he zebb a hely zet. Aho gyan a mi -
nisz ter úr is utalt rá, a fo gyasz tó val kel le ne szem be men ni,
ami koc ká za tos és nem egy sze rû do log, de nem lá tok sem -
mi olyan tö rek vést, ami ezt ki mon da ná, vagy ten ne va la mit
a szem lé let for má lás ban en nek az egyéb ként új, de ke ze len -
dõ je len ség nek a meg ol dá sá ra.

Ezen túl rá tér nék né hány konk rét ügy re, aho gyan em lí -
tet tem. Kez de ném a Vá sár he lyi-terv vel. Frak ció tár sa im kö -
zül lesz olyan, aki a Her nád tér sé gé ben kép vi se lõ, õ hi te -
le seb ben el tud ja majd mon da ni azt, amit az ár víz vé de lem
kap csán ér de mes el mon da ni. A Vá sár he lyi-terv szin te egy -
faj ta gu mi csont ja lett az el múlt négy év nek. Én ma gam
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más fél éve ülök a bi zott ság ban, és csak egy sze le tét is me -
rem a tör té net nek, de ha jól ér tem – ezt kér de zem is a mi -
nisz ter úr tól –, igaz-e az az ál lí tá som, hogy az egy ko ri Vá -
sár he lyi-terv vel kap cso la tos el kép ze lé sek gya kor la ti lag le -
re du ká lód tak ár víz vé de lem re. Mi re gon do lok? Ar ra gon do -
lok, hogy min den, ami az úgy ne ve zett men tett te rü le ten
van, te hát a védmûrendszeren kí vül, az a vi dék fej lesz tés -
ben ez után nem kap sze re pet. Ha jól em lék szem, a Vá sár -
he lyi-terv nek va la hol ez is cél ja volt, ha már ár víz vé del met
csi ná lunk, fej les  szük a tu riz must, és te remt sünk mun ka he -
lye ket azo kon a vi dé ke ken, ahol úgy is hoz zá nyú lunk a Ti -
sza, a Her nád, a Du na mel let ti védmûvekhez. Ez az em be -
rek nek mun kát ad, rá adá sul meg vé di õket az igen csak fe -
nye ge tõ ár vi zek tõl.

A má sik kér dé sem a ví zi köz mû-tör vén  nyel kap cso la tos.
Az én vá lasz tó kör ze tem ben is fel me rült ez prob lé ma ként.
Le egy sze rû sít ve ar ról van szó, aho gyan a mi nisz ter úr is
mond ta, van vagy négy száz olyan cég, amely a víz el lá tás -
sal fog lal ko zik. Ezek nek a víz mû vek nek a jó ré sze rossz ál -
la pot ban van, rá adá sul drá gán ad ják a vi zet, az amor ti zá -
ci ót nem ar ra for dít ják, ami re kell, te hát ren dez ni kell a
hely ze tet. De nem sze ren csés a re form szót hasz nál ni ak -
kor, ha ez a ren de zés mond juk pri va ti zá ció út ján tör té nik,
mert a re form – ezt ál ta lá ban mon dom a Gyurcsány-kor-
mány re form el kép ze lé se i re – nem azt je len ti, hogy el -
adunk va la mit, ha nem sok szor be kell ten ni pénzt va la mi -
be azért, hogy egy má sik struk tú rát hoz zunk lét re. Azt kér -
dez ném: a mi nisz ter úr ezt a re for mot úgy kép ze li-e el,
hogy el ad juk a négy száz ví zi köz mû-tár su lás iksz szá za lé -
kát, be vo nunk kül föl di vagy ma gyar tõ két, és ez zel majd
meg ol dó dik a kér dés? Én azt sze ret ném je lez ni, hogy ez zel
nem ol dó dik meg a kér dés. Itt olyan va gyon tár gyak van -
nak, ame lye ket ha el her dá lunk, azt nem re form nak, ha -
nem sza bad rab lás nak hív ják. Ezek re ga ran ci á kat kell kér -
ni, és min dent meg kell ten ni azért, hogy ne tör tén jen va -
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gyon fel élés, rá adá sul a la kos ság meg fe le lõ áron kap has son
ivó vi zet.

A har ma dik kér dés, ami re még ki tér nék, a gmo-val, az -
az a ge ne ti ka i lag mó do sí tott szer ve ze tek kel kap cso la tos.
Az MTI-nek adott in ter jú já ban a mi nisz ter úr úgy nyi lat ko -
zott, hogy meg kell al kot ni egy szi go rú sza bá lyo zást, azért,
hogy a ha gyo má nyos és a ge ne ti ka i lag mó do sí tott nö vé -
nyek együt tes ter mesz té sét le hes sen sza bá lyoz ni. Itt sze ret -
ném na gyon ha tá ro zot tan meg fo gal maz ni a Fi desz és a ke -
resz tény de mok ra ták ál lás pont ját. Mi úgy gon dol juk, Ma -
gyar or szág ra nem sza bad been ged ni sem mi fé le gmo-t. Saj -
ná lom, hogy Szlo vá ki á ban a múlt hé ten meg aka dá lyoz ták
azt az egyéb ként kö zép-eu ró pai el kép ze lést, hogy csi nál -
junk egy gmo-mentes Kö zép-Eu ró pát, és tisz ta élel mi sze -
re ket vi gyünk pi ac ra, mert ne hig  gyük azt, hogy majd a
dán, az ame ri kai, a né met tech no ló gi ák kal a ma gyar gaz -
dák ver se nyez ni fog nak. Ez nem fog meg tör tén ni, vi szont
ha itt a bio gaz dál ko dás ra át tud tunk vol na áll ni, és tisz ta
élel mi sze re ket tud nánk el ad ni nem csak Ma gyar or szá gon,
ha nem mond juk a né met pi a con, aho gyan azt a len gye lek
te szik, ak kor ez zel sze rin tem sok kal töb bet tud nánk pro fi -
tál ni. Én nem is me rem pon to san azt, mit kell ten ni azért,
hogy az Eu ró pai Unió ne kény sze rít hes sen ben nün ket ar -
ra, hogy been ged jük ide a ge ne ti ka i lag mó do sí tott nö vé -
nye ket, de azt ké rem a tár cá tól – és eh hez min den tá mo -
ga tást meg adunk –, aka dá lyoz zuk ezt meg, mert azt gon -
do lom, ez egy egy sé ges ma gyar ér dek.

Ha meg en ged nék, még azt sze ret ném, hogy na gyon rö -
vi den a vá lasz tó kör ze tem bõl egy konk rét kér dést fel te -
gyek. Azt ol vas tam az MSZP prog ram já ban, hogy a Nóg rád
me gyei 3. szá mú vá lasz tó kör zet ben 2007 és 2013 kö zött
meg fog épül ni – Cserhátszentivánon, Rimócon ket tõ,
Varsányban és Nógrádsipeken pe dig egy-egy – úgy ne ve -
zett zá por tá ro zó. Azt sze ret ném kér dez ni, hogy ez tény leg
így van-e. Tény le ge sen meg fog nak-e épül ni ezek a zá por -
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tá ro zók? El mond ha tom-e a hely ben élõ vá lasz tó pol gá ra im -
nak, hogy ez zel a jó hír rel szol gál ha tok?

Azért vol tam egy ki csit hos  szabb, és azért pró bál tam a
di csé ret mel lett kri ti kát is meg fo gal maz ni, mert ös  szes sé gé -
ben a mi frak ci ónk a vé gén nem mel fog sza vaz ni, an nak
el le né re, hogy a mi nisz ter úr és a tár ca ér de me it is el is mer -
jük, de a sze rin tem a hét lé nye ges és a kor mány prog ram -
ban az el múlt négy év ben nem ta pasz talt je len ség, va la -
mint a há rom ügy ben ta pasz talt sza bá lyo zás mi att nem
tud juk a meg hall ga tás vé gén a mi nisz ter úr ra azt mon da ni,
hogy igen. Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall gat tak.
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A KÖRNYEZETVÉDELMI
HATÓSÁGOK

ÁTSZERVEZÉSÉRÕL

2006. jú li us 4.

DR. NAGY AN DOR (KNDP): Kö szö nöm szé pen. A hoz zá -
szó lá so mat a ja ví tás szán dé ka ve ze ti. Jó, hogy vég re szót
kap tam, mert az elõt tem szó lók a ke nye rem ja vát me get -
ték, mert egy cso mó olyan do log ra sze ret tem vol na rá kér -
dez ni, amit õk már meg tet tek.

Én az zal kez de ném, és ezt el mond tam a mi nisz ter úr -
nak is, ami kor itt volt, hogy az egész kor mány vál tás ban
még így el len zék bõl is egy fon tos ör ven de tes tény volt,
hogy meg ma radt a mi nisz té ri um. Itt vol tak azért el kép ze -
lé sek, be val lom õszin tén, ná lunk is, hogy nem kell ez az
önál ló tár ca. Te gyük oda va la me lyik má sik tár cá hoz. Én
örü lök ne ki, hogy a kör nye zet vé de lem ügyét egy önál ló
mi nisz té ri um ban vi het jük to vább. Ne kem meg gyõ zõ dé -
sem, hogy a kör nye zet vé de lem, fõ leg a kör nye zet vé del mi
ipar mi att - és örü lök ne ki, hogy kü lön egy szak ál lam tit -
kár fel ügye li ezt a te rü le tet - az egyik stra té gi ai ága zat Ma -
gyar or szá gon. Min den ötö dik fej lesz té si fo rint ide jön, te -
hát egy olyan do log ról be szé lünk, amely nek je len tõ sé ge
van. Gon dol koz tam azon, hogy mi lyen kér dést te gyek fel,
és eszem be ju tott, hogy na gyon fon tos, hogy az em ber
iga zá ból meg ért se, hogy mi a lé nyeg. Hogy va jon a lé nye -
ges kér dés rõl be szé lünk-e most már jó egy órá ja, mert le -
ra gad tunk a lét szám le épí té sek nél, be le men tünk rész le tek -
be, de ben nem min dig fel öt lik az, hogy min den lét szám -
le épí tés mö gött kell, hogy le gyen egy cél. Amit el aka runk
ér ni. Az ál lam tit kár úr a vé gén csak -csak ki mond ta, a de -
re gu lá ció le het egy ilyen cél, meg az al el nök úr is mond -
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ta, hogy va la hogy az az ér zé se le gyen az em ber nek, aki
vagy ügy fél ként ta lál ko zik a ha tó ság gal vagy, ne adj Is ten,
ott dol go zik em ber ként, hogy egy sze rû en jól érez ze ma -
gát, ami kor in té zi az ügyét, ami kor dol go zik; va la hogy ide
kel le ne el jut ni. A lét szám le épí tés ön ma gá ban nem visz ide
ben nün ket, nem tu dom igaz-e az az ál lí tás, ami eb ben a
le vél ben sze re pel, hogy egy-egy ügy el in té zé sé re át la go -
san ke ve sebb, mint fél óra jut Ma gyar or szá gon, ír ják a ter -
mé szet vé dõk a mi nisz ter úr nak írott le ve lük ben. Az ÁSZ-
jelentés a kö vet ke zõ ülé sün kön lesz na pi ren den, én eb -
ben ol vas tam va la hol egy olyan meg jegy zést, hogy nem
le épí te ni kel le ne a tár cá nál, ha nem lét szám nö ve lés re len -
ne szük ség ah hoz, hogy bi zo nyos fel ada to kat meg le hes -
sen ol da ni. Te hát a kér dé sem az, hogy ez a lét szám le épí -
tés se gí ti-e a mi nisz té ri u mot an nak a cél nak az el éré sé -
ben, amit most ki ér zek az ál lam tit kár úr be szé dé bõl, ami
ta lán ar ról szól, hogy az igaz ga tás ne le gyen a ke rék kö tõ -
je a gaz da ság nak, ta lán ezt szó sze rint így mond ta az in -
ter jú ban, ez zel csak egyet ér te ni le het, de ha el bo csá tunk
em be re ket, hogy ér jük el, hogy ke ve sebb idõt kell egy-
egy ké re lem mel fog lal koz ni, ak kor olyan alap kér dést sze -
ret nék fel ten ni, hogy mi ért an  nyi az an  nyi. Mi ért kül de nek
el an  nyi em bert mond juk a fel ügye lõ sé gek tõl és mi ért
csak an  nyit a mi nisz té ri um ból. Szá mom ra kí vül rõl, bi zott -
sá gi tag ként nem lo gi kus, hogy az az irá nyí tó ha tó ság,
ame lyik kel ke ve sebb em ber ta lál ko zik, lét szá mát te kint ve
na gyobb ma rad, mint azok a fel ügye lõ sé gek, aho vá az ál -
lam pol gár ok jó ré sze be jár az ügye it in téz ni. 

Azt a lo gi kát sem ér tem, hogy ha már hoz zá nyúl tak
most a fel ügye lõ sé gek hez és a ti zen ket tõ bõl tí zet csi nál tak,
az mi ért pont tíz, mi ért nem áll tak át rög tön a re gi o ná lis
lo gi ká ra. Ön mond ta na gyon he lye sen, hogy va la hogy
meg pró bál ják, gon do lom az el kö vet ke zõ négy év so rán a
regionalitás és a víz gyûj tõ elv men tén majd biz tos ki ala kí -
ta ni azo kat az egy sé ge ket, ame lyek ha té ko nyab bak lesz -
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nek. Ha ezt most meg tet ték vol na, le het, hogy kön  nyebb
len ne meg emész te nünk min dent, ami rõl most be szé lünk.
Mi ért nem le het ezt egy lé pés ben meg csi nál ni, mi ért nem
le het ezt úgy fel ve zet ni, hogy ért sék azt Ba ján és Gyu lán
is? Azért van nak ezek a kér dé sek, ame lye ket fel te szünk,
mert nem ért jük. 

So kat se gít az a táb lá zat, amit ho zott. Ha az em ber egy -
más mel lé rak ja ezt a ket tõt, lát ja, hogy egy sze rû sö dik, bár
per sze ezek pa pí rok, et tõl még az élet nem biz tos, hogy
egy sze rûbb lesz, de ezt ön is tud ja. Aki 1978 óta tal pon
van eb ben a vi lág ban, az na gyon jól tud ja, hogy mi rõl be -
szé lünk. Kö szö nöm szé pen. 
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A 2005. ÉVI ZÁR SZÁM ADÁS 
ÉS AZ AR RÓL SZÓ LÓ 

ÁSZ-JELENTÉS TÁR GYA LÁ SA KOR

2006. ok tó ber 3.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Nagy An dor va gyok, a bi zott -
ság egyik al el nö ke. Sze ret ném az ÁSZ-jelentést és a zár -
szám adá si tör vényt ös  sze kap csol ni. Te hát a kér dé se i met
úgy ten ném fel, hogy mind ket tõ is me re té ben kér dez nék.

Az el sõ kér dé sem a Vá sár he lyi-terv vel kap cso la tos. A
2005. évi költ ség ve tés sze rint a Vá sár he lyi-terv to vább fej -
lesz té sé re 8 mil li árd fo rin tot ter vez tek be elõ i rány zat ként,
és ezt egé szí tet te ki az elõ zõ évi ma rad vány ér ték, amely
tu do má som sze rint 6 mil li árd 165 mil lió volt. Ha a ket tõt
ös  sze adom, ez 14 mil li árd 165 mil lió fo rint. Eb bõl az ösz  -
szeg bõl azon ban csak 6 mil li árd 113 mil lió fo rin tot hasz -
nál tak fel. Mi ért? Mi tör tént a fenn ma ra dó ös  szeg gel? 

A kö vet ke zõ kér dé sem az ivó víz bá zis-vé del mi prog ram -
mal kap cso la tos. En nek a prog ram nak a vég re haj tá sá ra 2009-
ig 2,74 mil li árd fo rin tot irány zott elõ a 2002-es kor mány ren -
de let, úgy, hogy ez az éves költ ség ve té sek ben – gon do lom
– ará nyo san, vagy va la mi lyen arány ban meg je le nik. Er re a
kor mány ren de let alap ján még 2002-ben kö rül be lül 1,9 mil li -
ár dot köl töt tünk, de 2005-ben csak 230 mil li ót lát tunk a költ -
ség ve tés ben. Ez az ös  szeg nem elég sé ges ah hoz, hogy egy
ha té kony ivó víz bá zis-vé del mi prog ra mot vég re le hes sen haj -
ta ni. Tár gyal ni fog juk ma a mis kol ci ivó víz szen  nye zés ügyét
is, és azt gon do lom, az ilyen mér té kû kur tí tá sok hoz zá já rul -
nak ah hoz, ami pél dá ul Mis kol con tör tént.

A kér dé sem te hát az, hogy a 2005-ös 230 mil lió fo rint
elég sé ges-e a kor mány ren de let ben elõ írt fel ada tok vég re -
haj tá sá ra?
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A har ma dik kér dé sem pe dig az or szá gos ivó víz mi nõ -
ség-ja ví tó prog ram mal kap cso la tos. Er re 25,2 mil li árd fo -
rin tot irá nyoz tunk elõ, és az ÁSZ-jelentésben, ame lyet nem
aka rok szó sze rint fel ol vas ni, de gya kor la ti lag az van le ír -
va, hogy a nem ze ti for rá sok kor lá to zott mér té ke mi att vár -
ha tó an nem va ló sul hat nak meg 2006-ra az EU fe lé vál lalt
kö te le zett sé ge ink. Mit fo gunk ak kor ten ni? 

Kö szö nöm szé pen.

n

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Csak in do kol ni sze ret ném,
hogy az el len zék mi ért nem fog ja tá mo gat ni a zár szám adá -
si tör vényt. Mi ma gát a költ ség ve té si tör vényt sem sza vaz -
tuk meg, te hát fur csa len ne, ha ezt tá mo gat nánk. 

Az ál ta lam fel tett kér dé sek kel azt pró bál tam ér zé kel -
tet ni, hogy lá tom, egy cso mó min den re nincs pénz, te hát
nem kap ják meg a köz pon ti költ ség ve tés tõl azo kat a
pén ze ket, ame lye ket egyéb ként a fel ada tok hoz ren del ni
kel le ne, de nem lá tom a fel ada tok mó do sí tá sát sem. Ha
va la mi rõl ki de rül, hogy nincs rá pénz, ak kor mó do sí ta ni
kel le ne, pél dá ul a nem ze ti kör nye zet vé del mi prog ram -
ban sze rep lõ elõ írá so kat. Fel so rol tam a Vá sár he lyi-ter -
vet, az ivó víz bá zis-vé del mi prog ra mot, az ivó víz mi nõ -
ség-ja ví tó prog ra mot, eze ken lát szik, hogy a pénz hi á nya
egy sze rû en nem te szi le he tõ vé olyan fel ada tok meg ol dá -
sát, ame lye ket va la mi kor vál lal tunk, il let ve az EU fe lé is
kö te le zõ ként vál lal tunk el. 

Nem be szél tem a KÖVICE meg szün te té sé rõl, il let ve ne
fo gal maz zunk úgy, hogy meg szün tet ték, ha nem va ló já ban
EU-önrészre cso por to sí tot ták át, de az ál tal, hogy ezen a cí -
men nem le het hoz zá jut ni pén zek hez, olyan ki sebb kör -
nye zet vé del mi prob lé mák meg ol dá sa ke rül ve szély be,
ame lyek meg ol dá sa ko ráb ban, amíg a KÖVICE lé te zett –
te hát le he tett rá pá lyáz ni – meg ol dott volt. 
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Ezen okok mi att mi egy sé ge sen nem mel fo gunk sza -
vaz ni, és azért kér tem szót, hogy ezt vi lá go san el tud jam
mon da ni. 
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A MIS KOL CI 
IVÓ VÍZ SZEN  NYE ZÉS RÕL SZÓ LÓ

TÁ JÉ KOZ TA TÓ RÓL

2006. ok tó ber 10.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Én sze ret nék né hány ész re vé -
telt ten ni és kér dez ni is. Az a sze ren csénk van, hogy épp
most tár gyal juk a zár szám adá si tör vényt, és a zár szám adá si
tör vény kap csán meg néz tük a mi nisz té ri um nak a 2005-ös
költ ség ve tés ét, és na gyon sok min den rõl, így a vízbá -
zisvédelmi prog ram ról is elég egy ér tel mû en ki de rült, hogy
nem volt rá elég pénz. Ami kor el ol vas tam a négy ja vas la tot,
amel  lyel zá rul a je len tés, hár mat ös  sze kap csol tam, és oda ír -
tam azt a szót mel lé jük, hogy pénz. Vi lá go san ket té sze ret -
nék vá lasz ta ni két dol got. Van egy szer egy ügy, egy 3164
em bert érin tõ víz szen  nye zé si ügy, amely egy ki csit mor bid
lesz, de azt mon dom, hogy bi zo nyos szem pont ból még jó
is, ha meg tör tén ne, fel hív ta a fi gyel met szá mos olyan prob -
lé má ra, ame lyek lé tez tek, de mi vel nem tör tént ilyen nagy -
ság ren dû víz szen  nye zés, ezért majd hogy nem el sik kad tak.
Te hát egy faj ta pre ce dens sel ál lunk szem ben, amely rõl kí -
ván csi an vá rom, hogy mit mon da nak a vá ros kép vi se lõi,
ren ge teg ta nul ság gal tud jár ni. A rend szer be teg, több seb -
tõl vér zik a gye rek és a mi nisz té ri um kép vi se lõ je em lí tet te a
ví zi köz mû-tör vényt, te hát az zal is baj van,  hi szen ez az ügy
is rá mu tat vi lá go san ar ra, hogy ezt ren dez ni kell. Tõ ke ki vo -
nás tör té nik, mert pél dá ul az amor ti zá ci ó val le het ügyes ked -
ni. Nem kell vis  sza for gat ni, ha szük sé ge van az ön kor mány -
zat nak pénz re és õ üze mel tet egy ilyen ví zi köz mû vet, ak -
kor pél dá ul ki tud ven ni ilyen mó don pénzt. 

Ha jól tu dom, ak kor Ma gyar or szá gon a '90-es évek ben
in dult egy úgy ne ve zett vízbázisvédelmi prog ram a karszt -
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vi zek kel kap cso lat ban, és ha jól tu dom, Ma gyar or szá gon a
karszt vi zek bõl nyer jük a leg jobb mi nõ sé gû vi zet. Az egyik
kér dé sem az len ne, hogy he lyes-e az a meg ál la pí tás, hogy
még min dig ol csóbb len ne a ma gyar or szá gi karsztvízbázist
meg vé de ni, ami re utal tak az aka dé mi á ból, és gon do lom,
ezért ta nács ko zik, hogy hogy le het ne meg elõz ni az ilyen
prob lé má kat, mint az egyéb ként rossz mi nõ sé gû vi ze ket
tech no ló gi a i lag meg szûr ni. 

A má sik kér dé sem az, hogy igaz-e az az ál lí tás, hogy ha
ez a vízbázisvédelmi prog ram nem lett vol na le ál lít va 2004-
ben, mert hát tud juk, nem volt rá elég pénz, ak kor nem tör -
tént vol na meg ez a víz szen  nye zés. Vagy nin csen ös  sze füg -
gés a két ese mény kö zött? És egy újabb kér dé sem van a vá -
ros kép vi se lõ i hez: tu do má som sze rint egy kí sér le tet tet tek
ar ra, hogy el ad ják a ví zi köz mû vet, de ez a pri va ti zá ció
meg hi ú sult. Ad ná nak-e ne künk egy tá jé koz ta tást ar ról,
hogy új ra kí sér le tet tesz nek-e ar ra, hogy el ad ják a ví zi köz -
mû vet, il let ve an nak egy ré szét, mert ha jól tu dom, a tör -
vény csak a 49 szá za lé kos ér té ke sí tést te szi le he tõ vé. Il let -
ve hall hat nánk-e ar ról va la mit, hogy ös  sze függ-e si ker te len
pri va ti zá ció ez zel a szen  nye zés sel? Kö szö nöm szé pen. 
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A GÉN TECH NO LÓ GI AI TÖR VÉNY
MÓ DO SÍ TÁ SÁ RÓL 
TAR TOTT ÜLÉ SEN

2006. ok tó ber 25.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Ki csit el vesz tet tem a tü rel me -
met, mert lát szik, hogy ez ta lán en nek az év nek az egyik
leg fon to sabb sza bá lyo zá si ügye, és el me gyünk egy olyan
irány ba, hogy part ta lan ná vá lik a vi ta. Szét ver jük ma gun -
kat öt per cen be lül, a kép vi se lõk jó ré sze el szi vár gott. Ez
nincs elõ ké szít ve ren de sen. Meg hall gat juk egy mást, mert
hát de mok rá cia van, de azt ja vas lom, hogy azt se fe lejt sük
el, hogy mi a bi zott ság dol ga. Ez most nem egy meg hall -
ga tás, amin min den ki el mond ja a vé le mé nyét, hanem…
Nem is ér tem, hogy más fél órá ja mi ért be szé lünk er rõl a
do log ról, jól le het, ezt va la hogy ren dez ni kell. Ha jól tu -
dom, le vet tük a na pi rend rõl, nem lesz ál ta lá nos vi ta, de
men jünk va la hogy el a konk ré tu mok irá nyá ba, mert a bi -
zott sá gunk a védzáradékot nem fog ja tud ni fenn tar ta ni. Az
a kor mány nak a dol ga, a lob bi zás dol ga. Mi a sza bá lyo zás -
ba tu dunk be le foly ni. Hoz zunk lét re mond juk a me zõ gaz -
da sá gi bi zott ság gal egy kö zös bi zott sá got er re az ügy re,
amely re hív juk meg a töb bi kép vi se lõt is és le gyen mond -
juk egy nyílt nap és ott be szél jék vé gig, akik ezt a té mát
vi szik, mert én gmo-párti meg szó la lást itt nem hal lot tam,
de dön té se ket meg nem ho zunk. 

Van nak ke re tek, ami ket pró bá lunk fi gye lem be ven ni,
de ben nem már az is meg fo gal ma zó dott, hogy lép jünk ki
az Eu ró pai Uni ó ból. Itt olyan szint re ju tott el ez az egész
vi ta, hogy már ko mo lyan mon dom, ez a gon do lat is meg -
fo gal ma zó dott ben nem, hogy mi ért va gyunk mi ben ne, ha
egy ilyen do log ban fel tar tott kéz zel me gyünk, és tu do má -
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sul ves  szük, hogy nem le het mit csi nál ni. Mi köz ben min -
den ki azt sze ret né, hogy va la hogy ke rül jük meg vagy ját-
sz  szuk ki az Eu ró pai Uni ót. Na, hát ki csit in du la tos vol tam,
de azt ja vas lom, hogy fe jez zük be, mert van még egy ko -
moly na pi ren di pon tunk, és kon cent rál junk a fel ada tunk -
ra, és egy újabb al ka lom mal ki csit job ban elõ ké szít ve és
ha té ko nyab ban ve gyük ezt elõ új ra. De most ne men jünk
to vább, mert egyéb ként nem ju tunk sem mi re. 

n

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Iga zá ból egy ész re vé te lem
len ne. Ha jól ér tem, el nök úr, ak kor nem ez az egyet len al -
ka lom, hogy ez zel az üg  gyel fog lal ko zunk. Ezt azért tar -
tom fon tos nak meg ál la pí ta ni, mert én az anya gok jó ré szét
az asz ta lo mon a bi zott ság ülé sé nek a kez de te elõtt lát tam.
Ez egy do log, ez a mi szo ci á lis prob lé mánk, hogy nem tu -
dunk fel ké szül ni olyan mó don, aho gyan sze ret nénk egy
ilyen, sze rin tem fon tos ügy tár gya lá sá ra.

Szá mom ra elég egy ér tel mû, hogy egy ilyen ke ret irány -
elv mó do sí tá sa jó vagy rossz ér te lem ben azért a ma gyar or -
szá gi kör nye zet vé del mi ipart érin ti. Meg gyõ zõ dé sem, hogy
ugyan mi Kör nye zet vé del mi bi zott ság va gyunk, de az
egyik fon tos szem pont az, hogy a ma gyar kör nye zet vé del -
mi ipar ér de ke it egy ilyen mó do sí tás szol gál ja-e vagy nem.
Gon do lom, hogy eb bõl a szem pont ból fo gal maz zák meg a
szak mai szer ve ze tek is a vé le mé nyü ket. Eze ket igye kez tem
át fut ni, de a vá la szok nin cse nek ben ne eb ben. Itt most ke -
ret irány-sza bá lyo zás ról be szé lünk, de én nem lát tam még
azt a ré szét a mó do sí tás nak, amely rõl azt tu dom mon da ni,
hogy jó meg gyõ zõ dés sel sza va zok majd úgy, hogy ezt el -
fo gad juk. Mond ja ki majd va la ki va la me lyik ülé sen azt,
hogy ak kor ez a ma gyar or szá gi kör nye zet vé del mi ipar ér -
de ke it szol gál ja, ez meg nem szol gál ja. Sze ret nék kép vi se -
lõ ként, al el nök ként is egy ilyen se gít sé get kér ni majd va -
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la me lyik ülé sen. Nem tar tunk még ott a ke ret irány elv mó -
do sí tá sa kap csán, hogy ez, leg alább is szá munk ra, vi lá go -
san meg fo gal maz ha tó le gyen.

Az már egy faj ta meg nyug vás, ha a szak mai kép vi se lõk
azt mond ják ne künk, hogy egyez tet tek a tár cá val, ér de ke -
i ket fi gye lem be vet ték. Csak sze ret ném, ha az expressis
verbis is el han goz na itt, hogy nyu godt lel ki is me ret tel azt
tud juk mon da ni, kép vi se lõ ként meg va la hol ez a dol gunk,
hogy a ma gyar gaz da ság ér de ke it, és ne csak a kör nye zet -
vé del mi ér de ket kép vi sel jük, ak kor az szá munk ra le gyen
egy ér tel mû en ki mond va, hogy ez így rend ben van, és fel -
so ra koz ha tunk. Ez olyan ügy le het, ezt most nem párt -
szem pont ból fo gal ma zom meg, amely ugyan úgy ér de ke a
Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se lõ i nek, mint ahogy a Fi -
desz nek, a KDNP-nek, az MDF-nek. Te hát sze ret nék va la -
me lyik ülé sen ar ról is hal la ni, hogy ez ho gyan érin ti azt a
kör nye zet vé del mi ipart, amely meg gyõ zõ dé sem sze rint
stra té gi ai ipar ág, ko moly fej lõ dés elõtt áll, és le het, hogy a
ke ret irány elv is azért mó do sul, mert ezt a dön tés ho zók is
fel is me rik, de le het, hogy azért mó do sul, hogy ki szo rít sa -
nak be lõ le sze rep lõ ket. Te hát eze ket egy ki csit ala po sab -
ban sze ret ném meg vizs gál ni.
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HÁ ROM PON TOS 
NA PI REND-KI EGÉ SZÍ TÉ SI JA VAS LAT

2006. ok tó ber 25.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Azt sze ret ném ja va sol ni az el -
nök úr nak, hogy ve gyünk fel há rom olyan ügyet a bi zott -
sá gi ülé sek na pi rend jei kö zé, ame lye ket fon tos nak ér zek.
Ezek nem kap cso lód nak szo ro san a tör vény al ko tás hoz,
ami el sõd le ge sen a bi zott ság dol ga. Ez a há rom ügy a kö -
vet ke zõ. Az egyik Pakssal, a má sik a bio mas  sza-erõ mû vek
és a tû zi fael lá tás kér dé sé vel, a har ma dik pe dig a Szent gott -
hárd szom széd sá gá ban, Auszt ri á ban épü lõ sze mét ége tõ vel
kap cso la tos.

Na gyon rö vi den ki fej tem, hogy mi ért gon do lom azt,
hogy ér de mes len ne ezek kel fog lal koz ni. A Pak si Atom -
erõ mû ben tör tént egy üzem za var, ame lyet tu do má som
sze rint el há rí tot tak. Ha jól tá jé koz tat tak, je len leg fo lyik a
meg sé rült blokk üzem be he lye zé se. An nak ér de ké ben,
hogy ne tör tén jen meg a la kos ság in do ko lat lan fél re ve ze -
té se, azt ja va sol nám, hogy te gyünk egy lá to ga tást a Pak si
Atom erõ mû ben, és tá jé ko zód junk ar ról, hogy ott a kör nye -
zet vé del mi ér de ke ket fi gye lem be vet ték-e, és azt tud juk
mon da ni, mond juk a ma gyar par la ment Kör nye zet vé del mi
bi zott sá ga ne vé ben párt ho va tar to zás tól füg get le nül, hogy
meg nyug ta tó mó don zaj la nak ott az ese mé nyek. Ez len ne
az egyik ja vas la tom.

A má sik az zal kap cso la tos, hogy a saj tó ban több olyan
hírt ol vas tam, amely sze rint Ma gyar or szá gon a tél be kö vet -
kez te elõtt már most is tû zi fa hi ány van. Ör ven de tes do log -
nak tar tom azt, hogy Ma gyar or szá gon a meg úju ló ener gi á -
nak egy re na gyobb sze re pe van, és most már van több
bio mas  sza-erõ mû vünk is. A tisz tán lá tás ér de ké ben azt ja -
vas lom, hogy fog lal koz zunk egy bi zott sá gi ülé sen az zal,
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hogy most tény leg tû zi fát éget nek-e a bio mas  sza-erõ mû -
vek, és tény leg ott tar tunk, hogy azok, akik a tél re meg
akar ják ven ni a tû zi fá ju kat, mi vel az erõ mû vek fel ver ték a
tû zi fa pi a ci árát, vagy nem tud nak fát vá sá rol ni, vagy im -
port fá ból kény te le nek ezt be sze rez ni. Ja vas lom, hogy hív -
juk meg a Bio mas  sza Erõ mû vek Egye sü lé sé nek az el nö két.
Ha jól tu dom, ez ro tá ci ós ala pon vál ta koz va ke rül min dig
ki ne ve zés re, ta lán most még min dig a Pannonpower ve ze -
tõ je az el nök, és va la me lyik er dõ gaz da ság nak, meg a mi -
nisz té ri um nak azt az osz tá lyát, amely az er dõ gaz dál ko dás -
sal fog lal ko zik. Ezt a tisz tán lá tás ér de ké ben mon dom. Sze -
rin tem két na gyon ha son ló ér dek van, bár mind a ket tõ
kör nye zet vé del mi ér dek, hogy fá val fût se nek em be rek, le -
gyen elég tû zi fa, ugyan ak kor a bio mas  sza-erõ mû vek is
mû köd ni tud ja nak, ezen a pi a con ne le gye nek szük ség te -
len konf lik tu sok, és a bi zott ság nak le gyen er rõl egy ha tá -
ro zott vé le mé nye.

A har ma dik ügy pe dig, hogy szin tén a saj tó ból meg a
kör nyé ken la kó is me rõ sök tõl tu dom, hogy til ta ko zás van,
a Szent gott hárd kör nyé kén élõk sze ret nék meg aka dá lyoz -
ni, hogy ott egy sze mét ége tõ fel épül jön. Er re va ló szí nû leg
nem fog sor ke rül ni, már mint a meg aka dá lyo zást nem fog -
ják tud ni el ér ni, de ér de mes len ne tá jé ko zód ni, hogy pon -
to san mi ké szül, van-e moz gás te re a ma gyar or szá gi kor -
mány nak, kör nye zet vé del mi kor mány zat nak eb ben, eset -
leg a bi zott sá gunk tud-e va la mit ten ni an nak ér de ké ben,
hogy az ott élõk ér de ke it meg fe le lõ mó don tud juk kép vi -
sel ni. Volt már egy ha son ló ki he lye zett ülé sünk egy év vel
ez elõtt nem eb ben az ügy ben, de Szent gott hár don ta lán,
ak kor meg a bõr gyár mi att. Azt is meg fon to lás ra ja vas lom,
hogy ta lán el sõ kör ben ér de mes len ne meg hall gat ni az il -
le té ke se ket er rõl, akár a kör nyék be li pol gár mes te re ket, és
ha szük sé ges, ak kor egy ki he lye zett bi zott sá gi ülés re el -
men ni. Most nem aka rok er rõl dön tést hoz ni, mert lát ni
kel le ne az ügyet, hogy ho gyan áll, ne vet sé ges sé sem sza -
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bad ma gun kat ten ni. Ha meg van po li ti kai moz gás te rünk,
és ez a ma gyar la kos ság ér de ke it szol gál ja, ak kor ne ha -
boz zunk, cse le ked jünk! Kö szö nöm szé pen.
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Mindig sokat tanulok az idõsektõl



A KÖR NYE ZET VÉ DEL MI ÉS VÍZ ÜGYI
MI NISZ TÉ RI UM RÓL KÉ SZÜLT 

ÁSZ-JELENTÉS TÁR GYA LÁ SA KOR

2006. no vem ber 7.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Mi e lõtt kér de zek, né hány
ész re vé telt sze ret nék ten ni az ÁSZ-jelentéshez. Par la men -
ti kép vi se lõ ként elõ ször is sze ret ném meg kö szön ni az
ÁSZ-nak, hogy min dig se gít ne künk el iga zod ni ab ban,
hogy mi is tör té nik a tár cá nál. Teg nap úgy fo gal ma zott
kép vi se lõ tár sam, Far kas Sán dor, az ag rár gaz da sá gi je len -
tés kap csán, hogy az egy jó man kó ne künk, mert na gyon
sok min den re fel hív ja a fi gyel met – ez is egy jó man kó bi -
zo nyos ér te lem ben egy kép vi se lõ nek ah hoz, hogy utó lag
lát has sa, mi is tör tént pon to san. Egy ilyen ÁSZ-jelentés ar -
ra is le he tõ sé get ad ne künk, hogy ér té kel jük a tár ca 2005.
évi mû kö dé sét. Há rom ál ta lá nos szem pon tot meg fo gal -
maz va sze ret nék egy faj ta ér té ke lést is ad ni, majd köz ben
kér dez nék is. 

A há rom ál ta lá nos szem pont, amely szá mom ra eb bõl az
ÁSZ-jelentésbõl vis  sza kö szön, ami alap ján ér té ke lem a tár -
cát, a kö vet ke zõ: úgy gon do lom, hogy a tár ca 2005-ös
költ ség ve té se – ez ta lán az ÁSZ-jelentésbõl is ki de rül, bár
nincs le ír va – át lát ha tat lan, na gyon sok szor küz dünk az zal
a prob lé má val, hogy nem le het ér te ni, tud ni dol gok ról,
hogy mi mi cso da pon to san. A má sik ál ta lá nos szem pon -
tom, ami sze rin tem vé gig hú zó dik a költ ség ve té sen, az úgy -
ne ve zett ma rad vány elv vagy ma ra dék elv ér vé nye sí té se, és
majd ki fej tem, hogy mit ér tek ez alatt. A har ma dik szem -
pont pe dig az, hogy sze rin tem az eu ró pai uni ós el vá rá sok
túl sá go san fon tos he lyet kap nak a költ ség ve tés ben, és én
úgy ér zem, hogy nem ze ti kör nye zet po li ti ka nem kör vo na -
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la zó dik a kör nye zet vé del mi tár ca mun ká já ban. Ak kor néz -
zük vé gig ezt a há rom ál ta lá nos szem pon tot! 

Az el sõ ál ta lá nos szem pont az át lát ha tat lan ság. Az zal
kez de ném, hogy elég sú lyos csa pás ér het te a tár cát, ami -
kor ki de rült, hogy 2004-hez ké pest jó val ke ve sebb pénz áll
ren del ke zés re 2005-ben. Ha jól tu dom, ak kor 2004-ben 99
mil li árd, 2005-ben pe dig 69,3 mil li árd fo rint állt a tár ca ren -
del ke zé sé re, és úgy pró bál ták a hi ány zó ös  sze get meg ol -
da ni, hogy 47 mil li árd fo rin tot gya kor la ti lag át cso por to sí -
tot tak a KIOP-ból, va la mint a Ko hé zi ós Alap ból, te hát va -
ló já ban az EU-társfinanszírozást be rak ták a tár ca költ ség -
ve té sé be, jól le het ezt a pénzt a tár ca önál ló an fel hasz nál ni
va ló já ban nem tud ta. 

Az át lát ha tat lan sá got há rom do log is iga zol ja sze rin tem.
Az egyik az, hogy a há rom ága zat nak, te hát a kör nye zet -
vé de lem nek, a ter mé szet vé de lem nek meg a víz ügy nek a
te rü le ti szer ve it, in téz mé nye it, ezek nek a ki adá sa it ös  sze -
von va sze re pel te ti, és nem le het nyo má ra buk kan ni an nak
– ez egyéb ként a zár szám adá si tör vény ben sem si ke rült –,
hogy va ló já ban ezek, te hát a há rom te rü let te rü le ti szer vei,
in téz mé nyei men  nyi pénzt is köl te nek el. Az tán tör tén tek
– ki csit erõ sen fo gal maz va – ka o ti kus vál to zá sok év köz -
ben is; ezek so sem se gí tik az át lát ha tó sá got, épp el len ke -
zõ leg, az át lát ha tat lan sá got erõ sí tik. Az tán szá mos olyan
té tel van a tár ca költ ség ve tés ében, ame lyek hez – mint
ahogy már em lí tet tem – a tár ca va ló já ban nem is na gyon
nyúl hat hoz zá. Az EU-társfinanszírozás át cso por to sí tá sa
mel lett va ló já ban ilyen a ter mék díj-vis  sza igény lés rend sze -
re is, hi szen ahogy tud juk, ezt az APEH sze di be, a köz -
pon ti költ ség ve tés be fo lyik be, vi szont a tár ca költ ség ve té -
sé bõl tör té nik a vis  sza igény lés. En  nyit te hát az át lát ha tat -
lan ság ról. 

A má sik szem pont, ami sze rin tem az ér té ke lés ben se gít,
az úgy ne ve zett ma ra dék elv. Ezen azt ér tem, hogy mi vel jó -
val ke ve sebb pénz van, a tár ca ar ra igyek szik kon cent rál -
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ni, hogy ho gyan tud meg fe lel ni a mû kö dé si szem pont ok -
nak, és ezért vi szony lag ke vés pénzt tud for dí ta ni tény le -
ges ága za ti és szak mai fel ada tok ra. Kü lö nö sen a víz ügy nél
van nak emi att ko moly prob lé mák, ma ga az ÁSZ-jelentés
expressis verbis ki is mond ja, hogy nincs ele gen dõ pénz
pél dá ul ar ra, hogy a har mad fo kú ár víz vé del mi ké szült sé -
get meg tud ják ol da ni a tár cá nál. 

A har ma dik ál ta lá nos szem pont – nem fej tem ki bõ ven
–, hogy az EU-s el vá rá sok sze rin tem túl zó ak. Ezt is ér tem
per sze, hi szen kön  nyebb azok ra a pro jek tek re ki ír ni pá lyá -
za tot, ame lyek nagy va ló szí nû ség gel jó vá ha gyást kap nak
az Eu ró pai Bi zott ság ré szé rõl, és így nagy va ló szí nû ség gel
több pénz hez tu dunk jut ni, de nem lá tok olyan nem ze ti
prog ra mo kat, ame lyek ki fe je zet ten Ma gyar or szág ér de ke it
szol gál nák. 

Két konk rét rész te rü let re sze ret nék rö vi den ki tér ni. Az
egyik, amel  lyel az ÁSZ mun ka társ nõ je kezd te a tá jé koz ta -
tá sát, az in téz mény rend szer. Ha jól lá tom, ak kor itt 2002 és
2006 kö zött há rom „re for mot” is vég re haj tot tak a tár cá nál
in téz mé nyi re form cí mén. Az el sõ, ami re az el nök úr utalt,
egy 2002-es ta nul mány, a Bu da pest Economics Kft. ta nul -
má nya alap ján kez dett kör vo na la zód ni. Én még nem vol -
tam par la men ti kép vi se lõ ak kor, ami kor ezt a bi zott ság tár -
gyal hat ta, a rész le te it te hát nem is me rem. En nek, ha jól ér -
tet tem, az volt a lé nye ge, hogy le gyen egy kis irá nyí tó ha -
tó ság, egy kis mi nisz té ri um, amely fõ leg sza bá lyo zás sal
fog lal ko zik, az in téz mé nye ket pe dig egy kö zép irá nyí tó
szer ve zet hez kell ki szer vez ni; ez egyéb ként meg is tör tént,
ha jól tu dom, jó részt leg alább is: 2003-ban lét re hoz ták az
OKTVF-et. A má sik re form 2005-ben tör tént, ami kor – és
min den képp ki le het emel ni po zi tí vum ként ezt az egy ab -
la kos rend szert – lét re jöt tek a zöld ha tó sá gok. A har ma dik
lé pé se a re form nak pe dig, mond juk úgy, 2006-ban tör tént,
ami kor a köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri szin tet meg szün tet ték,
és lét re hoz ták ezt a szak ál lam tit ká ri rend szert, amely nek a
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mû kö dé sé rõl olyan sok vis  sza jel zé sünk még nem le het, hi -
szen ez nem olyan ré gen kö vet ke zett be. Meg szün tet ték a
Kör nye zet vé del mi Hi va talt, és a te rü le ti szer vek nél je len tõs
le épí té sek is tör tén tek úgy mond a re form cí me alatt. 

Ez az egész in téz mé nyi re form egy ki csit ar ra a puzzle
ki ra kós já ték ra em lé kez tet, mert ez olyan, mint a ki ra kós
já ték: ide-oda ra kos gat nak szer ve ze te ket, újabb és újabb
ne ve ket ta lál nak ki egyes in téz mé nyek nek, az tán ami kor
ki de rül ró luk, hogy nem mû köd nek, ak kor gyor san meg is
szün te tik vagy át szer ve zik azo kat. Jó pél da er re egyéb ként
ma ga az OKTVF, ame lyet 2003-ban mint egy a re form vív -
má nya ként, ered mé nye ként hoz tak lét re, majd 2005-ben
meg is szün tet ték. A te rü le ti szer vek mun ka tár sai meg elég
ne héz kö rül mé nyek kö zött dol goz nak, mert ne héz el iga -
zod ni egy olyan irá nyí tás alatt, amely ben en  nyi fé le vál to -
zás van. A víz ügy ben lá tom egyéb ként a leg kri ti ku sabb nak
a hely ze tet. 

Az utol só do log, ami rõl be szél nék – ezt szin tén meg em -
lí tet te az ÁSZ mun ka társ nõ je –, a KÖVICE meg szün te té se
il let ve va ló já ban nem meg szün tet ték, ha nem át cso por to sí -
tot ták a KÖVICE pén ze it a te rü let fej lesz tés re. Ezt azért tar -
tom ki fe je zet ten rossz nak, mert szin te ez volt az az egyet -
len le he tõ sé ge a tár cá nak, ahol be le tu dott avat koz ni gaz -
da sá gi fo lya ma tok ba, te hát a KÖVICE kap csán ki le he tett
ír ni olyan pá lyá za to kat, ezek olyan mo bil pén zek vol tak,
ame lyek ré vén a tár ca egy faj ta „kör nye ze ti gaz da ság po li ti -
kát” is foly tat ha tott. Nem tar tom te hát jó nak azt, hogy ezt
a pénzt in nen át cso por to sí tot ták, azért, hogy az uni ós pén -
zek meg nye ré sé hez biz to sí ta ni tud ják az ön részt. 

A kér dé sem pe dig a kö vet ke zõ: meg le het-e fo gal maz -
ni azt az ál lí tást, hogy mond juk az in téz mé nyi át ala kí tá sok
ol csób bá tet ték a kör nye zet igaz ga tást, vagy ép pen el len ke -
zõ leg, drá gáb bá tet ték? Kö szö nöm szé pen.
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VISSZAÉLÉSEK A PÁLYÁZATI 
RENDSZERBEN

2006. no vem ber 7.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Ne kem volt sze ren csém en -
nek a Geotor cég nek – most, hogy a név el hang zott,
eszem be ju tott – az egyik ilyen köz ve tí tõ jé vel ta lál koz ni,
most ug rott be a hely zet (De rült ség.), de csak an  nyi em lé -
kem van az egész rõl, hogy egy gya nús konst ruk ci ót ter -
jesz tet tek elõ, amit én ma gam sem ér tet tem meg, pe dig én
jo got vé gez tem, és azért né mi dör zsölt ség van ben nem.
Nem pol gár mes ter va gyok, egyé ni kép vi se lõ, de a kör ze -
tem ben – ahogy azt a pol gár mes ter úr is mond ta – szá mos
olyan te le pü lés van, ahol nem hogy ön rész nin csen, ha nem
mû köd ni sem tud nak a te le pü lé sek, a pol gár mes te rek
meg, ha már meg vá lasz tot ták õket, sze ret né nek el ér ni va -
la mit. Te hát jó hi sze mû egy jó ré szük, és azt ál lí tom, hogy
nem ér tet ték ezt a konst ruk ci ót, ha nem csak an  nyit lát tak,
hogy az, aki meg je lent ná luk, két dol got ígért: meg szer zi a
tá mo ga tást az ál lam tól, nem fog sok ba ke rül ni az em be -
rek nek, nyu god tan men jen be le, és cse ré be majd hoz zák
a ki vi te le zõt is, mert a ló vét ott vet ték ki, a ki vi te le zés ben,
ha jól ér tem. És amit ön most mond, a sza bá lyo zás, az iga -
zá ból ezt a ka put nem zár ja be, te hát a ki vi te le zõt nem ér -
dek li, hogy mi re le het a pénzt hasz nál ni. Ha a konst ruk ci -
ót lét re hoz ta, és ne ki meg van a meg bí zá sa, a mun kát el vé -
gez te, ak kor ki tud ja ven ni a rend szer bõl a pén zét. Mert,
ha jól ér tem, ak kor iga zá ból a ki vi te le zés fe lõl mû kö dött
ez a konst ruk ció, ki hasz nál va azt a hely ze tet, hogy pénz -
hi ány van az or szág ban. 

Ez ös  sze függ más sal is, az egész ön kor mány za ti mû kö -
dés ben olyan ano má li ák van nak már. Ez a rend szer '90-
ben lett ki ta lál va, köz ben az élet meg ha la dott egy cso mó
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min dent. Én jo got ta nul tam, és tu dom jól, hogy a jog al ko -
tó meg pró bál sok min dent le fed ni a sza bá lyo zás ré vén, de
az élet min dig gyor sabb, ezért utó lag re a gál hely ze tek re.
At tól tar tok, hogy ha az alap prob lé mát nem old juk meg,
ami re ki ala kult a konst ruk ció, ak kor lesz majd egy má sik
konst ruk ció, mert az ön kor mány zat nak nem lesz több
pén ze. És ha az ön rés  szel kap cso la tos sza bá lyo zá so kon
nem tu dunk vál toz tat ni, ak kor az eu ró pai uni ós pén zek jó
ré szét is sok kal ne he zebb lesz meg kap ni. Én is tu dok
mon da ni fej bõl há rom-négy olyan konst ruk ci ót, hogy
hogy tud nék ön részt csi nál ni, ha pol gár mes ter len nék: tel -
ket adok el, mit tu dom én, mi ket ta lál nak ki kín juk ban a
pol gár mes te rek azért, hogy a vál lal ko zó val elõ re meg tud -
ja nak ál la pod ni, hogy el vé gez zék a mun kát. Úgy ér zem,
hogy a prob lé ma ke ze lé se még nem tör tént meg.

Azt sze ret tem vol na kér dez ni, de ha jól ér tem, ön úgy
ér zi, hogy ezt a faj ta ökotámos konst ruk ci ót a jog sza bály
már nem te szi le he tõ vé. De én még 2005-ben, 2006-ban is
ta lál koz tam olya nok kal, akik konst ruk ci ó kat aján lot tak ar -
ra, hogy be ru há zá so kat le hes sen meg csi nál ni. Most már
nem em lék szem, hogy ez az ökotámos volt-e vagy va la mi
más, csak ar ra em lék szem, hogy azt mond ták: meg van a
konst ruk ció, nem kell ag gód ni, ke vés pénzt kell be le ten ni,
meg fog ják sze rez ni rá a pénzt – és a pol gár mes te rek jó ré -
sze be ve szi eze ket a du má kat, mert nem tud mit csi nál ni,
nem is ért hoz zá an  nyi ra, és, mint mond tam, va la mit sze -
ret ne ten ni, hogy új ra vá las  szák.
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A 2007. ÉVI KÖLT SÉG VE TÉ SI 
JA VAS LAT TÁR GYA LÁ SA KOR

2006. no vem ber 14.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Nem kér dez ni sze ret nék egy -
elõ re, ha nem az ész re vé te le i met sze ret ném meg ten ni a bi -
zott ság el len zé ki al el nö ke ként. Ez a 2007-es költ ség ve tés
le het ne egy ígé re tes költ ség ve tés is, mert a 2007. év az el -
sõ olyan év a 2004-es csat la ko zás óta, ami kor nagy meny  -
nyi sé gû eu ró pai uni ós pén zek kel szá mol ha tunk, ez ed dig
nem állt ren del ke zés re. En nek azon ban sze rin tem épp az
el len ke zõ jét lát juk, én azt ál lí tom, hogy ez a költ ség ve tés
a kép mu ta tás, a szem fény vesz tés és az ámí tás költ ség ve té -
se, és sze ret ném meg in do kol ni, hogy mi ért mon dom ezt. 

Azt lát juk, hogy a 2007-es költ ség ve tés szá mai a kon-
vergenciaprogram jö võ év re szó ló esz köz tá rát tar tal maz zák
va ló já ban. En nek ér tel mé ben a költ ség ve tés ki zá ró la gos
szem pont ja a meg bil lent gaz da sá gi és költ ség ve té si egyen -
súly tûz ol tás sze rû hely re ál lí tá sa, és min dent en nek ál doz -
nak be. Át me ne ti leg el ér he tõ ered mé nyek re kon cent rál a
költ ség ve té si ter ve zet, an nak árán is, hogy le het, hogy a
rö vid lá tó in téz ke dé sek rom bo lá sa a jö võ ben több szö rös ál -
do zat tal jár majd. A kor mány vé le mé nyem sze rint most fi -
zet te ti meg az em be rek kel a rossz kor mány zá sá nak az
árát, sa ját hi bá i ért az or szá got és az adó fi ze tõ ál lam pol gá -
ro kat bün te ti meg, ta lán még azt is mond hat nánk, hogy ez
a költ ség ve tés a ha zug sá gok ára. 

A 2007. évi költ ség ve tés rõl szó ló T/1145. szá mú tör -
vény ja vas la tot mi nem tart juk ál ta lá nos vi tá ra al kal mas nak,
el le ne fo gunk sza vaz ni, és sze ret ném rész le te sen meg in do -
kol ni, hogy mi ért te szünk így. Ahogy em lí tet tem, ez a költ -
ség ve tés sze rin tünk a kép mu ta tás, a szem fény vesz tés és az
ámí tás költ ség ve té se, azért az, mert meg ol dást ígér an nak
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el le né re, hogy a meg ol dás hoz ve ze tõ re for mo kat nem hajt -
ja vég re tel jes mér ték ben, és el kép zel he tõ, hogy ez zel
újabb vál sá got kó dol be a kö zel jö võ be. Szem fény vesz tõ
azért, mert ahogy azt az ÁSZ je len té se is meg ál la pít ja, a
költ ség ve té si ja vas lat hoz rész le tes szá mí tá si meg ala po zás,
ki adá si, be vé te li, egyéb kal ku lá ció és ön költ ség szá mí tás
va ló já ban nem ké szült. A PM tá mo ga tá si ke ret szá má nak a
vis  sza ter ve zé si kö ve tel mé nye már mód szer ta ni lag is ma gá -
ban hor doz za a fel adat ará nyos ki adás meg ha tá ro zás, a
fog lal koz ta tá si, dí ja zá si szük ség let szám sza ki meg ala po zá -
sá nak az el le he tet le nü lé sét. 

Az ÁSZ hely szí ni el len õr zé se so rán nem volt meg ál la pít -
ha tó a sa ját be vé te lek tel je sít he tõ sé ge, bi zony ta lan sá gá nak
a mér té ke, il let ve hogy a for rá sok ele gen dõ fe de ze tet biz -
to sí ta nak-e a tár cá nak és az in téz mé nye i nek a meg ha tá ro -
zott fel ada tok vég re haj tá sá hoz. A költ ség ve té si ja vas lat jó -
vá ha gyá sa ese tén nem zár ha tó ki az sem, hogy utó lag ese -
ti be avat ko zás ra lesz szük ség. 

Má sod sor ban a költ ség ve tést azért tar tom ámí tó nak,
mert ha ezt el fo gad juk, ak kor már most, 2006. vé gé re gya -
kor la ti lag el le he tet le nít jük a Ma gyar Köz tár sa ság kör nye zet -
vé del mi te rü le ten meg fo gal ma zott cél ja it és azok meg va ló -
sí tá sá nak esz kö ze it tar tal ma zó má so dik nem ze ti kör nye zet -
vé del mi prog ra mot. Mi ért ál lí tom ezt? Az NKP II. ak ció -
prog ram ja i ban elõ irány zott 2003 és 2008 kö zöt ti fel ada tok
költ ség ve té si for rás ból fe de zett ré sze 2002-es évi ár szin ten
kö rül be lül 2100 mil li árd, a tel jes rá for dí tá si igény 4200 mil -
li árd. Ha ös  sze adom a mi nisz té ri um éves költ ség ve té se it
2003-tól szá mít va, ak kor sem jön ki ez az ös  szeg. Ezért azt
fel té te le zem – mert ez más képp nem tör tén het meg –, hogy
gya kor la ti lag ez zel a költ ség ve tés sel fel ad juk a 2003-ban
meg hir de tett nem ze ti kör nye zet vé del mi prog ra mot. 

Har mad részt a 2007-es költ ség ve tés kép mu ta tó, mert a fû -
nyí ró el vet al kal maz va túl nyo mó an egy in téz mé nyi költ ség -
ve tést akar. Azt lá tom, hogy a mi nisz té ri um nál és szer ve i nél
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279 fõs lét szám le épí tést ter vez nek; igaz a fej lesz té si igaz ga -
tó sá gon lesz egy 51 fõs bõ vü lés, ami egyéb ként in do kolt is,
hi szen az eu ró pai uni ós pén ze ket ko mo lyan kell ven ni, azo -
kat el len õriz ni kell, fel hasz ná lá suk ról gon dos kod ni kell. 

A költ ség ve tés bõl az de rül ki, hogy a lét szám le épí tés -
nek el sõ sor ban a nem ze ti par kok meg a kör nye zet vé del mi
fel ügye lõ sé gek lesz nek a vesz te sei. Zá ró jel ben sze ret ném
meg kér dez ni a tár ca kép vi se lõ it, hogy ter vez nek-e, ter ve -
zik-e, hogy újabb fel ügye lõ sé ge ket zár nak be, il let ve, hogy
on nan ra di ká lis mó don kül de nek el mun ka tár sa kat. 

A fe le lõt len és át gon do lat lan át szer ve zé sek kö vet kez té -
ben az érin tett in téz mé nyek mel lett sé rül het nek az ál lam -
pol gár ok, a ci vil szer ve ze tek és az ön kor mány zat ok ér de -
kei is. Persányi mi nisz ter úr pén te ken tar tott egy saj tó tá jé -
koz ta tót, és ott töb bek kö zött azt az ál lí tá sát fo gal maz ta
meg, hogy a tár ca 2007-es költ ség ve té se 22,6 szá za lék kal
nö vek szik a 2006-os hoz ké pest. Azt lá tom, azt fel té te le -
zem, hogy ez a mér té kû nö ve ke dés csak pa pí ron van meg,
mert ha jól ér tem, ak kor va ló já ban ar ról van szó, hogy a
KIOP és a Ko hé zi ós Alap ke re té ben fu tó prog ra mok fi nan -
szí ro zá sát nö ve lik meg, a tár cá nak a mû kö dés re szol gá ló
költ ség ve té si ki adá sai va ló já ban nem nö ve ked nek. 

Lát ha tó az is, hogy a tár cá nak a 2007-es év ben szin te
sem mi lyen új fej lesz tés re nem lesz le he tõ sé ge. A fe je ze ti
ke ze lé sû elõ i rány zat ok kö zött szin te csak és ki zá ró lag már
fu tó prog ra mok fi nan szí ro zá sa sze re pel. 

A kör nye ze ti és ener gia prog ram ke re té ben – ez a KEOP
– fel hasz ná lás ra elõ irány zott 9 mil li árd 882 mil lió fo rint el -
köl té se vé le mé nyem sze rint csak álom ma rad, mert nem
lá tunk ki dol go zott pro jek te ket, a pá lyá za tok még nin cse -
nek is ki ír va, sõt a kor mány in for má ci ó im sze rint még nem
is dön tött a vég le ges prog ra mok ról.

Ös  szeg zés kép pen te hát azt mon dom, hogy az elõ zõ
évek hi bás gaz da ság po li ti ká ja rá nyom ja a bé lye gét a
2007-es kör nye zet vé del mi po li ti ká ra is. Az EU-s for rá sok
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majd nem ki egé szí te ni, ha nem he lyet te sí te ni fog ják a
nem ze ti kör nye zet vé del mi po li ti kát. A fen ti in do kok mi -
att ezért a tör vény ja vas la tot mi ál ta lá nos vi tá ra nem tart -
juk al kal mas nak, és nem is fog juk tud ni meg sza vaz ni.
Kö szö nöm szé pen.
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AZ ÉPÍ TÉS ÜG  GYEL KAP CSO LA TOS
EGYES TÖR VÉ NYEK TÁR GYÁ BAN

2006. no vem ber 20.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Ami kor az utol só mon da tot
meg hal lot tam, majd nem vis  sza von tam a kér dés re je lent ke -
zést, mert ahogy kép vi se lõ tár sam is mond ja, tud juk jól,
hogy Ma gyar or szá gon a ko ráb ban épült épü le te ink ener -
gia ha té kony ság szem pont já ból nem hogy az eu ró pai nor -
má kat nem érik el, ha nem egy sze rû en nem ha té ko nyak
ener ge ti kai szem pont ból, és pa za ro lunk. Hogy ha ezek az
épü le tek úgy let tek vol na meg épít ve, hogy az ener gia ha té -
kony ság szem pont lett vol na, ak kor az én tu do má som sze -
rint leg alább a költ sé gek egy ne gye dét-egy ötö dét meg le -
het ne ta ka rí ta ni. 

Ami kor egy ilyen sza bá lyo zást al ko tunk, és az vo nat ko -
zik a ré geb ben épült épü le tek re is, ak kor egy faj ta igaz ság -
ta lan ság is tör té nik egyi de jû leg, hi szen olyan dol go kat pró -
bá lunk fel tér ké pez ni, ame lyek rõl jól tud juk, hogy azok
nem fe lel nek meg az eu ró pai nor mák nak. Azt sze ret ném
meg kér dez ni, hogy Ma gyar or szág épí tés ügyi jo gi szem -
pont ból elõ ír ja-e mond juk új épü le tek lé te sí té se kor azt,
hogy az ener gia ha té kony sá got fi gye lem be kell ven ni, te hát
hogy úgy kell meg ter vez ni az épü le te ket, hogy azok ener -
ge ti kai szem pont ból a le he tõ leg ha té ko nyab bak le gye nek.
Ha elõ ír juk, ak kor nem len ne-e jobb, ha egy ilyen sza bá -
lyo zás csak az újab ban épült épü le tek re vo nat koz na, a ré -
geb ben épült épü le tek re pe dig fenn tar ta nánk egy át me ne -
ti ál la po tot, és azo kat ál la mi tá mo ga tás sal pró bál nánk
olyan ál la pot ba hoz ni, hogy ér tel mes do log le gyen ilyen
ener ge ti kai ta nú sít vá nyo kat ki ál lí ta ni azok ról. Mert az én
vé le mé nyem sze rint ezek nek olyan na gyon sok ér tel me
nem lesz.
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AZ OMBUDSMAN 
2005. ÉVI BE SZÁ MO LÓ JÁ HOZ

2006. no vem ber 21.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót el nök úr.
Na gyon rö vi den sze ret ném ér té kel ni az ombudsmanrend-
szert. Én azt gon do lom, hogy Ma gyar or szá gon jól dön töt -
tünk, ami kor el ha tá roz tuk, hogy be ve zet jük ezt a rend -
szert. Ha jól tu dom, nem mind egyik volt szo ci a lis ta or szág -
ban mû kö dik ez a rend szer. Vol tak nagy vi ták an nak ide -
jén is, em lék szem, hogy mi lyen for má ban jöj jön ez lét re,
egy ál ta lán be ve zes sük-e, de en  nyi év után, úgy gon do lom,
hogy ezt ki le het je len te ni, hogy ez egy hasz nos, jól mû -
kö dõ és be vált rend szer volt. Ahogy Ta kács Al bert is em -
lí tet te, itt is min dig fel me rül, hogy kell-e bõ ví te ni az
ombudsmanok szá mát. Len gyel or szág más, mint Ma gyar -
or szág, ha jól tu dom, ott majd nem há rom mil li ó an dol goz -
nak kül föld ön, de biz tos, hogy két mil li ó nál több em ber.
Ma gyar or szá got ez a prob lé ma nem érin ti, de em lék szem
azok ra a vi ták ra, ame lyek ab ba az irány ba visz nek el ben -
nün ket, hogy hoz zunk-e még lét re va la mi más ombuds-
mant. Eze ket a vi tá kat most nem aka rom itt per sze mé -
lyeb ben meg vizs gál ni. 

Sze ret ném meg kö szön ni az önök mun ká ját. Lát szik eb -
bõl a je len tés bõl is, hogy szá mos olyan do log gal fog lal koz -
nak, amely fon tos az ál lam pol gár ok nak és ne künk tör -
vény al ko tók nak is. Fel hív ják jó pár olyan do log ra a fi gyel -
met, ami le het, hogy el sik kadt vol na.

Em lí tet te, majd nem ta nár urat mond tam, mert ta ná rom
volt az egye te men Lenkovics Bar na bás el nök úr, hogy a
zaj jal kap cso la tos pa na szok ke rül tek az el sõ hely re, hogy
ha a 2005-ös je len tést meg néz zük. És azt sze ret ném meg -
kér dez ni, hogy lát-e va la mi fé le ten den ci át az el múlt évek
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ta pasz ta la tai alap ján, amin már lát szik, hogy ki bon ta ko zó -
ban van és oda kell rá fi gyel nünk. Vol tak már ez zel kap -
cso lat ban pa na szok, és a zaj ilyen le he tett, ta lán az elõ zõ
évi je len tés ben ez nem játsz ha tott ek ko ra sze re pet, már
csak a lé gi fo lyo só mi att sem. És itt kér dez ném meg azt,
hogy a Szi get Fesz ti vál lal kap cso lat ban vol tak-e em lé ke ze -
tes pa na szok, és ar ra is rá sze ret nék kér dez ni, hogy az
ombudsmani el já rás ban, ami kor egy pa nasz nak helyt ad -
nak, an nak van-e jog kö vet kez mé nye. Ha jól em lék szem,
az ombudsman nem szank ci o nál hat, ar ról sze ret nék né -
hány dol got hal la ni önök tõl, hogy mi hez van jo guk. Lá tom
a je len tés bõl, hogy gyak ran ki ké rik a szak tár cák az
ombudsman vé le mé nyét tör vény mó do sí tás kap csán és ért -
he tõ mó don a mun ká juk so rán, ha olyan ta pasz tal nak,
önök is tesz nek ja vas la tot jog sza bály al ko tás ra. Kö szö nöm. 
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EGYES AG RÁR TÁR GYÚ TÖR VÉ NYEK
MÓ DO SÍ TÁ SA KAP CSÁN

2007. feb ru ár 14.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Lát szik a kép vi se lõ tár sa im
mo soly ra fa kasz tó hoz zá szó lá sa i ból, hogy van még te en -
dõ ez zel a tör vény ja vas lat tal kap cso lat ban. Azt sze ret -
ném elõ ze te sen mon da ni, hogy a szán dék min den képp
di csé re tes, hogy az eu ró pai uni ós el vá rá sok nak meg kell
fe lel ni, aho gyan az új prob lé mák ra pró bá lunk tör vé nyi
sza bá lyo zás sal re a gál ni, de ez a sa lá ta tör vény-jel leg bo -
nyo lult mû faj, és ne héz rá igen nel sza vaz ni ak kor, ami -
kor van ben ne né hány olyan elem, amel  lyel nem tu dunk
egyet ér te ni. Mi ezért tar tóz kod ni fo gunk, mert, bár –
még egy szer mon dom – na gyon po zi tív a szán dék, de
szá mos olyan mó do sí tó ja vas la tot fo gunk be nyúj ta ni,
amely in do kol ja, hogy er rõl most nem tu dunk igen nel
sza vaz ni.

Aho gyan a fõ osz tály ve ze tõ úr em lí tet te, hat kü lön bö -
zõ, tény leg me zõ gaz da sá gi té má jú tör vényt kap csol nak itt
ös  sze, eb bõl ket tõ tech ni kai jel le gû. Itt én is csat la koz nék
az el nök úr hoz ab ban, hogy amen  nyi ben ezek eu ró pai
uni ós el vá rá sok, és tud ván, hogy 2004. má jus 1-jén csat -
la koz tunk az Eu ró pai Uni ó hoz, most 2007 ja nu ár ja van,
ezek olyan tör vé nyek-e, ame lyek 2004 má ju sa elõtt szü -
let tek? Ha ezek ilyen tör vé nyek, ak kor mi ért nem re a gál -
tunk er re ko ráb ban, mi ért kel lett meg vár ni ezt az
infringementet. Vagy ez még nem in dult el, így hív juk
ezt? (Dr. Pász tor Ta más: Infringement-eljárás. El in dult.)
Ak kor er re sze ret nék majd egy vá laszt kap ni.

Két olyan tör vényt emel nék ki, amely nek leg in kább
kö ze van a kör nye zet vé de lem hez, aho gyan ön is em lí tet -
te. Ta lán ez a ket tõ az er dõ tör vény, il let ve a par lag fû mi -
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att a nö vény vé del mi tör vény. Az er dõ tör vény kap csán
azt mond ta, hogy rész ben a fa lo pá sok, rész ben pe dig
egy új in téz mény, az ener ge ti kai cé lú fa ter me lés mi att
vált szük sé ges sé, hogy ezt kü lön sza bá lyoz zuk. Az min -
den kép pen di csé re tes, hogy ez tör vé nyi szin ten is be ke -
rül a sza bá lyo zás ba. Tud juk jól, hogy a meg úju ló ener gi -
ák mi att re mél he tõ leg el fog nak in dul ni a bio mas  sza-erõ -
mû vek szá má ra szük sé ges ag rár ener ge ti kai prog ra mok,
és sze rin tem rend kí vül fon tos do log, hogy ezt tör vé nyi
szin ten sza bá lyoz zuk. A mó do sí tást meg mu tat tuk né hány
er dész nek, mi vel mi nem ért he tünk min den hez, és volt
né hány olyan ész re vé tel ük, ame lye ket majd mó do sí tó in -
dít vány for má já ban be fo gunk nyúj ta ni, hogy se gít sük
önö ket is ab ban, hogy mi nél tö ké le te sebb le gyen a tör -
vény. Eze ket nem rész le te zem, mert majd ezek re úgy is
ké sõbb sor ke rül. 

A par lag fû kap csán sze ret ném meg kér dez ni, hogy úgy
ér zem, ha már hoz zá nyúl tunk eh hez a tör vény rész hez,
nem lett vol na-e cél sze rû már most fog lal koz ni az zal a
je len ség gel, hogy en nek az egész par lag fû-fer tõ zés nek,
il let ve -újrafertõzésnek a  fon to s góc pont jai, bá zi sai ezek
az úgy ne ve zett ár kok, olyan utak, ame lyek kel va ló já ban
sen ki nem tö rõ dik, olyan ön kor mány za ti te rü le tek, el ha -
gyott te lep he lyek, gyár te le pek, ame lyek rõl itt nincs em -
lí tés. Te hát fog lal ko zunk va la mi vel, de nem be szé lünk
ezek rõl. Azt sze ret ném meg kér dez ni, hogy ez szán dé -
kolt-e, vagy van-e le he tõ ség ar ra, hogy er rõl is – már -
mint a köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei kap csán – mond -
jon va la mit a tör vény. 

A va dá szat kap csán be hoz nék egy új szem pon tot, nem
azo kat, ame lyek ed dig el hang zot tak. Ha jól ér tet tem a tör -
vényt, ami kor itt fel so rol ják a til tott va dá sza ti mód sze re ket,
ak kor gya kor la ti lag azt mond ja ki a tör vény, hogy dú vad -
ra ezek kel a mód sze rek kel nem le het va dász ni, és ilyen
dú vad nak mi nõ sül pél dá ul a ró ka is. Mi lyen mó don le het
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ak kor majd a ró ká ra va dász ni, az elég sé ges lesz-e ar ra,
hogy a ró kák ál tal oko zott me zõ gaz da sá gi károk meg té rül -
je nek, vagy ne ke let kez ze nek? Er re sze ret nék va la mi lyen
re ak ci ót kap ni önök tõl.

Kö szö nöm szé pen a fi gyel met.
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A NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAM 2003–2004-BEN

2007. feb ru ár 20.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm szé pen a szót.
Hall gat va a tár ca kép vi se lõ jé nek a be szá mo ló ját, min den -
kép pen sze ret ném ki emel ni, hogy na gyon jó, hogy van
Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ra munk. Én egy vi szony -
lag új fiú va gyok itt a par la ment ben, 2004 óta va gyok kép -
vi se lõ és le het, hogy ez egy szo kás, hogy 2003–2004-es
vég re haj tá si je len tést 2007-ben fo ga dunk el, de én nem ér -
tem, hogy ez mi ért van így. És ki szá mol tam, hogy ha ez a
prog ram 2008-ig fut, és ezt a lo gi kát kö vet jük, hogy két -
éves vég re haj tá so kat fo gunk utó lag min dig meg hall gat va,
el fo gad ni, az azt je len ti, hogy a 2008-as prog ra mot, ha jól
szá mo lok, 2009-2010-ben fog juk tár gyal ni. (El nök: Be kell
ke rül nünk!) Igen, be kell ke rül nünk, hogy új ra tár gyal has -
suk. Nem ér tem a lo gi kát. Le het, hogy van, csak nem de -
rül ki szá mom ra, hogy ha egy 2003-tól 2008-ig ter je dõ pro-
g ram ról be szé lünk és szem mel lát ha tó az is, hogy a sok
ered mény el le né re va la hol be kell val la nunk, hogy 2003-
ban meg 2004-ben egy cso mó min dent nem tud tunk meg -
csi nál ni. Azt sze ret ném meg kér dez ni, hogy önök meg van -
nak-e ar ról gyõ zõd ve, hogy 2008-ig vég re le het-e haj ta ni
ezt a prog ra mot? Mert mi vé gez tünk egy szá mí tást ar ról,
hogy in for má ci ó ink sze rint ez a prog ram, ami kor meg hir -
det ték, ta lán 2100 mil li ár dos be csült költ sé ge volt, ez az óta
4200 mil li árd ra vál to zott, ha jól tu dom, és ha ös  sze ad juk
akár a tár ca költ ség ve tés ében lé võ pén ze ket, meg ve gyük
ide jó in du la tú an az eu ró pai uni ós pén ze ket, ki jön-e az a
pénz, ami szük sé ges ah hoz, hogy ezt a kör nye zet vé del mi
prog ra mot egy ál ta lán meg le hes sen csi nál ni. És hát lát szik,
ahogy, és er re in tel li gen sen pró bált utal ni kép vi se lõ tár sam
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is a be szá mo ló ból, hogy azért itt a si ke rek bõl, ha jól szá -
mo lom, há rom van ki emel ve, a ku dar cok ból önk ri ti ku san,
de 12. A há rom olyan jel le gû, ame lyek az EU-csatlakozá-
sukkal kap cso la to sak. Te hát jog har mo ni zá ció, de re gu lá ció
és az iga zán lé nye ges dol gok sze rin tem a ku dar cok nál
van nak fel tün tet ve. Nem aka rom azt ál lí ta ni, hogy az ott
fel so rolt té te lek, le gyen az az ivó víz mi nõ ség-ja ví tó prog -
ram, ami ki fe je zet ten kri ti kus, hi szen nem rég kel lett az Eu -
ró pai Bi zott ság tól ha la dé kot kér nünk, er rõl kér nék szé pen
egy tá jé koz ta tást, hogy itt hogy ál lunk, mert itt volt egy
2006-os kö te le zett sé günk, ami 2,5 mil li árd és ma ga a pro-
g ram, ha jól tu dom, 250 mil li árd. Hogy fog juk tud ni ezt
2009-ig meg csi nál ni? 

A Vá sár he lyi-terv egy ál lat or vo si ló. Min dig szó ba hoz -
zuk. 2002-ben még a Medgyessy-kormány mond ta, hogy
2004-re meg csi nál ják, majd a mi nisz ter úr 2006-ban egy
Csong rád me gyei lá to ga tá sán va la hogy úgy fo gal ma zott,
hogy er re kell még jó pár év, le het, hogy 20–30 év is, hogy
ha jól em lék szem. 

A KE HI- és az ÁSZ-jelentés is olyan dol go kat írt, amik
nem ró zsá sak, gya kor la ti lag expressis verbis ki je len tet ték
azt, hogy sem a szer ve ze ti, sem a pénz ügyi fel té te le nincs
meg an nak, hogy en nek a fel adat nak ele get le hes sen ten -
ni. Em lí tet te a be szá mo ló já nak a vé gén, hogy a ter mé szet -
vé de lem ben egy új stra té gia kezd ki ala kul ni, amit ha egy
ki csit le egy sze rû sí tünk, az az, hogy nem az em be rek elõl
kell vé de ni a ter mé sze tet, ha nem azért le he tõ vé kell ten ni
azt, pél dá ul a nem ze ti par kok ré vén, hogy va la men  nyi re
ezek meg nyíl ja nak a kö zön ség elõtt akár rek re á ci ós, akár
ne ve lé si cél ra. De ha meg néz zük azt, hogy a vé dett ter mé -
sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek a hely re ál lí tá sá ról van
egy tör vé nyi ren del ke zés, és a száz ezer hek tár – ha nem
jól mon dom az ada to kat, ak kor majd ja vít sa nak ki – te rü -
let szük sé ges nek mu tat ko zó ál la mi tu laj don ba vé te le még
2007-re sem va ló sul hat meg, mert nincs meg az az in for -
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má ci ónk sze rint 15 mil li árd fo rint nyi pénz, ami er re szük -
sé ges len ne. 

Te hát nem ér tem, hogy mi ért kell ezt két év re fel szab -
dal ni, én elég két sé ges nek lá tom, hogy ez az egyéb ként
po zi tív prog ram egy ál ta lán meg va ló sít ha tó-e. Ér tem a tak -
ti ká ját a mi nisz té ri um nak, hogy meg vár tuk a EU-csat-
lakozást és pró bá lunk EU-s pén ze ket be tol ni a rend szer be
azért, hogy ne nem ze ti for rá sok ból kell jen min dent meg -
csi nál ni, de nem tu dom, hogy ez meg csi nál ha tó-e. És õsz-
in tén, nem gán csos kod ni aka rok, de ben nem az is fel me -
rült, hogy nem kel le ne-e egy új prog ra mot csi nál ni. Ele ve
egy ki csit fur csa az is, hogy úgy volt, hogy nem lesz bi zott -
sá gi ülé sünk, majd hir te len ki de rül, hogy ezt a prog ra mot
tár gyal juk. Ez 82 ol dal, azért ezt el kel lett ol vas ni, er re fel
kel lett ké szül ni, és mi nem fog lal ko zunk ez zel az üggyel
ér te lem sze rû en an  nyit, mint önök, te hát egy ki csit olyan
he ve nyé szett nek lá tom, meg ta lán egy ki csit ko moly ta lan -
nak is, ahogy ezt meg tár gyal juk. Én azt ér zem, hogy ezt
2008-ig nem le het meg csi nál ni, és ne kö ves sük azt a gya -
kor la tot, hogy min dig azt mond juk, hogy jó, hát a jó szán -
dék meg volt ben nünk, de a prog ra mot nem tud tuk vég hez
vin ni, majd meg csi nál juk ké sõbb. Ak kor in kább vál lal junk
ke ve seb bet. Ezt vall juk be ma gunk nak, és köny vel jünk el
si ker nek olyan dol go kat, amik egyéb ként si ke re sek. Hi -
szen az ele jén fel tu dott so rol ni leg alább öt olyan dol got,
amik ered mé nyek. A hul la dék gaz dál ko dá si rend szer tõl a
derogációkon át na gyon sok min dent, nem aka rom eze ket
fel so rol ni. Kö szö nöm szé pen.
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A VI LÁG ÖRÖK SÉG EGYEZ MÉNY
2002–2006 KÖ ZÖT TI HA ZAI 

VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL

2007. feb ru ár 27.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Ez egy ki vá ló je len tés, kö -
szön jük szé pen a jó mun ká ju kat, sem mi oka an nak, hogy
az el len zék ezt ne tá mo gas sa.

Sze ret nék né hány kér dést fel ten ni és né hány job bí tó
szán dé kú ja vas la tot vagy ész re vé telt is ten ni, ha meg en ge dik.

Egy ki csit sze ren csés hely zet ben va gyok, mert Nóg rád
me gyé nek ab ban a vá lasz tó kör ze té ben va gyok kép vi se lõ,
ahol Hol ló kõ és Ipolytarnóc is van. Te hát ne kem van egy
már mos ta ni vi lág örök ség ré szét ké pe zõ te le pü lé sem, Hol -
ló kõ, és bí zom ben ne, hogy va la mi kor Ipolytarnóc is eset -
leg a vi lág örök ség ré sze le het. Az egyik kér dé sem pont ar -
ra vo nat ko zik, hogy úgy tu dom, már tet tünk kí sér le tet ar -
ra, hogy Ipolytarnócot fel ve gyék, ezt a pa lóc Pompei-nek
ne ve zett õs le le tet a vi lág örök ség ré szei kö zé, és sze ret nék
tá jé koz ta tást kér ni ön tõl, hogy ho gyan lát ja ezt a kér dést,
mi tör tént ed dig.

Mi vel Hol ló kõt egy ki csit job ban is me rem, tu dom jól,
hogy an nak, hogy va la ki, va la mely te le pü lés vagy va la mi -
lyen ter mé sze ti egy ség a vi lág örök ség ré sze, nem fel tét le -
nül van nak en nek olyan nagy elõ nyei, mert köz vet le nül
pénz zel ez nem jár in for má ci ó im sze rint, amit a pol gár -
mes ter tõl kap tam. Van szá mos elõ nye, hi szen ha va la mely
te le pü lés a vi lág örök ség ré szé vé vá lik, fel ke rül egy tér kép -
re és be ke rül egy olyan mar ke ting rend szer be, egy olyan
tu risz ti kai kí ná la ti rend szer be, amely köz ve tet ten per sze
hoz elõ nyö ket, de az én in for má ci ó im sze rint köz vet len
mó don nem. Az egyik ja vas la tom vagy kér dé sem az len ne,
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hogy nem gon dol kod tunk-e már el azon, hogy eset leg le -
gyen egy faj ta vi lág örök sé gi alap – nem tu dok jobb szót rá
–, amely egy olyan pénz ügyi alap len ne mond juk a tár ca
költ ség ve tés ében, amely se gí te né a vi lág örök ség re pá lyá zó
te le pü lé se ket, nem ze ti par ko kat a pá lyá zat el ké szí té sé ben.
Te hát nem egy olyan alap ról be szé lek, amely inf rast ruk tu -
rá lis be ru há zá so kat szol gál, ha nem amely ki fe je zet ten a
pá lyá za tot se gí ti, il let ve ha már egy te le pü lés, egy ter mé -
sze ti egy ség a vi lág örök ség ré sze, ak kor se gít sé get nyújt
ne ki va la mi lyen mar ke ting mun ká ban.

Te hát ez len ne az egyik ja vas la tom, kér dé sem, hogy
van-e en nek lét jo go sult sá ga.

A má sik kér dé sem a ma gyar or szá gi vi lág örök sé gi
ügyek kel kap cso la tos jog sza bá lyi hát tér re vo nat ko zik. Tu -
dom jól, hogy To kaj kör nyé kén – ta lán 28 te le pü lés van
ott, ha jól em lék szem, ab ban a vi lág örök sé gi ter mé sze ti
egy ség ben –, azt sze ret ném meg kér dez ni, hogy azt sza bá -
lyoz za-e ma a ma gyar tör vény ho zás, hogy ha mond juk va -
la ki va la mi lyen be ru há zást akar eze ken a vi lág örök ség nek
nyil vá ní tott te rü le te ken el vé gez ni, ak kor ar ra spe ci á lis sza -
bá lyok vo nat koz nak-e, vagy ugyan azt a ha tó sá gi utat jár ja
vé gig min den ki, mint más, egyéb ként a vi lág örök ség ré -
szét nem ké pe zõ te rü le te ken. In for má ci óm van ar ról, hogy
pél dá ul ezen a te rü le ten egy csúcs erõ mû vet ké szül nek
épí te ni, ami vel kap cso lat ban per sze, vagy nem tu dom,
igaz-e egy ál ta lán a hír, de azt sze ret ném meg kér dez ni,
hogy vo nat koz nak-e er re spe ci á lis sza bá lyok? Ha nem, ak -
kor nem kel le ne-e eset leg spe ci á lis sza bá lyo kat al kot ni ki -
fe je zet ten er re a prob lé má ra?

Azt hi szem, hogy en  nyi elég is ta lán, és még egy szer na -
gyon kö szön jük ezt a tar tal mas je len tést.
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A SZENT GOTT HÁRD KÖ ZE LÉ BE
TER VE ZETT OSZT RÁK 

SZE MÉT ÉGE TÕ ÜGYÉ BEN

Elnöki bevezetõ
2007. már ci us 7.

Most te hát rá té rünk a 2. na pi ren di pon tunk tár gya lá sá ra.
Tisz te let tel kö szön töm még egy szer a pol gár mes ter urat
Szent gott hárd ról, va la mint mun ka tár sa it; Haraszthy Lász lót
és kol lé gá ját a kör nye zet vé del mi tár ca kép vi se le té ben;
kép vi se lõ tár sa i mat, mert lá tom, hogy kép vi se lõ tár sa im is itt
van nak; va la mint meg je lent ven dé ge in ket.

Az élet va la hogy úgy hoz ta, hogy vé let le nül én el nö kö -
löm ezt a na pi ren di pon tot, és én is kez de mé nyez tem,
ami nek én kü lön örü lök, hogy így ala kult az élet. Azért ja -
va sol tam, hogy a bi zott sá gunk fog lal koz zon már a mai na -
pon a Szentgotthárd-Heiligenkreuz ipa ri park ban ter ve zett
sze mét ége tõ mû ügyé vel, mert a saj tó ból szer zett in for má -
ci ók alap ján úgy gon do lom, hogy en nek a bi zott ság nak
ezt az ügyet tár gyal nia kell, ez nem egy he lyi ügy csak -
, ez sze rin tem sok kal több an nál. En nek a na pi ren di pont -
nak a mû fa ja egy tá jé koz ta tás. A tá jé koz ta tás pe dig azt je -
len ti, hogy elõ ször meg adom majd a szót a tár ca kép vi se -
lõ i nek, utá na pe dig meg ké rem pol gár mes ter urat, hogy
tart sa majd meg a hoz zá szó lá sát. Ha le het, le gyünk kel lõ
ön mér sék let tel egy más iránt, és ne te gyünk túl hos  szú ész -
re vé te le ket, il let ve meg jegy zé se ket. A bi zott sá got a jó
szán dék ve zér li, te hát nem a kö töz kö dés, ezt elõ ze te sen
sze ret ném le szö gez ni. 

A tör té ne tet ta lán min den ki is me ri: Auszt ria te rü le tén,
de köz vet le nül Szent gott hárd szom széd sá gá ban ké szül a
bur gen lan di föld gáz el lá tó rész vény tár sa ság, a BEGAS Ak -
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tiengesellschaft ar ra, hogy egy meg le he tõ sen nagy ka pa ci -
tá sú sze mét ége tõ mû vet épít sen. Az én in for má ci ó im sze -
rint ez egy 80 me ga wat tos tel je sít mé nyû sze mét ége tõ mû
len ne, amely éven te 200 ezer ton nát ké szül hasz no sí ta ni,
el éget ni. Csak hogy vi szo nyí ta ni tud junk: a rá kos pa lo tai
sze mét ége tõ mû en nek a dup lá já val ren del ke zik, ami egy
nagy sze mét ége tõ mû nek mi nõ sül. Ha ez a sze mét ége tõ
mû a ter vek sze rint meg épül – ha jól tu dom, 2010 az át -
adás dá tu ma –, hi á ba van ez oszt rák te rü le ten, a sze mét -
ége tõ mû bõl ki jö võ szen  nye zõ anya gok, an nak a füst je az
ural ko dó szél irány ok mi att Ma gyar or szá got érin tik, és rá -
adá sul egy olyan he lyen lé te sül ne ez a sze mét ége tõ mû,
amely há rom nem ze ti park nak is a kö ze lé ben van. Itt te -
hát fenn áll a kör nye zet érin tett sé ge, ezért gon dol tam, hogy
ez a bi zott ság fog lal koz zon ez zel az üg  gyel. 

Be ve ze tõ ként en  nyit sze ret tem vol na mon da ni. Most
pe dig meg ké rem Haraszthy Lász lót, os  sza meg ve lünk azo -
kat az in for má ci ó kat, ame lyek a ren del ke zé sé re áll nak és
meg oszt ha tó ak.

Beszéd
2007. már ci us 7.

EL NÖK: Mi e lõtt meg ad nám a szót a kép vi se lõ tár sa im nak,
sze ret ném el mon da ni a sa ját vé le mé nye met az ügy rõl. 

A hoz zá szó lá sok ból elég egy ér tel mû en ki de rült, hogy
ez egy pár tok fe let ti ügy, ez nem a Fi desz, nem az MSZP
ügye, sõt, ha jól tu dom, ott hely ben tel jes ös  sze fo gás van,
és úgy gon do lom, hogy itt a bi zott sá gon be lül is meg lesz -
nek a fel tét elei an nak, hogy ezt ne párt po li ti kai ügy ként
ke zel jük. Az is fon tos do log, hogy ez a par la men ti bi zott -
ság tisz tá ban le gyen az zal, hogy mit tud me gen ni és mit
nem. Hi szen mi egy par la men ti kép vi se lõk bõl ál ló bi zott -
ság va gyunk, van nak bi zo nyos dol gok, ame lye ket mi tu -
dunk meg ten ni, van nak bi zo nyos dol gok, ame lye ket a mi -
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nisz té ri um tud meg ten ni, van nak dol gok, ame lye ket a ci -
vi lek tud nak meg ten ni. Azt gon do lom, ne künk kö te les sé -
günk, hogy amit mi meg te he tünk, azt te gyük is meg. 

Ami kor ezen gon dol kod tam, ne kem két olyan esz köz
ju tott az eszem be, ame lyet most sze ret nék el mon da ni, és
egy faj ta kép pen je lez ni azt is, hogy mi ho gyan tud nánk
konst ruk tív mó don hoz zá já rul ni a szán dé kok meg va ló sí tá -
sá hoz. Kör be ad tam itt egy olyan ha tá ro za ti ja vas la tot,
amely csak ter ve zet. Nem is ter jesz tem most be, mert az
MSZP-nek is sze ret ném meg ad ni a le he tõ sé get ar ra, hogy
ezt ta nul má nyoz za. 

En nek a ter ve zet nek iga zá ból az a lé nye ge, hogy egy
ötpárti ha tá ro za ti ja vas lat men ne be – a for mát még nem
dön töt tünk el, hogy mi lyen mó don, bi zott sá gi ként vagy
akár nem bi zott sá gi ként – a par la ment elé, amely ben a par -
la men ti pár tok szó lí ta nák fel a kör nye zet vé del mi tár cát mint
ha tás kör rel, il le té kes ség gel ren del ke zõ tár cát, hogy te gyen
meg min dent az espooi egyez mény tu da tá ban azért, hogy a
ter ve zett hely szí nen ez a sze mét ége tõ mû ne épül jön fel. Ha
jól ér tem ugyan is, ne künk eb be az irány ba kell men nünk.
Tár gya lá si po zí ci ó kat kell majd ki ala kí ta ni. A po li ti ka az erõ
vi lá ga, de ha õszin ték aka runk len ni, az erõ nem ve lünk van
egy elõ re eb ben az eset ben, ha nem ve lük, hi szen ez egy
oszt rák te rü le ten lé te sí ten dõ, oszt rák fenn ha tó ság alatt lé võ
te rü le ten lé te sí ten dõ erõ mû. Te hát nem olyan egy sze rû a
po li ti kai hely zet, de küz de ni kell. Azt gon do lom, en nek a
küz de lem nek ez is az egyik szín te re le het, hogy egy ilyen
ha tá ro za ti ja vas la tot el fo ga dunk, ta nul má nyoz zuk, és a kö -
vet ke zõ hé ten be hoz zuk új ra bi zott sá gi ülés re.

A má sik öt le tem az volt, tud ván azt, hogy ez az ügy
érin ti Szlo vé ni át is, hogy mit szól na a bi zott ság ah hoz,
ha kez de mé nyez nénk egy olyan együt tes par la men ti
kör nye zet vé del mi bi zott sá gi ülést, ame lyen az oszt rák, a
szlo vén és a ma gyar il le té kes par la men ti bi zott ság kép -
vi se lõi ven né nek részt – ja va sol nám, hogy ez le gyen
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Szent gott hár don –, ahol ha son ló pre zen tá ci ó ra ke rül het -
ne sor. Az in for má ció ugyan is mo no pó li um, és mi nél
több em ber rel oszt juk meg az in for má ci ót, az an nál ha -
té ko nyabb le het. Én nem fel té te le zek ele ve rossz szán -
dé kot az oszt rák fél irá nyá ból, sze ret ném meg ad ni a le -
he tõ sé get a komp ro mis  szu mok ra, mert a vég ered mény
re mél he tõ leg az lesz, hogy va la mi lyen komp ro mis  szu -
mot köt ni tu dunk. 

A bi zal mi tõ ke el fo gyott a Lapincs meg a Rá ba szen  nye -
zé se mi att, azt hi szem, ezt az oszt rá kok is tud ják. Ta lán
nem vall ják be, de a nyi lat ko za ta ik ból ki de rül, hogy eb ben
bi zo nyos szem pont ból õk is lu da sak. De hát ha van egy
olyan rés, amely le he tõ vé te szi azt, hogy va la mi lyen
komp ro mis  szu mos meg ol dás szü les sen.

Az egész ügy ben a ci vi lek kulcs sze re pet ját sza nak, és a
saj tó ból az de rül ki, hogy ezt a mun kát jól is vég zik. Eh -
hez ne künk meg kell ad nunk min den se gít sé get, de az õ
sze re pük fur csa mó don ilyen eset ben, ha son ló ese tek ben
na gyobb sok szor, mint a kor mány sze re pe vagy akár a
par la ment sze re pe. 

Én te hát va la hol itt lá tom a bi zott sá gunk moz gás te rét.
Azt gon do lom, eze ket mi meg vi tat juk és meg is tes  szük, ez
raj tam ter mé sze te sen nem fog múl ni. Az tán majd meg lát -
juk, hogy mit le het el ér ni. 

Az én in for má ci ó im sze rint nem vé let le nül ke rült ez a
ter ve zett sze mét ége tõ mû er re a hely szín re, ugyan is itt az
ipa ri park ban van egy olyan cel lu lo id üzem, amely nek az a
ne ve, hogy Lenzing Fibers GmbH. Ez egy olyan cel lu lo id -
üzem, amely nek rend kí vül nagy men  nyi sé gû hõ re van
szük sé ge, és ez a hul la dék ége tõ mû nem csak hul la dé kot
éget el, ha nem ahogy az új tech no ló gi ák le he tõ vé te szik,
hõ ener gi át is ter mel, és a ke let ke zõ hõ ener gi át kí ván ják a
cel lu lo id gyár szük ség le te i nek ki elé gí té sé re for dí ta ni. Ez te -
hát a gaz da sá gi ér dek, amely va ló szí nû leg itt meg je len het.
Ezt azért mon dom el, mert nem tu dom, hogy az in for má -

87NAGY ANDOR: SZOLGÁLATRA JELENTKEZEM



ció ren del ke zés re áll-e, de az én tu do má som sze rint ez le -
het en nek az egyik oka. S ha komp ro mis  szu mot aka runk
köt ni, ak kor va la mi olyan aján la tot kell ten nünk, hogy ez
azért ben ne le gyen a fe jünk ben, hogy ez egy elég erõs
gaz da sá gi ér dek, de nem fel tét le nül kell köz vet le nül a
hely szí nen lé võ és hõt is ter me lõ hul la dék ége tõ mû bõl
biz to sí ta ni az ener gi át. Le het, hogy ki csit tá vo labb meg épí -
tett és a cel lu lo id gyár ral ve ze té kek kel ös  sze kö tött hul la -
dék ége tõ mû ugyan úgy meg old ja ezt a prob lé mát.
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SZEMÉTÉGETÕ 
VAGY ÖKOTURIZMUS

2007. már ci us 26.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Ked ves Ven dé gek! A mai na pon
már har ma dik al ka lom mal tár gyal juk ezt az ügyet. Né hány
szó ban hadd fog lal jam ös  sze, hogy ed dig mi tör tént.

Én úgy lá tom, va ló já ban nincs vi ta köz tünk ab ban, hogy
ezt az ügyet nem sze ret jük. Ba rát ság ta lan lé pés nek tart juk
azt, hogy köz vet le nül a ma gyar ha tár mel lett eb ben az ipa -
ri park ban ké szül Auszt ria fel épí te ni egy sze mét ége tõ mû -
vet. Nem vi tat juk, hogy eh hez jo ga van, hi szen ez egy
nem ze ti ha tás kör be tar to zó ügy, még is a hely szín mi att ezt
a lé pést ki fe je zet ten ba rát ság ta lan nak tart juk, kü lö nös te -
kin tet tel ar ra, hogy a Rá ba is meg a Lapincs is szen  nye zett.
Mind a két eset ben kü lön bö zõ ígé re tek hang zot tak el,
hogy ezt meg vál toz tat ják, de a mai na pig a ren del ke zés re
ál ló in for má ci ók alap ján ugyan úgy jön az en ge dé lye zett nél
jó val na gyobb men  nyi sé gû só a Lapincson és ugyan úgy
hab zik a Rá ba, mint ahogy ko ráb ban hab zott. 

Azért ke rült a bi zott ság elé a ter ve zett sze mét ége tõ mû
ügye, mert nem sze ret nénk ez zel is ha son ló an jár ni, mint
aho gyan a Rá bá val meg a Lapinccsal jár tunk. A vi ta azon volt
köz tünk, hogy va jon az or szág gyû lé si ha tá ro zat-e a meg fe le -
lõ jo gi for ma. Kép vi se lõ tár sa im egy jó ré sze az zal ér velt,
hogy nem, egy bi zott sá gi ál lás fog la lás bõ ven elég sé ges.

Azért kér tem szót, mert még egy szer azt sze ret ném
mon da ni – túl azon, hogy ér té ke lem a kon szen zus ra tö rek -
võ szán dé kot –, hogy egy bi zott sá gi ál lás fog la lás a je len
hely zet ben az én po li ti kai ér zé kem alap ján ke vés nek bi zo -
nyul. En gem az a szán dék ve zé relt, ami kor az el nök úr ral
együtt egy or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot ter jesz tet tünk
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be, hogy ad junk egy olyan man dá tu mot a ma gyar kor -
mány nak, ami mö gött egy erõs po li ti kai szán dék fe je zõ dik
ki, hi szen az espooi egyez mény nem ad ja meg a ma gyar
kor mány nak azt a le he tõ sé get, hogy egy ilyen ügyet meg
tud jon vé tóz ni. De ha a par la ment azt mond ja ki expressis
verbis, hogy te gyen meg min dent an nak ér de ké ben, hogy
ez a ter ve zett he lyen ne épül jön meg, ak kor le het, hogy az
bõ ví ti a ma gyar kor mány tár gya lá si moz gás te rét és egy ki -
csit egy sze rû sí ti a dol gát. Úgy hogy én to vább ra is azt ja -
vas lom, hogy or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot fo gal maz -
zunk meg. 

Vé gig ol vas va en nek szö ve gét azon ban sze ret nék egyet -
len mon dat szö ve ges mó do sí tást kez de mé nyez ni, mert az
az egy mon dat nincs ben ne a ha tá ro za ti ja vas lat ban, hogy
a ma gyar kor mány te gyen meg min dent a sze mét ége tõ
mû nek a ter ve zett he lyen tör té nõ meg épí té se meg aka dá -
lyo zá sá ért. Ezért a kö vet ke zõt ja vas lom. A (2) c) be kez dés
utol só mon da tát ve gyük ki. Ez úgy hang zik, hogy az
egyez mény sze rint a kör nye ze ti ha tás ta nul mány el ké szül -
tét kö ve tõ en a ma gyar fél ré szé re azt vé le mé nye zés re
küld jék meg. Az espooi egyez mény ezt tar tal maz za, te hát
egyéb ként is meg kell kül de ni. Ez egy ta u to ló gia, nem kell
még egy szer le ír ni. Ehe lyett én a kö vet ke zõ mon da tot ja -
va sol nám egy ves  szõ vel kezd ve: „…és te gyen meg min -
dent, hogy a sze mét ége tõ mû ne a ter ve zett he lyen épül -
jön meg”.

Kö szö nöm a fi gyel met.
EL NÖK: Az oszt rák kor mány te gyen meg min dent?
DR. NAGY AN DOR (KDNP): A ma gyar kor mány. A

mon dat úgy kez dõ dik, hogy: „A ma gyar kor mány kez de -
mé nyez zen tár gya lá so kat az Oszt rák Köz tár sa ság kor má -
nyá val ar ra vo nat ko zó an, hogy… – itt jön a kö vet ke zõ
mon dat –, és te gyen meg min dent, hogy a sze mét ége tõ mû
ne a ter ve zett he lyen épül jön meg”.
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HANG ZA TOS KOR MÁNY ZA TI
PROG RA MOK RÓL, EGY ME NET BEN

2007. áp ri lis 17.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Be le vá gunk. Tisz telt Mi nisz -
ter Urak és Ál lam tit kár Urak! Kö szö nöm szé pen a bi zott ság
ne vé ben ezt a meg le he tõ sen ki me rí tõ tá jé koz ta tót, de
önök nem tud hat ják vagy nem tu dom, tud ják-e, hogy azért
fog lal ko zunk ezek kel a kér dé sek kel, mert há rom hét tel ez -
elõtt fel me rült va la me lyik bi zott sá gi ülé sen, hogy nem
kap tunk még tá jé koz ta tót ar ról, hogy ezek az ügyek ho -
gyan áll nak. Lát szik eb bõl a ki me rí tõ tá jé koz ta tás ból is,
hogy er re már ré gen szük ség volt.

Nem volt kön  nyû el iga zod ni azon, amit mond tak. Egy
ki csit úgy érez tem ma gam, mint teg nap, ami kor hall gat tam
a té vé hír adó ban Zoran Kunticsot, aki most a Fe renc vá ros -
nak lett az edzõ je, akit elég ne héz meg ér te ni. Nem tu dom,
men  nyi en tud ják, hogy egy idõ ben poénkodtak is ve le ab -
ban, hogy egy ilyen Kuntics-magyar szó tárt kel le ne ír ni,
mert ugyan pró bál ko zik a ma gyar nyelv vel, de tíz év óta
vagy mi ó ta itt él, nem si ke rült ne ki ren de sen meg ta nul ni.

Nem önö ket aka rom mi nõ sí te ni, de lát szik, hogy mi lyen
ne héz hely zet ben van min den ki. A szak mai anya gok egy
jó rész ét már én úgy kap tam meg, hogy volt az ele jén egy
sor mu ta tó, hogy a rö vi dí té sek mit je len te nek, és lá tom
önö kön is, ma ga mon is ész re vet tem, hogy egy olyan nyel -
vi vi lág ba me gyünk be a rö vi dí té sek kel az MVA-tól kezd -
ve a ROP-okon át az EMVA-ig – nem aka rom itt eze ket fel -
ele ve ní te ni. El tu dom kép zel ni azo kat a roadshow-kat,
ame lye ket tar ta nak, ahol meg je le nik, mond juk egy olyan
gaz da, aki a te he né szet tel fog lal ko zik és pró bál kagy lóz ni
és meg ér te ni, hogy ak kor mi rõl is van szó? Ne kem ne héz
volt sok szor el iga zod ni akár az in téz mény rend sze ren is. 
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Pró bál tam ezt a táb lá za tot, amit ké szí tet tek, meg ér te ni.
Bí zom ben ne, hogy önök ezt át lát ják, mert mi ért ne bíz zon
meg az em ber a ve ze tõ ik ben, de ne kem úgy tû nik, hogy
ta lán, majd ahogy az idõ te lik, le het fi no mí ta ni eze ken a
rend sze re ken, a pár hu za mos sá go kon, meg a ha tás kö rö -
kön. Mert szá mom ra – így az el hang zott tá jé koz ta tás után,
meg a ki osz tott anya gok után – egy ki csit az a be nyo má -
som, hogy van nak pár hu za mos sá gok, nem vi lá gos, hogy
ki nek mi a dol ga. Ez lát szik azon is, hogy pél dá ul itt van
a kör nye zet vé del mi mi nisz ter is, ha jól tu dom, ak kor a
KEOP-on be lül a meg úju ló ener gi á val kap cso la tos prog ra -
mot pél dá ul nem a tár ca dol goz ta ki, ha nem a Fej lesz té si
Ügy nök ség, mi köz ben ma ga az ügy ott van a tár cá nál, te -
hát a kor mány za ti ko or di ná ci ó ban biz tos, hogy le het még
sok min dent ja ví ta ni. 

És az is lát szik, ahogy a mi nisz ter úr, Persányi mi nisz ter
úr kezd te, hogy azért men  nyi re je len tõs dol gok ról van szó.
Va la me lyik cik ké ben vagy in ter jú já ban fo gal ma zott ön
úgy, hogy a hét bõ esz ten dõ kö szönt Ma gyar or szág ra. Az
biz tos, hogy így is van, mert en  nyi pénzt ez az or szág
nem hogy az el múlt évek ben, ha nem az el múlt év szá zad -
ok ban sem lá tott; kí vül rõl ren ge teg pénz jön eb be az or -
szág ba, és ta lán mind a hár man hang sú lyoz ták azt, hogy
ez nem csak egy le he tõ ség, ha nem egy fe le lõs ség is - nem
mind egy, hogy azt az úgy mond ren ge teg pénzt ho gyan
költ jük el. Bí zunk ab ban, hogy si ke rül már mond juk 2007-
ben le hív ni azo kat a pén ze ket, ame lyek Ma gyar or szág ren -
del ke zé sé re áll nak. 

En ged jék meg, hogy na gyon rö vi den ki tér jek ar ra, és itt
kér de zem is, hogy jók-e az in for má ci ó im, ami rõl önök
csak érin tõ le ge sen be szél tek. Az én tu do má som sze rint
most zaj lik ép pen az Eu ró pai Bi zott ság és a Fej lesz té si
Ügy nök ség kö zött az az egyez te tés, ame lyen rész ben az Új
Ma gyar or szág fej lesz té si prog ra mot, ter vet, rész ben pe dig
az ope ra tív prog ra mo kat vizs gál ják, il let ve majd fo gad ják
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el. Ezt a fo lya ma tot fel füg gesz tet te az Eu ró pai Bi zott ság tu -
do má som sze rint, mert nem meg fe le lõ mó don nyúj tot ta be
a ma gyar kor mány az ope ra tív prog ra mo kat. Ha jól tu dom
– és ja vít sa nak ki, ha nem így van – alap ve tõ en két in do -
kot hoz tak fel, pél dá ul a KEOP-pal kap cso lat ban. Az egyik
in dok az volt, hogy nem csa tol tak egy úgy ne ve zett kör -
nye ze ti stra té gi ai ér té ke lést; a má sik pe dig az, hogy nem
de rült ki a be nyúj tott anya gok ból, hogy a tár sa dal mi kon -
zul tá ció mi lyen mó don zaj lott. 

És több ször volt az az ér zé sem, hogy né ha mint ha for -
dít va ül nénk a lo von, hogy elõ ször meg csi ná lunk va la mit,
el ké szí tünk egy stra té gi át, egy ope ra tív prog ra mot, majd
utá na tár sa dal mi kon zul tá ci ót foly ta tunk. Le het, hogy ez
sem így van, de én, mint el len zé ki kép vi se lõ nem vet tem
még részt olyan egyez te té se ken – ez a mai az el sõ al ka lom
–, hogy hal lok egy ál ta lán ar ról, hogy ez az egész fo lya mat
hogy néz ki. És per sze nem fel tét le nül kell az el len zé ket
er rõl tá jé koz tat ni, bár zá ró jel ben jegy zem meg, hogy ez az
egész fej lesz té si ügy nem párt ügy, ez nem az MSZP-nek és
az SZDSZ-nek a fej lesz té si prog ram ja, ha nem az or szá gé,
az or szág pén zét költ jük el, meg az Eu ró pai Uni ó ét, és le -
het, hogy cél sze rûbb len ne, már csak az önök ér de ké ben
is, azo kat a csa tor ná kat is mû köd tet ni, ame lyek pél dá ul
eb ben a bi zott ság ban itt meg van nak. 

Hogy ne le gyen túl hos  szú a hoz zá szó lá som, mert so -
kan itt már az ele jén je lez ték, hogy re mél jük nem lesz ez
túl hos  szú bi zott sá gi ülés, de tar tok tõ le, hogy nem lesz rö -
vid se, már csak az ügy sú lyá nál fog va. Sze ret nék még
konk ré tan há rom do log ra rá kér dez ni.

Az egyik az a nagy és ki emelt pro jek tek ügye. Én el ol -
vas tam min den anya got, ame lyet meg kap tunk, azt is lá -
tom, meg tu dom már, hogy mi tõl mi nõ sül egy pro jekt
nagy pro jekt nek vagy ki emelt pro jekt nek és ta lál tam egy
lis tát is a nagy pro jek tek cím szó alatt, amely még a 2006.
szep tem ber 29-i ál la po tot tük rö zi. Azt sze ret ném kér dez ni,
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hogy ez vál to zott-e, van-e le he tõ ség ar ra, hogy pél dá ul
kap junk egy olyan lis tát, amely ak tu á lis, hogy le hes sen lát -
ni, me lyek azok a nagy, il let ve ki emelt pro jek tek, ame lyek
be ke rül nek majd az ope ra tív prog ra mok ba. 

A má sik kér dé sem a meg úju lók kal kap cso la tos. Em lí tet -
ték azt, hogy a meg úju lók ügye pri o ri tást él vez. Itt is fél ve
jegy zem azt meg, tud ván azt, hogy nin csen még min dig fen-
n tart ha tó fej lõ dé si stra té gi ánk, de ahogy el mond ták lesz, be
fog juk tud ni nyúj ta ni jú li us ban, re mél jük ha tár idõ re; nin csen
iga zán, leg alább is az én is me re te im sze rint, el fo ga dott ener -
gia stra té gi ánk, így nincs meg úju ló stra té gi ánk sem, a klí ma -
stra té gi án is csak dol go zunk. És tu dom jól, hogy na gyon ne -
héz úgy a mun kán kat vé gez ni, ha nin cse nek bi zo nyos cö -
lö pök le ver ve, ame lyek bi zo nyos tá jé ko zó dá si le he tõ sé get
ad nak ak kor, ami kor va la mi rõl dön te ni kell. 

És a meg úju lók kap csán em lí tet ték azt, hogy van ugye
há rom pri o ri tás: a fo lyé kony bio mas  sza, a szi lárd bio masz  -
sza, il let ve a bio gáz. És a KEOP kap csán ki de rül az, hogy
ab ból az 1308 mil li árd fo rint ból - ha jól em lék szem fej bõl,
ak kor kö rül be lül an  nyi le het a KEOP-ban – 16,7 szá za lé ka
megy ös  sze sen a meg úju lók ra, a fenn tart ha tó fej lõ dést
szol gá ló pro jek tek re, és fej bõl nem tu dom, de ilyen 52 mil -
li árd, 42 mil li árd, 38 mil li árd. Azt sze ret ném meg kér dez ni,
hogy ha a meg úju ló ener gi ák ügyét – ami sze rin tem Ma -
gyar or szág nak le het ne a kör nye zet vé del mi ipar szem pont -
já ból is egy ki tö ré si pont ja – pri o ri tás ként ke zel jük, ak kor
ez a 16,7 szá za lék, ami ös  sze sen er re a há rom cél ra megy
el, ele gen dõ-e, nem len ne-e cél sze rûbb eset leg töb bet ad -
ni – mi ért an  nyi az an  nyi. 

Azt is tu dom jól, hogy mi vel 2015-ig en nek az or szág -
nak EU-s kö te le zett sé ge az, hogy sok min dent meg csi nál -
jon, amit ed dig nem tud tunk, ezért a pénz jó ré sze – ha jól
lá tom, majd nem 80 szá za lé ka – gya kor la ti lag le van köt ve:
hul la dé kos pro jek tek re, szenny vi zes pro jek tek re. És fél re -
ér tés ne es sék, én ezt nem bí rá lat ként mon dom, mert tu -

94 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



dom jól, hogy ez kell, és ugye 7 bõ esz ten dõ jön, de azt is
tud juk, hogy an nak a pénz nek a tíz sze re sét is jól el tud -
nánk köl te ni, ha len ne, de ugye nin csen. Az ará nyok te hát
de ter mi nál tak, ha jól ér tem, de ha mond juk, Ma gyar or szág
nem ze ti ér de ke it né zem, akár a gaz da sá gi ér de ke it, úgy
íté lem meg a Kör nye zet vé del mi bi zott ság tag ja ként, hogy
a meg úju ló je lent het ne egy ki tö ré si pon tot, és ez a mér kõ -
zés most van na pi ren den. 

Nem egy sze rû a kér dés, mert na gyon kön  nyen le söp ri
a gaz da sá gi tár ca azo kat az ér ve ket, ame lye ket kör nye zet -
vé dõk hoz nak fel, mond ván, hogy ez egy drá ga do log; de
el fe lej tik, hogy itt egy olyan in no vá ci ós fo lya mat kez de tén
va gyunk, amely be ha nem in vesz tá lunk idõ ben, ak kor eb -
ben is ugyan úgy le fo gunk ma rad ni a ver seny ké pes sé gi
ver seny ben, mint ahogy más ban is le ma rad tunk. És ha
meg néz zük, aho gyan a ré gi or szá gok kö zött van né hány
olyan ré gi tag ál lam, ahol ez pri o ri tás él vez, én az új csat -
la ko zók kö zött nem lá tom azt az or szá got, amely ezt na pi -
rend re tûz te vol na - és mi ért ne le gyünk mi azok. Le het -
nénk sze rin tem azok, ezen le het ne dol goz ni, és én eh hez
a ren del ke zés re ál ló le he tõ sé ge ket ke vés nek ér zem. Le het,
hogy itt ab ba ha gyom, mert túl hos  szú ra nyú lik a kér dé se -
im, ész re vé te le im szá ma. Kö szö nöm szé pen.
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AZ ENSZ ÉG HAJ LAT-VÁL TO ZÁ SI 
KE RET EGYEZ MÉ NYE ÉS AN NAK 

KI O TÓI JEGY ZÕ KÖNY VE KAP CSÁN

2007. áp ri lis 23.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Sze ret nék kér dez ni, és len ne egy ész re vé te lem is. Elõ ze te -
sen azt sze ret ném el mon da ni, hogy mi is tá mo gat juk en -
nek a tör vény ja vas lat nak az ál ta lá nos vi tá ját, azt gon do -
lom, az or szág nak szük sé ge van er re az úgy ne ve zett ki o -
tói tör vény re, és en nek a be nyúj tá sa in do kolt is meg szük -
sé ges is, ez zel nin csen sem mi lyen prob lé ma. 

A kér dé sem az al el nök úr ész re vé te lé vel kap cso la tos.
Mint mind an  nyi an tud juk, az Eu ró pai Bi zott ság csak fel té te -
le sen fo gad ta el az úgy ne ve zett nem ze ti ki osz tá si ter vün ket,
és 12,4 szá za lék kal ja va sol ja csök ken te ni az ere de ti ja vas la -
tot, ami 30,7 mil lió ton na volt, így len ne olyan 26,9 mil lió
ton na. Ha jól em lék szem, ak kor az 0,9 ton ná val több, mint
amen  nyit 2006-ra meg ítél tek ne künk vagy amen  nyit tel je sí -
tet tünk. Ez egy elég je len tõs men  nyi ség, és azt hal lot tam a
saj tó ból, hogy a kör nye zet vé del mi tár ca fon tol gat ja, hogy az
Eu ró pai Bí ró ság hoz for dul. Egy rö vid tá jé koz ta tást sze ret nék
kér ni ar ról, hogy mi lyen esé lyünk van ar ra, hogy a bí ró ság
ne künk ad iga zat, il let ve hogy ho gyan le het meg ol da ni azt,
a ma gyar gaz da sá gi ér de ke ket fi gye lem be vé ve, hogy ha
csök ken tés re ke rül sor, azt egy ál ta lán tud juk-e ke zel ni. Mert
ma gát ezt a 30,7 mil lió ton nát sem volt egy sze rû vé gig tár -
gyal ni a gaz da sá gi élet sze rep lõ i vel, és az én tu do má som
sze rint eb ben a terv ben nin cse nek ben ne az új be lé põk. Er -
rõl sze ret nék te hát kér ni egy tá jé koz ta tást. Ez ugyan nem
kap cso ló dik köz vet le nül a tör vény ja vas lat hoz, de ha már itt
van nak, szí ve sen ven ném, ha el mon da nák. 
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A má sik az az ál ta lá nos ész re vé te lem, amit már az elõ -
zõ al ka lom mal is – ami kor, azt hi szem, a fõ osz tály ve ze tõ
úr itt volt a mi nisz ter úr ral együtt – meg em lí tet tem, hogy
in for má ci ó im sze rint a bi zott ság és a kor mány köz ti tár gya -
lá sok most úgy áll nak, hogy nem fo gad ták el, egy elõ re, az
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Ter vet sem meg a KEOP-ot
sem. És itt lát szik az, hogy ilyen ese tek ben men  nyi re nagy
je len tõ sé ge lesz hir te len a ha tár idõk nek. Mind an  nyi an tud -
juk, hogy nincs klí ma stra té gi ánk, nincs fenn tart ha tó fej lõ -
dé si stra té gi ánk, az ké szül, és a múlt kor úgy fo gal maz tam
ta lán, hogy sok szor for dít va ülünk a lo von, és men  nyi vel
egy sze rûbb dol gunk len ne, ha a cö lö pök le len né nek ver -
ve, ta lán ezt a ki fe je zést hasz nál tam ak kor is. Csak sür get -
ni sze ret ném önö ket – és majd a mi nisz te ri meg hall ga tá son
Fo dor Gá bor nak is je lez zük ezt –, mert ezek a stra té gi ák
azért is fon to sak, mert ilyen „krí zis hely ze tek ben” meg -
könnyí tik a kor mány moz gás te rét. Kö szö nöm szé pen. 
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A fiatalokért dolgozunk



A GYORS FOR GAL MI UTAK RÓL
SZÓ LÓ TÖR VÉNY 
MÓ DO SÍ TÁ SA KOR

2007. má jus 7.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Én is kér dez ni sze ret nék. 18
új gyors út sza kasz sze re pel eb ben a mó do sí tás ban, és azt
sze ret ném kér dez ni, jól ér tem-e azt, hogy a kor mány már
el fo gad ta a KEOP-nak azt a ré szét, amely uni ós for rás ként
ki je lö li an nak a fe de ze tét, amely bõl ez az egész prog ram
meg va ló sít ha tó. Ma ga az aka dály men te sí tés, te hát ez a ki -
vál tás igé nyel-e plusz költ sé ge ket, s ha igen, ak kor en nek
a for rá sai szin tén uni ós for rá sok-e, vagy a ma gyar költ ség -
ve tést ter he lik, és ha ez utób bit, ak kor ezek a for rá sok hol
sze re pel nek? Van nak-e ha tár idõk eb ben a ja vas lat ban, azt
is sze ret ném meg kér dez ni. Rá néz ve a mel lék let re nem lá -
tok ben ne ha tár idõ ket. Az utol só kér dé sem pe dig az, hogy
ha nem sze re pel itt, eb ben a mel lék let ben va la me lyik
gyors for gal mi út, az azt je len ti-e, hogy az nem fog meg -
épül ni, vagy va la mi más oka is le het-e. És rá is kér dez nék
Nóg rád me gyé ben a Hat van és a Sal gó tar ján kö zöt ti sza -
kasz ra, hogy az azért nincs-e ben ne, mert nin csen szük ség
hoz zá újabb for rá sok ra, mert ar ra már meg van nak, vagy
ki ke rült-e be lõ le? Sze ret ném, ha ezt el mon da ná ne kem.
Kö szö nöm szé pen.
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SCOTT FRAZIER TÁ JÉ KOZ TA TOTT
A GLO BÁ LIS FEL ME LE GE DÉS RÕL

2007. má jus 21.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Ma sem kel tünk fel hi á ba. Em lí tet te Scott Frazier úr, hogy
nem gon dol ta vol na, hogy egy szer el jut Ma gyar or szág ra,
ami kor az ala pít vány nál el kezd te a mun kát. Eb ben az or -
szág ban a mi ge ne rá ci ónk, és eb ben a te rem ben, azt gon -
do lom, hogy min den ki rész ben in di án re gé nye ken nõtt
fel és ol va sott. Ná lunk Karl Mayt ol vas ták ak ko ri ban és
Coo pert, és mi ak kor egy szo ci a lis ta or szág ban él tünk, és
gon do lom, azért ol vas tuk rész ben eze ket a re gé nye ket,
mert ak kor Ame ri ka az el len sé günk volt, és az in di á nok
vol tak a jók, a jen kik pe dig a ros  szak. Mi a jók nak, az in -
di á nok nak druk kol tunk ter mé sze te sen, és imád tuk az in -
di án hõ sö ket. Én is el ol vas tam min den lé te zõ in di án re -
gényt, amit csak le he tett, és nem gon dol tam vol na, hogy
egy szer lá tok élõ ben egy in di ánt Bu da pes ten, meg hogy
én po li ti kus le szek, és a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ban
hal lok egy sziú in di ánt éne kel ni. Ha va la ki ne kem ezt ti -
zen va la hány éves ko rom ban mond ja, biz to san ki ne vet -
tem vol na.

Ma gyar or szá gon az élet na gyot vál to zott 1990 óta, mert
egy új rend szer ben élünk hál' is ten nek. Na gyon ér té ke lem
azt, hogy az Ala pít vány pont egy in di ánt vá lasz tott nagy -
kö vet ének, a víz nagy kö vet ének, mert úgy gon do lom,
hogy a víz sor sa és az in di á nok sor sa egy ki csit ha son ló le -
het, hi szen ki gon dol ta vol na, hogy egy szer az in di á nok a
ki pusz tu lás el len küz de nek. És most azt gon dol juk, hogy a
víz is örök, de le het, hogy ez nem lesz min dig így. Gon -
do lom, ez le het a message ab ban, hogy pont egy in di án
kép vi se li ezt a gon do la tot.
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Mi egy sze ren csés or szág ban élünk, mert a mi õse ink,
ne künk is volt egy törzs fõ nö künk, Ár pád nak hív ták, aki
hét törz  zsel együtt jött er re a te rü let re, a Kár pát-me den cé -
be, és oko san vá lasz tot ták ki azt a he lyet, ahol sze ren csé -
re elég sok víz van. Ez per sze nem je len ti azt, hogy min -
den rend ben len ne, és mi mint Kör nye zet vé del mi bi zott -
ság so kat fog lal ko zunk a víz mi nõ ség gel, a szenny víz tisz tí -
tás sal. Mi eu ró pai uni ós tag or szág let tünk, és van nak bi zo -
nyos kö te le zett sé gek, ame lye ket át kell ven ni azért, hogy
a víz mi nõ ség jobb le gyen. 

Hogy le gyen va la mi, amit ön is ha za vi het ma gá val eb -
bõl a te rem bõl, el sze ret ném mon da ni, hogy most egy
olyan bi zott ság ban ül, ame lyik a kör nye zet vé de lem mel
fog lal ko zik, per sze a ter mé szet vé de lem mel is, a víz zel is.
Ma gyar or szá gon a par la ment nek van nak ilyen bi zott sá gai,
és ezek be a bi zott sá gok ba a pár tok de le gál ják – ért he tõ
mó don – a kép vi se lõ i ket. Ön nek biz to san nem volt elég
ide je a ma gyar po li ti kai élet rõl tá jé ko zód ni, de eb ben az
or szág ban ma a po li ti ka egy ki csit ab nor má lis ál la pot ban
van. Túl át po li ti zált min den az or szág ban. Ez ös  sze függ a
rend szer vál tás sal és egyéb dol gok kal is. De sze rin tem ez a
bi zott ság egy olyan bi zott ság, amely ben az itt lé võ pár tok
ké pe sek egy más sal ös  sze fog ni a kör nye zet vé de lem, a ter -
mé szet vé de lem, a víz ér de ké ben, mert ezek nem párt -
ügyek, nem is fel tét le nül nem ze ti ügyek, ha nem glo bá lis
ügyek. És ugyan ki csi or szág va gyunk, de mi is hoz zá tu -
dunk ten ni va la mit azért, hogy glo bá li san rend ben le gye -
nek a dol gok.

Kö szön jük szé pen, hogy el jött ide, és hogy éne kelt ne -
künk. Ja vas lom az el nök úr nak, hogy ezen túl, ha jön nek a
tár cák kép vi se lõi, éne kel tes se meg õket, és ja vas lom, hogy
tart sunk egy szer egy ki he lye zett bi zott sá gi ülést
Nebraskában, sem mi sem le he tet len. Kö szö nöm.
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IS MÉT A KÖR NYE ZETVÉDELMI 
ÉS ENER GETIKAI 

OPE RA TÍV PROG RAM RÓL

2007. má jus 22.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm szé pen a szót, el -
nök úr. Kö szön jük szé pen a bi zott ság ne vé ben ezt a tá jé -
koz ta tást, már rég óta igé nyel tük, hogy tud juk meg, hogy
hol tart a KEOP, il le tõ leg mit vé gez tek a mun ka tár sa ik, eb -
be be le ért ve, ezen a te rü le ten. Lát szik, hogy egy na gyon
ko moly mun ka áll önök mö gött, ez min den kép pen el is me -
rés re ér de mes, azt gon do lom.

Sze ret nék né hány kér dést fel ten ni, egy-ket tõ ál ta lá no -
sabb jel le gû lesz, de konk ré tu mok ra is sze ret nék rá kér dez -
ni. Vé gig néz ve az anya got, né hány olyan kér dé sem van,
amely szá mom ra nem volt elég gé vi lá gos. 

Örü lök an nak, hogy meg em lí tet te, hogy az Eu ró pai
Uni ó nak van egy új ener gia stra té gi á ja. Mi vel Ma gyar or szág
EU-tag lett, és kö te le zett sé get vál lal tunk ar ra, hogy 2020-ig
meg pró bál juk el ér ni azt az át la gos 20 szá za lé kos EU-s
szin tet, amely rõl ön is be szélt, én, vé gig néz ve a szá mo kat,
a kö vet ke zõt sze ret ném kér dez ni: örü lök an nak, hogy a
ma gyar kör nye zet vé de lem sze rin tem az egyik nyer te se le -
het az eu ró pai uni ós pén zek nek, hi szen zöld fej lesz té sek re
jön majd nem egy ötö de az EU-ból ér ke zõ pén zek nek. Ez
egy hi he tet len le he tõ ség, de ugyan ak kor azt is lá tom, és
ezt ön is el mond ta, hogy van egy faj ta derogációs kény szer
is. Te hát van egy olyan moz gás tér az EU-s pén zek ben,
ahol Ma gyar or szág nem na gyon tud ja ki ke rül ni, hogy tel -
je sít se a szenny víz re, az ivó víz re, a hul la dék gaz dál ko dás ra
vo nat ko zó szem pon to kat, és lát szik is a szá za lé kok nál,
hogy a pén zek je len tõs ré sze er re megy el. 
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Ha ös  sze adom azt a há rom té telt, amely a megújulóen-
ergia-forrásokra, az ener gia ha té kony ság ra, és a har ma dik
ka te gó ri á ra, a fenn tart ha tó ter me lé si és fo gyasz tá si szo ká -
sok ra vo nat ko zik, ez olyan tíz egész va la hány szá zad szá -
za lék. Jól ér tem-e, hogy ez a ti zen va la hány szá za lék 2013-
ig ter je dõ szá za lék? Ha igen, lát ván azt, hogy ezek a prog -
ra mok 2007–2008-ra vo nat ko zó prog ra mok, ez azt je len ti-
e, hogy ez az arány eset leg vál toz hat 2008. után? Ha nem
vál to zik, ak kor mit gon dol nak ar ról, hogy 2013-ban, ha
ma rad ez a 10 szá za lé kos arány, van még hét évünk 2020-
ig, a kö vet ke zõ hét éves cik lus ban el tud juk-e ér ni azt az
el vá rást, ame lyet az Eu ró pai Unió Ma gyar or szág gal szem -
ben is tá masz tott, és amely az én meg gyõ zõ dé sem sze rint
Ma gyar or szág nak ér de ke is egy ben. Nem ke vés-e ez a 10
szá za lék?

Sze ret nék ar ra rá kér dez ni, és oda la po zok a táb lá zat hoz,
hogy pon tos le gyek, hogy a fenn tart ha tó élet mód és fo -
gyasz tás alatt mi lyen pro jek te ket ér tünk. Mond ja nak ne -
kem, le gye nek olyan ked ve sek, egy-két konk rét pro jek tet!
Ide le van ír va, hogy fenn tart ha tóbb élet mó dot, sa töb bi,
sa töb bi nép sze rû sí tõ min ta pro jek tek, be ru há zá sok. Ne he -
zen tu dom eze ket el kép zel ni, te hát egy-két konk ré tu mot
hadd kér jek. 

Il let ve hadd kér dez zem meg, hogy az elekt ro ni kus kör -
nye zet vé de lem, mint tá mo ga tan dó cél, az pon to san mi cso -
da, az ön kor mány zat ok ra vo nat ko zik-e. Ha er rõl hall hat -
nék né hány in for má ci ót, azt meg kö szön ném.

Most nem csak a KEOP-ról, ha nem ál ta lá ban a ma gyar -
or szá gi fej lesz té si terv rõl mon dom azt, hogy mi vel nem
tud tuk idõ ben el ké szí te ni, ahogy ön is em lí tet te, a fenn tart -
ha tó fej lõ dé si, meg az ég haj lat-vál to zá si stra té gi át, ez a
szem pont a fej lesz té sek ben nincs fel tét le nül je len. Te hát
ha ös  szes sé gé ben meg néz zük azt, hogy az a 7 ezer mil li -
árd mit okoz mond juk Ma gyar or szá gon a fenn tart ha tó ság
szem pont já ból, ak kor le het ta lán még azt a ki je len tést is
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ten ni, hogy a CO2-kibocsátást fur csa mó don még akár nö -
vel he ti is mond juk a kör nye zet vé del mi be ru há zá sok ra ér -
ke zõ pénz. Ilyen kor lát szik az, hogy men  nyi vel egy sze -
rûbb lett vol na a dol gunk, az önök dol ga is, meg a kor -
mány dol ga is, ha ezek a stra té gi ák idõ ben el ké szül nek, és
pél dá ul a ter ve zés ben eze ket fi gye lem be le he tett vol na
ven ni. Ez egy meg jegy zé sem volt, ért he tõ mó don. 

A kö vet ke zõ kér dé sem: igaz-e az a hír, és azt is sze ret -
ném meg tud ni, hogy je len leg hol tar tunk az Eu ró pai Bi -
zott ság gal a tár gya lá sok kal kap cso la to san, hogy a KEOP-
ba plusz ban 86 mil li árd fo rint ke rül át a köz le ke dé si ope -
ra tív prog ram ból? Ez a hír igaz-e? Ha igaz, ak kor ezt a
pénzt mi re fog juk fel hasz nál ni, ezt le het-e már most tud ni? 

A kö vet ke zõ kér dé sem az úgy ne ve zett nagy- és ki emelt
pro jek tek kel kap cso la tos. Vég le ges-e az a lis ta, amit itt lá -
tunk, eb ben a táb lá zat ban? A kor mány dön tött-e vég le ge -
sen ar ról, hogy mely pro jek te ket ja va sol ja az EU-nak nagy-
, il let ve ki emelt pro jekt ként?

Azt is sze ret ném meg tud ni, hogy 2007-ben, te hát eb ben
az év ben mi lyen tí pu sú pá lyá za to kat ír tak ki, mi a ta pasz -
ta la tuk a pá lyá zat ki írá sát kö ve tõ en, je lent kez nek-e rá ele -
gen, bol do gul nak-e az em be rek a pá lyá za ti ki írá sok kal,
nem túl ne héz-e a pén zek hez hoz zá jut ni. Egy konk rét pél -
dát is em lí te nék, hogy mi ért kér de zem ezt. Az ener gia ha -
té kony ság gal kap cso la tos tá mo ga tást – ez a la ká sok szi ge -
te lé se – ta valy sok kal egy sze rûbb volt fel ven ni, az idén ke -
ve sebb rá a pénz, szi go rod tak a fel té te lek, más gaz da sá gi
kö rül mé nyek van nak, mint egy év vel ez elõtt, és így ne he -
zebb pénz hez jut ni. Jel lem zõ-e ez a ten den cia más prog -
ra mok ra is? Ér de kel ne az, hogy mi ket ír tak ed dig ki. Ha jól
lát tuk, a tár ca költ ség ve tés ében idén ta lán 8 mil li árd fo rint
volt ki fe je zet ten KEOP-os prog ra mok ra. Biz to san más tár -
cák nál is van nak pén zek ha son ló pá lyá za tok ra. 

Ér de kel ne az is, hogy önök sze rint mond juk 2007 vé gé ig
men  nyi pénzt tu dunk si ke re sen le hív ni. Kö szö nöm szé pen.
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AZ ELEKT RO NI KUS ÚTDÍJFIZETÉSI
REND SZER BE VE ZE TÉ SÉ RÕL

2007. má jus 22.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Azt gon do lom, hogy a te her gép ko csik ra ki ve ten dõ, és az
út hasz ná lat tal ará nyos díj fi ze tés egy üd vöz len dõ do log.
Nem tu dom el kép zel ni, a fu va ro zó kat le szá mít va, hogy
len ne olyan va la ki az or szág ban, aki en nek ne örül ne. Te -
hát a szán dé kot min den kép pen tá mo ga tan dó nak tar tom,
hi szen csök ken het a kör nye zet szen  nye zés – ha ez már a
kör nye zet vé del mi bi zott ság elé ke rül, ak kor az egy fon tos
szem pont –, és  sze rûbb le het a köz le ke dé si mun ka meg osz -
tás, ja vul hat akár az élet mi nõ ség is, aho gyan ezt Orosz
Sán dor az elõbb em lí tet te, ha azok a fel té te lek meg va ló sul -
nak, és akár tisz tes sé ge seb bé is vál hat a pi a ci ver seny.

Te hát a szán dék, úgy gon do lom, hogy min den szem -
pont ból po zi tív, le szá mít va, mon dom még egy szer, a fu va -
ro zó kat. 

Ez len ne az egyik kér dé sem. Ké szült-e olyan ha tás ta nul -
mány a mi nisz té ri um ban, amely az zal fog lal ko zik, hogy ez
az in téz ke dés mi lyen mó don érin ti a ma gyar or szá gi kis- és
kö zép vál lal ko zó kat, akik fu va ro zás sal fog lal koz nak? En nek
a te her gép ko csi-for ga lom nak egy ré sze úgy ne ve zett tran zit -
for ga lom, te hát olyan jár mû vek, ame lyek nem ma gyar fenn -
ha tó ság alatt köz le ked nek, egy ré szük pe dig olyan, ame lye -
ket ma gyar tu laj don ban lé võ vál lal ko zá sok mû köd tet nek.

Azt is meg sze ret ném kér dez ni, hogy egy sé ges lesz-e a
díj fi ze té si rend szer. Va la mi lyen mó don a ma gyar ál lam, a
kor mány te her men te sí ti-e azo kat a ma gyar fu va ro zó kat,
aki ket eset leg kel le met le nül érint het?

A má sik kér dé sem a tech ni kai meg ol dás sal kap cso la tos.
Az én in for má ci ó im sze rint eb ben a rend szer ben, ta lán le -
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egy sze rû sít ve, két fé le meg ol dás is mert: az egyik a sza tel li -
tes GPS-rendszer, a má sik pe dig a mik ro hul lá mú rend szer
– az utób bi val a Kapsch ne vû cég Cseh or szág ban nem rég
ku dar cot val lott. Azt sze ret ném meg kér dez ni, hogy en nek
el le né re a ma gyar kor mány el kép zel he tõ nek tart ja-e azt,
hogy ezt a mik ro hul lá mú rend szert ve szi át, vagy, ha jól
tu dom, a Deutsche Telekom vagy a T-Systems ál tal hasz -
nált sza tel lit rend szert pre fe rál ja-e.

A má sik kér dé sem az Ál la mi Au tó pá lya-ke ze lõ Köz pont
el len õr zõ sze re pé re vo nat ko zik. Jó meg ol dás-e az, ha pri -
va ti zál juk az Ál la mi Au tó pá lya-ke ze lõ Köz pont leg alább is
egy bi zo nyos szá za lé kát, hogy az el len õr zést er re a cég re
bíz zuk? Er re is szí ve sen fo gad nék egy vá laszt.

Vé ge ze tül az utol só kér dé sem a rend szer be ve ze té sét
kö ve tõ ál la mi be vé te lek be csült nagy sá gá val kap cso la tos.
Van-e ilyen? Ha igen, ak kor eze ket a be vé te le ket ar ra for -
dít juk-e, ami mi att az én fe jem ben en nek a rend szer nek a
be ve ze té se in do kolt, ne ve ze te sen a ma gyar or szá gi utak ál -
la po tá nak ja ví tá sá ra? Kö szö nöm szé pen.
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A FÖLD TÖR VÉNY-MÓ DO SÍ TÁ SI
JA VAS LAT IDÕ ZÍ TÉ SÉ RÕL

2007. má jus 30.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Ha jól tu dom, nem a kör nye -
zet vé del mi bi zott ság az el sõ he lyen ki je lölt bi zott ság a tör -
vény ja vas lat kap csán, és én vé let le nül tu dom, hogy a me -
zõ gaz da sá gi bi zott ság ké sõbb ülé se zik, mint mi. (Dr. Orosz
Sán dor: Most.) Nem lett vol na-e lo gi ku sabb, ha mi úgy tár -
gyal juk, hogy tud juk az el sõ he lyen ki je lölt bi zott ság vé le -
mé nyét? Ezt csak elõ ze te sen, zá ró jel ben jegy zem meg.

Nem a tör vény ja vas lat ér de mi ré szé hez sze ret nék hoz -
zá szól ni, ha nem a kö vet ke zõ re sze ret nék rá kér dez ni: teg -
nap azt lát tam ab ban a táb lá zat ban, amely a par la men ti
kép vi se lõk nek ke rült ki osz tás ra, és a ta va szi par la men ti
cik lus ülés nap ja in tár gya lan dó tör vé nyek re vo nat ko zik,
hogy ha jól em lék szem, ak kor jú ni us 18–19-én len ne a két
tör vény ja vas lat ál ta lá nos vi tá ja a par la ment ben, vagy a
vég sza va zás, er re most nem em lék szem. (Köz be szó lás: Az
ál ta lá nos vi ta.) Az én tu do má som sze rint va ló szí nû leg jú -
ni us 25-én be fe jez zük a tör vény al ko tá si cik lust.

A kö vet ke zõt sze ret ném meg kér dez ni: nem lett vol na-e
lo gi ku sabb vagy cél sze rûbb ezt az egész ügyet õsz re el ha -
lasz ta ni, hall ván Orosz Sán dor hoz zá szó lá sát is, hogy azért
van itt egy jó pár olyan ügy, amely ko moly ér de mi vi tát
fog ger jesz te ni. Ha jú ni us 18–19-én kez dünk el egy ál ta lá -
nos vi tát, majd 25-én be fe jez zük a ta va szi ülés sza kot, ak -
kor jön egy két hó na pos nyá ri szü net, ami kor nem tör té -
nik sem mi, majd õs  szel el kezd jük a rész le tes vi tát. Azt sze -
ret ném ud va ri a san kér dez ni, akár ja va sol ni, hogy nem len -
ne-e jobb le ven ni az egész ügyet a na pi rend rõl, hát tér -
egyez te té se ket foly tat ni, egy ki csit még gyúr ni ezt a tör -
vény ja vas la tot, és vis  sza hoz ni az egé szet õs  szel, úgy, hogy
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ak kor le gyen ál ta lá nos vi ta, és utá na rög tön rész le tes vi ta,
hogy az egész ben ne le gyen egy ilyen két hó na pos szü net.
Kö szö nöm szé pen. 
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MEDDIG HABZIK A RÁBA? 
Kihelyezett ülés Szentgotthárdon

2007. jú ni us 19.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Sze ret nék konk rét kér dést is fel ten ni, de mi e lõtt ezt meg -
te szem, én is el mon da nám a hely zet rõl a vé le mé nye met.
Mi a Hármashatáron va gyunk, és ha jól tu dom, azt az ét -
ter met is így hív ják, ahol vol tunk. Sze rin tem ez a hár mas
ha tás is, amely éri ezt a Hármashatárt, hoz zá já rul ah hoz,
hogy itt ez az ügy nem pusz tán kör nye zet vé del mi ügy, ha -
nem po li ti kai ügy is, aho gyan a mi nisz ter úr is he lye sen
mond ta, és al el nök tár sam és el nök úr is mond ták.

Ma Ma gyar or szá gon olyan a hely zet, hogy sze rin tem a
kör nye zet vé de lem ügye – mint olyan – sze rin tem egy elõ -
re po li ti kai ér te lem ben még mar gi ná lis ügy. Né hány olyan
ügy van, amely ki eme li eb bõl a marginalitásból, és sze rin -
tem ez a Szent gott hárd kör nyé ki ügy is ilyen lett. Hi szen a
köz tár sa sá gi el nök tõl kezd ve a par la ment el nök as  szo nyán
át a ci vi le ken ke resz tül a po li ti kai pár to kig, az új mi nisz ter
be lé pé sé ig na gyon sok min den mu ta tott ab ba az irány ba,
hogy eb bõl po li ti kai ügy lett. Sze rin tem ez se gít he tett – és
se gít het is – ben nün ket ab ban, hogy pél dá ul a tár gya lá si
po zí ci ó ink is erõ seb bek le gye nek, mint mond juk vol tak
akár két-há rom – vagy négy-öt – év vel ez elõtt. 

A kör nye zet vé de lem ügye a ter mé sze té nél fog va olyan,
hogy al kal mas ar ra, hogy ös  sze fog ja nak a par la men ti pár -
tok, és sze rin tem a mai meg osz tott ma gyar vi lág ban az is
ör ven de tes do log, hogy eb ben ös  sze tud tunk fog ni. Eb ben
ne künk na gyon so kat se gí tet tek a ci vi lek és a mé dia. Se gí -
tett, és azt gon do lom, kö te les sé günk is, hogy meg te gyük
ilyen ese tek ben azt, ami a ré szünk rõl meg te he tõ, és én
sze mé lye sen örü lök an nak, hogy ezt most el mond ha tom
Szent gott hár don is. Ez fon tos ér ték, és örü lök an nak, hogy
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az új mi nisz ter szín re lé pé sé vel már el ér het tünk ta lán egy
fél si kert, és na gyon bí zom ben ne, hogy mind há rom do -
log ban si kert is ér he tünk el. 

A konk rét kér dé sem a kö vet ke zõ. Az az ak ció cso port,
amely lét re jött, ezek sze rint csak a Rá ba ügyé vel fog lal ko -
zik-e, vagy a Lapincs ügyé vel is? 

Ha jól ér tem, a hul la dék ége tõ vel nem fog lal ko zik, és ha
nem, ak kor fel vet ném azt a ja vas la tot, hogy ké sõbb hoz -
zunk lét re egy ak ció cso por tot akár a hul la dék ége tõ ügyé -
re is, mert azt lá tom, hogy ab ban nem tör tén tek meg a
szük sé ges egyez te té sek. Jog gal mond hat ta ed dig az oszt -
rák fél, hogy nem volt ügy. De lát szik az is, hogy ha eb bõl
ügy lesz, és mond juk a bí ró ság elé vis  szük, ak kor az egé -
szet meget te e fe ne - jó ma gya ro san mond va. Sok kal több
ér tel me van – fõ leg ak kor, ha si kert tu dunk el ér ni a Rá ba
és a Lapincs ese té ben – egy ha son ló pár be széd nek, és itt
ki emel ném a pár be szé det, mert nem el le ne va gyunk az
oszt rá kok nak. Sze ret nénk ve lük – és gon do lom, akik itt
van nak, azok is – még hos  szú ide ig együtt él ni, de amen  -
nyi re tu dom, azért elég ba rát ság ta lan lé pés ként él ték meg
a he lyi ek, hogy azt a hul la dék ége tõt pont ide rak ják, a ha -
tár hoz. Ez ki csit olyan, mint ami kor az em ber a sze me tét a
kert jé nek ab ba a sar ká ba vi szi, ahon nan már nincs to vább,
mert a szom széd jön. Ezen kí vül en nek a hul la dék ége tõ nek
volt egy elõ tör té ne te, ezt ere de ti leg nem ide ter vez ték.
Amen  nyi re lá tom, ez moz gott ke le ti irány ba, és ha mond -
juk itt Olasz or szág vagy Svájc len ne, nem biz tos, hogy ide -
tet ték vol na az oszt rá kok. 

Azért is örü lök an nak, hogy van egyet ér tés, és ha tá ro -
zott ál lás pon tot kép vi se lünk a par la men ten be lül, mert ne -
künk is meg kell ta nul ni meg vé de ni a kör nye zet vé del mi,
nem ze ti ér de ke in ket. Le het, hogy egy ilyen ak ció cso port,
há ta mö gött a po li ti kai tá mo ga tás sal, a par la ment tel, a ci -
vi lek és a mé dia se gít sé gé vel, elõbb re visz ben nün ket a
sze mét ége tõ ügyé nek a meg ol dá sá ban is.
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Ha tá ro za ti ja vas lat a szent gott hár di ki he lye zett ülé sen
2007. jú ni us 19.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Va la mi kor már ci us ban V. Né -
meth Zsolt kép vi se lõ tár sam mal és Ka to na Kál mán el nök
úr ral fo gal maz tunk meg egy ha tá ro za ti ja vas la tot, ame lyet
be vit tünk a kör nye zet vé del mi bi zott ság elé, az zal a nem
tit kolt szán dék kal, hogy pró bál junk meg ötpárti egyet ér tést
el ér ni eb ben a sze rin tünk fon tos ügy ben. Kez det ben vi ta
volt kö zöt tünk, bár azt gon do lom, a cél ban va la men  nyi en
egyet ér tet tünk. Hár mas célt fo gal maz tunk meg eb ben a
par la men ti ja vas lat ban: hogy szûn jön meg a hab zás a Rá -
bán, ne le gyen só val ter helt a Lapincs, és ne azon a he lyen
épül jön meg a hul la dék ége tõ, aho va az oszt rá kok ter ve zik.
De kez det ben vi táz tunk a kor mány pár ti kép vi se lõ tár sa ink -
kal azon, hogy va jon ez az esz köz, ez a par la men ti ha tá -
ro za ti for ma se gít-e ezek nek a cé lok nak az el éré sé ben,
nem gyen gí ti-e a kor mány za ti po zí ci ó kat. 

A mi sze mé lyes vé le mé nyünk az volt, és ez még a mi -
nisz ter vál tás elõt ti idõ szak ra vo nat ko zik, azt gon dol tam,
hogy se gít jük a ma gyar kor mányt ab ban, hogy ha egy ki csi
ha tá ro zott sá got mu ta tunk, és mond juk a par la men ti pár tok
kö te le zik a Ma gyar Köz tár sa ság kör nye zet vé del mi mi nisz -
te rét ar ra, hogy ha tá ro zot tab ban lép jen fel az oszt rá kok kal
szem ben. Köz ben meg tör tént a mi nisz ter vál tás, és a múlt
hé ten el ju tot tunk odá ig, hogy az ös  szes vi tás kér dés ben
meg ál la pod tunk, és kü lön kö szö nöm Orosz Sán dor al el -
nök úr nak azt a hoz zá ál lást, ame lyet ta nú sí tott. Meg te het -
ték vol na, hogy – aho gyan ál ta lá ban ma nem rit ka a par -
la ment ben –, hogy, úgy mond, le nyom ják az el len zé ki ja -
vas la to kat, és tel je sen más dol got csi nál nak. De nem ezt az
utat vá lasz tot ták, és azt gon do lom, ez is hasz nál majd az
ügy nek. Jó ér zés lesz a jö võ hé ten, 25-én, va la men  nyi ünk
szá má ra, ami kor majd a par la ment egy han gú lag meg tud -
ja sza vaz ni ezt a par la men ti ha tá ro za tot. 
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Nem ol vas nám fel az egész szö ve get, de sze ret nék ki -
emel ni be lõ le né hány be kez dést, anél kül, hogy un tat nék
bár kit, de le het, hogy van nak köz tünk most olya nok, akik
ezt nem fog ják so ha meg néz ni, és jó, ha itt Szent gott hár -
don hely ben el hang zik leg alább né hány do log, hogy mi is
van meg fo gal maz va eb ben a szö veg ben. 

Az el sõ be kez dés így hang zik: az Or szág gyû lés el fo gad -
ha tat lan nak tart ja, ha egy or szág oly mó don há rít ja át, il let -
ve old ja meg környezeti… bo csá nat, nem. (Jegy zõ könyv ön
kí vü li egyez te tés.) Te hát köz kí vá nat ra el ol va som az egész
szö ve get, más fél ol dal. 

„Az Or szág gyû lés a ma gyar pol gá rok egész sé gé nek vé del -
me, az Al kot mány ban rög zí tett egész sé ges kör nye zet hez va ló
jog ér vé nye sí té se ér de ké ben a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ha tat lan nak tart ja, ha egy or -
szág oly mó don há rít ja át, il let ve old ja meg kör nye ze ti
prob lé má it, hogy az a szom szé dos alvízi vagy fõ szél irány -
ba fek võ or szág szá má ra ked ve zõt len, ká ros kör nye ze ti
kö vet kez mé nyek kel jár, kör nye ze ti koc ká za tot je lent. Az
Or szág gyû lés az ilyen jel le gû prob lé mák meg ol dá sá ban az
érin tet te tek együtt mû kö dé sét he lye zi elõ tér be.

2. Az Or szág gyû lés ag gó dik Szent gott hárd vá ros és tér -
sé ge la kos sá gát és tár sa dal mát ked ve zõt le nül érin tõ, az
Oszt rák Köz tár sa ság te rü le té rõl szár ma zó ká ros kör nye ze ti
ha tá sok mi att, és til ta ko zik az oszt rák hul la dék ége tõ ha tár
mel lé ter ve zé se el len, szo li da ri tást vál lal az érin tet tek kel.

3. Az Or szág gyû lés fel hív ja a kor mányt, hogy to vább ra
is te gyen meg min dent a tér ség kör nye ze ti ká ra i nak el há -
rí tá sá ra, a kör nye ze ti ve szé lyek, koc ká za tok meg elõ zé se
ér de ké ben. En nek ke re té ben:

a) ér té kel je és szük ség sze rint kez de mé nyez ze a két- és
több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé sek ben, to váb bá az EU-
jogszabályokban rög zí tett elõ írá sok és ha tár ér té kek fe lül -
vizs gá la tát, mó do sí tá sát, szi go rí tá sát a felvízi, il let ve fõ
szél irány sze rin ti ki bo csá tók vo nat ko zá sá ban.
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b) Az EU Víz Ke ret irány elv ének meg fe le lõ en a Rá ba fo -
lyó tel jes víz gyûj tõ i é re kö zös víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv -
ben ér té kel je a kör nye ze ti ál la po tot és a kör nye ze ti koc ká -
za to kat.

c) kez de mé nyez zen tár gya lá so kat az Oszt rák Köz tár sa -
ság kor má nyá val ar ra vo nat ko zó an, hogy a heiligenkreutzi
ipa ri park ba ter ve zett hul la dék ége tõ mû ne a ma gyar or -
szág ha tár kö ze lé ben épül jön meg. 

4. Az Or szág gyû lés fel ké ri és tá mo gat ja az or szá gos, re -
gi o ná lis és he lyi tár sa dal mi szer ve ze te ket, hogy ha zai és
nem zet kö zi kap cso la ta i kat is fel hasz nál va, te vé ke nyen mû -
köd je nek köz re Szent gott hárd és tér sé ge kör nye ze ti ál la -
po tá nak ja ví tá sa, a hul la dék ége tõ ha tár mel lé épí té sé nek
meg elõ zés re ér de ké ben.

5. Az Or szág gyû lés fel ké ri a tu do má nyos tes tü le te ket,
hogy ku ta tá sa ik kal se gít sék a tér ség kör nye ze ti ál la po tá -
nak fel mé ré sét és a vár ha tó ha tá sok fel tá rá sát, az Or szág -
gyû lés és a kor mány in téz ke dé se it.

6. Az Or szág gyû lés fel ké ri a kor mányt, hogy a tér ség
kör nye ze ti hely ze té rõl fo lya ma to san szá mol jon be az Or -
szág gyû lés il le té kes szak bi zott sá gá nak.”

Ez te hát a ha tá ro za ti ja vas lat, na gyon bí zunk ben ne,
hogy hét fõn fel tud juk ten ni az „i”-re a pon tot. 

Kö szö nöm szé pen a fi gyel met.
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A 2005. ÉVI ZÁR SZÁM ADÁS 
ÉS AZ AR RÓL SZÓ LÓ 

ÁSZ-JELENTÉS TÁR GYA LÁ SA KOR

2007. szep tem ber 18.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kép vi se lõ tár sa im itt a szom -
széd ban ar ra biz tat tak, hogy hagy jam ki a fe lét az ész re vé -
te le im nek, hogy gyor san vé ge le gyen az ülés nek - kí sér le -
tet te szek rá. 

Kö szön jük szé pen ezt az õszin te és ala pos be szá mo lót.
Azt gon do lom, hogy a 2006-os zár szám adás szö ve ges in -
dok lá sa egy jó mun ka, rész le tes mun ka, és jól mu tat ja a
tár ca 2006-os fel ada ta it, úgy hogy ez di csé ret a szer kesz tõk -
nek; né ha az volt az ér zé sem, hogy ki csit túl ala pos is, és
mint ha igye kez ne egy ki csit el tus sol ni azo kat a prob lé má -
kat, amik egyéb ként van nak. Kü lön kö szö nöm a tár cá tól
ér ke zett hölgy nek, hogy ilyen õszin tén el mond ta az igaz -
ga tá si fe je zet kap csán, hogy mi tör tént, mert mind an  nyi an
tud juk, hogy 2006-ban itt tör tént – a 2007-es költ ség ve tés -
re és a konvergenciaprogramra te kin tet tel – egy olyan lét -
szám csök ken tés, ami bõl az tán az adó dott, hogy az ÁSZ-
nak, leg alább is az igaz ga tá si fe je ze tet il le tõ en, el kel lett
uta sí ta ni a meg bíz ha tó sá got. 

Sze ret nék a rész le tes meg ál la pí tá sok kal kap cso lat ban
né hány ész re vé telt ten ni, és kér dez ni is. Szó ban el hang -
zott, hogy meg szûnt az úgy ne ve zett OKTVF, és lét re jött
he lyet te ez a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek ne vû
in téz mény, amely az én ér zé sem sze rint azért azt a funk ci -
ót, ame lyet ko ráb ban az OKTVF el lá tott, nem iga zán tud -
ta be töl te ni. Ezért is re a gál tak az én is me re te im sze rint az -
tán úgy, hogy ugyan más né ven, de az ere de ti funk ci ó hoz
kö ze lí tõ in téz ményt ál lí tot tak vis  sza an nak ér de ké ben,
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hogy pó tol ják azt a hi á nyos sá got, ami az OKTVF meg szû -
né sé vel ja nu ár 1-je után elõ állt.

Ez a be szá mo ló nem na gyon fog lal ko zik az zal, hogy a
12 re gi o ná lis szer ve zet le csök kent tíz re; meg szûnt az alsó-
Duna-völgyi és a Kö rösvi dé ki fel ügye lõ ség. Ha jól tu dom,
ak kor szü le tett egy olyan ígé ret, hogy ugyan meg szû nik ez
a két fel ügye lõ ség, de a ha tás kö rö ket és a fel ada to kat a
dél-du nán tú li fel ügye lõ ség át ve szi. Én úgy ér zem, fõ leg er -
re a né met sze mét bot rány ra utal va, hogy ez a lét szám csök -
ken tés, il let ve a két fel ügye lõ ség meg szün te té se na gyon
meg ne he zí tet te a kör nye zet vé del mi el len õr zést, hi szen ha
ez a két fel ügye lõ ség ma radt vol na, ak kor én azt fel té te le -
zem, hogy nem fel tét le nül tud ták vol na olyan so ká ig és
an  nyi ra el tit kol va vé gez ni ezek az em be rek, akik ott a sze -
me tet il le gá li san el he lyez ték, azt a mun kát, amit az tán
most már va la men  nyi en is me rünk. Ar ra sze ret nék rá kér -
dez ni, hogy a két fel ügye lõ ség meg szû né sé vel azok a fel -
ada tok, ame lye ket ko ráb ban az a két fel ügye lõ ség el lá tott,
va jon Pécs rõl meg old ha tó ak-e, mert most az az ér zé sünk,
mint ha az a pé csi köz pon tú fel ügye lõ ség 4,5 me gyé nyi il -
le té kes sé gi fel ada tok kal küsz köd ne, és azt elég ne héz el -
kép zel ni, hogy ezt jól le het csi nál ni. Ala pos-e ez az ér zé -
sem? Er re sze ret nék vá laszt kap ni.

A Vá sár he lyi-terv vel kap cso la to san pe dig a kö vet ke zõt
sze ret ném meg kér dez ni. Tu do má som sze rint tör tént egy
nem zet kö zi hi tel fel vé tel. Azt sze ret ném meg kér dez ni,
hogy mi re hasz nál ták fel tény le ge sen ezt a hi telt, il let ve,
hogy hol tar ta nak a vis  sza fi ze tés sel, és igaz-e, hogy en nek
a hi tel nek egy ré szét nem olyan cé lok ra for dí tot ták, mint
ami re fel vet ték. 

Vé gül az utol só ész re vé te lem az ár víz zel kap cso la tos.
Jól ér tet tem-e azt, hogy az ál ta lá nos tar ta lék ból 13 mil li ár -
dot, és az zal, hogy fe lül rõl nyi tot tá tet ték az elõ i rány za tot,
még 26-ot ka pott a tár ca? Eb bõl is lát szik, hogy men  nyi re
alul be csül ték a költ ség ve tés ter ve zé se kor azt, hogy meny  -
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nyi pénzt kell egy ár víz re for dí ta ni. Kér dez ném, hogy ha a
Vá sár he lyi-ter vet ha tár idõ re tel je sí tet ték vol na, ak kor is
elõ áll na-e ugyan ez a hely zet, te hát en  nyi re nem le het az
ár vi ze ket elõ re ter vez ni, hogy en  nyi vel több pénzre van
szük ség éven te ah hoz, hogy az ár víz ál tal elõ idé zett hely -
ze tet ke zel ni le hes sen? Kö szö nöm szé pen.
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A VÁSÁRHELYI TERVRÕL
2007. no vem ber 6.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Sze ret ném meg kap ni azt a le -
he tõ sé get, hogy mi e lõtt egyen ként sza va zunk a mó do sí tó
in dít vá nyok ról, mond has sak né hány szót kép vi se lõ tár sa im
ne vé ben, akik a mó do sí tó kat be ad ták. Font Sán dor és Án -
gyán Jó zsef ad ta be a mó do sí tó in dít vá nyok egy jó ré szét,
és õk kér tek meg ar ra, a bi zott sá got tá jé koz tas sam ar ról,
hogy mi volt a szán dé kuk a mó do sí tó in dít vá nyok kal. 

Elõ ze te sen sze ret ném a bi zott sá got ar ról tá jé koz tat ni,
hogy ezek a mó do sí tó in dít vá nyok él ve zik a Vá sár he lyi-
terv ön kor mány za ti tes tü le té nek – gon do lom, ez egy ta -
nács adó tes tü let –, te hát a Ti sza fo lyó men tén lé võ ön kor -
mány za to kat tö mö rí tõ szö vet ség nek a tá mo ga tá sát. A kép -
vi se lõ tár sa im ere de ti szán dé ka a mó do sí tó in dít vá nyok kal
az volt, hogy meg pró bál ják a Vá sár he lyi-ter vet az ere de ti,
még a Fi desz-kor mány ál tal meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek -
hez vis  sza irá nyí ta ni. Va gyis ah hoz az el gon do lás hoz, hogy
ez a Vá sár he lyi-terv nem csak gát épí tés re jött vol na lét re, il -
let ve, hogy en nek a Vá sár he lyi-terv nek van nak öko ló gi ai,
va la mint vi dék fej lesz té si szán dé kai is, és ah hoz a cél hoz is,
hogy a la kos ság fog lal koz ta tás ra is meg ol dást pró bál jon ta -
lál ni a Vá sár he lyi-terv. 

Ezért ezek a kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tok – az érin -
tett Ti sza-men ti ön kor mány zat ok kal egyez tet ve – a kö vet -
ke zõ ket cé loz zák meg: egy részt meg pró bál ják a Vá sár he -
lyi-terv cél ja it, il let ve a Vá sár he lyi-terv ál tal el lá tott fel ada -
to kat ki ter jesz te ni, más részt ki ter jed nek ar ra is, hogy a ha -
zai fi nan szí ro zás ne me rül jön ki az eu ró pai uni ós for rá sok
társ fi nan szí ro zá sá ban, a fej lesz té sek meg va ló sí tá sa so rán
pe dig a he lyi ön kor mány zat ok kal va ló egyez te tés re hív -
nám fel a fi gyel met. Ezért azt sze ret ném kér ni va la men  nyi
kép vi se lõ tár sam tól, hogy eze ket a mó do sí tó in dít vá nyo kat
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le he tõ ség sze rint tá mo gas sák, mert ez zel a Ti sza men tén
élõ mint egy más fél mil lió em ber szá má ra nem csak biz ton -
sá got az ár víz el le ni vé de ke zés ben, ha nem jobb élet fel té -
te le ket is ga ran tál ni tud nánk. Kö szö nöm szé pen, el nök úr.
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JE LEN TÉS A HA ZAI 
ATOM ENER GIA-FEL HASZ NÁ LÁS

BIZ TON SÁ GÁ RÓL 2005–2006-BAN

2007. no vem ber 6.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
(Az el nök a bi zott ság ta nács adó já val egyez tet egy mó do sí tó
ja vas lat tár gyá ban.) Iga zá ból nem fel tét le nül önök höz in -
téz ném a kér dést, ha nem el nök úr hoz, ha fi gyel még itt a
bi zott sá gi ülé sen. Ami kor ke zünk be ves  szük eze ket a ki ad -
vá nyo kat, és az em ber át fut ja, rész ben jó ér zés sel tölt el en -
gem is, hogy mi lyen szép ez a ki ad vány, men  nyi re jól meg
van szer keszt ve, ugyan ak kor min dig mo tosz kál ben nem az
a gon do lat, ezért azt sze ret ném ja va sol ni el nök úr nak, hogy
itt, a bi zott sá gi ülé sen fog lal koz zunk az zal, hogy Ma gyar or -
szág nak az el kö vet ke zõ, mond juk 50 évé ben az ener gia -
szük ség le tét, ha vé gig gon dol juk, hogy mi bõl le het ki elé gí te -
ni, ab ban mi az atom ener gia sze re pe, mi a fos  szi lis ener gi -
á nak a sze re pe és mi a meg úju lók sze re pe. Ami kor csak az
atom ener gi át vizs gál juk ön ma gá ban, re le váns kér dé sek per -
sze azok is, hogy biz ton ság tech ni ka i lag az üzem idõ-hosz  -
szab bí tás vagy egy új re ak tor – vagy bo csá nat, le het, hogy
atom erõ mû épí té se, nem tu dom a re ak tor és az atom erõ mû
kö zöt ti pon tos kü lönb ség mi cso da – épí té se a fon tos. 

Nem va gyok el va kult po li ti kus, nem mond hat nám azt,
hogy atom erõ mû-el le nes va gyok, de azt sem ál lí tom, hogy
atom ener gia-pár ti va gyok. Eb ben az or szág ban ilyen em ber
is van, olyan em ber is van, és én azt ér zem, hogy elõbb-
utóbb azt a vi tát, le het, hogy nem csak itt a bi zott ság ban,
de a ma gyar par la ment ben is le kel le ne foly tat nunk, hogy
fe le lõs po li ti kus ként ho va tes  szük le a vok sun kat, mi lyen
arány ban tá mo gat juk pél dá ul a költ ség ve té si pén zek bõl
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egy újabb atom erõ mû épí té sét vagy eset le ge sen majd egy
je len tõs be ru há zást Pak son. Ne kem nin cse nek meg az
alap ve tõ in for má ci óm ah hoz, hogy fe le lõs dön tést tud jak
hoz ni. A kör nye zet vé del mi bi zott ság ban ülök, de nem ál lí -
ta nám azt, hogy egy olyan erõ tel jes zöld ál lás pon tot kép vi -
sel nék, hogy már pe dig ne le gyen atom erõ mû Ma gyar or szá -
gon, mert tu dom azt, hogy 40 szá za lé kát az elekt ro mos
ener gi á nak Pak son ál lít ják elõ. De ab ba a hely zet be se sze -
ret nék po li ti kus ként be le ke ve red ni, hogy ak kor most gõz -
erõ vel gye rünk, és csak atom ener gia le gyen. 

Csak je lez ni sze ret ném, hogy ezek a vi ták na gyon re le -
váns vi ták, tud va azt, hogy az Eu ró pai Bi zott ság az el kö vet -
ke zõ két év ben el fog ja dön te ni, hogy pél dá ul Eu ró pá ban
az energiabiznisz mi lyen irány ba men jen. Itt olyan gaz da -
sá gi és po li ti kai ér de kek fo rog nak koc kán, hogy kény te len
va gyok ezt itt el mon da ni, hogy én ér zem an nak szük sé gét,
hogy ezek rõl elõbb-utóbb be szél ni kel le ne ah hoz, hogy aki
itt ül, és va la mi lyen mó don le te szi majd a vok sát va la mi
mel lett, az tisz tá ban le gyen az zal, hogy egy részt mi van Eu -
ró pá ban, mi van a vi lág ban és mi Ma gyar or szág ér de ke. Er -
rõl egy re á lis vi tát sze ret ném, ha va la mi lyen mó don le tud -
nánk foly tat ni. Hogy mi lyen mó don, azt még nem tu dom,
de en nek szük sé gét sze ret ném ki mon da ni.

A má sik, és ez konk rét kér dé sem len ne, hogy a ma gyar
költ ség ve tés bõl ku ta tás-fej lesz tés cí mén men  nyi pénz
megy el, mond juk az atom ener gia jö võ jé vel kap cso la tos
ku ta tá sok ra. Van-e egy ál ta lán olyan fe je zet, amely ben a
költ ség ve tés ki fe je zet ten er re ad pénzt va la ki nek? Nem tu -
dom, hogy az in téz mény rend szer ben ez a va la ki hol van,
hogy egye tem-e vagy ku ta tó in té zet, de kap nak-e ku ta tás -
fej lesz té se ilyen jog cí men pénzt, és ez mek ko ra ös  szeg?
Kö szö nöm szé pen.

120 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



KOR MÁNY TER VEK 
A VAS ÚTI SZÁRNYVONALAK

MEGSZÜNTETÉSÉRÕL

2007. no vem ber 20.

DR. NAGY AN DOR (Fi desz): Kö szö nöm szé pen. Igyek -
szem ér ze lem men te sen be szél ni an nak ér de ké ben, hogy
az ál lam tit kár úr úgy men jen el in nen eb bõl a te rem bõl,
hogy visz is ma gá val va la mit; te hát ne csak az az él mé nye
ma rad jon, hogy itt az el len zék nyom ja a szö ve gét. Mert azt
ér zem, hogy ez a té ma már nem el len zék és kor mány párt
di men zi ó ban megy, ha nem po li ti kai dön tés ho zók, akik tõl
még a jó szán dé kot sem vi ta tom el, olyan dön tés ho zók ról
be szé lek, akik kény te le nek, mi vel ma gas po zí ci ó ban van -
nak, ha tás ta nul má nyok ból ki in dul va, író asz tal ok mel lett
ül ve dön té se ket hoz ni, ame lyek az élet ben na gyon ne he -
zen meg emészt he tõ ek. Én egy olyan kör zet ben va gyok
egyé ni kép vi se lõ Nóg rád me gyé ben, ahol van több olyan
vo nal is, ame lyet érint ez a re form, te hát egy ki csit ta lán a
vi szo nyu lá som eh hez a prob lé má hoz más emi att, mint
azo ké, akik nek mond juk a kör ze té ben nincs ilyen vagy lis -
tás kép vi se lõk. Aki ma meg né zi a mai ma gyar po li ti kai éle -
tet, az te le van fe szült ség gel, ezt min den ki lát ja. Két nagy
te rü le ten in dult el re form, az egyik az egész ség ügy, a má -
sik a vas út. Nem aka rom ma gun kat sem men te ni, mert
min den kor mány, ame lyik re form ba vág be le, az nem kap
ezért ba bé ro kat, mert ez egy na gyon ne héz tör té net. Ezért
mon dom azt elõ ze te sen, és ne az el len zé ket ért se ki a sza -
va im ból, mert na gyon jól tu dom, vol tam ál lam tit kár is a
mi nisz ter el nök mel lett, mi sem kezd tünk be le iga zá ból a
vas út re form já ba, tu dom, hogy ez egy na gyon bo nyo lult
do log, az egész ség ügyi re form is egy bo nyo lult do log. De
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azt lát juk, hogy aho gyan önök csi nál ják, az nem jó. Mert
egy re form nak az len ne az ér tel me, hogy a vé gén az em -
be rek nek jobb le gyen. És ezt a di men zi ót már úgy ér zem,
hogy nem is lát ják. Azért nem lát ják, mert ilyen az élet, a
dol gok ter mé sze te, hogy el vi szi önö ket ab ba az irány ba,
hogy már csak azt hall ják meg, hogy ez is bal hé zik, az is
bal hé zik, és va la hol ez a cél, hogy azért a re form után az
em be rek nek jobb le gyen, én úgy ér zem egyé ni kép vi se lõ -
ként, hogy ez kezd mint szem pont egy sze rû en ki ke rül ni a
gon dol ko dás ból. És cá fol jon meg, hogy ha ez nem így
van. Mi ért mon dom ezt? És most mon da nék né hány konk -
ré tu mot is. 

Itt van pél dá ul az én vá lasz tó kör ze tem. Ott, Szé csény -
ben, ok tó ber 18-án volt egy ilyen tár sa dal mi egyez te tés,
ami rõl ön is be szélt és oda el küld tek a mi nisz té ri um ból
egy olyan kol lé gát, aki na gyon kel le met len hely zet be ke -
rült, mert olyan össz tûz zú dult rá, füg get le nül at tól, hogy
me lyik pol gár mes ter me lyik párt ból jön, hogy ne he zen vi -
sel te el a hely ze tet is. De olyan in du la to kat szült az a faj ta
kom mu ni ká ció, ami re az el nök úr is utalt az elõbb, ahogy
önök ezt a re for mot pró bál ták el ad ni, hogy eb ben óri á si
hi bá kat kö vet tek el. Én most meg ér tet tem né hány dol got,
hogy ez a há rom ka te gó ria, hogy vas út vo na la kat meg tar ta -
ni, al ter na tí vá kat ke res ni, be zár ni, ha jól ér tem, a be zá rás -
ra ke rült át ke rül het a tér sé gi vas út fej lesz tés be, sõt el jut hat
oda is, hogy ezt meg tart ják, de ez az egész nem ért he tõ.
An  nyi ra nem vé gez ték el ezt a mun kát, hogy ma guk ra ves -
se nek, hogy ilyen faj ta in du la to kat kor bá csol az, amit csi -
nál nak. A szécsényi egyez te tés után szü le tett egy új ság cikk
és en ged jék meg, hogy eb bõl idéz zek: „A je len lé võk sze -
rint a vi dé ki vas út tel jes fel szá mo lá sá ra irá nyu ló ag res  szív
kam pány kor rekt ha tás ta nul má nyok nél kül és el len õri zet -
len ada to kon nyug szik. Nincs össz hang ban az Új Ma gyar -
or szág Fej lesz té si Terv vel, a konvergenciaprogrammal, az
EU kör nye zet vé del mi ak ció prog ram já val, sõt még a ma -
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gyar és a szlo vák kor mány kö zös tér ség fej lesz tõ el kép ze -
lé se i vel sem. Köz le ke dés szak mai szem pont ból meg ala po -
zat lan és nem jár nem zet gaz da sá gi meg ta ka rí tás sal. Ez
utób bi kü lö nö sen éle sen ve tõ dött fel itt Szécsényben ak -
kor, ami kor pél dá ul ki de rült, hogy a meg szün te ten dõ vo -
nal egy ré szét, egy 10 km-es sza kasz ról van szó, a kor -
mány haj lan dó len ne Szlo vá ki á nak át en ge di 60 mil lió fo -
rin tért.” Ez ott hely ben olyan re ak ci ó kat vál tott ki, hogy az
egyik em ber azt mond ta, hogy õk 1918-ban ezt a te rü le tet,
a ma gyar vas utat is, a cseh szlo vák ok el len véd ték. És per -
sze, hogy po pu lis ta, amit mon dott, hogy most ju tunk el
odá ig, hogy át ad juk a szlo vá kok nak azt, ami ért em be rek
az éle tü ket ál doz ták, 60 mil lió fo rin tért? Ha ne kik meg éri,
ak kor nem len ne ér tel me sebb egy olyan meg ol dást ke res -
ni, ami itt tar ta ná ezt az egé szet? És úgy me rült fel, hogy
át ad ják a szlo vá kok nak, hogy a Kassa–Párkány kö zöt ti vo -
na lon cé gek te her szál lí tást vé gez nek. Te hát ne kik ez na -
gyon fon tos vol na, a Ba las sa gyar mat–Ipolytarnóc, il let ve
–Lo sonc vo nal ról is be szé lünk. 

Bi zo nyá ra tud ja ön is, meg em lí tik a cikk ben is azt,
hogy van egy ma gyar-szlo vák tér ség fej lesz té si prog ram, az
eu ró pai te rü le ti cso por to su lá si együtt mû kö dés, azon ne -
vén EGCC, eb ben van nak konk ré tan olyan pél dák más or -
szá gok ban, hogy az Eu ró pai Unió ar ra ad pénzt, hogy
ilyen hely ze tek ben, mint ami pél dá ul Nóg rád me gyé ben is
lát ha tó, ne meg szün tes se nek vo na la kat, ha nem pont az el -
len ke zõ je, in dul jon el egy fej lesz tés. És azt sze ret ném
mon da ni, hogy ha nem csak Nóg rád ban, ha nem más hol is
lát nak ilyen le he tõ sé get, ak kor ezt a mun kát nem vé gez -
ték el önök. A vas úti re for mot elõ ké szí tõ bi zott ság, meg
akik ír ták az ope ra tív prog ra mo kat vagy akár a fenn tart ha -
tó fej lesz té si stra té gi át, azok nem tud tak együtt dol goz ni.
Ez nem szo ci a lis ta meg sza bad de mok ra ta je len ség, ez va -
ló szí nû leg egy kor mány za ti lo gi kai prob lé ma, ezek a mû -
he lyek nin cse nek ös  sze tol va az or szág ban, és szü let nek
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úgy kon cep ci ók, stra té gi ák, hogy nem vi szo nyul nak más,
egyéb ként szin tén ér tel mes stra té gi ák hoz. Mást ne mond -
jak, itt a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ban ülünk, azt min -
den ki ki je lent he ti, hogy a re form nak ez a ré sze, hogy át te -
rel jük a vas út ról a köz út ra az em be re ket, pél dá ul a fenn -
tart ha tó fej lõ dés szem pont já ból egy õrült ség. A köz le ke dés
a leg na gyobb CO2-kibocsátó, az egész Eu ró pai Unió küzd
azért, hogy 2020-ra el jus sunk egy szint re, köz ben pe dig
ilyen lé pé se ket ho zunk. És per sze, ez egy kis lé pés, na de
ezek ös  sze adód nak. Az irány sem jó. Ar ra sze ret nék rá mu -
tat ni, hogy ami kor ne ki kez dünk egy re form nak, az egy bo -
nyo lult, hos  szú fo lya mat, azt job ban kell kom mu ni kál ni, a
mû he lye ket job ban ös  sze kell te rel ni, hogy akik a stra té gi -
á kat ír ják, job ban dol goz za nak együtt, mert egyéb ként az
lesz a vé ge szán dék tól füg get le nül, hogy le het, hogy meg -
bu kik a re form. Mi köz ben le het, hogy akár jó is le he tett
vol na. De ez most ab ba az irány ba megy, hogy olyan fo -
kú elé ge det len sé get vál tott ki, hogy sze rin tem na gyon tra -
gi kus a hely zet az ügy szem pont já ból. Mert az nem vi tat ja
sen ki, hogy át kell ala kí ta ni a vas utat. 

Én már azt is vi ta tom, hogy ha pusz tán ha té kony sá gi
szem pont ból néz zük a re for mot, ak kor jó vo na lon va -
gyunk-e. Hadd mond jak el egy pél dát, a MÁV Zrt.-nek a
2006-os mér leg sze rin ti hi á nya 83 mil li árd fo rint volt. Ez zel
a meg ta ka rí tás sal, ha jól ér tem, 4-6 mil li ár dot re mél nek,
ami per sze nem ke vés, de száz ezer em bert érint. Itt a re -
form nak van egy olyan szo ci á lis di men zi ó ja is, ami nem
pénz ben mér he tõ. És ezt az arány ta lan sá got túl zó nak ér -
zem. Er re pró bál tam ér vel ni is. És rá adá sul, ha jól va gyok
tá jé koz tat va, a tel jes pá lya há ló zat nak a 12 szá za lé ká ról be -
szé lünk, és a meg szün te tés re ítélt mel lék vo na la kon az ösz  -
szes vesz te ség 8 szá za lé ka je lent ke zik. Olyan arány ta lan sá -
go kat lá tok, hogy a köz gaz da sá gi lo gi kánk is el lent mond
és nem tû nik ér tel mes nek. Rá adá sul olyan vas úti vo na lak
is van nak a meg szün te ten dõ lis tán, ami re 100 mil lió fo rin -
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tot ad tak ko ráb ban, ilyen a Körmend–Zalalövõ vonal. Te -
hát az egyik ke zem mel adok, a má sik kal meg be zá rom és
ezek olyan dis  szo nan ci ák, amik ne he zen ma gya ráz ha tók.
Jobb, ha ab ba ha gyom, ha gyok má sok nak is le he tõ sé get.
Kö szö nöm.
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VI LÁG ÖRÖK SÉG, NATURA 2000 
– ÉS A TOKAJ-HEGYALJAI VA LÓ SÁG

2007. no vem ber 28.

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Még mi e lõtt er re az ülés re sor ke rült vol na, ne künk volt egy
elõ ze tes vi tánk ar ról, hogy ho gyan fog juk ezt a mai ülést le -
bo nyo lí ta ni – utó lag lát szik, hogy nem va gyunk egy sze rû
hely zet ben. Ne kem eszem be ju tott az a tv-mû sor, amit azt
hi szem, hogy úgy hív nak, hogy Mó ni ka show, ami ilyen ki -
be szé lõ show. Én nem lát tam még ilyet, de azt hi szem,
hogy az a funk ci ó ja, hogy egy más sal konf lik tus ban lé võ
em be re ket pró bál nak le ül tet ni, akik ugyan meg nem bé kél -
nek egy más sal, de leg alább el mond hat ják, hogy mi a ba juk
– ha más ra nem is, er re biz tos, hogy jó volt ez az ülés, mert
én is so kat ta nul tam, fi gyel me sen hall gat tam a hoz zá szó ló -
kat. Vé gig az volt az ér zé sem, ami kor elõ ször a Ta kács
And rást hall gat tam, hogy ne ki is iga za van, a sze ren csi pol -
gár mes ter nek is iga za van, a ha tó ság nak is iga za van, tu laj -
don kép pen mind egyik fél olyan dol go kat mon dott, ami ben
nem na gyon ta lál tam olyan dol got, hogy ne tud nék ve le,
ami kor be szélt, azo no sul ni. Ki de rül ilyen kor, hogy az az
úgy ne ve zett fenn tart ha tó ság, ami a gaz da sá gi, a kör nye zet -
vé del mi meg a tár sa dal mi ér de ke ket pró bál ja har mo ni zál ni,
az élet ben azért nem egy olyan egy sze rû tör té net, és va la -
mer re min dig el bil len a mér leg. Hogy mer re bil len el, az
egy bo nyo lult kér dés, de úgy ér zem eb ben a be szél ge tés -
ben, hogy ha most vé gig né zem azt a há rom konk rét ügyet,
amit tár gyal tunk: a sze ren csi bioerõmû ügyét, a szi vat  tyús -
tá ro zós erõ mû vet, meg a Tõketerebest, hogy a sze ren csi
ese té ben itt min den jog sze rû meg szak sze rû volt.

Te hát itt be szél get he tünk mi sok min den rõl, de ez meg
fog épül ni, meg fog tör tén ni, mert nem tör tént jog sza bály -
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sér tés. Ugyan ak kor az az ér zé sem is van, hogy at tól még,
hogy va la mi jog sze rû meg szak sze rû, nem biz tos, hogy
min den rend ben van ve le, mert ahogy a to ka ji pol gár mes -
ter úr is el mond ta, azért sok fé lel münk van a te her for ga -
lom meg nö ve ke dé se mi att; de azt is le het mon da ni, hogy
ezt majd a pi ac el ren de zi, ha ez nem fog mû köd ni, ak kor
a cég be dõl, az tán nem lesz be lõ le erõ mû. De nem va ló -
szí nû, hogy ez fog tör tén ni, mert ha jól lá tom 36 mil li ár dot
öl nek be le, azért azok vé gig gon dol tak na gyon sok min -
dent, nem hi szem, hogy hi báz nak va la mi ben. 

Azt sem sze ret ném, ha úgy men nénk el in nen a vé gén,
hogy mond juk a ci vil szer ve ze te ket os to roz nánk, hogy mi
a fe né nek kekeckednek, mert azért azt a le he tõ sé get ad juk
meg ne kik - még ha ha tár idõn kí vül is te szik -, hogy eh -
hez jo guk van. Te hát õk nem fel tét le nül a be ru há zá sok el -
len ér vel nek, mert egy be ru há zó nak se ér de ke egy olyan
kö zeg ben dol goz ni, ahol mond juk nem min den ki ba rát sá -
gos ve le szem ben, mert az elõbb-utóbb nem fog men ni, az
nem jó az üz let nek sem. 

Ne kem len ne egy alap ve tõ kér dé sem, és nem tu dom
meg ítél ni azt, hogy most a vi lág örök sé gi tör vény jó-e, jót
tesz-e a majd a jö võ ben az ügyek nek, mert én azt ér zem,
hogy a konk rét ügye ket nem fog juk tud ni be fo lyá sol ni. A
bi zott ság egyéb ként se, de ahogy az in for má ci ó ból ki de -
rült, nem na gyon van moz gás tér. Ha jól ér tem, a má so dik
ügy ben, ott a ha tó ság nem fog ad ni, te hát a szi vat  tyús tá ro -
zós erõ mû ügyé ben nem fog ad ni egy sze rû en kör nye zet -
hasz ná la ti en ge délyt. A Tõketerebesnél na gyon pes  szi mis -
ta va gyok, mert ha jól ér tem, azt mond ta Fejérdy Ta más,
hogy van egy olyan ren del ke zés az espooi egyez mény ben,
hogy ha va la ki ré sze se a vi lág örök sé gi egyez mény nek, te -
hát ugye itt nincs vé tó jo gunk. 

Te hát ne ker ges sük ma gun kat ab ban az il lú zi ó ban,
hogy majd mi azt meg aka dá lyoz zuk, rá adá sul le het, hogy
egy clean technology-t fog nak a szén erõ mû nél al kal maz -
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ni, ami a leg újabb tech no ló gi á ja a szén erõ mû vek nek, és
még az is meg fog fe lel ni egyéb ként az meg úju ló ener gi -
ák kal kap cso la tos cél ki tû zés nek; te hát van egy olyan új
tech no ló gia, hogy a sze nes erõ mû vek ben a ke let ke zett
CO2-t el nye le tik és nem lesz CO2-ki bo csá tá sa. Te hát az az
erõ mû le het, hogy meg fog épül ni és min den tisz te le tem
Fo dor Gá bo ré meg a mi nisz té ri u mé, mi sok min dent te he -
tünk, de nem fog juk tud ni meg aka dá lyoz ni, mert vé tó jo ga
Ma gyar or szág nak nin csen. A sze ren csi ese té ben, mint
mond tam, sze rin tem men ni fog a ma ga út ján, te hát nem
na gyon lá tok itt moz gás te ret. 

Még is azt meg kér dez ném, hogy ha lett vol na vi lág örök -
sé gi tör vény, és a vi lág örök sé gi tör vény ben van, ha jól ér -
tem ez a ke ze lé si terv – én jo gász va gyok, és na gyon ér -
de kel ne en nek a jo gi stá tu sza, mert ha jól ér tem, en nek
nin csen. A kér dé sem a kö vet ke zõ, ha van vi lág örök sé gi
tör vény, és a ke ze lé si terv nek van jo gi stá tu sza, meg ad ta
vol na-e az en ge délyt er re az erõ mû re a ha tó ság? Ha nem
ad hat ta vol na meg, ak kor azt ja vas lom, hogy sür gõ sen
hoz zunk egy ilyen tör vényt, mert ak kor a ha tó ság is egy -
sze rûb ben tud cse le ked ni. És ak kor nem ér tek egyet Orosz
Sán dor ral, hogy ez hi á ba va ló, mert ha má sért nem, már
ezért meg éri, mert vi lá gos hely ze tet te remt és a ke ze lé si
terv nek, ame lyet kö te le zõ vé tesz, az ak kor be épül, mond -
juk a he lyi, most ren de zé si terv nek hív ják, ko ráb ban sza -
bá lyo zá si terv volt, egy sze rû en fi gye lem be kell ven ni. 
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JELÖLTI MEGHALLGATÁS
– A JÖVÕ NEMZEDÉKEK

ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSA

2007. de cem ber 11.

A Ma gyar Or szág gyû lés Kör nye zet vé del mi Bi zott sá ga 2007.
no vem ber 11-én meg hall gat ta a Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi
el nök úr ál tal a jö võ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa
poszt já ra ja va solt je löl tet, dr. Nagy Bol di zsárt. Az ülé sen dr.
Nagy An dor, a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt bi zott sá gi kép vi se lõ i nek tá mo -
ga tá sá ról biz to sí tot ta a je löl tet. A meg hall ga tás so rán Nagy
An dor ki fej tet te:

„A jö võ nem ze dé kek ombudsmanjának tiszt sé gé rõl szó -
ló tör vény ter ve ze tét még Só lyom Lász ló dol goz ta ki a
Véd egy let tag ja ként 2000-ben. A ter ve zet az óta né hány szor
a par la ment elé ke rült, de el fo gad tat ni nem si ke rült. 

2007 ele jén azon ban az ügy kap csán a po li ti kai pár tok -
nak si ke rült ötpárti kon szen zust ki ala kí ta ni uk. Meg íté lé -
sem sze rint a par la men ti po li ti kai pár tok kép vi se lõ i nek
egy je len tõs ré sze már fel is mer te a ha zán kat, s a jö võ ge -
ne rá ci ó it fe nye ge tõ ve szé lye ket. En nek ered mé nye ként fo -
gad ta el az Or szág gyû lés a kö zel múlt ban a fenn tart ha tó
fej lõ dés stra té gi á já val kap cso la tos or szág gyû lé si ha tá ro za ti
ja vas la tot, s most, hos  szan el hú zó dó, ötpárti egyez te tés
után, a jö võ nem ze dé kek ombudsmanja in téz mé nyé nek
be ve ze té sé vel fog lal ko zó, kon szen zu sos tör vény ja vas la tot.
Sze ret ném el mon da ni, hogy érez zük a ránk ne he ze dõ fe -
le lõs sé get a jö võ nem ze dé kei iránt, s ezért tá mo gat tuk és
fo gad tuk el be ter jesz tett tör vény ter ve ze tet.

A Fidesz–KDNP Kör nye zet vé del mi Mun ka cso port ja szá -
má ra nem oko zott nagy meg le pe tést Só lyom Lász ló köz tár -
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sa sá gi el nök úr be je len té sé vel, hogy Nagy Bol di zsár nem -
zet kö zi jo gászt je lö li a jö võ nem ze dé kek ombudsmanjának.

Nagy Bol di zsár ról is mert, hogy a bõs-nagy ma ro si víz -
lép csõ ügyé ben köz re mû kö dött ha zánk kép vi se le té ben a
Há gai Nem zet kö zi Bí ró ság elõtt.

Nagy Bol di zsár ról tud juk, hogy an nak ide jén, õ hoz ta
be a »jö võ nem ze dé kek biz to sa« esz mét Ma gyar or szág ra
mint nem zet kö zi jo gász.

Ab ban is biz to sak va gyunk, hogy a je lölt sze mé lye ga -
ran cia lesz az ombudsmani tiszt ség párt po li ti kai ér dek tõl
men tes mû köd te té sé re.

Mind ezek alap ján Nagy Bol di zsár úr je lö lé sét és meg vá -
lasz tá sát a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt Kör nye zet vé del mi Mun ka cso port -
já nak kép vi se lõi tá mo gat ni fog ják.” 

Dr. Nagy An dor

or szág gyû lé si kép vi se lõ

Fidesz–KDNP Kör nye zet vé del mi Mun ka cso port
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III. Parlamenti beszédek
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SZÉP TER VEK, SZÉP ÁL MOK
2006. jú ni us 8.

Fel szó la lás a kor mány prog ram vi tá já ban

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! A Kör -
nye zet vé del mi bi zott ság al el nö ke ként a kor mány prog ram nak
ah hoz a ré szé hez kí vá nok hoz zá szól ni, amely a kör nye zet vé -
de lem mel fog lal ko zik. Mint egy négy perc áll ren del ke zé sem -
re, te hát a tel jes ség igé nye nél kül fo gom ezt meg ten ni.

Egy idé zet tel sze ret ném kez de ni a mon dan dóm, amely
úgy hang zik, hogy „a kor mány nem old meg prob lé má kat,
csak pén ze li õket”. Saj nos, ez nem ne kem ju tott eszem be,
ha nem egy olyan em ber nek, aki a po li ti ká ban jó val hosz  -
szabb idõt töl tött el, mint én, va la mi kor az Egye sült Ál la -
mok el nö ke volt, és Ronald Reagannek hív ják. Biz tos tu -
dott va la mit az élet rõl. Ami kor rá ta lál tam er re az idé zet re,
ar ra gon dol tam, hogy meg vizs gá lom a kor mány prog ra mot,
leg alább is azt a ré szét, amely a kör nye zet vé de lem mel fog -
lal ko zik eb bõl a szem szög bõl, va gyis hogy a kor mány
meg old ja-e a kör nye zet vé del mi prob lé má kat, vagy csak
pén ze li azo kat.

Mi e lõtt azon ban ezt meg te szem, sze ret nék két meg jegy -
zést ten ni. Az egyik a kö vet ke zõ: bi zo nyá ra önök is tud -
ják, hogy ma Ma gyar or szá gon köz vé le mény-ku ta tók sze -
rint a la kos ság nak mind ös  sze 3-4 szá za lé ka te kin ti a kör -
nye zet vé del met, a kör nye zet szen  nye zést fon tos prob lé má -
nak. An nak el le né re van ez így – te hát az, hogy nem éri el
a po li ti kai in ger kü szö böt a kör nye zet vé de lem ügye –,
hogy pél dá ul a glo bá lis fel me le ge dés okoz ta ég haj la ti vál -
to zá so kat már na pon ta érez het jük a bõ rün kön, akár egy
ter mé sze ti ka taszt ró fa, ár víz, esõ zé sek vagy az aszály mi -
att. Ezért örü lök kü lö nö sen an nak, hogy mi nisz ter el nök úr
vé gül is úgy dön tött, hogy meg tart ja a tár ca önál ló sá gát, és
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a kör nye zet vé del met meg a víz ügyet egy ben tart va Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri u mot hoz lét re eb ben
a cik lus ban is. 

A má sik meg jegy zé sem az, hogy ami kor ol vas tam a Tisz -
tább és egész sé ge sebb kör nye zet cím szó alatt a kör nye zet -
vé de lem mel kap cso la tos meg ál la pí tá so kat, ott ta lál tam szá -
mos po zi tív dol got. Eze ket is sze ret ném most meg em lí te ni.
Ki ne örül ne eb ben az or szág ban an nak, hogy zöld fej lesz -
té sek lesz nek, 2007 és 2013 kö zött min den kép pen? Ki ne
örül ne an nak, hogy na pon ta akár 750 mil lió fo rin tot is el le -
het köl te ni Ma gyar or szá gon kör nye ze ti cé lok ra? Ilyen eb -
ben az or szág ban még so ha nem volt, ez óri á si le he tõ ség,
de egy ben óri á si fe le lõs ség is. En nek a ren ge teg pénz nek
jó hely re kell men nie, s min dent meg kell ten ni egy al ko tó
el len zék nek azért, hogy ez a pénz jó hely re ke rül jön, és ha
nem ke rül jó hely re, vagy va la kik meg pró bál ják eze ket il -
le ték te le nül el tá vo lí ta ni a meg fe le lõ he lyek rõl, azt rög tön
je lez ni kell. Ki ne örül ne an nak, hogy ivó víz mi nõ ség-ja ví -
tás is lesz majd pél dá ul az észa ki vagy a dé li Al föld ön, és
ki ne len ne at tól bol dog, hogy lesz nek szenny víz tisz tí tók,
re gi o ná lis hul la dék gaz dál ko dá si rend sze rek? 

Ki ne örül ne an nak, hogy az új ener gia stra té gi á ban a
meg úju ló ener gi ák – kü lö nö sen a bio mas  sza és a bioüze-
manyagok – ki emelt sze re pet kap nak? Na gyon örül he -
tünk an nak is, hogy ren dez ni pró bál ják a ví zi köz mû vek
sor sát. Itt sze ret ném meg je gyez ni, hogy ha a ví zi köz mû -
vek re form ja alatt mind ös  sze sen csak pri va ti zá ci ót ér te -
nek, ak kor rossz úton jár nak. Eb ben az or szág ban mint -
egy négy száz ví zi köz mû-tár su lás van, ezek jó ré sze anya -
gi lag rossz ál la pot ban van, va ló ban ren dez ni kell a sor su -
kat, de ha csak a ma gán tõ ke be vo ná sá val kö ve tünk el re -
for mot, azt nem re form nak hív ják, ha nem – mi vel ez zel
olyan va gyon tár gyak hoz is jut nak ma gán tu laj do no sok,
ame lyek nem fel tét le nül õket il le tik meg – ne vez het jük
akár sza bad rab lás nak is. 
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A po zi tí vu mok után sze ret nék át tér ni ar ra, hogy va jon
ez a prog ram a lé nye ges dol gok kal fog lal ko zik-e. 

Va gyis si ke rül-e meg ta lál ni azo kat a sze rin tem a ha zánk
jö võ je szem pont já ból lé nye ges kér dé se ket, ame lyek va ló -
ban ége tõ ek? Én azt ál lí tom, hogy nem fel tét le nül. Nem
mon dom azt, hogy azok ra, ami ket fel so rol tam, nincs szük -
ség, de van két olyan lé nye ges do log, amely sze rin tem ki -
ma radt a kor mány prog ram ból, és azt sze ret ném, ha fog lal -
koz ná nak ve le. 

Mi ez a két do log? Az egyik a nagy vá ros ok kör nye zet -
szen  nye zé sé nek az ügye. Itt van pél dá ul Bu da pest, és nem
na gyon lá tom a kor mány prog ram ban azt, hogy kí ván nak-
e ezen a té ren va la mit ten ni. A rossz má jú ak azt mond ják,
ha ma Bu da pes ten va la ki reg gel fel éb red, ak kor hall hat ja,
ahogy a kis ma da rak kö hög nek a fá kon. Bí zom ben ne,
hogy több ener gi át szán nak pél dá ul en nek a prob lé má nak
a meg ol dá sá ra, mint amen  nyit ol vas ni le het a kör nye zet vé -
del mi prog ram juk ban. 

De itt van egy má sik je len ség, ami sze rin tem szin te ha -
son ló mér ték ben fon tos. Ez nem egy ma gyar je len ség,
nem is eu ró pai, ha nem vi lág mé re tû, ne ve ze te sen az,
hogy az utób bi idõ szak ban az úgy ne ve zett kör nye zet -
szen  nye zés las san át te võ dik a ter me lõi szek tor ból az úgy -
ne ve zett fo gyasz tói szek tor ba. Va gyis ma már nem egy -
sze rû do log az, hogy meg aka dá lyoz zuk, mond juk, egy
ter me lõ egy ség kör nye zet szen  nye zé sét, és be zár juk; szük -
ség van ar ra is, hogy va la mit a fo gyasz tás sal kap cso lat ban
is te gyünk, hi szen ami kor mû anyag do bo zok ból fo gyasz -
tunk el pél dá ul üdí tõ ita lo kat, és azo kat el dob juk, ak kor
mi ma gunk szen  nye zünk. Per sze nem kön  nyû a kor mány
dol ga, mert nem kön  nyû a fo gyasz tók kal szem be men ni,
de le het ne va la mit ten ni pél dá ul a kör nye zet tu da tos
szem lé let for má lás sal. 

Az idõ bõl en  nyi re fu tot ta. Én úgy gon do lom, hogy ha
Ronald Re a gan sza va it ves  szük fi gye lem be, va gyis azt,
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hogy egy kor mány nem meg old ja, ha nem pén ze li a prob -
lé má kat, ak kor ez na gyon igaz er re a prog ram ra, ezért
nem is tu dom azt jó szív vel meg sza vaz ni. 

Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall gat tak.

136 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



RE FORM VAGY LE ÉPÍ TÉS 
A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN?

2006. jú li us 3.
Azon na li kér dés a Felügyelõségek 

lét szá má nak csök ken té sé rõl

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! A
Ke resz tény de mok ra ta Nép párt kép vi se lõ je ként ko moly ag -
go da lom mal né zem a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi te -
rü le ti szer ve ket érin tõ meg szo rí tá so kat. 

A na pok ban de rült fény ar ra, hogy a kor mány a kör nye -
zet vé del mi fel ügye lõ sé gek nél és nem ze ti par kok nál ös  sze -
sen 284 fõt ter vez el kül de ni, ami több mint 10 szá za lé kos
lét szám csök ken tést je lent. Te szi mind ezt úgy, hogy a 2006
jú ni u sá ban meg je lent ÁSZ-jelentés sze rint a kör nye zet- és
ter mé szet vé de lem te rü le tén az uni ós kö ve tel mé nyek tel je -
sí té se lét szám fej lesz tést in do kol na. 

Bi zo nyá ra tud ja, hogy a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi
fel ügye lõ sé ge ken egy-egy ügy el in té zé sé re je len leg át la go -
san ke ve sebb, mint fél óra jut. Eb be a hely szí ni szem le ál -
ta lá ban nem fér be le, a hi va tal ban dol go zók több nyi re a
be nyúj tott pa pí rok alap ján dön te nek. A je len le gi hely zet
csak a tisz tes ség te len vál lal ko zók nak és azok nak az ön -
kor mány za ti ügy in té zõk nek ked vez, akik igye kez nek a
jog sza bá lyo kat meg ke rül ni. 

A le épí té sek azért is meg döb ben tõ ek, mert ezek ér dem ben
nem mér sék lik az ál lam ház tar tás hi á nyát, koc ká za tuk vi szont
be lát ha tat lan. Tud ja, mi nisz ter el nök úr, ami itt tör té nik, az a
fej lõ dés ben el ma radt or szá gok sa ját ja. Ez zel szem ben a vi lág
leg ver seny ké pe sebb or szá ga i ban a leg szi go rúb bak a kör nye -
zet vé del mi elõ írá sok, és az el len õr zés fel tét elei olya nok, hogy
azo kat be is tar tat ják. Tisz te let tel ké rem önt, hogy ne Eti ó pi át,
ha nem Svéd or szá got te kint sük kö ve ten dõ pél dá nak. 
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Mind ezek fé nyé ben kér de zem a mi nisz ter el nök urat,
egy részt a be je len tett lét szám le épí tést meg elõz te-e a fel -
adat- és ha tás kö rök elõ ze tes, tel jes kö rû fel mé ré se. Ké -
szült-e hos  szabb tá vú ha tás ta nul mány? Más részt a ter ve zett
ki sebb lét szám mal a mi nisz té ri um ele get tud-e ten ni a
megnövekedett ha tó sá gi és egyéb fel ada ta i nak? 

Vá rom vá la szát. (Taps az el len zé ki pár tok pad so ra i ból.)

A vá lasz:

GYURCSÁNY FE RENC mi nisz ter el nök: Tisz telt Kép vi se lõ
Úr! Ígé re tem hez hí ven az in ter pel lá ci ók idõ sza ká ban, és
így az azon na li kér dé sek idõ sza ká ban is, részt ve szek a vi -
tá ban, hogy ha a kor mány zat egé szét érin tõ kér dé sek van -
nak, tud jak vá la szol ni. 

Az in ter pel lá ci ók nál kön  nyû hely ze tem van, mert lá tom
elõ re a be adott kér dé se ket. Ma azt lát tam, hogy egy-egy
szak mi nisz ter fel ada tá ba il lesz ke dõ kér dé se ket tet tek fel
in ter pel lá ci ó ként, át is ad tam a vá la szo lás jo gát mi nisz te -
rek nek. 

Itt ez a le he tõ sé gem nin csen meg, hi szen csak a cí mét
tu dom an nak, hogy mit kér dez. Ez a kér dés Persányi mi -
nisz ter úr tár cá já nak kom pe ten ci á já ba tar to zik. Bá to rí ta -
nám, kép vi se lõ úr, is me ri ön az igaz ga tás mû kö dé sét, hogy
leg kö ze lebb egy ilyen kér dést te gyen fel a mi nisz ter úr nak,
nyil ván vá la szol ni fog er re a kér dés re. 

Ha ál ta lá ban kér de zi, ál ta lá ban azt tu dom mon da ni,
hogy lét szám csök ken tés is és szer ve ze ti-in téz mé nyi át -
ala kí tás is van ma a köz igaz ga tás ban na pi ren den. Az elõ -
zõ nek az okát pon to san lát juk. Nem is em lék szem, hány
tu cat szor mond ták önök ne kem az el múlt idõ szak ban,
hogy el ké pesz tõ en drá gán mû kö dik az igaz ga tás. Hát
kap tunk mi hi de get is, me le get is emi att az el múlt évek -
ben! Most el in dul tunk an nak irá nyá ba, hogy ne egy sze -
rû en lét szá mot csök kent sünk, ha nem struk tú rát vált sunk.
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Az ön ál tal em lí tett 10 szá za lék egyéb ként lé nye ge sen
ke ve sebb, mint az át la gos hu szon-egy né hány, és ke ve -
sebb, mint egyes mi nisz té ri u mok ban az 50 – az az, csak
mon dom: nem fû nyí ró elv volt. 

A rész le tek meg eb ben az ügy ben ter mé sze te sen mi -
nisz te ri kom pe ten ci á ba tar toz nak, már csak azért is, hogy
el ke rül jem azt a vá dat, amit szin tén mon da ni szok tak,
hogy a mi nisz ter el nök egy sze mé lyes po li ti zá lást foly tat. 

Szó val azt tu dom mon da ni ön nek õszin tén, hogy mu -
száj meg kér dez ni a mi nisz tert. Sze rin tem jö võ hé ten ve gye
elõ új ra ezt a kér dést, a mi nisz ter úr ren del ke zés re fog áll -
ni, és vá la szol ni fog a kér dé sé re. (Taps a kor mány zó pár -
tok pad so ra i ból.)

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Saj ná lom a mi nisz ter el nök
urat, hogy ilyen hely zet be hoz tam, de ez (De rült ség a Fi -
desz pad so ra i ból.) le gyen az ön szo ci á lis prob lé má ja, nem
az enyém. Meg fo gom kér dez ni majd a mi nisz ter úr tól is
ter mé sze te sen, és az azon na li kér dés nél nem kö te le zett a
kép vi se lõ töb bet meg ad ni... (Gyurcsány Fe renc: Nem is
mond tam! – Gõ gös Zol tán: Ak kor már ér de mes volt!)

Azért tet tem szó vá, amit szó vá tet tem, mert bi zo nyá ra
önök is ol vas ták az új sá gok ból, hogy nem rég Gyu lán még
tün tet tek is azok a mun ka tár sak, aki ket el bo csá tot tak a fel -
ügye lõ ség tõl. Ba ján ugyan tün te tés nem volt, de az önök
szo ci a lis ta pol gár mes te re egy le vél ben ar ról tá jé koz tat ta
kép vi se lõ tár sa mat, hogy per sze min den kor mány nak jo ga
van le épí te ni, és gon do lom, szük ség is van egy kar csúbb
és ol csóbb ál lam ra, de an nak a le épí tés nek a mód ja és a
mér té ke azért túl zó. Gon do lom, hogy Gyu lán ez az elé ge -
det len ség vál tot ta ki a til ta ko zást is. 

Mi vel az idõm le telt, én töb bet nem kí vá nok eh hez hoz -
zá ten ni, majd pró bál ko zom a mi nisz ter úr nál is. Kö szö -
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nöm. (Taps az el len zé ki pár tok pad so ra i ból. – Köz be szó lá -
sok az MSZP pad so ra i ból: Ne is! – Ez he lyes! – Sok si kert!) 

EL NÖK: Az el hang zot tak ból úgy íté lem meg, hogy a mi -
nisz ter el nök úr nem kí ván él ni a vi szont vá lasz jo gá val.
(Gyurcsány Fe renc ne met int.) 
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MA GUK RA HA GYOTT TE LE PÜ LÉ SEK
2006. jú li us 10.

Azon na li kér dés a ter mé sze ti csa pá sok súj tot ta 
te le pü lé sek tá mo ga tá sá ról

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Mi nisz ter As  szony! Nóg rád me gyé ben, a szécsényi
vá lasz tó kör zet ben va gyok egyé ni kép vi se lõ, és azért kér -
tem szót, mert az utób bi hó na pok ban, kü lö nö sen az utób -
bi he tek ben az én vá lasz tó kör ze te met is súj tot ták a rend -
kí vül he ves esõ zé sek és az azt kí sé rõ vi ha rok, va la mint
ára dá sok. Az esõ után több fa lu ban a le zú du ló víz hi he tet -
len ká ro kat oko zott, van, ahol hi da kat so dort el, az egyik
te le pü lé sen, Nógrádszakálon pél dá ul a vas úti töl tést is ki -
mos ta, és ren ge teg ház ban ke let ke zett kár, volt, ahol a
szenny vi zet az ivó víz bá zis ba is be mos ta. 

Tisz telt Mi nisz ter As  szony! Sze ret ném önt a te le pü lé sek
pol gár mes te rei, ön kor mány za ti kép vi se lõi ál tal fel ve tett,
sze rin tem je len tõs prob lé má ra em lé kez tet ni. A ter mé sze ti
csa pá sok ál tal súj tott te le pü lé sek a je len le gi ha tá lyos jog -
sza bá lyi elõ írá sok sze rint a köz vet le nül vé de ke zés re for -
dí tott ös  sze gek 100 szá za lé kát igé nyel he tik az ál lam tól,
míg a men te sí té si vagy utó mun ká la tok nak csak a 70 szá -
za lé kát. Ez sze rin tem igaz ság ta lan ság. Konk rét pél dát is
tud nék hoz ni: az egyik te le pü lé sen, Nógrádszakálon, a
két hét tel ez elõt ti esõ zés a hi dak ban, utak ban, épü le tek -
ben, köz mû vek ben mint egy 300–400 mil li ós kárt oko zott,
a te le pü lés 660 fõs és mint egy 130 mil lió fo rin tos a költ -
ség ve té se. El tud ja kép zel ni ön, hogy ez a köz ség a tel jes
évi költ ség ve tés ének meg fe le lõ ös  sze get tud majd for dí ta -
ni a hely re ál lí tás ra? 

Tisz telt Mi nisz ter As  szony! A kér dé se im a kö vet ke zõk:
mit kí ván ten ni a károk mi elõb bi meg té rí té se, a la kos ság
és a te le pü lé sek ter he i nek meg kön  nyeb bí té se ér de ké ben?

141NAGY ANDOR: SZOLGÁLATRA JELENTKEZEM



Ön sze rint mi kor fi ze tik ki a vis maior ke ret bõl a te le pü lé -
sek nek a jo gos vé de ke zé sük re for dí tott ös  sze get? Kí ván-e
fel lép ni az ügy in té zés las sú sá ga el len? (Az el nök a csen gõ
meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.) Ter vez nek-e
mó do sí tást a je len le gi sza bá lyo zá son, hogy meg kön  nyít sék
a ter mé sze ti csa pás ál tal súj tott kis te le pü lé se ken a hely re -
ál lí tá si mun kák fi nan szí ro zá sát? 

Vá rom vá la szát. (Taps az el len zék so ra i ban.)

A vá lasz:

DR. LAMPERTH MÓ NI KA ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz ter: El nök Úr! Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz telt
Kép vi se lõ Úr! Az ön kér dé se egy ál lí tás, még pe dig az,
hogy „ma guk ra ha gyott te le pü lé sek”. Kép vi se lõ úr, ez nem
mél tá nyos, mert eb ben az el múlt idõ szak ban akár bel víz,
akár ár víz, akár vi har kár volt, a kor mány nem csak hogy
min dent meg pró bált meg ten ni a kis te le pü lé sek és a ká ro -
sult na gyobb te le pü lé sek ér de ké ben, ha nem meg is tet te. 

Em lé kez tet ném önö ket tisz te let tel ar ra, hogy ami kor az
ár víz volt, ak kor hét vé gén is volt ügye let nem csak a Bel -
ügy mi nisz té ri um ban, ha nem a Pénz ügy mi nisz té ri um ban
is, hogy a szük sé ges for rá sok, a vé de ke zés hez szük sé ges
for rá sok min de nütt ren del ke zés re áll ja nak. Fe le lõs ség gel
ál lí tom, hogy úgy a vis maior ke re tek rõl va ló dön tés,
mint az ön kor mány zat ok in gat la na i ban esett károk fel mé -
ré se olyan, ál ta lunk egyéb ként elég fe sze sen el ren delt
me net rend ben zaj lik, amit az ön kor mány zat ok is is mer -
nek, tud nak. 

A konk rét eset rõl, kép vi se lõ úr: ha ön va ló ban se gí te ni
akar a te le pü lé sek nek, azt sze ret ném kér ni és aján la ni tisz -
te let tel, hogy ha föl tesz egy azon na li kér dést, ami bõl any  -
nyit tu dunk, hogy ma guk ra ha gyott te le pü lé sek, de nem
tud juk, hogy konk ré tan me lyik te le pü lés re kí ván csi, ak kor
én azt ja va so lom, hogy vá las  szon más for mát. Na gyon szí -
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ve sen utá na já runk an nak, hogy me lyik te le pü lé sen mi lyen
konk rét ten ni va ló van, és mi az, amit tu dunk vál lal ni. 

Mi u tán tu dom, hogy ön me lyik vá lasz tó ke rü let kép vi se -
lõ je, ezért an nak utá na néz tem, hogy a me gyei vis maior
ke ret mi lyen mó don lett föl hasz nál va, és tá jé koz ta tom önt,
hogy a Nóg rád Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács nak még
van ren del ke zés re ál ló for rá sa. Ad dig ne kem nincs mó -
dom ban a köz pon ti vis maior alap ból dön tést hoz ni, mert
az a sza bály, úgy tör vé nyes, hogy elõ ször a me gyei for rást
kell föl hasz nál ni, és utá na a köz pon tit. 

Kö szö nöm. (Taps a kor mány párt ok so ra i ban.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (Fi desz): Kö szö nöm a szót. Ked ves Mi -
nisz ter As  szony! Az, hogy mél tá nyos-e a cím, hogy ma guk -
ra ha gyott te le pü lé sek, nem tu dom. Én sze mé lye sen öt-hat
te le pü lé sen jár tam, és min den hol az volt az ér zé sem, hogy
ott a pol gár mes te rek, az ott élõ em be rek nem tud ják, hogy
mi lesz ve lük, nem tud ják, mi kor kap nak pénzt, s nem tud -
ják, hogy mi kor fog nak ne kik se gí te ni. 

Va ló ban vá laszt hat tam vol na az írás be li kér dést is, ezt majd
meg fo gom ten ni, ahol konk rét te le pü lé se ket is meg je lö lök.
Az egyik fa lu ban, Litkén pél dá ul áp ri lis óta nem kap tak meg
egy ak kor meg ítélt pénzt a me gyei vis maior ke ret bõl. Én azért
gon dol tam, hogy szó vá kell ezt ten ni, mert sze rin tem nem
csak Nóg rád me gyé ben van ez prob lé ma; a vi har más me gyé -
ket is súj tott. Én nem hi szem, hogy csak az én te le pü lé se i men
érez nék a te le pü lé sek úgy, hogy ma guk ra hagy ták õket. 

Mi vel elég ke vés idõ van már hát ra ar ra, hogy ki egé szít -
sem, amit mon da ni sze ret nék, a mun ka tár sa fel hí vott ma
dél elõtt, ne ki elég sok min dent el mond tam. Saj ná lom, ha
ezt nem ad ták to vább. 

Kö szö nöm. (Szór vá nyos taps az el len zé ki pár tok so -
ra i ban.)

143NAGY ANDOR: SZOLGÁLATRA JELENTKEZEM



A vi szont vá lasz:

DR. LAMPERTH MÓ NI KA ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz ter: Kép vi se lõ úr, ha a me gyei te rü let fej lesz té si
ta nács va la mi lyen dön té se után nem szü le tik meg az az
in téz ke dés vagy ki fi ze tés, amit ott vár nak, ak kor le het
per sze in ter pel lál ni a te rü le tért fe le lõs mi nisz tert, de ön -
nek, azt hi szem, or szág gyû lé si kép vi se lõ ként nyil ván van
ar ról is me re te, hogy a me gyei ön kor mány zat és a te rü let -
fej lesz té si ta nács szu ve rén dön té se it csak a vég re haj tás
tör vé nyes sé gét il le tõ en van mód ja az ál la mi szer ve ze tek -
nek be fo lyá sol ni. 

Te hát én azt gon do lom, ha van önök nek kép vi se lõ jük
a me gyei ön kor mány zat nál, te gyék már meg, hogy meg -
kér de zik. Hig  gye el, hogy en gem most nem az ve zet,
hogy el ken jem va la mer re a prob lé mát! Én azt sze ret ném,
hogy az ön kor mány zat ok, ami ne kik jár, ah hoz a le he tõ
leg gyor sab ban hoz zá jus sa nak. Meg is te szünk min dent
an nak ér de ké ben, hogy ez így le gyen. Na gyon sok, tu cat -
nyi le vél van a mi nisz té ri um ban, ami ben ezt az ön kor -
mány zat ok meg kö szö nik. 

Ezért mon dom azt, és ál lí tom, hogy mél tány ta lan és
nem fe lel meg a va ló ság nak, hogy a te le pü lé se ket ma guk -
ra hagy tuk. Én ezt bi zo nyí ta ni is tu dom, kép vi se lõ úr. 

Kö szö nöm szé pen. (Szór vá nyos taps a kor mány párt ok
so ra i ban.)
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EU-TÁMOGATÁSRA CSERÉLTÉK 
A MAGYAR PÉNZT

2006. ok tó ber 10.
Fel szó la lás a 2005. évi zár szám adás vi tá já ban

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm szé pen. Hal lat -
szik? (A mik ro fon ja nem mû kö dik.) 

EL NÖK: Mind járt, egy pil la nat, a ki jel zõn lát szik. Te hát
Nagy An dor, Ke resz tény de mok ra ta Nép párt. (Jel zés re:) A
kár tya nincs be dug va, kép vi se lõ úr! (Dr. Nagy An dor csip-
kártyáját az ol va só ba he lye zi.) Mind járt vis  sza szá mo lunk
és rög tön... Iz gu lunk, hogy nem for dít va dug ta-e be eset -
leg a kár tyát. (De rült ség, zaj.) 

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Jól van ben ne a kár tya. 
EL NÖK: Most, meg van, is mét gyõ zött az em ber! 
DR. NAGY AN DOR (KDNP): Tö ké le tes. 
EL NÖK: Pa ran csol jon, öné a szó, kép vi se lõ úr. 
DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm szé pen, el nök

úr, és kö szö nöm a le he tõ sé get, el kel lett men nem bi zott -
sá gi ülés re, el né zést ké rek at tól, aki sor ra kö vet ke zett vol -
na. A Kör nye zet vé del mi bi zott ság al el nö ke ként sze ret ném
a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ki sebb sé gi ál lás pont ját is -
mer tet ni a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ne vé ben. 

A 2005-ös költ ség ve té si tör vény vég re haj tá sá nak vizs -
gá la ta al kal mat ad ar ra is, hogy a tár ca mun ká ját ér té kel -
jük. Fel ten ném a kér dést, hogy fon tos ügy-e a kör nye -
zet vé de lem. Ter mé sze te sen nem olyan fon tos, mint az
egész ség ügy, az ok ta tás, az ál lam igaz ga tás át ala kí tá sa
vagy ép pen a nyug dí jak kér dé se. A kör nye zet vé del met
ak kor te kint jük fon tos ügy nek, ami kor va la mi lyen prob -
lé ma van, eset leg egy ter mé sze ti ka taszt ró fa vagy eh hez
ha son ló ügy. Nem is te kint he tõ te hát eb ben az ér te lem -
ben fon tos ügy nek. 
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A kép vi se lõ tár sa mat sze ret ném meg nyug tat ni, hogy én
be vol tam je lent kez ve írás ban, csak nem vol tam itt idõ ben,
és azt a le he tõ sé get kap tam meg, hogy ha meg ér ke zem,
ak kor fel szó lal has sak. 

A tár ca mun ká já nak ér té ke lé sét sze ret ném há rom ál ta lá -
nos szem pont alap ján el vé gez ni, ki tér ve négy konk rét
rész te rü let re. A há rom ál ta lá nos szem pont a kö vet ke zõ.
Úgy lát juk, hogy a kör nye zet vé del mi tár ca költ ség ve té se
át lát ha tat lan, rá adá sul úgy ítél jük meg, hogy szán dé kos ez
az át lát ha tat lan ság, rá adá sul a pénz hi ány, a pénz szû ke ha -
tá roz za meg a költ ség ve tés ös  sze té tel ét, az ala kí tá sát, nem
pe dig szak mai és ága za ti szem pont ok. A vé le mé nye met
ké sõbb majd rész le te seb ben is ki fej te ném. 

A má sik ál ta lá nos szem pont, amely alap ján a költ ség ve -
tést vizs gá lom, az úgy ne ve zett ma rad vány elv ér vé nye sü lé -
se. A ma rad vány el ven azt ér tem, hogy gya kor la ti lag a tár -
ca igyek szik a költ ség ve tés ében meg ol da ni azt, hogy mû -
köd ni tud jon, és a ma ra dé kot for dít ja szak mai és ága za ti
szem pont ok ér vé nye sí té sé re. 

A har ma dik ál ta lá nos szem pont pe dig az, hogy vé le mé -
nyem sze rint az EU-elvárások túl sá go san fon tos he lyet
kap nak a költ ség ve tés el ve i nek ér vé nye sí té sé ben, ezért a
nem ze ti kör nye zet po li ti ka nem tud ér vé nye sül ni. 

A négy konk rét rész te rü let, ame lyet pe dig vizs gál nék, a
kö vet ke zõ: a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram II. ér vé -
nye sü lé se, a má so dik az in téz mény rend szer szer ve zet-át -
ala kí tá sa, az úgy ne ve zett re for mok ügye, sze ret nék ki tér ni
a Vá sár he lyi-terv re, és vé gül na gyon rö vi den az úgy ne ve -
zett KÖVICE, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Cél elõ i rány -
zat meg szün te té sé re. 

Néz zük az ál ta lá nos szem pon to kat! A költ ség ve tés vizs -
gá la ta kor szem be tû nõ, hogy a 2004-es ál la pot hoz ké pest
2005-ben men  nyi vel ke ve sebb pénz áll a tár ca ren del ke zé -
sé re; kö rül be lül egy har ma dá val ke ve sebb ös  szeg, mint
amen  nyit 2004-ben el költ het tek. Te hát jó val ke ve sebb a
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pénz, nem áll ren del ke zés re elég pénz ös  szeg, ezért úgy
kell a költ ség ve tést vé le mé nyem sze rint ös  sze ál lí ta ni, hogy
ne na gyon le hes sen a 2004-es ál la po tok kal ös  sze ha son lí ta -
ni. Tu do má som sze rint fo gal ma zód tak is meg ilyen el vá rá -
sok, hi szen ak kor ne he zebb ös  sze vet ni a 2004-es meg a
2005-ös ada to kat. 

Mi vel 2004-ben 99 mil li árd, 2005-ben pe dig csak 69,3
mil li árd fo rint állt a tár ca ren del ke zé sé re, a hi ány zó ös  sze -
get úgy pró bál ták meg ol da ni, hogy mint egy 47 mil li árd fo -
rin tot a KIOP-ból, va la mint a ko hé zi ós alap ból EU-társfi-
nanszírozásként be rak tak a tár ca költ ség ve té sé be úgy,
hogy va ló já ban a tár ca ezt fel hasz nál ni önál ló an iga zá ból
nem is na gyon tud ta. 

Mit je lent az át lát ha tat lan ság vé le mé nyem sze rint? Há -
rom dol got; há rom ága zat nak a te rü le ti szer ve it, in téz mé -
nye it, azok nak a ki adá sa it tel je sen ös  sze von va sze re pel te -
tik, és nem ta lál tam meg a zár szám adá si tör vény ja vas lat -
ban sem azt, hogy eze ket ki bon ta nák, te hát nem lát ha tó ak
át. A ka o ti kus év kö zi vál to zá sok kal pe dig va ló já ban ar ra
hív ják fel a fi gyel met, hogy el vo ná sok vol tak, és ezt pró -
bál ják el lep lez ni. 

A har ma dik, ami mi att azt mon dom, hogy ez a költ ség -
ve té si tör vény át lát ha tat lan, a kö vet ke zõ. A költ ség ve tés ben
szá mos olyan té tel van, amely hez a tár ca nem is na gyon
szól hat hoz zá. Em lí tet tem már az EU-társfinanszírozás át -
cso por to sí tá sát, de itt sze re pel te tik az úgy ne ve zett ter mék -
díj-vis  sza igény lést is, ami úgy tör té nik, hogy va ló já ban az
APEH sze di be, a köz pon ti költ ség ve tés be fo lyik be, de a
tár ca költ ség ve té sé bõl tör té nik a vis  sza igény lés. 

A má so dik ál ta lá nos szem pont az úgy ne ve zett ma ra dék -
elv, ahogy em lí tet tem, az to vább nö ve li a bi zony ta lan sá -
got, hi szen a tár ca csak ar ra kon cent rál, hogy ho gyan tud
mû köd ni, és na gyon ke vés pén ze ma rad ar ra, hogy a tény -
le ges ága za ti és a szak mai fel ada to kat ér vé nye sí te ni tud ja.
Ez a víz ügy ben meg le he tõ sen kri ti kus, ma ga az ÁSZ-jelen-
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tés is ír ar ról, hogy nincs ele gen dõ pénz ar ra, hogy pél dá -
ul a har mad fo kú ár víz vé del mi ké szült sé get meg old ják. 

A har ma dik ál ta lá nos szem pont, ame lyet szó ba hoz nék,
az EU-s el vá rá sok ér vé nye sí té se. Az ága za ti cé lok fi nan szí -
ro zá sá nál az EU-s kö te le zett sé gek kap nak el sõ sor ban pri -
o ri tást. Ezért a nem ze ti prog ra mo kat fi nan szí ro zó elõ i rány -
zat ok év rõl év re hát tér be szo rul nak. 

Va ló já ban az uni ós tá mo ga tá sok nem ki egé szí tik, ha -
nem fel vált ják a ha zai fej lesz té se ket. Ezért mond tam azt
már ko ráb ban is, hogy nem lát szik, hogy len ne ma gyar
kör nye zet po li ti ka. 

Most az ál ta lá nos szem pont ok után tér jünk át az egyes
konk rét rész te rü le tek re! A Nem ze ti Kör nye zet vé del mi
Prog ram II-vel kez de ném, amely egy, a 2003 és 2008 kö -
zöt ti idõ szak kö zép tá vú kör nye zet vé del mi stra té gi ai ter ve.
Ez a kör nye zet vé del mi prog ram a kö zép tá vú gaz da ság po -
li ti kai terv vel össz hang ban ké szült, és mind ös  sze sen 2100
mil li ár dos for rás igényt tar tal maz. Ezek a for rás igé nyek
azon ban saj nos a költ ség ve tés be nem tud tak be épül ni,
2005-ben mind ös  sze sen 262 mil li árd fo rin tot tud tunk er re
a cél ra for dí ta ni. Ezért te hát azt le het mon da ni, hogy a kör -
nye zet vé del mi cé lok, ame lye ket eb ben a nem ze ti kör nye -
zet vé del mi prog ram ban meg fo gal maz tunk, nem tud nak ér -
vé nye sül ni. 

Me lyek ezek a cé lok? Pél dá ul gaz da sá gi nö ve ke dés és
szo ci á lis jó lét, úgy, hogy köz ben csök ken je nek a kör nye -
zet ter hek. Ilyen cél pél dá ul akár a le ve gõ tisz ta ság vé del -
me, akár a víz mi nõ ség, a víz bá zi sok vé del me, a hul la dék -
gaz dál ko dá si rend sze rek ki épí té se, a kár men te sí tés, a ter -
mé sze ti ér té kek vé del me. Mi vel nincs elég pénz ezek nek
a cé lok nak az el éré sé re, va ló já ban ki le het je len te ni, hogy
a prog ram ban meg fo gal ma zott cé lok je len tõs ré sze ezért
nem is tud tel je sül ni. Mind ös  sze a GDP 2,2 szá za lé kát for -
dít hat tuk köz vet len kör nye zet vé del mi be ru há zá sok ra, úgy,
hogy a nem ze ti kör nye zet vé del mi prog ram nak a fej lesz té -
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si ki adá sa it va ló já ban négy ötöd rész ben EU-s kö te le zett -
ség vál la lá sok al kot ták. 

A má sik rész te rü let, amely re sze ret nék ki tér ni, az in téz -
mény rend szer, az ez zel kap cso la tos át szer ve zés, a re for -
mok ügye. 2002 és 2006 kö zött a tár cá nál va ló já ban há rom
„re for mot” is vég re haj tot tak. Az el sõ még 2002-ben in dult
el, a Bu da pest Economics Kft. ké szí tett egy ta nul mányt ar -
ról, hogy mi lyen mó don le het ne a kör nye zet vé del mi irá -
nyí tást meg re for mál ni. Túl azon, hogy ez a ta nul mány elég
sok ba ke rült, va ló já ban a meg ál la pí tá sa i ból na gyon ke ve -
set tud tak meg va ló sí ta ni. Na gyon le egy sze rû sít ve, azt sze -
ret ték vol na el ér ni, hogy egy kis mi nisz té ri um le gyen,
amely sza bá lyo zás sal fog lal ko zik, ma gu kat az in téz mé nye -
ket pe dig kö zép irá nyí tó szer ve ze tek hez tet ték vol na be. Ez
a re form fo lya mat azon ban va ló já ban 2003-ban le is zá rult. 

A kö vet ke zõ re form 2005-ben volt, te hát ab ban az év -
ben, amely nek a költ ség ve tés ét vizs gál juk. Itt po zi tí vum -
ként min den képp ki le het emel ni azt, hogy lét re jöt tek a
zöld ha tó sá gok, és meg va ló sult az egy ab la kos rend szer. A
re form kö vet ke zõ lé pé se már idén tör tént meg, ami kor
köz igaz ga tá si szak em be rek he lyett po li ti kai ki ne ve zet te ket
vit tek oda a mi nisz té ri um hoz. Meg szûnt töb bek kö zött a
Kör nye zet vé del mi Hi va tal, a te rü le ti szer vek nél pe dig je -
len tõs le épí té sek tör tén tek. 

Nincs sze ren csé je a szak mai igaz ga tás nak, ugyan is alig
volt olyan év, ami kor hagy ták vol na õket nyu god tan dol -
goz ni. Vál la lat ve ze tõi tan köny vek ír ják, hogy ha egy szer -
ve ze tet meg aka runk bé ní ta ni, an nak két ha té kony mód ja
van: az egyik az át szer ve zés, a má sik pe dig a köl töz te tés –
át szer ve zés ben a mi nisz té ri um na gyon jól áll. Ez az egész
in téz mé nyi re form, amely a tár cá nál tör tént, va ló já ban
olyan egy ki csit, mint egy ki ra kós já ték; ki ra kós já ték ab -
ban az ér te lem ben, hogy ide-oda ra kos gat nak em be re ket
meg szer ve ze te ket, újabb és újabb ne ve ket ta lál nak ki
szer ve ze tek nek, és még mi e lõtt ki de rül ne egy új szerv rõl,
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hogy nem mû kö dik, gyor san meg is szün te tik, vagy ép pen
át szer ve zik. Le gyen er re pél da a 2002. év: ak kor egy új kö -
zép irá nyí tó szer vet hoz tak lét re, az OKTVF-et, ez volt a
köz pon ti ele me az ak ko ri re form el kép ze lé sek nek, majd
2005-ben meg is szün tet ték. A te rü le ti szer vek mun ka tár sai
hat éve nem tud nak nyu god tan dol goz ni, a sze mé lyi el lá -
tott ság va la hogy min dig csök ken. Ahogy em lí tet tem már,
az ÁSZ kü lö nö sen kri ti kus nak lát ja a har mad fo kú ár ví zi vé -
de ke zés hely ze tét. 

A har ma dik rész te rü let, amely re sze ret nék ki tér ni, a Vá -
sár he lyi-terv. Még Medgyessy Pé ter mond ta azt 2002-ben,
hogy 2004-ben be fe je zik a Ti sza és mel lék fo lyó inak tel jes
kö rû ár víz vé del mi rend sze rét. Ez nem hogy nem tör tént
meg, egye sek vé le mé nye sze rint le het, hogy húsz év nek is
el kell tel nie ah hoz, hogy a Vá sár he lyi-terv ben fi gye lem be
vett épít mé nyek el ké szül je nek. 2005-ben 8 mil li árd fo rint
lett csak elõ irá nyoz va a Vá sár he lyi-terv vég re haj tá sá ra,
úgy, hogy 2004-bõl 6,165 mil li árd fo rin tot ma rad vány ként
fi gye lem be tud tak ven ni, de eb bõl 6 mil li árd fo rin tot nem
hasz nál tak fel, mind ös  sze sen te hát csak 8 mil li ár dot; a tár -
ca tá jé koz ta tá sa sze rint azért, mert ezek olyan pénz ös  sze -
gek, ame lye ket szer zõ dé sek ben le kö töt tek, és jö võ re, il let -
ve az azt kö ve tõ évek ben fog ják majd azo kat ki fi zet ni. Ha
a Vá sár he lyi-terv nek az el sõ fá zi sa már el ké szült vol na,
nem kel le ne hely re ál lí tás ra és kár ta la ní tás ra an  nyi pénzt
köl te ni, amen  nyit köl tünk – csak a 2006. évi ár ví zi vé de -
ke zés 20 mil li árd fo rint ba ke rült –, ezért a Vá sár he lyi-terv -
vel kap cso la tos min den ta ka ré kos ság el fo gad ha tat lan és
egy ben és  sze rût len is. 

Vé ge ze tül a KÖVICE meg szün te té sé re tér nék ki. Itt egy
1,2 mil li ár dos fe je zet rõl van szó – ez a rö vi dí tés a Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Cél elõ i rány za tot ta kar ja. Ezt olyan
cél ra hasz nál ta a mi nisz té ri um, hogy gya kor la ti lag a KÖVI -
CE kap csán ren del ke zett olyan mo bil pén zek kel, ame lyek -
nek a se gít sé gé vel be tu dott avat koz ni a gaz da ság ba, és
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olyan ked ve zõ fo lya ma to kat tu dott in du kál ni, ame lyek jót
tet tek Ma gyar or szág kör nye ze ti ál la po tá nak is. Ezt a KÖVI -
CE-t 2005. ja nu ár 1-jén meg szün tet ték, job ban mond va: át -
cso por to sí tot ták te rü let fej lesz tés re, mert az eu ró pai uni ós
pén zek meg nye ré sé hez szük ség volt ön rész re. 

Ös  szeg zés kép pen te hát azt tud nám mon da ni, hogy a
zár szám adá si tör vényt nem tud juk el fo gad ni, mert to vább -
ra is hi ány zik egy részt a költ ség ve té si rá for dí tá sok és az in -
téz mé nyi át ala kí tá sok szak mai meg ala po zá sa, ezért az tán
va ló já ban nem ol csóbb, ha nem drá gább kör nye zet vé del mi
igaz ga tás jön lét re. Nem tud juk el fo gad ni má sod szor azért,
mert az ÁSZ cél vizs gá la tá nak meg ál la pí tá sa it nem épí tet ték
be a zár szám adás ba sem, har mad részt pe dig azért, mert
ha té kony re form he lyett hos  szú tá von drá ga, meg szo rí tó
cso mag meg ala po zá sát elõ se gí tõ zár szám adást ter jesz tet tek
elénk, kép vi se lõk elé. 

Kö szö nöm szé pen a fi gyel met. (Taps az el len zé ki pad -
sor ok ban.) 
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Orbán Viktorral



LE VON JA-E A KOR MÁNY ZAT 
A MIS KOL CI IVÓ VÍZ SZEN  NYE ZÉS

TA NUL SÁ GA IT?

2006. no vem ber 6.
Azon na li kér dés

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Tu dom
jól, hogy olyan kér dést fo gok fel ten ni, amely az ok tó ber
23-ai ese mé nyek kap csán ki ala kult szó csa tá ro zás hoz ké -
pest ke vés bé lesz ér dek fe szí tõ - rá adá sul nem is ak tu á lis
most, hi szen a mis kol ci ivó víz szen  nye zés rõl fo gok be szél -
ni, amely va la mi kor jú ni us ele jén tör tént -, az ügy nek
azon ban olyan ta nul sá gai van nak, ame lyek sze rin tem leg -
alább egy kér dést most is meg ér nek. 

Mi is tör tént pon to san? Jú ni us ele jén he ves esõ zé sek
vol tak a Bükk hegy ség ben, és egy elõ re nem lá tott havári-
aesemény mi att va ló szí nû leg szenny víz ke rült a mis kol ci
ivó víz be, majd nem 3200 em ber meg is be te ge dett. A mi -
nisz té ri um el ren delt egy vizs gá la tot, ame lyet le foly ta tott a
he lyi ví zi köz mû-tár su lat. A bi zott sá gunk meg tár gyal ta ezt a
je len tést, és azt ál la pí tot tuk meg, hogy ma ga a je len tés
elég gé ál ta lá nos, nem tar tal maz elég konk ré tu mot, és úgy
tûnt ne künk, hogy a mi nisz té ri um nem ta pin tott rá az ügy
lé nye gé re, meg pró bál ta el ken ni a sa ját fe le lõs sé gét. Ezért
kí vá nok most a par la ment nyil vá nos sá ga elõtt be szél ni. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ta lán egy ki csit fur csa lesz, amit
mon dok, de bi zo nyos szem pont ból még jó is, hogy meg -
tör tént ez a nagy mér té kû víz szen  nye zés, mert fel tud ta hív -
ni a fi gyel met olyan prob lé mák ra, ame lyek egyéb ként már
lé tez tek, de mi vel ezt a nagy ság ren det a ko ráb bi fü re di
vagy akár esz ter go mi víz szen  nye zés nem ér te el, a meg ol -
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dá sok majd hogy nem el sik kad tak, va ló já ban te hát itt egy
pre ce dens rõl van szó. 

A ví zi köz mû-rend szer – ahogy azt ál lam tit kár úr is tud -
ja – több seb bõl is vér zik, a ví zi köz mû vek nél hely ben tõ -
ke ki vo nás tör té nik, a mi nisz té ri um nál pe dig a be ru há zá -
sok kés lel te té sé vel aka rat la nul ugyan, de pa zar lás van. A
vízbázisvédelem kap csán fon tos tud ni, hogy Ma gyar or szá -
gon a karszt vi zek bõl nyer jük a leg jobb mi nõ sé gû vi zet, s
még min dig ol csóbb en nek a víz bá zis nak a meg vé dé se,
mint az egyé ként ros  szabb mi nõ sé gû vi zek tech no ló gi ai
meg szû ré se. (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az
idõ ke ret le tel tét.) 

Kér dé sem rö vi den: biz to sít ják-e azt a pénzt, ami a
vízbázisvédelemhez szük sé ges? Va la mint: van-e bár mi lyen
ös  sze füg gés a vízbázisvédelmi prog ram kés lel te té se és a
ví zi köz mû vek kö zel gõ pri va ti zá ci ó ja kö zött? (Szór vá nyos
taps az el len zé ki pár tok so ra i ban.)

A vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té -
ri u mi ál lam tit kár: El nök Úr! Tisz telt Ház! Tisz telt Kép vi se lõ
Úr! Köz tu dott, hogy a he lyi ön kor mány zat ok ról és a víz -
gaz dál ko dás ról szó ló tör vé nyek alap ján a te le pü lé sek víz -
köz mû- vagy víz el lá tá si fe le lõs sé ge ki ter jed a tel jes mi nõ -
sé gi és men  nyi sé gi mu ta tók ra, ma gya rul: az ön kor mány -
zat ok, a te le pü lé sek fe le lõ sek az ivó víz-szol gál ta tá sért;
min de nek elõtt hoz zá kell ten nem, hogy a sé rü lé keny víz -
bá zi sok vé del mé ért is. 

Sze ret ném rög tön az ele jén mon da ni, hogy sem mi fé le
ös  sze füg gés nin csen a vízbázisvédelmi prog ram vég re haj -
tá sá nak üte me és a Mis kol con be kö vet ke zett víz szen  nye -
zés kö zött. Nem ál lí tot ta le a kor mány ezt a prog ra mot, ez
a prog ram – mint tud juk – már 1997-ben el in dult, és az óta
tart. Nyil ván az ön kor mány za ti fe le lõs ség kör be tar to zó
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vízbázisvédelmi fel ada tok hoz az ál lam nak kell és szük sé -
ges is tá mo ga tást nyúj ta nia. 

Két ség te len, hogy a prog ram 2006. évi fel ada ta i ra a tár -
ca mint egy 320 mil lió fo rin tot biz to sí tott, és eb bõl vagy en -
nek ke re té ben a mis kol ci karsztvízbázisokkal kap cso la tos
elõ ké szí té si mun ká ra 40 mil lió fo rint áll ren del ke zés re,
mel  lyel a tár ca tá mo gat ni kí ván ja a po ten ci á lis ked vez mé -
nye zett, Mis kolc me gyei jo gú vá ros pá lyá za tát is a kör nye -
ze ti és ener ge ti kai ope ra tív prog ram ke re té ben. 

A konk rét szen  nye zés tõl füg get le nül a Kör nye zet vé del -
mi Mi nisz té ri um az Új Ma gyar or szág fej lesz té si terv be be il -
lesz tet te a 2007 és 2013 kö zöt ti idõ szak ban nem csak az
ivó víz bá zi sok tel jes fel mé ré sét, ál la pot fel mé ré sét és ter ve -
zé sét, ha nem a tény le ges biz ton ság ba he lye zé sét. Azon ban
hang sú lyoz ni kell – és a konk rét ügy höz tar to zik –, hogy
an nak el le né re, hogy az Észak-ma gyar or szá gi Víz ügyi
Igaz ga tó ság már 1987-ben meg kezd te a víz bá zi sok vé del -
mét (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke -
ret le tel tét.), a karsztvízbázisok a leg sé rü lé ke nyebb víz bá -
zist je len tik, mint ahogy az is igaz, és an nak is ko moly sze -
re pe van, hogy az elõ írá so kat nem teljeskörûen tart ják be
az ön kor mány za ti köz mû szol gál ta tó vál la la tok. (Taps a
kor mány párt ok so ra i ban.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Né mi el lent mon dás van az ál -
lam tit kár úr egyik ki je len té se és a Ma gyar Ví zi köz mû-szö -
vet ség el nö ké nek a ki je len té se kö zött, õ ugyan is azt
mond ta, hogy ha 2004-ben nem ál lí tot ták vol na le a
vízbázisvédelmi prog ra mot, ak kor le het, hogy a mis kol ci
víz szen  nye zés nem is kö vet ke zik be. Pénz prob lé ma van,
ez vi lá gos min den ki szá má ra, és biz to san tud ja ál lam tit kár
úr is, hogy 2002-ben szü le tett még egy olyan ha tá ro za ta a
kor mány nak vagy ta lán a mi nisz té ri um nak, amely sze rint

155NAGY ANDOR: SZOLGÁLATRA JELENTKEZEM



2009-ig éven te 2,47 mil li ár dot kel lett vol na vízbázisvé de -
lemre for dí ta ni, ehe lyett pél dá ul 2005-ben csak 230 mil lió
állt ren del ke zés re, alig az egy ti ze de. 

Ar ra sze ret ném bá to rí ta ni az ál lam tit kár urat, hogy a
par la ment mi nél ha ma rabb kezd jen el fog lal koz ni a ví -
zi köz mû-tör vén  nyel, mert lát ha tó, hogy a pénz szû ke
mi att elõbb-utóbb pri va ti zá ció lesz mind az öt re gi o ná -
lis víz mû, mind az ön kor mány zat ok tu laj do ná ban lé võ
víz mû vek kap csán. Nem mind egy per sze, hogy ki a tu -
laj do nos, de ha a sza bá lyo kat, le gyen a tu laj do nos akár
az ál lam, az ön kor mány zat vagy ma gán sze mély, be tart -
ja, ak kor nem tar tunk ott, nem tar ta nánk ott, ahol most
tar tunk. 

Kö szö nöm. (Taps az el len zé ki pár tok so ra i ban.)

A vi szont vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
té ri u mi ál lam tit kár: Az zal egyet ér tünk, kép vi se lõ úr,
hogy alap ja i ban kell a ví zi köz mû-szol gál ta tást Ma gyar -
or szá gon meg re for mál ni. Eb ben iga za van ön nek is,
mert füg get le nül at tól, hogy ab ban eset ben, ha a je len -
leg ha tá lyos jog sza bá lyo kat ma ra dék ta la nul be tar ta nák
a szol gál ta tók, ak kor ter mé sze te sen nem ke rül ne sor
ilyen és eh hez ha son ló tra gé di ák ra vagy leg alább is víz -
szen  nye zé si prob lé mák ra, de az is nyil ván va ló, hogy a
hi á nyos sá gok rész ben pénz ügyi okok ból fa kad nak, és
ez több rész bõl is áll, ab ból is, hogy ál ta lá ban a ví zi
köz mû ben a köz mû vek új ra lét re ho zá sá nak a költ sé ge,
ahogy mond juk, az amor ti zá ció nem ke rül be épí tés re
az ár ba. Ép pen ezért a kö vet ke zõ idõ szak egyik leg na -
gyobb fel ada ta lesz an nak a tör vény ter ve zet nek a par -
la men ti vi tá ja, amit már elõ ké szí tet tünk, amit már elõ -
ter vez tünk, és több ször tár gyal tunk szak mai kö rök ben,
amely nek a cél ja va ló ban az len ne, hogy Ma gyar or szá -
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gon új ra sza bá lyoz zuk a ví zi köz mû-szol gál ta tás mi nõ sé -
gét, ár kép zé sét és gaz da sá gi hát te rét. Csak ez zel tu -
dunk meg fe lel ni az eu ró pai szín vo na lú ví zi köz mû-szol -
gál ta tás nak. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a kor mány pár ti ol da lon.) 
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„HÁRMASHATÁR” 
VAGY „HÁRMASHATÁS” VI DÉ KE

LESZ-E SZENT GOTT HÁRD?

2006. no vem ber 20.
In ter pel lá ció

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Mi nisz ter Úr! Tisz telt Ház! 2006 jú ni u sá ban a szent -
gott hár di a kat szin te hi deg zu hany ként ér te a hír, mi sze rint
az oszt rák il le tõ sé gû BEGAS Kraftwerk Gmbh 2007-ben
hul la dék ége tõ épí té sét ter ve zi mind ös  sze 100 mé ter re a
ha tár tól, an nak oszt rák ol da lán, köz vet le nül Szent gott hárd
szom széd sá gá ban. A hul la dék ége tõ ter ve zett he lye rá adá -
sul 300 mé ter re len ne az Õr sé gi Nem ze ti Park tól is. Az
ége tõ mû ben éven te 200 ezer ton na új ra nem hasz no sít ha -
tó hul la dé kot és szenny víz isza pot ter vez nek el éget ni, az
ural ko dó észak nyu ga ti szél já rás mi att azon ban szá mol ni
kell az zal a ve szél  lyel, hogy az ége tõ mû ös  szes ká ros ha -
tá sát a ha tár ma gyar ol da lán fog ja ki fej te ni. 

Az ilyen hul la dék ége tõk leg fõbb ve szé lye, hogy a kör -
nye zet ká ro sí tó anya gok kon cent rá ci ó ja je len tõ sen meg nõ
kör nye ze tük ben. Ilyen anya gok pél dá ul a dioxin és a fu -
rán is, ame lyek nek rák kel tõ, az im mun rend szert gyen gí -
tõ, szü le té si rend el le nes sé ge ket és vi sel ke dé si za va ro kat
oko zó ha tá sai van nak. Ezen ve gyü le tek kü lö nö sen ve szé -
lye sek, mert a szer ve zet ben fel hal mo zód va hos  szú tá von
fej tik ki ked ve zõt len ha tá su kat, és nem csak az ége tõ mû
köz vet len kö ze lé ben ká ro sít ják a kör nye ze tet, ha nem
mes  szebb re is el jut nak; a tá vo lab bi le ge lõ kön pél dá ul a
szar vas mar hák szer ve ze té be is, ezen ke resz tül a tej- és
hús ter mé kek be, és ál ta luk a fo gyasz tók szer ve ze té be is
be jut hat nak. 
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Tisz telt Mi nisz ter Úr! Az elõbb em lí tett ká ros ha tá sok
mel lett jól tes  szük, ha rö vid idõ re fel idéz zük az el múlt
évek ben a tér sé get érin tõ egyéb ne ga tív kör nye ze ti ha tá -
so kat is. A so ro zat a hab zó Rá bá val kez dõ dött, amit egy
oszt rák bõr gyár oko zott, majd a Lapinccsal foly ta tó dott,
amely be na pi 71 ton na só ke rült egy szin tén oszt rák geo -
ter mi kus erõ mû bõl. Mind ezek fé nyé ben las san ott tar tunk,
hogy a Hármashatár vi dé két át ke resz tel het jük a hármas -
hatás vi dé ké nek. 

Tu do má som sze rint 1997 óta lé te zik az az ENSZ-egyez -
mény, amely az ilyen kör nye zet vé del mi konf lik tu so kat hi -
va tott ke zel ni. Ez alap ján az or szág ha tá ron át ter je dõ kör -
nye ze ti ha tá sok vizs gá la tá ban a szom szé dos or szág is részt
ve het, ha fel té te lez he tõ, hogy az adott lé te sít mény kör nye -
ze ti ká ro kat okoz hat a ha tár túl ol da lán. 

Mind ezek alap ján tisz te let tel kér de zem a kö vet ke zõ ket
a mi nisz ter úr tól. 1. Foly tat-e egyez te tést a kör nye zet vé del -
mi tár ca az oszt rák szer vek kel az ége tõ mû meg épí té sé rõl?
2. Ké szí tett-e a mi nisz té ri um ha tás vizs gá la tot az ége tõ mû
eset le ges ká ros ha tá sa i ról, és ha igen, mi lyen ered mény re
ju tot tak? 3. Mit kí ván ten ni a szak tár ca az ége tõ mû eset le -
ges ká ros ha tá sa i nak ki küsz öbö lé se ér de ké ben, hogy a
Hármashatár vi dé ke ne vál jon a hármashatás vi dé ké vé? 

Tisz te let tel vá rom vá la szát. (Taps a KDNP és a Fi desz so -
ra i ban.) 

A vá lasz:

DR. PERSÁNYI MIK LÓS kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter: Kö szö nöm, el nök úr. Tisz telt Ház! Tisz telt Kép vi se -
lõ Úr! Tel jes mér ték ben egyet ér tek ön nel ab ban, hogy ki -
emel ten fon tos a szom szé dos or szá gok kal együtt mû köd ni,
hogy a ha tá ra in kon ne ter jed jen át kör nye zet szen  nye zés.
Sze ret ném meg erõ sí te ni mind azt, amit Göncz Kin ga mi -
nisz ter as  szony már el mon dott a tisz telt Ház elõtt, Sza bó
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La jos kép vi se lõ úr ha son ló kér dé sé re jú ni us ban. A Rá ba
szen  nye zé sét is ér de mes meg em lí te ni, hi szen itt bõr gyá rak
szenny ví zé rõl Bur gen land ból, egy stá jer or szá gi geoter-
mális fû tõ mû sóterhelésérõl is van szó, és hogy ez men  nyi -
re bo nyo lult kér dés - jól le het most már las san há rom esz -
ten de je vet jük fel eze ket a prob lé má kat oszt rák part ne re -
ink nek -, azt jól mu tat ja az, hogy pél dá ul Bur gen land is
köz igaz ga tá si per ben áll Stá jer or szág gal a termálfûtõmû
sóterhelésének meg szün te té se ér de ké ben. 

Bír juk az oszt rák tár ca ígé re tét a Rá ba dol gá ban, sõt a
leg utób bi egyez te té sen ép pen Brüs  szel ben, ok tó ber ben
Ko vács Kál mán ál lam tit kár úr tár gyalt er rõl, ahol meg erõ -
sí tet te oszt rák part ne re, hogy az oszt rák kor mány még
pénz be li tá mo ga tást is ren del a meg ol dás ér de ké ben ah -
hoz, hogy a szen  nye zõ mi nél elõbb a bõr gyá rak ese té ben
meg old ja a szenny víz prob lé má ját. 

Vis  sza tér ve a hul la dék ége tõ kér dé sé re, Ma gyar or szág és
Auszt ria egy aránt ré sze se az espooi egyez mény nek, amely az
or szág ha tá ron át ter je dõ kör nye ze ti ha tá sok vizs gá la tá ról szól,
és va ló ban le he tõ vé te szi a szom szé dos or szá gok be le szó lá -
sát. En nek alap ján él Ma gyar or szág jo ga i val, pél dá ul a veres-
pataki arany bá nya vagy a Novo Virje-i ter ve zett ví zi erõ mû
dol gá ban, mint ahogy Auszt ria és Ro má nia is él a Pak si Atom -
erõ mû élet tar tam-hos  szab bí tá sá val kap cso la to san. 

Ami kor az el sõ hí re ket kap tuk a hul la dék ége tõ rõl, azon -
nal meg tet tük a szük sé ges dip lo má ci ai lé pé se ket. Elõ ször
in for má lis tá jé koz ta tást kér tem oszt rák part ne rem tõl, majd
ki fe jez tem hi va ta los le vél ben jú ni us ban, amely ben meg erõ -
sí tet tem, hogy részt kí vá nunk ven ni az ége tõ mû kör nye ze ti
ha tás vizs gá la tá ban. A vá lasz le vél ben part ne rem ar ról tá jé -
koz ta tott, hogy még nem fo lyik ha tó sá gi el já rás a hul la dék -
ége tõ ügyé ben, de ígé re tet kap tunk ar ra, hogy mi helyt ez
meg kez dõ dik, a ma gyar part nert fog ják tá jé koz tat ni. 

Az ége tõ mû kör nye ze ti ha tá sa i ról min de nütt a be ru há -
zó nak – mint min den kör nye ze ti ha tás nál – kell a do ku -
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men tá ci ót el ké szí te nie és be nyúj ta nia az oszt rák ha tó sá -
gok hoz. Ha son ló an volt ez Ma gyar or szá gon, ami kor pél -
dá ul a bu da pes ti hul la dék hasz no sí tó mû vet kel lett kör nye -
ze ti en ge dé lye zé sen ke resz tül vin ni, ahol ma már el vég zett
be ru há zás ról je lent he tek a tisz telt Ház nak, még ak kor is,
ha kö rül be lül öt évet ké sett ez a be ru há zás, mert 1998-
2002 kö zött az ak ko ri kor mány nem biz to sí tot ta a ko ráb -
ban meg ígért kor mány za ti tá mo ga tást a meg va ló sí tás hoz.
De amint ér te sí tést ka punk Auszt ri á tól ar ról, hogy a ha tás -
vizs gá la ti el já rás meg kez dõ dik, és meg kül dik a do ku men -
tá ci ót, tá jé koz tat ni fog juk az érin tet te ket, és le he tõ sé get
adunk ar ra, hogy akár írás ban, akár la kos sá gi fó ru mon ki -
fejt hes sék a vé le mé nyü ket. 

Nyil ván a ma gyar ál lás pon tot majd to váb bít juk Auszt ri -
á nak, és kép vi sel jük a ma gyar ér de ke ket a szo ká sos, be -
vált mód sze rek sze rint. (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá -
sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.) Jól le het az espooi egyez -
mény vé tó jo got nem biz to sít, de az oszt rák ha tó sá gok nak
fi gye lem be kell ven ni ük a ma gyar vé le ményt és a ma gyar
ha tó sá gok ál tal jel zett fel té te le ket. Ez a nem zet kö zi el já rás -
rend, és ezt kí ván juk kö vet ni. 

Ké rem a kép vi se lõ urat, hogy vá la szo mat el fo gad ni szí -
ves ked jen. (Taps az MSZP so ra i ban.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Sze ret jük az oszt rák só go ro -
kat, az zal nincs is prob lé ma, de az már egy ki csit sok,
hogy az or szá gunk nak ezen a vi dé kén en  nyi kör nye zet -
szen  nye zés tör té nik. Per sze, a mi nisz ter úr jog gal mond ta
azt, amit mon dott, hi szen a ma gyar kor mány bi zo nyos
szem pont ból, így mi is ki szol gál ta tot tak va gyunk, a kör -
nye zet szen  nye zés nem is mer ha tá ro kat. Még akár haj la nék
is ar ra, hogy el fo gad jam azt a vá laszt, amit ön mon dott, de
még se te szem meg, nem te he tem meg azok nak az em be -
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rek nek az ér de ké ben, akik ott él nek és akik nyug ta la nok.
Az ut cá ra vo nul nak, és pró bál nak tá jé ko zód ni, mert fél nek
at tól, hogy ha meg épül ez az ége tõ mû, az rá juk néz ve kel -
le met len ha tá sok kal jár. 

Saj nos, a vá laszt emi att nem tu dom el fo gad ni. (Taps a
KDNP és a Fi desz so ra i ban.)
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LÉT SZÁM LE ÉPÍ TÉS 
EL LENT MON DÁS OK KAL

2006. no vem ber 27.
Azon na li kér dés

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! A lét szám le épí tés las san már az
egyik ked venc té mám má vá lik. A 2007-es költ ség ve té si tör -
vény vizs gá la ta kap csán azt ál la pí tot tuk meg, hogy a tár cá -
nál a kö vet ke zõ év ben je len tõs lét szám le épí tés lesz, in for -
má ci ó im sze rint ta lán a 300 fõt is meg ha lad hat ja a 2007-ben
el bo csá tan dó mun ka tár sak szá ma. Ugyan ak kor azt is lát juk
a költ ség ve tés ben, hogy a tár cá nak a mi nisz té ri um igaz ga -
tá sá ra for dít ha tó ös  sze ge nö vek szik, an nak el le né re, hogy
lét szám le épí tést meg meg szo rí tá so kat ter vez nek. 

He lyes nek tar tom, hogy a fej lesz té si igaz ga tó ság nál
egyéb ként vesz nek fel em be re ket, hi szen mind an  nyi an
tud juk, hogy 2007 és 2013 kö zött je len tõs eu ró pai uni -
ós pén ze ket kap ha tunk, és meg kell erõ sí te ni ezt az
igaz ga tó sá got. Csak nem ér tem, hogy ha oda föl vesz -
nek 51 em bert – ha jól ol va som, ak kor kö rül be lül eny  -
nyi em ber rel gya rap szik a mun ka tár sak szá ma –, ak kor
mi ért kell el bo csá ta ni egyi de jû leg a fel ügye lõ sé gek tõl
meg más he lyek rõl a tár cá tól mun ka tár sa kat, nem len -
ne-e egy sze rûbb át szer ve zés sel, át cso por to sí tás sal meg -
ol da ni az ot ta ni prob lé má kat. Rá adá sul az is ki de rül a
költ ség ve tés bõl, hogy a köz pon ti szerv nek a lét szá ma
nö ve ked ni fog. 

Te hát ar ra aka rok rá vi lá gí ta ni, én el lent mon dást lá tok
ab ban, hogy egy részt le épí te nek, meg vál nak mint egy 300
em ber tõl, de van olyan szer vük – ilyen a fej lesz té si igaz -
ga tó ság meg ma ga a mi nisz té ri um is –, ahol nem hogy
csök ken a mun ka tár sak szá ma, ha nem ép pen nö vek szik.
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Szá mom ra, aki kí vül ál ló va gyok, lo gi kus len ne a kö vet kez -
te tés, hogy mi ért nem cso por to sí ta nak oda át em be re ket. 

Az utób bi idõ ben azt az in for má ci ót is hal lot tam – és
ké rem az ál lam tit kár urat, cá fol jon meg –, hogy a me te o -
ro ló gi ai szol gá lat tól is el bo csá ta nak kö rül be lül 60 em bert.
Ez majd nem az egy har ma da az ott dol go zó em be rek nek.
Azt sze ret ném kér dez ni ön tõl, hogy ezek után a me te o ro -
ló gi ai szol gá lat mû kö dõ ké pes lesz-e; és ar ra a kér dés re is
ké rem, ad jon vá laszt, hogy nincs-e el lent mon dás (Az el nök
a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.) a lét -
szám le épí tés és a lét szám nö ve ke dés kö zött. (Taps a KDNP
és a Fi desz pad so ra i ban.)

A vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té -
ri u mi ál lam tit kár: El nök Úr! Tisz telt Kép vi se lõ Úr! Na gyon
örü lök a kér dés nek, mert sze rin tem vég re ak kor be szél he -
tünk ezek rõl az ügyek rõl na gyobb nyil vá nos ság elõtt is. 

A lé nye ge, azt hi szem, va la men  nyi ünk vá lasz tá si prog -
ram já nak – nyu god tan mond ha tom így, a Fi de szé nek is,
nem csak a sza bad de mok ra tá ké nak – az volt, hogy ha té -
ko nyabb, kar csúbb ál lam kell. Ezt per sze két mó don le het
meg csi nál ni. Az egyik, hogy fû nyí ró elv sze rû en min de nün -
nen le épí tek iksz szá za lé kot, és azt ál lí tom, hogy ez zel
meg va ló sí tot tam. A má sik pe dig azt mond ja, hogy igen,
kar csú sít suk az ál la mot, épít sünk le a lét szám ból, te gyük
ha té ko nyab bá, vi szont ahol több let mun ka ke let ke zik, ahol
új fel ada tok van nak, ott nyu god tan, bát ran emel jünk is
egyi de jû leg lét szá mot, te hát iga zít suk vég re a fel adat hoz a
lét szá mot. Ez tör té nik. 

Ép pen ezért, mi köz ben a mi nisz té ri um ban 20 szá za lék -
kal csök ken a lét szám – te hát még egy szer mon dom, a mi -
nisz té ri um ban 20 szá za lék kal csök kent a lét szám –, és
ugyan ilyen csök ke nés van az OMSZ-ban is, ahogy ön
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mond ta, te hát az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat nál, pél -
dá ul a víz ügyi szol gá lat nál nem csök kent jük a lét szá mot.
Azért nem csök kent jük, mert úgy ítél tük meg, hogy az ár -
ví zi vé de ke zés és az ah hoz kap csol ha tó fel ada tok igény lik
azt a lét szá mot, ott he lyén van a lét szám, má sutt le het
meg ta ka rí ta ni. 

Ugyan úgy, mi köz ben a mi nisz té ri um ad mi niszt ra tív lét szá -
mát csök ken tet tük, és in kább az ér de mi em be rek ma rad tak
meg, a fej lesz té si igaz ga tó ság nál, ahogy ön is mond ja, 51 fõ -
vel nö vel jük a lét szá mot. Ezek azon ban nyel vet be szé lõ, ma -
ga sabb kép zett sé gû, ál ta lá ban dip lo má val ren del ke zõ, pá lyá -
za ti úton be tölt he tõ he lyek, és ezért úgy kal ku lál juk, hogy
töb be fog nak va la mi vel ke rül ni, mint az az ad mi niszt ra tív lét -
szám, amit meg spó ro lunk in téz mé nyek ös  sze vo ná sá val ép -
pen a ha té kony ság ér de ké ben. Ezért van az, hogy ön azt ol -
vas sa, hogy a 40 fõ el bo csá tá sa és az 51 föl vé te le mel lett va -
la me lyest nö ve ked nek a ki adá sok, de még egy szer mon dom,
ha a fel ada tok kal együtt né zi, ak kor a tár ca egé szé ben ter mé -
sze te sen csök ken tek, és a tár cán be lül oda tet tünk új for rást
és új lét szá mot (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az
idõ ke ret le tel tét.), ahol a fel adat ezt igény li. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a kor mány pár ti ol da lon.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Ab ban nincs vi ta, hogy ha té -
ko nyabb és kar csúbb ál lam kell, csak sze ret ném ön tõl
meg kér dez ni, hogy ez va ló ban így van-e a tár cá nál. Em -
lék szem én ar ra a bi zott sá gi ülé sünk re, ami kor a tár ca
mun ka tár sá tól az ÁSZ je len lét ében meg kér dez tem, hogy a
lét szám le épí té sek, az át szer ve zé sek kap csán ki je lent he tõ-
e az, hogy ez így ke ve seb be ke rül, és va ló ban ha té ko -
nyabb-e a kör nye zet vé del mi igaz ga tás, és er re nem tud tak
olyan egy ér tel mû vá laszt ad ni, mint ami az ön hoz zá szó -
lá sá ból ki de rült. 
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Úgy hogy én úgy lá tom, hogy egy részt van le épí tés, de
az zal a jog sza bá lyi hát tér rel, ami rõl ön be szél, hogy ha le -
épí tek va la mit, és nem me gyek utá na jog sza bály ok ban,
hogy ott ke ve sebb fel adat is le gyen, ak kor va ló já ban nem
ol dok meg sem mit. Ha egy re több és több em bert kül dünk
el a tár cá tól, ak kor el jut ha tunk oda, amit épp a na pok ban
hal lot tam a saj tó tól – bár ne le gyen igaz! –, hogy eset leg
az is föl me rül, hogy ma ga a mi nisz té ri um önál ló sá ga is
meg szû nik. Örül tem ne ki, hogy a tár ca meg ma radt önál ló
mi nisz té ri um ként, és re mé lem, a lét szám le épí té sek nem
ve zet nek oda, hogy ezt a vív mányt, amit én po zi tí vum nak
tar tok, saj nos meg fog ják szün tet ni. 

Kö szö nöm. (Taps a KDNP és a Fi desz pad so ra i ban.) 

A vi szont vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té -
ri u mi ál lam tit kár: Kép vi se lõ Úr! Elõ ször is kezd jük a vé gén.
Ter mé sze te sen egy mo dern ál lam ban a kör nye zet vé del mi
tár ca és a víz ügyi tár ca nem hogy meg szû nik, ha nem erõ -
sö dik. (Mo raj az el len zé ki ol da lon.) Ezt sze ret ném mon da -
ni az ön kér dé sé re is. A kor mány zat egé szé ben je len tõs
meg ta ka rí tás van a sze mé lyi jel le gû jut ta tá sok ban és ki adá -
sok ban és az in téz mé nyi ki adá sok ban. Ezen be lül a kör -
nye zet vé del mi tár ca és an nak kü lö nö sen, még egy szer
mon dom, a víz ügy höz, il let ve a fej lesz tés hez kap cso ló dó
ré sze i ben nem, ott nö ve ke dést ta pasz tal. Te hát nem úgy
van ez, hogy min den egyes pont ján a ma gyar költ ség ve -
tés nek és költ ség ve té si in téz mé nyek nek ol csóbb, ki sebb,
ha nem a fel adat nak meg fe le lõ en ha té ko nyabb a struk tú ra. 

Ezért van az – még egy szer mon dom: igen, jól ol vas ta –,
hogy a kör nye zet vé del mi tár ca bi zo nyos te rü le te ken lét -
szá má ban nö vek szik, mint ahogy a tár cá nál most el bo csá -
tan dó 40 fõ he lyé be is más jel le gû fel adat tal lét szám ke rül.
Ahogy az OMSZ-nál is, ahogy ön is lát hat ta, az el bo csá tott
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kol lé gák he lyé re – nem az õ he lyük re, ha nem csak lét szám
van –, új fel ada tok ra kol lé gá kat is ve szünk föl. Ez sze rin -
tem így nor má lis (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá val
jel zi az idõ ke ret le tel tét.), ez az a di na mi kus, és re mé lem,
ha té ko nyabb ál la mi ve ze té si mód szer, amit el in dí tot tunk. 

Kö szö nöm szé pen. (Szór vá nyos taps a kor mány párt ok
so ra i ban.) 
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FÖLD HI VA TA LI PÉNZ BE HAJ TÁS
NÓG RÁD ME GYÉ BEN?

2006. no vem ber 27.
Kér dés

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Most fel te szem a má sik sap ká mat; az elõbb, fél órá val ez -
elõtt egy kör nye zet vé del mi kér dés ben szól tam, most pe dig
a Nóg rád me gyei 3. szá mú vá lasz tó kör zet kép vi se lõ je ként.
Azért kí vá nok kér dést in téz ni az ál lam tit kár úr hoz, mert az
el múlt hé ten szer dán és csü tör tö kön is szám ta lan, a vá lasz -
tó kör ze tem ben élõ ál lam pol gár hí vott föl meg le he tõ sen
mér ge sen, hogy úgy mond jam, dü hö sen, ugyan is a ba las -
sa gyar ma ti föld hi va tal tól Bercel kör nyé kén ren ge teg ter -
mõ föld-tu laj do nos ka pott egy olyan le ve let, amely ben a
ter mõ föld föld hasz ná la tá val kap cso la tos be je len té si kö te le -
zett ség el mu lasz tá sa mi att rög tön bír sá got szab tak ki rá juk,
arany ko ro nán ként ezer fo rin tot, anél kül, hogy bár mi lyen
elõ ze tes fel szó lí tást kap tak vol na. 

Ar ra hi vat koz va tör tént ez a bír sá go lás, hogy az 1994.
évi LV. tör vény a föld hi va tal ok ha tás kö ré be utal ta az úgy -
ne ve zett föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ok ve ze té sét. Kér tem
egy ilyen ha tá ro za tot az egyik ál lam pol gár tól, hogy ért sem
is, hogy mi rõl be szé lek, meg néz tem a jog sza bályt is, és tu -
dom, hogy alap ve tõ en két sze mé lyi kört érint az LV. tör -
vény ha tás kö re: olyan em be re ket, ter mõ föld-tu laj do no so -
kat, akik nek a sa ját tu laj do nuk ban van a ter mõ föld, il let ve
ve lük kö zös ház tar tás ban élõ sze mély, kö ze li hoz zá tar to zó
tu laj do ná ban van, va la mint olyan ter mõ föld-tu laj do no so -
kat, il let ve -használókat, akik szer zõ dés alap ján hasz nál -
nak ter mõ föl det, és en nek a mé re te meg ha lad ja az egy
hek tárt. Elég sok ilyen em ber van, mint ahogy ez a te le -
fon hí vás ok ból is ki de rült. 
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Azt sze ret ném meg tud ni ön tõl, ál lam tit kár úr, hogy mi -
ért tör té nik most tö me gé vel ez a bír sá go lás. Nem tart ja-e
em be ribb nek azt, ha a föld hi va tal ilyen eset ben eze ket a
több nyi re egy sze rû em be re ket egy le vél ben fel szó lít ja az
egyéb ként va ló ban jog sza bá lyi kö te le zett sé gük be tar tá sá -
ra, mi e lõtt ilyen bír sá go kat ki szab rá juk? Jog gal vál nak dü -
hös sé az ál lam pol gár ok az ilyen pénz be haj tás lát tán. (Szór -
vá nyos taps az el len zé ki pár tok so ra i ban.)

A vá lasz:

GÕ GÖS ZOL TÁN föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz té ri u mi ál lam tit kár: Kö szö nöm szé pen. Tisz telt Kép vi se -
lõ tár sam! 2000. ja nu ár 1-jé vel lé pett ha tály ba az a tör vény,
ami kö te le zõ vé te szi az ilyen tí pu sú be je len tést. Ez elég
szé les kör ben nyil vá nos ság ra ke rült, és na gyon sok fel hí vás
tör tént eb ben az ügy ben. Én azt gon do lom, hogy az nem
pénz be haj tás, ha egy hi va tal meg pró bál a tör vé nyi sza bá -
lyok nak ele get ten ni, és azt mond ja, hogy ké rem, ura im,
aki ezt nem tart ja be, an nak igen is az ez zel a tör vé nyi elõ -
írás sal kap cso la tos el já rá si bír sá got meg kell fi zet nie. 

Ab ban iga za van a kép vi se lõ úr nak, hogy nem egy sé -
ges a gya kor la ta ilyen szem pont ból a föld hi va tal ok nak.
Nyil ván va la mi lyen szin ten fe le lõs sé günk, hogy eb ben
egy sé ges gya kor lat le gyen, és nem hi szem, hogy ab ba az
irány ba me gyünk el, hogy meg tilt suk azok nak a föld hi va -
tal ok nak, akik egyéb ként kül de nek ki elõ ze tes ér te sí tést,
hogy ezt te gyék, hoz zá te szem, ezt sa ját jószántukból te -
szik, és sem mi lyen uta sí tás nincs emögött, ez egy sze rû en
azon mú lik, hogy egy-egy hi va tal nak ki a ve ze tõ je, és ho -
gyan áll ezek hez a kér dé sek hez. Ugyan is van olyan gya -
kor lat, ahol... – mi u tán ál ta lá ban nem a tu laj do nost érin ti a
ké sõb bi ek ben ez a bír ság, hi szen a föl dek egy ré sze bér -
be van ad va, és amen  nyi ben a bér lõ nem tel je sí ti az ilyen
tí pu sú kö te le zett sé gét, ott vi szont már nincs sem mi lyen
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mó don mér le ge lé si le he tõ ség, ott azon nal fi zet ni kell. Te -
hát azt tu dom mon da ni a kép vi se lõ úr nak, meg ért ve ezek -
nek az em be rek nek a prob lé má ját, hogy a tör vé nyes sza -
bá lyok kö zött járt el a hi va tal, de ar ra oda fo gunk fi gyel ni,
hogy egy plusz le vél meg írá sa va ló szí nû, hogy nem vi szi
csõd be õket. 

Sem mi lyen pénz be haj tás ról nin csen szó, sze ret ném je -
lez ni, mert az ös  szes töb bi föld hi va tal nál van nak ilyen ak -
ci ók, csak a leg több nél – most azt mon dom – tesz nek egy
elõ ze tes ér te sí tést pont ami att, hogy fõ leg a ki sebb te rü le -
tek tu laj do no sa i nál ne ke rül jön olyan ra sor, hogy, mond -
juk, nem várt anya gi ne héz sé get okoz egy ilyen bün te tés.
De még egy szer mon dom: a bün te tés jo gos, nem na gyon
van el le ne jog or vos la ti le he tõ ség, igaz, nem is ké rel mez te
ed dig sen ki, te hát tu do má sul is ve szik. De a hu má nu sabb,
mél tá nyo sabb el já rás va ló ban egy igaz sá go sabb ügy még
ak kor is, ha a tör vény er re nem kö te le zi a föld hi va ta lo kat. 

Kö szö nöm szé pen a fi gyel mü ket. (Szór vá nyos taps a
kor mány párt ok so ra i ban.)
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TE HE TET LEN MI NISZ TÉ RI UM 
– SZEN  NYE ZETT CSE PEL

2007. feb ru ár 26.
Kér dés

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Egy ré gi-új ügy ben sze ret ném önt
ma meg szó lí ta ni. Ré gi az ügy, mert már 2004 de cem be ré -
ben ak ko ri kép vi se lõ tár sam, Né meth Szi lárd, aki egy ben a
cse pe li ön kor mány zat nak is kép vi se lõ je volt, fel hív ta az or -
szág köz vé le mény ének a fi gyel mét ar ra, hogy a volt Cse pel
Mû vek te rü le tén, alig 100-150 mé ter re a Du ná tól rozs dás,
kor ro dá ló hor dók ban 1200 ton na galvániszapot tá rol nak. 

A galvániszapról tud ni kell, hogy ez egy na gyon ve szé -
lyes rák kel tõ anyag, ame lyet ha nem meg fe le lõ kö rül mé -
nyek kö zött tá rol nak, ak kor az zal ko moly prob lé mát le het
okoz ni. Jog gal vál tott ki ak ko ri ban ez fel há bo ro dást a cse -
pe li la kos ság kö ré ben. 

Új az ügy, mert nem rég új ra fog lal ko zott ve le a saj tó. S
hogy a do log pi kan té ri á já ról be szél jek, az egyik volt kép -
vi se lõ tár sa mat a tár ca egyik ha tó sá ga fel is je len tet te. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Az önök ál tal fel ügyelt kör nye -
zet vé del mi ha tó sá gok már 2004-ben és 2005-ben is el jár -
tak az ügy ben. 2005. ja nu ár 21-én szü le tett egy jog erõs
ha tá ro zat, amely ben az érin tett cé get ar ra is kö te lez ték,
hogy szál lít tas sa el és ár tal mat la nít sa is a te rü le ten lé võ
ve szé lyes anya got. En nek a ha tá ro zat nak azon ban mind
a mai na pig nem si ke rült ér vényt sze rez ni. A galvániszap
ton nái idõ zí tett bom ba ként to vább ra is ugyan úgy áll nak
a las san szét ro ha dó hor dók ban. Több mint két év után a
la kos sá gi til ta ko zá sok ha tá sá ra in dult el a kör nye ze ti ter -
he lés vizs gá la ta, és tet tek in téz ke dést az ügy meg nyug ta -
tó le zá rá sá ra. 
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Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ezek alap ján a kö vet ke zõ ket kér -
de zem ön tõl. 

1. Mit gon dol, az ön ál tal fel ügyelt kör nye zet vé del mi
szer vek a kö te le zõ ha tá ro za tok meg ho za ta lán túl mi ért
nem in téz ked tek mind ed dig a cse pe li la ko sok és a Du na
mel lett élõk ér de ké ben? 

2. A kör nye zet szen  nye zés eset le ges meg ál la pí tá sa ese -
tén meg tör té nik-e az ügy ben érin tet tek fe le lõs ség re vo ná -
sa, a galvániszap el szál lí tá sa, ár tal mat la ní tá sa (Az el nök a
csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.), va la -
mint az érin tett te rü let kár men te sí té se? 

Tisz te let tel vá rom a vá la szát. (Taps a Fi desz so ra i ban.)

A vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té -
ri u mi ál lam tit kár: El nök Úr! Tisz telt Ház! Tisz telt Kép vi se lõ
Úr! Min de nek elõtt sze ret ném meg nyug tat ni a kép vi se lõ
urat, hogy úgy, mint a töb bi mint egy 20 ezer veszélyes -
hulladék- vagy hul la dék te rü le ten, itt is, ezen a szen  nye zett
te rü le ten is fo lya ma to san vé gez el len õr zést a fel ügye lõ ség,
il let ve el já rá so kat in dí tott. 

Te kin tet tel ar ra, hogy a fel ügye lõ ség ez ügy ben tett ed -
di gi lé pé sei nem hoz ták meg a kí vánt ered ményt, fo lya -
mat ban van a kft. tu laj do no sai el le ni bün te tõ el já rás – amit
a más fél év vel ez elõtt el fo ga dott tör vény le he tõ vé tesz –,
amely ben az ira tok vád eme lé si ja vas lat tal át is ke rül tek
már az ügyész ség re. 

A kft. fel szá mo lá si el já rá sa meg in dult, ezért a te rü le ti leg
il le té kes fel ügye lõ ség a két cse pe li te lep hely re ál la pot vizs -
gá lat ra adott ki kö te le zést. Mind két te rü le ten rend sze re sen
el len õr zik a tá rolt hul la dék ál la po tát, ahogy sze rin tem ezt
a kép vi se lõ úr is tud ja. Sõt azt is tud ja, hogy a cse pe li ön -
kor mány zat tal kö zö sen újabb vizs gá la tot vé gez tet el a tár -
ca. Az ana li ti kai vizs gá la tok mel lett ál lan dó monitoringku-
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tak is lé te sül nek, ép pen azért, hogy fo lya ma to san meg ál la -
pít ha tó le gyen a kör nye zet ve szé lyez te tett sé ge. 

Sze ret ném fel hív ni a fi gyel mét a kép vi se lõ úr nak, bi zo -
nyá ra ön is tud ja ezt, hogy Ma gyar or szá gon mint egy 30-40
ezer re te he tõ a szen  nye zett te rü le tek szá ma, és mint egy
1000 mil li árd fo rint nyi az a költ ség, ami vel ezt a ve szé lyez -
te tett sé get meg le het ne szün tet ni. Az el múlt idõ szak ban,
mint egy tíz év alatt kö zel 100 mil li ár dot köl töt tünk ilyen
fel adat ra. 

Ép pen ezért az ál lam csak azo kon a te rü le te ken tud ja
el vé gez ni a koc ká zat elem zés nek meg fe le lõ en ezt a mun -
kát, ame lyi ken a leg in kább sür gõs. A töb bi he lyen meg -
pró bál juk be von ni azok mun ká ját és pén zét, akik a szeny  -
nye zést okoz ták, és csak vég sõ eset ként for du lunk a köz -
pénz hez. 

Meg kell mon da nom, amen  nyi ben az em ber éle tet vagy
a ter mé sze tet köz vet le nül ve szé lyez te ti, ter mé sze te sen
azon nal in téz ke dünk köz pén zen, hogy az tán meg pró bál -
juk ezt a köz pénzt va la mi lyen pe res úton rá ter hel ni azok -
ra, akik va ló já ban a szen  nye zõ dést okoz ták. 

Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall ga tott. 
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elsõ osztályú csapatnak is: finompasszos, technikás, gyors, fejjel

is jól játszó.” (Németh Szilárd)



AM BI VA LENS ÉR ZÉ SEK KEL
2007. feb ru ár 26.

A bi zott ság ki sebb sé gi vé le mé nyé nek is mer te té se 
a má so dik Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram

2003–2004. évi vég re haj tá sá ról

DR. NAGY AN DOR, a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ki sebb sé gi
vé le mé nyé nek is mer te tõ je: Kö szö nöm a szót, el nök úr. Tisz -
telt Mi nisz ter Úr! Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Az elõb bi ek ben
Orosz Sán dor azt mond ta, hogy a bi zott sá gi ülé sen tár gyal tuk
ezt a je len tést, és ott mi ha tan tar tóz kod tunk. Az én em lé ke -
ze tem sze rint nem sza vaz tuk meg ezt a je len tést, és most rö -
vi den sze ret ném in do kol ni, hogy mi ért dön töt tünk így. 

Am bi va lens ér zé sek van nak ben nem, mert na gyon jó -
nak tar tom azt, hogy van Ma gyar or szág nak nem ze ti kör -
nye zet vé del mi ope ra tív prog ram ja, és ki ne örül ne azok -
nak az ered mé nyek nek, ame lye ket a mi nisz ter úr is jog gal
fel so rolt. De azért van nak ben nem ve gyes ér zé sek, mert
rész ben ba jom van az zal, hogy mi ért 2007-ben tár gya lunk
egy 2003–2004-es idõ szak ról szó ló je len tést. A mi nisz ter úr
em lí tet te, hogy a kör nye zet vé del mi tör vény sza bá lyoz za
azt, hogy ezt a par la ment elé kell vin ni. Nem néz tem an -
nak utá na, hogy ab ban va jon sze re pel-e az is, hogy mi kor
kell ezt a je len tést a par la ment elé vin ni. 

Nem bán tó szán dék kal mon dom, a jó szán dék be szél
be lõ lem, vé le mé nyem sze rint ez a gya kor lat nem jó. Én
meg fon to lás ra ja va sol nám azt, hogy ahogy a kor mány tá -
jé ko zó dik, a par la ment is éven te vizs gál ja meg egy-egy
ilyen prog ram nak a vég re haj tá sát. Azért is ne héz egy öt-
hat éves prog ram ról, an nak el sõ két évé rõl be szél ni, mert
olyan ez egy ki csit, mint ami kor egy be teg nek elõ ír nak egy
gyógy ulá si idõ sza kot, je len eset ben hat évet, és az el sõ két
év ben nem biz tos, hogy lát szik, hogy az a be teg öt-hat év
múl va majd hol fog tar ta ni. 
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Em lé ke ze tem sze rint a nem ze ti kör nye zet vé del mi prog -
ram ban meg fo gal ma zott cé lok ra mind ös  sze sen 2100 mil li -
árd fo rin tot irá nyoz tak elõ an nak ide jén, ami kor ez a pro-
g ram meg szü le tett. Ha jól em lék szem, a bi zott sá gi ülé sen
az hang zott el, hogy eb bõl 900 mil li árd köz vet le nül kör -
nye zet vé del mi be ru há zá sok ra megy, 800 mil li árd köz ve tett
mó don ke rül fel hasz ná lás ra, és 400 mil li árd eb bõl a 2100-
ból megy mû kö dé si költ sé gek re. A mi nisz té ri um nak az
volt a szán dé ka, hogy ezt a 2100 mil li ár dot egy ha son ló
összeg gel, újabb 2100-zal ki egé szít ve eu ró pai uni ós for rá -
sok ból, ta lán 4200 mil li árd ból meg va ló sít ha tó az a hat éves
prog ram, amely sze re pel a nem ze ti kör nye zet vé del mi ope -
ra tív prog ram ban.  

Ha ös  sze ad juk az ös  sze ge ket, és meg néz zük azo kat a
prog ra mo kat, ame lyek be le van nak ír va, ak kor ben nem
erõs a két ség, a gya nú, hogy a ren del ke zés re ál ló pén zek
és a meg fo gal ma zott cé lok nin cse nek össz hang ban. 

Mi kö vet ke zik egy ilyen hely zet bõl? Vall juk-e be, hogy
mind az, ami a prog ram ban sze re pel, nem meg va ló sít ha tó?
Vagy min dig is mer jük el, hogy majd meg lesz csi nál va va -
la hogy, meg pró bá lunk az Eu ró pai Uni ó ból pén ze ket sze -
rez ni, és ak kor azok az el ha tá ro zá sok, ame lyek - még egy -
szer hang sú lyo zom - sze rin tem jók, kap nak elég pénz ügyi
tá mo ga tást is? Úgy ér zem, nem mer jük ki mon da ni, hogy ez
a nem ze ti kör nye zet vé del mi ope ra tív prog ram nem va ló -
sít ha tó meg. Min dig lesz nek majd ilyen két éves je len té se -
ink, ame lyek ben el fog juk is mer ni, hogy na gyon sok min -
dent meg csi nál tunk – ha jól em lék szem, most is 80 szá za -
lé kos a meg va ló sít ha tó sá gi arány, ami egyéb ként nem egy
rossz arány –, de mi ért játszuk azt a já té kot, hogy min dig
de fen zí vá ban va gyunk, mi ért nem vál la lunk in kább ke ve -
seb bet, és ak kor el mond hat nánk ma gunk ról, hogy jól dol -
goz tunk. 

Ál ta lá nos ság ban mon dom azt is, hogy azt lá tom, a mi -
nisz té ri um eb ben az ope ra tív prog ram ban túl sá go san nagy
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mér ték ben kon cent rál inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok ra. Biz -
tos szük ség van hul la dék gaz dál ko dá si rend sze rek re, fon -
tos az is, hogy Ma gyar or szá gon – igaz, hogy derogációval
– elõbb-utóbb meg va ló sul jon a szenny víz tisz tí tás az egész
or szág ra ki ter je dõ en, de fel vet ném azt is, va jon nem fel -
ada ta-e a tár cá nak vagy egy ilyen ope ra tív prog ram nak a
kör nye zet vé del mi károk meg elõ zé se vagy a gaz da ság fej -
lesz tés nek a fenn tart ha tó ság ér de ké ben a kör nye zet vé del -
mi szem pont ok ból tör té nõ vizs gá la ta. Er re én nem lá tok
eb ben az ope ra tív prog ram ban pénzt, úgy, ahogy ez az el -
sõ két éves je len tés bõl sem de rül ki szá mom ra. 

Rész le tek be is be le me het nék, de mi vel csak fél per cem
ma radt, rö vi den a Vá sár he lyi-ter vet em lí te ném meg. Ez egy
ál lat or vo si ló, az el len zék min dig szí ve sen hi vat ko zik ar ra,
hogy ez ép pen hol tart. Medgyessy Pé ter 2002-ben még azt
mond ta, hogy 2004-ben ez tel jes mér ték ben meg va ló sul,
mi nisz ter úr meg 2006-ban járt Csong rád me gyé ben, és ha
ott mon dott is dá tu mot – er re nem em lék szem –, az nem
a 2010-es év elõt ti idõ szak ra vo nat ko zott. (Dr. Persányi
Mik lós: Nem így van.) Ros  szul em lék szem. 

Az idõm le járt. Ha lesz rá le he tõ ség, ké sõbb még szól -
ni kí vá nok. Kö szö nöm. 
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SZÁRNYVONALAK LEÉPÍTÉSE
NÓGRÁDBAN

2007. már ci us 5.
Balla Mi hál  lyal kö zö sen be adott in ter pel lá ció

BALLA MI HÁLY (Fi desz): Kö szö nöm a szót, el nök úr. Tisz -
telt Ház! Tisz telt Mi nisz ter Úr! A kor mány re form nak ál cá -
zott meg szo rí tó in téz ke dé sei saj nos nem ke rü lik el Nóg rád
me gyét sem. Az el múlt he tek ben ér te sül tünk ró la, hogy
meg szün te tik a Romhány-Diósjenõ, és hogy majd meg -
szün te tik a na pi 12 já ra tot, a Ba las sa gyar mat és Ipolytarnóc
kö zöt ti mint egy 41 ki lo mé te res sza kaszt. 

Mi nisz ter úr bi zo nyá ra tud ja, hogy Ipolytarnóc sze re pel
az UNESCO vi lág örök ség-lis tá ján õs ko ri le le te i vel, ré gé sze -
ti mú ze u má val, köz ked velt ki rán du ló hely ként. Nóg rád me -
gye az or szág egyik leg el ma ra dot tabb me gyé je, ahol a jö -
võ ki tö ré si pont jai kö zött a leg fon to sabb nak még az önök
ál tal ös  sze ál lí tott nem ze ti fej lesz té si terv is a tu riz must, s az
ez zel ös  sze füg gés ben is be mu tat ni kí vánt egye dül ál ló ter -
mé sze ti ér té kek jobb meg kö ze lí té sét se gí tõ inf rast ruk tu rá -
lis fej lesz tést tart ja. 

Mit is je lent mind ez, mi nisz ter úr? Eb ben a tér ség ben a
köz le ke dé si inf rast ruk tú rát nem le épí te ni, ha nem az uni ós
for rá sok igény be vé te lé vel fej lesz te ni kel le ne. A fej lesz té -
sek kel nem csak a tu risz ti kai le he tõ sé gek nyíl ná nak meg,
ha nem ez zel együtt pár hu za mo san az Ipoly-hi dak ter ve zett
új já épí té sé vel fel len dül het ne a nem zet kö zi re gi o ná lis for -
ga lom, a ke res ke de lem, meg je len het né nek a be fek te tõk,
csök ken ne a mun ka nél kü li ség, meg in dul na a gaz da sá gi
fej lõ dés. 

Mi nisz ter úr, ön nek nem ez a szán dé ka? Egy vo nat ko zó
pél dá val él ve: a ha tár túl ol da lán a szlo vák fél a vas út fej -
lesz té sé vel nye re sé ges sé tet te a vas úti köz le ke dést és a te -
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her szál lí tást. Meg le het pró bál ni vo na to kat busz já ra tok kal
ki vál ta ni, de aki is me ri a kör nyék út ja it, tud ja, hogy nagy -
mér té kû fel újí tást igé nyel né nek, mert rossz ál la pot ban
van nak. Nem is be szél ve a te her fu va ro zás ról, a kör nye zet -
vé de lem rõl, amely hos  szú tá von lé nye gi kér dés sé fog vál -
ni. A vas úti vo na lak he lyi fej lesz té se akár nem zet kö zi szin -
ten is ös  sze kap csol ha tó len ne a szlo vák for ga lom mal Kas -
sá tól Po zso nyig. 

Tisz telt Mi nisz ter Úr! A fen ti ek alap ján kér dé sünk a kö -
vet ke zõ: ön sze rint meg ala po zott dön tést hoz nak az érin -
tett szárny vo na lak le épí té sé vel? 

Tisz te let tel vár juk vá la szát. (Taps a Fi desz és a KDNP so -
ra i ban.)

A vá lasz:

DR. KÓKA JÁ NOS gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter:
Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Tisz telt Kép vi se lõ Úr! Sze -
ret ném elõ ször na gyon ha tá ro zot tan és vi lá go san meg vá la -
szol ni a vé gén fel tett kér dé sét: igen, a dön té se ink meg ala -
po zot tak. 

Ön a fel szó la lá sá ban azt mond ta, hogy a vas út vo na lak, a
sze mély szál lí tás nye re sé ges sé is te he tõ. Sze ret ném el mon -
da ni, hogy két fé le kép pen te he tõ nye re sé ges sé; az egyik, ha
je len tõ sen meg nö vel jük az uta sok ter he it. Kö rül be lül öt szö -
rö sé re kel le ne nö vel ni a vas úti je gyek árát ah hoz, hogy nye -
re sé ges le gyen ön ma gá ban a vas út. A má sik le he tõ ség,
hogy ha ál la mi, költ ség ve té si pén ze ket, értsd: adó fi ze tõi
pén ze ket te szünk be 10, 100 és 1000 mil li árd fo rin tos nagy -
ság rend ben, hogy fi nan szí roz ni tud juk. Ez ke rül ma min den
egyes ma gyar csa lád nak 44 ezer fo rint já ba at tól füg get le nül,
hogy felül egy vas úti sze rel vény re, vagy eset leg egész év -
ben nem ve szi igény be a vas út szol gál ta tá sát. 

Sze ret ném el mon da ni, hogy az ala csony for gal mú vas -
út vo na la kon a sze mély szál lí tás szü ne tel te té sé vel a kor -
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mány cél ja nem a le épí tés, ha nem a kö zös sé gi köz le ke dés
te rén egy ma ga sabb szín vo na lú szol gál ta tás. A mel lék vo -
na lak szü ne tel te té sé vel éven te mint egy 2 mil li árd fo rin tos
meg ta ka rí tás ra szá mí tunk. Eze ken a mel lék vo na la kon min -
den hol au tó busz ok üze mel te té sé re ke rül sor. Ez negyed -
annyiba ke rül utas ki lo mé te ren ként, mint a vo na to ké. Ezen
túl egyet len ki lo mé te ren mint egy 700 fo rint tal kí mél jük az
adó fi ze tõk pén zét. 

Sze ret ném azt is el mon da ni, hogy Ma gyar or szá gon több
mint 3100 te le pü lés ta lál ha tó. Ezek kö zül mind ös  sze 800
ren del ke zik vas út ál lo más sal. Kö zel 1100 te le pü lés ér he tõ el
vas út tal, két har ma duk pe dig csak au tó bus  szal kö ze lít he tõ
meg. Azok nál a vas úti sza ka szok nál dön töt tünk a szü ne tel -
te tés mel lett, ahol át la go san na pi 3, 4, 5, 6, eset leg 10-15
utas köz le ke dik. Ahol 6-7 utas köz le ke dik egy nap, ott nem
ér de mes fenn tar ta ni eze ket a szol gál ta tá so kat. Er rõl egyéb -
ként az önök kor má nya is ko ráb ban meg volt gyõ zõd ve.
Ilyen igény be vé tel mel lett kör nye zet vé del mi elõ nyök rõl
sem be szél he tünk, de sze ret nék min den kit meg nyug tat ni,
se hol sem ma rad el lá tat lan te le pü lés, le he tõ sé gek nyíl nak
meg a vas úti fej lesz té sek elõtt, ma guk a sí nek meg ma rad -
nak, a vas úti te her szál lí tó szol gál ta tás ra to vább ra is le he tõ -
ség van, és az elõ vá ro si köz le ke dés, va la mint üte mes me -
net rend ol da lán a hely kö zi köz le ke dés va ló ban ki hasz nált
ága za tai pe dig fej lõd het nek eb ben az idõ szak ban. 

Na gyon jól is mer tek ön elõtt is azok a fej lesz té sek, ame -
lyek ezek ben az évek ben Nóg rád me gyét érin tik. Vas úti fej -
lesz té sek rõl is sze ret nék szól ni. Hat van és Sal gó tar ján kö -
zött a vas út vo na lat 2007 és 2013 kö zött fej lesz te ni sze ret -
nénk, a 21-es utat rész ben már négy sá vo sí tot tuk, me gyünk
to vább. A sal gó tar já ni te her men te sí tõ út épí té se szin tén fo -
lya mat ban van, az Ipoly-hi dak ról meg vég re úgy tû nik,
hogy si ke rül alá ír ni a meg ál la po dást a szlo vák fél lel, te hát
úgy gon do lom, hogy Nóg rád me gye ki fe je zet ten na gyon
fon tos cél pont ja eb ben a hét év ben a fej lesz té sek nek. 
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Nóg rád me gyé ben már ci us 4-étõl a 76-os Diósjenõ-
Romhány és a 84-es Kisterenye–Kál-Kápolna vo na lak érin -
tet tek. Át la gos utasszámuk egyéb ként alig ér te el a hat fõt.
A kép vi se lõ urak in for má ci ó i tól el té rõ en a 78-as Balas -
sagyarmat–Ipolytarnóc vo nal sor sá ról nin csen vég le ges ál -
lás pont. Ígér he tem, hogy meg fon tolt és az el lá tás biz ton sá -
gát szem elõtt tar tó dön tést ho zunk. 

Még egy szer sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy a for ga lom -
szü ne tel te tés nem je len ti a vo na lak vég le ges be zá rá sát,
nem ter jed ki az áru for ga lom szü ne tel te té sé re, és amen  nyi -
ben Nóg rád me gyé ben lesz nek olyan fej lesz té sek, ame lyek
in do kol ják a sze mély for ga lom vis  sza ál lí tá sát, nem zár kó -
zunk el a dön tés új ra gon do lá sá tól sem. 

Ké rem kép vi se lõ urat, hogy vá la szo mat el fo gad ni szí -
ves ked jen. 

Kö szö nöm. (Taps az MSZP so ra i ban.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Tisz telt Mi nisz ter Úr! Tu dom,
hogy a mo csár le csa po lá sa elõtt a bé ká kat nem szo kás
meg kér dez ni, de mint a szü ne tel te tés ál tal érin tett tér ség
má sik or szág gyû lé si kép vi se lõ je, hadd mond jak én is va la -
mit vi szont vá lasz ban. 

Nem én mon dom, ha nem Ipolytarnóc pol gár mes te re,
hogy a Ba las sa gyar mat és Ipolytarnóc kö zöt ti szárny vo na -
lat nem szü ne tel tet ni kell, ha nem to vább fej lesz te ni. To -
vább fej lesz te ni kell, mert ez egy el ma ra dott tér ség, ahol az
em be rek ke re sik a ki utat eb bõl az el ma ra dott ság ból, és ez
nem szü ne tel te tést, ha nem to vább fej lesz tést je len te ne. 

Fej lesz tik a tu riz must, nem rég ka pott 300 mil lió fo rin -
tot a nem ze ti park ar ra, hogy a pa lóc Pompejinek ne ve -
zett õs le le tet be tud ja mu tat ni, ide 23 ezer em ber jár el,
ezek egy ré sze osz tály ki rán du lás ra jön vo nat tal, fi a ta lok
pe dig bi cik li vel. Ezek nem fog nak au tó busz ra száll ni,
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hogy ide el jut has sa nak. És ott van nem mes  sze Lo sonc,
amely ad ja ma gát, hogy ös  sze kap csol juk a Tri a non ál tal
el vá lasz tott tér sé ge ket, és eh hez is szük ség len ne az önök
köz re mû kö dé sé re. 

A vá laszt ezért nem tu dom el fo gad ni. (Taps a Fi desz és
a KDNP so ra i ban.) 
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SOK MEG OL DÁS NAK 
A POL GÁ RI TÖR VÉNY KÖNYV BEN

LEN NE A HE LYE

2007. már ci us 20.
Ve zér szó nok lat az Egyes kör nye zet vé del mi tár gyú 

tör vé nyek kör nye ze ti fe le lõs ség gel ös  sze füg gõ 
mó do sí tá sá ról szó ló tör vény ja vas lat ál ta lá nos vi tá já ban

DR. NAGY AN DOR, a KDNP kép vi se lõ cso port ja ré szé rõl:
Kö szö nöm szé pen a szót, el nök úr. Tisz telt Ál lam tit kár Úr!
Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Csak egy rö vid fel szó la lás ra vál -
lal ko zom, mert nem ke nye rem az idõ hú zás, és na gyon sok
min den el hang zott már ab ból, amit sze ret tem vol na meg -
osz ta ni önök kel. Iga zá ból egy lé nye ges ész re vé telt sze ret -
nék ten ni, ami egy úgy ne ve zett rend szer ta ni ész re vé tel
lesz. Én va la mi kor jo gi egye te met vé gez tem, és en nek
kap csán len ne vé le mé nyem ar ról a mód szer rõl, ahogy eh -
hez a sza bá lyo zás hoz hoz zá nyúl tak. De mi e lõtt ezt meg te -
szem, sze ret nék né hány ész re vé telt ten ni. 

Csak egyet ér te ni le het ál lam tit kár úr ral ab ban, hogy a
kör nye ze ti fe le lõs ség ügye sú lyos és fon tos ügy, és na gyon
is in do kolt az, hogy pon tos, jól fo gal ma zott, szi go rú és
egy ben be tart ha tó sza bá lyo zá sunk le gyen. In do kolt, mert
– ahogy több kép vi se lõ tár sam és ön is mond ta – akár csak
a né met sze mét döm ping vagy a cse pe li galvániszap ügyét
ves  szük, ha az ál lam nak nem kel le ne meg vár nia, hogy va -
la mely ha tó ság ki mond ja va la ki nek a fe le lõs sé gét, ak kor
sok kal ha ma rabb cse le ked he tett vol na. Ez a sza bá lyo zás
kí sér le tet tesz ar ra, hogy ez le he tõ vé vál jon. Az in do kolt -
ság te hát min den kép pen adott. Na gyon örül tem vol na an -
nak – s eb ben egyet ér tek Kék kõi kép vi se lõ tár sam mal –, ha
nem 2007-ben, ha nem 2006-ban ke rült vol na sor a 2004-
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ben el fo ga dott EU-irányelv jog har mo ni zá ci ó já ra, ak kor le -
het sé ges, hogy a né met sze mét döm pin get is egé szen más -
képp él het tük vol na meg, na gyobb lett vol na az ál lam
moz gás te re. 

Mi az az úgy ne ve zett rend szer ta ni ész re vé tel, ami re
sze ret ném fel hív ni ál lam tit kár úr fi gyel mét? Ha jól ér tem,
a szak tár ca azt a meg ol dást vá lasz tot ta, hogy a kör nye ze -
ti fe le lõs ség sza bá lyo zá sát ál ta lá nos sza bály ként a kör nye -
zet vé del mi tör vény be – mint egy ke ret tör vény be – fog lal -
ta be le, az úgy ne ve zett spe ci á lis sza bá lyo kat pe dig a má -
sik há rom fon tos tör vény be – a hul la dék gaz dál ko dás ról, a
víz gaz dál ko dás ról és a ter mé szet vé de lem rõl szó ló tör -
vény be – tet te. Ez is egy meg ol dás, de fel vet ném azt a
gon do la tot, hogy ha már en  nyit vár tunk, ak kor nem lett
vol na-e cél sze rûbb és egy ben szi go rúbb meg ko mo lyabb
is, ha a kör nye zet vé del mi tör vény mint ke ret tör vény he -
lyett a pol gá ri tör vény könyv be tet tük vol na be le ezt az ál -
ta lá nos sza bá lyo zást. 

A mai ma gyar jog rend szer ben mind a Ptk., mind a Bün -
te tõ tör vény könyv, mind az ál lam igaz ga tá si el já rá si tör vény
fog lal ko zik kör nye ze ti fe le lõs ség gel, mind egyik ben van
er re uta lás, de iga zá ból egyik ben sincs. Ami kor a bi zott sá -
gi ülé sün kön a leg fõbb ügyész volt a ven dég, õ ma ga is
azt ja va sol ta, hogy mi nél ha ma rabb ke rül jön sor a Bün te -
tõ tör vény könyv mó do sí tá sá ra ab ban az ér te lem ben, hogy
le gyen an nak egy kü lön fe je ze te, amely ki zá ró lag kör nye -
zet vé del mi bûn cse lek mé nyek kel fog lal ko zik. Fel vet ném
te hát még most is, ahe lyett hogy a kör nye zet vé del mi tör -
vényt hasz nál juk ál ta lá nos sza bály zó ként ke ret tör vény jel -
leg gel, nem len ne-e in do kol tabb a Pol gá ri tör vény köny vet
hasz nál ni er re a cél ra. 

Csak üd vö zöl ni tu dom, hogy – ha min den jól megy –
vég re lesz Ma gyar or szá gon kör nye zet vé del mi ügyek ben is
biz to sí ték adá si kö te le zett ség, sõt ha jól ér tem, ezen túl kör -
nye zet vé del mi biz to sí tás kö té sé re is kö te lez het nek ha tó sá -
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gok olyan vál lal ko zá so kat, ame lyek kör nye zet vé del mi te -
vé keny sé get foly tat nak. Ör ven de tes az is, hogy le he tõ ség
van szél jegy ként jel zá log gal ter hel ni an nak a gaz da sá gi tár -
sa ság nak vagy ma gán sze mély nek az in gat lan va gyo nát, aki
kör nye zet vé del mi te vé keny sé get foly tat. Az is jó do log,
hogy ha elõ re lát ha tó, hogy az ál la mi költ sé gek az in gat -
lan va gyon ból nem elé gít he tõk ki, ak kor akár az in gó ra is
le het ilyet ter hel ni. S az is po zi tí vum, hogy van úgy ne ve -
zett ér ték klas  szi fi ká ció – ahogy ön em lí tet te – a vé dett ter -
mé sze ti ér té kek kel kap cso lat ban. Ez is meg nö ve li majd az
ál lam, a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok moz gás te rét. 

Mond tam te hát szá mos olyan dol got, ami sze rin tem
po zi tív, a szán dé kot is po zi tív nak tar tom, és mi sem aka -
runk mást, mint egy tisz tább és szebb Ma gyar or szá got,
még sem tu dom tel jes szív vel tá mo gat ni ezt a ja vas la tot,
el sõ sor ban ami att, amit az elõbb mond tam, hogy én más -
képp nyúl tam vol na hoz zá a rend szer hez ab ban az eset -
ben, ha er re le he tõ sé gem lett vol na. Nem tar tom el lent -
mon dás nak azt, amit Kék kõi Zol tán mon dott – te hát nem
ér tek egyet Gusztos Pé ter rel – a kés le ke dés kap csán,
mert van je len tõ sé ge an nak, hogy mi kor ke rül jog har mo -
ni zá ci ó ra a 2004-es irány elv, mert – mon dom még egy -
szer – ha 2005-ben vagy 2006-ban ez meg tör tént vol na,
ak kor ta lán a né met sze mét döm ping gel is egy sze rûb ben
el tud tunk vol na bán ni. 

A KDNP a Fi desz hez ha son ló an el le nez ni nem fog ja, de
tel jes szív vel tá mo gat ni sem tud ja a tör vényt, ezért tar tóz -
kod ni fo gunk. 

Kö szö nöm szé pen a fi gyel met. (Taps a KDNP és a Fi -
desz so ra i ban.) 
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Jó emberek között – A mihálygergei férfikórus gyûrûjében



SOD RÓ DUNK AZ ÁR RAL 
– A HOS  SZÚ TÁ VÚ STRA TÉ GI AI

TER VE ZÉS TEL JES HI Á NYA?

2007. áp ri lis 2.
In ter pel lá ció

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Kö szö -
nöm a szót, el nök as  szony. A vi lág mé re tû vé vá ló kör nye -
ze ti prob lé mák már 1983-ban ar ra kész tet ték az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze tét, hogy meg ala kít sa a Kör nye zet és
Fej lõ dés Vi lág bi zott sá got. Az úgy ne ve zett Brundtland Bi -
zott ság ne ves tu dó sok ból és köz éle ti sze rep lõk bõl állt. Kö -
zép- és Ke let Eu ró pá ból a ma gyar Láng Ist ván aka dé mi kus
is tag ja lett en nek a vi lág bi zott ság nak. A bi zott ság mun ká -
já nak ered mé nye ként lá tott nap vi lá got a „Kö zös jö võnk”
cí mû je len tés, amely be ve zet te a fenn tart ha tó fej lõ dés fo -
gal mát. 

Az Eu ró pai Unió, mely nek 2004-tõl kez dõ dõ en mi, ma -
gya rok is tag jai va gyunk, kez det tõl ve ze tõ sze re pet vál lalt
a fenn tart ha tó fej lõ dés nem zet kö zi fo lya ma tá ban, és el kö -
te le zett lé pé se ket is tett eb ben az irány ban. En nek bi zo nyí -
té ka a 2001-ben Gö te borg ban el fo ga dott fenn tart ha tó fej -
lõ dés stra té gia. A stra té gia lé nye ge a kör nye ze ti szem pont -
ok be ágya zá sa volt a kü lön bö zõ szak po li ti kák ba, be lát va,
hogy a kör nye zet ál la po tát a kü lön bö zõ szek to rok kör nye -
ze ti tel je sít mé nye is be fo lyá sol ja. 

Az Unió a fenn tart ha tó fej lõ dés stra té gi á já nak a je gyé -
ben fel kér te a tag or szá go kat, hogy ké szít sék el sa ját nem -
ze ti stra té gi á ju kat, il let ve ezt aján lot ta a tár sult or szá gok -
nak is. A fel szó lí tás ha tá sá ra rö vid idõn be lül el ké szül tek a
nem ze ti stra té gi ák. Bár 2004-ben Ma gyar or szág is tag ja lett
az Uni ó nak, a nem ze ti stra té gia ügye itt hon nem na gyon
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ha ladt elõ re. Idõ köz ben az Unió fe lül vizs gál ta gö te bor gi
stra té gi á ját, azt ki egé szí tet te, és 2006 jú ni u sá ban el fo gad ta
az új, meg újult fenn tart ha tó fej lõ dés stra té gi át. Egyút tal fel -
szó lí tot ta a nem ze ti stra té gi á val még nem ren del ke zõ or -
szá go kat a do ku men tum 2007 kö ze pé ig tör té nõ el ké szí té -
sé re. A 25 tag ál lam kö zül ez a fel szó lí tás csak Ma gyar or -
szág ra vo nat ko zik, lé vén egyet len tag or szág, ame lyik még
nem ren del ke zik nem ze ti stra té gi á val. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! A fen ti ek alap ján kér de zem önt,
át ér zik-e a fe le lõs sé gét an nak, hogy a jö võ nem ze dé ke i vel
is tö rõd ni ük kell. Kér de zem to váb bá azt is, hogy Ma gyar -
or szág med dig ma rad még egye dü li ként adós a fenn tart ha -
tó fej lõ dés nem ze ti stra té gi á já val. 

Vá rom meg tisz te lõ vá la szát. (Taps az el len zé ki pad so -
r ok ban.) 

A vá lasz:

DR. KOLBER IST VÁN, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká -
ra: Kö szö nöm a szót. El nök As  szony! Tisz telt Or szág gyû -
lés! Tisz telt Kép vi se lõ Úr! Biz to sít ha tom, hogy a köz tár sa -
ság kor má nya fe le lõs sé get ér zett és fe le lõs sé get érez a
fenn tart ha tó ság meg õr zé se ér de ké ben, il le tõ leg a fenn tart -
ha tó fej lõ dés biz to sí tá sa ér de ké ben. 

Az Eu ró pa Ta nács 2006-ban fo gad ta el a meg újí tott fen-
n tart ha tó fej lõ dés stra té gi á ját, és eb ben fel kér te a tag ál la -
mo kat, hogy 2007 jú ni u sá ig ké szít sék el a sa ját nem ze ti
stra té gi á ju kat. Az Eu ró pai Bi zott ság két éven te je len tést ké -
szít majd ar ról, hogy a tag ál lam ok ho gyan tel je sí tet tek, il -
le tõ leg a jö võ re vo nat ko zó an a fenn tart ha tó ság gal ös  sze -
füg gés ben új irá nyo kat és fel ada to kat is meg ha tá roz hat. El -
sõ íz ben ilyen je len tés ké szí té se ez év szep tem be ré ben tör -
té nik majd. 

Az tény, hogy az el múlt 10-15 esz ten dõ ben meg je len tek
a fenn tart ha tó ság el vei, szem pont jai és esz kö zei a kü lön -
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bö zõ ága za ti ter vek ben, a kü lön bö zõ szak po li ti kai el kép -
ze lé sek ben. An nak ér de ké ben, hogy ne él jük fel a hos  szú
tá vú fej lõ dés erõ for rá sa it, a fej lesz té sek nek ma ra dék ta la nul
meg kell fe lel ni ük a kör nye ze ti, a tár sa dal mi és a gaz da sá -
gi fenn tart ha tó ság el vé nek. Azt gon do lom, hogy so kan va -
gyunk itt a te rem ben, akik az el múlt egy-más fél év ti zed -
ben fog lal koz tunk a fej lesz tés sel, és meg erõ sí tik azt az ér -
zé se met, hogy a fenn tart ha tó ság szem pont ja erõ sö dött az
el múlt idõ szak ban. Erõ sö dött a ter ve zés, erõ sö dött a vég -
re haj tás so rán. 

Tisz telt Kép vi se lõ Úr! A fenn tart ha tó ság alap ja a jö võ ori -
en tált gon dol ko dás mód, a meg kö ze lí tés, a szem lé let mód.
Ezért mind az I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv ben, mind az Új
Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben ho ri zon tá lis cél ki tû zés -
ként meg je le nik a fenn tart ha tó ság. De ez egy olyan szem -
pont, ame lyet min dig szem elõtt kell tar ta ni, ahogy fo gal -
maz ez a do ku men tum, a ter ve zés, a sza bá lyo zás, a meg -
va ló sí tás és az el len õr zés so rán is. Így pél dá ul a pá lyá za -
tok el bí rá lá sa so rán is szem pont a fenn tart ha tó fej lõ dés
biz to sí tá sa. Eh hez egyéb ként a pá lyá zók egy se géd anya -
got, út mu ta tót is kap tak. 

Ma ga az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv is hi vat ko zik
és fog lal ko zik a fenn tart ha tó fej lõ dés nem ze ti stra té gi á já -
val, oly kép pen, hogy mun ka vál to zat ban fel hasz nál ta ezt a
do ku men tu mot az anyag el ké szí té sé hez, il le tõ leg ameny  -
nyi ben a kép vi se lõ úr fel üti majd ezt a ter vet, lát hat ja,
hogy ho ri zon tá lis szem pont ként je len van a fenn tart ha tó -
ság oly an  nyi ra, hogy kü lön bö zõ in di ká to ro kat is meg ha tá -
roz az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv, amely konk ré tan
szám sze rû sít he tõ és szá mon kér he tõ. 

Ez egy át fo gó ho ri zon tá lis cél ki tû zés, mond hat nám azt,
hogy ága zat kö zi fel adat. Ép pen ezért en nek a mun ká nak a
ko or di ná lá sát a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
úr vég zi. Ter mé sze te sen az egyik fon tos sze rep lõ je en nek
a mun ká nak Persányi Mik lós mi nisz ter úr, a Kör nye zet vé -
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del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um. Egy hó nap múl va ke rül el -
sõ ol va sat ban a kor mány elé ez a terv, ez a stra té gia, majd
tár sa dal mi egyez te tést kö ve tõ en fo gad ja el a kor mány, és
kül di meg az Eu ró pai Bi zott ság nak, és egyez te té se ket kez -
de mé nyez tünk ház el nök as  szon  nyal an nak ér de ké ben,
hogy a par la men ti kép vi se lõk, a par la men ti bi zott sá gok is
köz re mû köd hes se nek (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá -
val jel zi az idõ le tel tét.) en nek a fon tos do ku men tum nak
az elõ ké szí té sé ben. 

En nek alap ján ké rem a kép vi se lõ urat vá la szom el fo ga -
dá sá ra. (Taps a kor mány pár ti pad sor ok ban.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Nem tu dom el fo gad ni ezt a
vá laszt. Én egy elég egy sze rû kér dést tet tem fel, azt, hogy
el ké szül-e ha tár idõ re Ma gyar or szág nem ze ti fenn tart ha tó -
sá gi stra té gi á ja. Én úgy lá tom, hogy ez nem fog el ké szül -
ni. Nem he lyes sze rin tem, ha Ma gyar or szág úgy lóg ki a
sor ból, hogy bi zo nyos dol go kat nem csi nál meg egy sze rû -
en ha tár idõ re. Nem kell eh hez olyan nagy ké pes ség, sze -
rin tem meg old ha tó len ne ez. Per sze, nem kön  nyû egy
olyan kor mány tag ja ként egy ilyen stra té gi át meg fo gal maz -
ni, amely kor mány nak az én tu do má som sze rint nin csen
el fo ga dott hos  szú tá vú gaz da sá gi stra té gi á ja, és nin csen el -
fo ga dott ener gia stra té gi á ja sem. Ne héz is úgy egy fenn tart -
ha tó sá gi stra té gi át meg fo gal maz ni.

Én hal lot tam még Baráth Ete lé tõl 2005 már ci u sá ban egy
olyan saj tó nyi lat ko za tot, hogy 2005 õszén el fog ké szül ni
ez a nem ze ti stra té gia. A mai na pig nincs meg. Ezért nem
tu dom el fo gad ni ál lam tit kár úr nak a vá la szát. (Taps az el -
len zé ki pad sor ok ban.)
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KORMÁNYZATI 
ÖNELLENTMONDÁSOK

2007. má jus 7.
In ter pel lá ció

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Az el múlt hó na pok ban az Eu ró pai
Unió so kat fog lal ko zott egy egy sé ges ener gia stra té gia
szük sé ges sé gé vel. Az Eu ró pai Bi zott ság vi lá gos ál lás pont -
ra he lyez ke dett a meg úju ló ener gia for rás ok te rén is. A Bi -
zott ság meg úju ló ener gia úti terv ében kö te le zõ cél ként je -
löl te meg 2020-ig a meg úju ló ener gia for rás ok rész ará nyá -
nak je len le gi ke ve sebb mint 7 szá za lék ról 20 szá za lék ra
nö ve lé sét az EU tel jes ener gia fel hasz ná lá sá ban. 

A Bi zott ság je len té se azt is ki fe je zés re jut tat ta, hogy fi -
gye lem be kell ven ni a tag ál lam ok el té rõ ki in du lá si fel tét -
ele it és nem ze ti adott sá ga it is, töb bek kö zött ener gia szer -
ke ze tük jel le gét. Eb bõl ki fo lyó lag min den tag ál lam nak el
kell ké szí te ni az úgy ne ve zett nem ze ti cse lek vé si ter vét,
amely nek vég re haj tá sa so rán konk rét cé lo kat kell ki tûz ni a
vil la mos ener gia-ter me lés, a bioüzemanyagok elõ ál lí tá sa és
a fû té si tech no ló gi ák te rén. 

Mind eze ket azért ele ve ní tem fel, mert az el múlt he tek -
ben el len té tes ál lás pon tot fo gal ma zott meg a gaz da sá gi és
a kör nye zet vé del mi tár ca a meg úju ló ener gia for rás ok te -
kin te té ben. Felsmann Ba lázs, a GKM szak ál lam tit ká ra
nem rég egy kon fe ren ci án ki je len tet te, hogy a 20 szá za lé -
kos EU-s cél tel je sít he tet len Ma gyar or szág szá má ra, míg
Persányi Mik lós mi nisz ter úr ezen ál lás pont tal szem ben
meg va ló sít ha tó nak tar tot ta az át la gos 20 szá za lé kos arányt. 

Meg kell em lí te ni, hogy Ma gyar or szág a 2010-re vál lalt
3,6 szá za lé kos kö te le zett sé gét már 2005-ben tel je sí tet te.
Ugyan ak kor ta valy a zöld ener gi á nak az áram- és ener gia -
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ter me lé sen be lü li ará nya né mi leg vis  sza csú szott az egy év -
vel ez elõtt már egy szer át lé pett 5 szá za lék alá. Lát nunk
kell, hogy a fo ko zó dó ener gia fo gyasz tás ra te kin tet tel a be -
ru há zók szí ve sen fek tet né nek be a meg úju ló ener gi ák ba.
Er re pe dig ha zánk ban meg van a le he tõ ség, le gyen az
bioüzemanyag vagy szi lárd bio mas  sza, bio gáz, de akár
geotermális vagy nap ener gia. Nagy hi á nyos sá gok ta pasz -
tal ha tók azon ban a sza bá lyo zók te rü le tén. El kel le ne vég -
re dön te ni ük, hogy mit is akar nak. Tá mo gat juk-e a meg -
úju ló kat, vagy nem? Ha tá mo gat juk, ak kor vi szont a sza bá -
lyo zá si rend sze rünk nek ezt vis  sza kel le ne tük röz nie. 

Ezek re te kin tet tel a kö vet ke zõ ket tõ kér dést sze ret ném
fel ten ni az ál lam tit kár úr nak. Az egyik így hang zik: mi az
oka an nak, hogy a kor má nyon be lül egy más nak el lent -
mon dó vé le mé nyek lé tez het nek a meg úju ló ener gia for rás -
ok te kin te té ben? A má sik kér dés pe dig: mi kor lesz vég re
Ma gyar or szág nak megújulóenergia-stratégiája? 

Vá rom vá la szát. Kö szö nöm. (Taps az el len zé ki ol da lon.) 

A vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té ri -
u mi ál lam tit kár: El nök Úr! Tisz telt Ház! Tisz telt Kép vi se lõ Úr!
A kép vi se lõ úr több fé le kér dést is föl tett me net köz ben is a
szö ve gé ben. Az egyik – ta lán a leg fon to sabb – úgy szólt,
hogy el kö te le zett-e a kor mány az Eu ró pai Uni ó val kö zös
vál la lás ban. Azt mond ha tom, hogy éke sen bi zo nyí tot ta sa ját
sza va i val is, hogy el kö te le zett-e a ma gyar kor mány, hi szen
ön mond ta, hogy a csat la ko zá si szer zõ dés ben ko ráb ban vál -
lalt mér té ket jó val meg ha la dó an kö zel meg dup láz tuk a
meg úju ló ener gia fel hasz ná lá sát Ma gyar or szá gon. Te hát
mond ha tom, hogy ed di gi mun kánk kal iga zol tuk, hogy el -
kö te le zet ten tá mo gat juk ezt az uni ós cél ki tû zést. 

A má so dik: azt is kér dez te, hogy va jon meg en ged he tõ-
e, vagy mi az oka, hogy van vi ta a kor má nyon be lül. Én azt
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gon do lom, hogy egy ilyen sú lyú kér dés ben, amely Ma gyar -
or szág és nem csak Ma gyar or szág, ha nem egész Eu ró pa jö -
võ jét meg ha tá ro zó kér dés, jó, hogy van vi ta, mi e lõtt a ma -
gyar par la ment el fo gad ja azt a stra té gi át és azt a cse lek vé si
ter vet, és mel lé ren de li azo kat a ha tal mas költ ség ve té si esz -
kö zö ket, eset leg tár sa dal mi ter he ket, amik el ke rül he tet le -
nek. Ép pen ezért át kell te kin te nünk, hogy hol tar tunk. 

A gaz da sá gi tár ca szak em be rei az el múlt idõ szak ban az
eu ró pai po li ti kai dön tés meg ho za ta la után, egy rö vid át te -
kin tés után is - hi szen csak na gyon rö vid idõ állt ren del ke -
zés re - meg ál la pí tot ták, hogy ah hoz, hogy ezt a bi zo nyos
20 szá za lé kos fel hasz ná lá si át la got el ér jük, kö rül be lül mint -
egy 6000 mil li árd fo rint nyi be ru há zás ra van Ma gyar or szá -
gon szük ség. Ezt egy na gyon ala csony, erõ sen pi a co so dott
kö rül mé nyek kö zött szá mít va, mond juk, 20 szá za lé kos tá -
mo ga tás mel lett 1200 mil li árd fo rint ban le het kör vo na laz ni.
En  nyi költ ség ve té si vagy uni ós tá mo ga tás kel le ne a mai kö -
rül mé nyek kö zött – még egy szer hang sú lyo zom, a mai tu -
dá sunk sze rint és a mai kö rül mé nyek kö zött, egy gyors fel -
mé rés sze rint – en nek a fel adat nak a vég re haj tá sá hoz. 

Igaz, az idõ szak, az elõt tünk le võ mint egy 12–13 esz ten -
dõ nem rö vid, de an nak az el sõ ide jét, a 2007–2013 kö zöt -
ti idõ sza kot és an nak a pa ra mé te re it lát va ez nem lesz kön-
nyû fel adat. Hi szen az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv -
ben, amely nek sa rok szá mai még az eu ró pai dön tés elõtt
szü let tek meg, mint egy 100 mil li árd fo rint áll ren del ke zés -
re köz vet le nül a meg úju ló ener gia fel hasz ná lá sá ra, gyár tá -
sá ra. Azt kell mon da nunk, hogy ilyen for rá sok mel lett csak
ak kor ér he tõ el a cél, hogy ha egy részt 2013–2020 kö zött
je len tõ seb ben meg nõ az Eu ró pai Unió tá mo ga tá si in ten zi -
tá sa, ép pen ezen ki emelt eu ró pai cél mel lett, más részt pe -
dig, ha be tud juk in dí ta ni fo gyasz tói ol dal ról is azo kat a fo -
lya ma to kat, az az pi a cot te rem tünk a meg úju ló ener gia fel -
hasz ná lá sá nak. Ez ép pen sza bá lyo zás sal, a zöld adó rend -
szer el in dí tá sá val vagy ép pen a zöld köz be szer zés ha zai
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nép sze rû sí té sé vel in dít ha tó el, azért, mert ak kor nem csak
ál la mi tá mo ga tás ból, ha nem pi a ci, üz le ti ala pon is meg éri
eze ket a be ru há zá so kat el in dí ta ni, így te hát a mint egy
6000–8000 mil li ár dos be ru há zá si szük ség let dön tõ en ma -
gán tõ ké bõl meg va ló sul hat. 

Tisz telt Kép vi se lõ Úr! Sze ret ném tá jé koz tat ni, hogy az új
ener gia po li ti ka ter ve ze tét el ké szí tet te a GKM, és a szak -
mai-tár sa dal mi vi ta elõtt az Ál lam re form Bi zott ság nak kell
azt el fo gad nia a kor mány mun ka rend je sze rint, amely elõtt
van ez az anyag. A megújulóenergia-stratégia el sõ ol va sat -
ban szin tén el ké szült, mint ahogy ké szül a nem ze ti cse lek -
vé si terv is, a tár ca ré szé rõl pe dig ki egé szí tés kép pen az a
klí ma stra té gia, ami az egész nek a ke re tét ad ja. Azt gon do -
lom, jó vi ta van a kor mány ban, a vi ta ar ról szól, hogy Ma -
gyar or szág ho gyan tud egy ilyen eu ró pai ki hí vás nak a kö -
vet ke zõ 15 esz ten dõ ben meg fe lel ni. Ké rem, hogy itt a par -
la ment ben is majd tá mo gas sa tö rek vé se in ket. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a kor mány pár ti ol da lon.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Ti tok ban ab ban re mény ked -
tem, hogy a nem rég es küt tett Fo dor Gá bor benn lesz a te -
rem ben, és ne ki te he tem fel ezt a kér dést. Meg mon dom
azt is õszin tén, hogy ha õ vá la szolt vol na, sze ret tem vol na
el fo gad ni a vá la szát, mert elõ re vá rom azt a vi tát, amit az
SZDSZ el nö ke, Kóka Já nos és az el nök vá lasz tá son alul ma -
radt Fo dor Gá bor fog majd eb ben a té má ban egy más sal
meg vív ni. Azért ké szül tem el fo gad ni a vá la szát, mert azt
sze ret ném, ha ezt a vi tát Fo dor Gá bor nyer né meg. 

Azt a vá laszt, ame lyet ön tõl kap tam, nem fo gom tud ni
most el fo gad ni. Ér tem, hogy vi ták van nak a kor má nyon
be lül, de én azt gon do lom, hogy ez egy olyan fon tos sá gú
ügy, amit nem le het csak költ ség ol dal ról meg kö ze lí te ni.
Aki ma nem ru ház be a meg úju ló tech no ló gi ák ba, az le
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fog ma rad ni az egész vi lág gaz da ság ban és az Eu ró pai Uni -
ó ban is ab ban a ver seny ben, amely ezen a te rü le ten ki -
bon ta ko zott. Nem vé let len az, hogy az Eu ró pai Unió ener -
gia stra té gi á já ban en nek ilyen ki emelt je len tõ sé ge van. A
vá laszt te hát emi att nem tu dom el fo gad ni. (Taps a KDNP
és a Fi desz pad so ra i ban.)
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A GOMB HOZ VARR JÁK A KA BÁ TOT
2007. má jus 7.

Fel szó la lás Az ENSZ éghajlatváltozási ke ret egyez mé nye 
és an nak ki o tói jegy zõ köny ve vég re haj tá si 

ke ret rend sze ré rõl szó ló tör vény ja vas lat vi tá já ban

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Ör ven de -
tes és egy ben je len tõs elõ re lé pés nek ér té ke lem, hogy a Ma -
gyar Or szág gyû lés a ki o tói jegy zõ könyv tör vény be fog la lá -
sa után meg al kot ja a ke ret egyez mén  nyel és a jegy zõ könyv -
vel kap cso la tos ha zai jo gi és in téz mé nyi ke ret rend szer fel -
ál lí tá sá val, va la mint az an nak meg fe le lõ és ah hoz szük sé -
ges jog sza bály ok meg ha tá ro zá sá val fog lal ko zó tör vényt. Az
üveg ház ha tá sú gá zok nyil ván tar tá sát vég zõ nem ze ti nyil -
ván tar tá si rend szer és a ki o tói egy sé gek nyil ván tar tá sát vég -
zõ nem ze ti for gal mi jegy zék lét re ho zá sa és mû köd te té se is
har mo ni zál az eu ró pai uni ós elõ írá sok kal és a nem zet kö zi
egyez mén  nyel. En nek meg fe le lõ en a tör vény ja vas la tot az
ál ta lá nos vi ta so rán a KDNP-frak ció tá mo gat ni fog ja. 

Ugyan ak kor a je len tör vény ja vas lat vi tá já ban – saj nos
már nem el sõ al ka lom mal – a kor mányt ah hoz az egy sze -
ri sza bó hoz sze ret ném ha son lí ta ni, aki a gomb hoz varr ta a
ka bá tot. Mi ért is mon dom ezt? Elõ ször is ál lás pon tom sze -
rint a tör vény ja vas lat be nyúj tá sá val a kor mány je len tõs ké -
sés ben van. 2006. de cem ber 20-án be nyúj tot ták az Eu ró pai
Bi zott ság hoz az új nem ze ti fej lesz té si ter vet és a kap cso ló -
dó ope ra tív prog ra mo kat, így a kör nye zet vé del mi és ener -
gia ope ra tív prog ra mot is. Ez tar tal maz za a kör nye zet vé de -
lem te rü le tén 2007 és 2013 kö zött meg va ló sí ta ni ter ve zett
fej lesz té se ket. A he lyes el já rás az lett vol na, ha elõbb el ké -
szít jük a hos  szú tá vú, a fenn tart ha tó fej lõ dés re, az ég haj lat -
vál to zás ra, va la mint az or szág ener gia po li ti ká já ra vo nat ko -
zó stra té gi á kat, majd a KEOP-pal és a töb bi érin tett ope ra -
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tív prog ram mal pár hu za mo san meg al kot juk a 2008 és 2012
kö zöt ti idõ szak ra ki ter je dõ nem ze ti éghajlatváltozási prog -
ra mot. A tör vény ja vas lat sze rint a lét re hoz ni kí vánt égha-
jlatváltozási stra té gia és prog ram lé nye gé ben majd nem
hogy fö lös le ges sé vált, hi szen az or szág fej lesz tés re szánt
pénz esz kö zei már egyéb cé lok men tén le van nak köt ve.
Szá munk ra ezek után erõ sen két sé ges, hogy egy ál ta lán le -
het sé ges-e a fi nan szí ro zás ol da lá ról meg ala po zott, szak ma -
i lag re le váns, a glo bá lis fel me le ge dés kér dé se i re va ló di, ér -
de mi vá la szo kat adó stra té gi á kat és prog ra mot al kot ni. 

Má sod szor: Ma gyar or szág nak a ki o tói jegy zõ könyv vel
kap cso la tos vál la lá sai nem fo gal maz tak meg am bi ci ó zus
cé lo kat. A vál lalt 2008 és 2012 kö zöt ti 6 szá za lé kos CO2-
kibocsátáscsökkentési kö te le zett ség az 1985–87-es idõ -
szak hoz ké pest a je len leg is mert ki bo csá tá si elõ re jel zé sek
sze rint az 1990-es évek ele jén tör tént gaz da sá gi szer ke zet -
vál tás ra va ló te kin tet tel nem jár tú lon túl nagy meg szo rí tá -
sok kal. A je len le gi, a 2005-ös szén-di o xid-ki bo csá tá sunk a
ki o tói egyez mény ben elõ írt mér ték nél 24 szá za lék kal ke -
ve sebb, amely 25-28 mil lió ton nát je lent éven te. A most
lét re jö võ ha zai nyil ván tar tá si és ki bo csá tás-ke res ke del mi
rend szer nek az len ne a cél ja, hogy az ener gia ter me lés és
az ipar azon ága za ta i ban, ame lyek re vo nat ko zik, úgy csök -
kent se az üveg ház ha tást oko zó gá zok kör nye zet be ju tó
men  nyi sé gét, hogy ez a le he tõ leg ke ve seb be ke rül jön a
gaz da ság nak, és ez ál tal a tag ál lam ok kön  nyeb ben tel je sít -
hes sék a ki o tói jegy zõ könyv ben tett vál la lá sa i kat. Ma gyar -
or szá gon je len eset ben er rõl sze rin tem nem le het szó. 

Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz telt El nök Úr! Ös  sze fog lal va
még egy szer: a kor mány ál tal be nyúj tott és most elõt tünk
lé võ, a glo bá lis fel me le ge dés re adan dó nem ze ti vá la sza -
ink nak egy faj ta ke re tet adó tör vény re szük ség van, és azt
tá mo gat juk is. A kér dés már csak az, hogy si ke rül-e a tör -
vény ál ta lá nos cél já nak meg fe lel ni, de ez majd ki de rül. 

Kö szö nöm a fi gyel met. (Taps a KDNP és a Fi desz so ra i ban.)
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MEG ÁL LÍT HA TÓ-E 
A KÖR NYE ZET VÉ DEL MI 

KÖZ IGAZ GA TÁS SZÉT ZÜL LESZ TÉ SE?

2007. má jus 21.
Azon na li kér dés

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um a re form nak ál cá zott le épí té sek so rán 2006. ja -
nu ár 1-jei ha tál  lyal lét re hoz ta a rész ben önál ló jog kö rû,
Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek ne vû szer ve ze tet.
En nek az in téz mény nek a gaz da sá gi és egyéb, nem szak -
mai ügye it a mi nisz té ri um lát ta el; pon to sab ban: lát ta vol -
na el, hi szen ér de mi mun kát alig vé gez tek, tu do má sunk
sze rint még a 2006. ok tó be ri szám lák sin cse nek ki fi zet ve. 

A köz vet len mi nisz té ri u mi füg gés ered mé nye ként az in -
téz mény nek sem szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta, sem
köz al kal ma zot ti szer zõ dé se nem volt. A tör vény te len ál la -
pot mi att nem le he tett ál lás he lye ket be töl te ni, a szak mai
mun ka ezért több he lyen el le he tet le nült. Az idei év már ci -
u sá nak fej le mé nye, hogy a szer ve ze tet a 39/2007. (III. 13.)
szá mú kor mány ren de let tel át ala kí tot ták Víz ügyi és Kör nye -
zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság gá. Ez zel az in téz ke dés sel
a prob lé ma leg alább rész ben meg ol dód ni lát szott, hi szen
az in téz mény is mét meg kap ta az önál ló költ ség ve té si szerv
stá tu sát. Csak hogy a mi nisz té ri um az át szer ve zést 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl ter vez te, ezért hát nem vég zett a köz pont nak
sem mi lyen – úgy mond – nem szak mai ki egé szí tõ mun kát.
A szám lá kat nem fi zet ték, a szer zõ dé se ket nem szig nál ták;
nem in téz ték a tár gyi esz kö zök be szer zé sét sem. 

A 2007. áp ri lis 1-jé vel újon nan lét re jött Víz ügyi és Kör -
nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság nak sem ki ne ve zett
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fõ igaz ga tó ja, sem szer ve ze ti sé má ja, sem gaz da sá gi szer ve -
ze te, sem szmsz-e, sem köz al kal ma zot ti sza bály za ta nincs.
A dol go zók le vél ben, rá adá sul utó lag ér te sül tek a vál to zás -
ról. Ez az ál la pot így tel jes ség gel tör vény te len. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ezt ne ve zik önök köz igaz ga tá si
re form nak? Tisz te let tel vá rom vá la szát. (Taps az el len zé ki
pár tok pad so ra i ban.)

A vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té -
ri u mi ál lam tit kár: El nök Úr! Tisz telt Ház! Tisz telt Kép vi se lõ
Úr! Sze ret ném rög tön le szö gez ni és elõ re bo csá ta ni, hogy
ter mé sze te sen a mi nisz ter úr nak az a cél ja és a fel ada ta is,
hogy ezt az át ala kí tást meg nyug ta tó an le zár ja. 

Meg ért he ti, hogy egy ép pen az ön ál tal is em lí tett, gya -
kor la ti lag az egyik leg fon to sabb víz ügyi köz pon ti szer ve -
zet nek, en nek az önál ló in téz mény nek ki emelt je len tõ sé get
tu laj do nít a most ki ne ve zett mi nisz ter úr, ép pen ezért meg -
ál lí tot ta azt a ki ne ve zé si fo lya ma tot és azo kat a fo lya ma to -
kat, ami ket ön em lí tett, azért, hogy át te kint hes se és le zár -
has sa ezt az át ala kí tást. Mind ezt a meg fe le lõ gon dos ság gal
te szi és tet te, hi szen egy fe lõl in téz ke dett ar ról, hogy a gaz -
da sá gi igaz ga tó és a víz ügyi igaz ga tó meg bí zás for má já ban
most már el lát ja eze ket a te en dõ ket. Áp ri lis 1-jé tõl az önál -
ló költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ szer ve zet gaz da sá gi és
pénz ügyi fel ada ta it a mi nisz té ri um lát ja el jú ni us 1-jé ig; er -
rõl is in téz ke dett a mi nisz ter úr, il let ve ar ról is, hogy a meg -
fe le lõ fi nan szí ro zá si fel té te le ket, esz kö zö ket biz to sít sa. 

Te hát csak azt sze ret ném alá húz ni, amit az ele jén is
mond tam: igen, a mi nisz ter úr fon tos nak tart ja, hogy az át -
ala ku lás, ez az át ala kí tás, si ke re sen zaj lód jon le. Biz tos va -
gyok ab ban, hogy azok az ügy hát ra lé kok, ame lyek az el -
múlt idõ szak ban épp az át ala ku lás mi att ke let kez tek, meg
fog nak szûn ni. 
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Ab ban pe dig, azt gon do lom, egyet ért he tünk, hogy az új
mi nisz ter ki ne ve zé se so rán a leg fon to sabb fel ada tok egyi -
ke pon to san ez, en nek az in téz mény nek az át te kin té se az
egész víz ügyi ága zat át te kin té sé vel. Hi szen ahogy ezt ön is
tud ja, a víz ügyi szak ál lam tit kár úr nyug ál lo mány hoz kö ze -
le dik, tá voz ni ké szül, ugyan úgy a víz ügyi ve ze tés több
mun ka tár sa, ép pen ezért a mi nisz ter úr az egé szet kí ván ja
jú ni us 1-jé ig át te kin te ni. 

Ké rem vá la szom el fo ga dá sát. Kö szö nöm szé pen. 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Ha ez így van, ak kor öröm -
mel el fo ga dom ezt a vá laszt. Kár, hogy nem a mi nisz ter úr
mond ja el sze mé lye sen, de va ló ban õ tett egy ilyen ígé re -
tet a meg hall ga tá sa kor, és jó hal la ni, hogy ha va la ki ígér -
get, azt be is tart ja. Ezt a vá laszt el tu dom fo gad ni, na gyon
bí zom ab ban, hogy az új tár ca ve ze tõ nem kö ve ti a ko ráb -
bi gya kor la tot. Van a szer ve zés el mé let nek egy olyan irány -
za ta, amely azt mond ja, hogy ami kor van egy prob lé mád
és nem tu dod meg ol da ni, ak kor szer vezd át azt az egy sé -
get, vagy hozz lét re egy újab bat. 

Ki csit eh hez ha son ló az a tör té net, ami az egy kor
egyéb ként sze rin tem jól mû kö dõ igaz ga tó ság gal tör tént,
de ha az úgy lesz, ahogy ön mond ta, ak kor én öröm mel
fo ga dom el ezt a vá laszt. 

Kö szö nöm szé pen. 

A vi szont vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té -
ri u mi ál lam tit kár: Kö szö nöm, el nök úr. Tisz telt Ház! Tisz -
telt Kép vi se lõ Úr! Azt gon do lom, min dent el fo gunk kö vet -
ni, hogy az itt tett ígé ret nek, il let ve a meg hall ga tá son tett
ígé ret nek meg fe le lõ en a mi nisz ter úr ezt a kér dést is ren -
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dez ze, és úgy gon do lom, hogy a Kör nye zet vé del mi bi zott -
ság ban a ren de zést kö ve tõ en szí ve sen és fe le lõs ség gel szá -
mot is adunk ar ról, hogy ho gyan zaj lik az át ala kí tá sa en -
nek az in téz mény nek, il let ve az át ala kí tás be fe je zé se. 
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LÉP NI KELL A RÁ BA ÉS A LAPINCS
SZEN  NYE ZÉ SE MI ATT!

2007. má jus 30.
Na pi rend elõt ti fel szó la lás

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Nem áru -
lok el tit kot, ha azt ál lí tom, hogy ma Ma gyar or szá gon a
kör nye zet vé de lem ügye – egy elõ re leg alább is – a po li ti ka -
i lag mar gi ná lis és nem a je len tõs ügyek kö zé tar to zik. Az
em be re ket ugyan is job ban ér dek li, hogy lesz-e mun ká juk,
hogy el tud ják-e tar ta ni a csa lád ju kat, hogy biz to sí tott-e a
gyer me ke ik jö võ je, hogy meg kap ják-e az õket meg il le tõ
egész ség ügyi el lá tást, hogy meg tud nak-e él ni a nyug dí juk -
ból, sem mint hogy a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem
ügyé vel fog lal koz za nak. 

Mind ad dig így van ez, amíg nem tör té nik va la mi lyen ki -
sebb-na gyobb kör nye ze ti ka taszt ró fa, mint pél dá ul egy ár -
víz vagy egy ti szai ci án szen  nye zés, egy or szá gos mé re tû
aszály vagy ép pen egy, a kör nye zet szen  nye zé sé vel já ró
sze mét ége tõ épí té se. Na pi ren den van most egy olyan kör -
nye zet szen  nye zé si ügy, amely sze rin tem már ki lé pett a po -
li ti kai marginalitás med ré bõl, és akár po li ti ka i lag is je len -
tõs or szá gos üg  gyé vál hat, és er rõl kí vá nok most na pi rend
elõtt be szél ni. 

Az el múlt he tek ben a mé di á ban gyak ran el hang zott
Szent gott hárd, va la mint a Rá ba fo lyó ne ve. A Rá ba fo lyó
vi ze évek óta hab zik, a Lapincs fo lyón pe dig a meg en ge -
dett nél jó val na gyobb men  nyi sé gû só jön át egy oszt rák
geo ter mi kus erõ mû bõl Ma gyar or szág ra. Tud juk, az ott
élõk je len tõs kör nye ze ti ár tal mak nak van nak, il le tõ leg
lesz nek ki té ve. Meg kell ugyan is a Rá bá ba és a Lapincs fo -
lyó ba en ge dett szen  nye zés sel bir kóz ni uk, rá adá sul a kö -
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zel jö võ ben az oszt rák só go rok ál tal a ha tá ron lé võ ipa ri
park ba ter ve zett sze mét ége tõ füst jét is be szív hat ják. Ezért
is il lik er re a tér ség re a „Hármashatár” el ne ve zés he lyett
sok kal in kább a „hár mas ha tás” el ne ve zés. 

Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Azt gon do lom, itt az idõ, ami -
kor min den, a kör nye zet vé de lem ügyé ért el kö te le zet ten
dol go zó po li ti kus nak azt kell mon da nia: állj, a je len le gi
hely zet tart ha tat lan, lép ni kell! Azt gon do lom, hogy a Rá -
ba és Lapincs fo lyót érin tõ oszt rák ere de tû szen  nye zõ dés
ügyé nek ke ze lé se alap ve tõ en meg ha tá roz za majd Fo dor
Gá bor mi nisz ter úr mun ká já nak meg íté lé sét is. Az ügy
kap csán a kö vet ke zõ idõ szak ban el dõl, hogy ko mo lyan
gon dol ta-e a 2007 áp ri li sá ban az Or szág gyû lés Kör nye zet -
vé del mi bi zott sá ga elõtt a mi nisz te ri meg hall ga tá son, majd
azt kö ve tõ en a be ik ta tá sa kor mon dot ta kat. Ez lesz az el sõ
olyan ügye, amely ben bi zo nyít hat ja, új sze lek fúj nak-e a
kör nye zet vé de lem ben. 

Meg gyõ zõ dé sem, a kö vet ke zõ idõ szak ban el dõl, hogy
igaz-e, hogy az ál ta la át vett mi nisz té ri um va ló ban meg újul
és meg erõ sö dik, hogy igaz-e, hogy ké pes egy, az or szág ér -
de ke it ka rak te re sen meg je le ní tõ, ha tá ro zott kör nye zet po li -
ti kát foly tat ni, és hogy igaz-e, hogy az or szá gos je len tõ sé -
gû ügyek ben fe le lõs po li ti kus ként vi sel ked ve pár be szé det
kez de mé nyez, és szá mít az el len zék együtt mû kö dé sé re. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Mi, el len zé ki ek, de nyu god tan
ki je lent he tem, hogy az or szág és kü lö nö sen az oszt rák
kör nye zet szen  nye zés sel érin tett te rü le tek la kos sá ga azt
vár juk az új mi nisz ter tõl, hogy a le he tõ leg ha tá ro zot tab ban
fel lép ve kény sze rít se az oszt rák fe let a szen  nye zés ha la -
dék ta lan ab ba ha gyá sá ra. 

Az ál ta la meg tett el sõ lé pé sek egy szer re biz ta tó ak és
egyút tal ké te lye ket ébresztõek is. Mi ért mon dom ezt? 

Öröm mel lát tuk, hogy Fo dor Gá bor hi va tal ba lé pé se
után ha la dék ta la nul fel vet te a kap cso la tot az oszt rák fél -
lel. Üd vö zöl tük, hogy az ügy sú lyos sá gá nak az oszt rák

203NAGY ANDOR: SZOLGÁLATRA JELENTKEZEM



kol lé gá já val va ló sze mé lyes tár gya lá sa so rán is nyo ma té -
kot adott. A leg mes  szebb me nõ kig tá mo gat juk ab ban,
hogy vis  sza von ta a szen  nye zé sért fe le lõs jennersdorfi
bõr gyár víz jo gi en ge dé lyét. Ugyan ak kor ag gó dunk ami -
att, hogy ez zel pár hu za mo san be le ment egy kö zös ak -
ció cso port fel ál lí tá sá ba. 

Az ak ció cso port egyéb ként is mert és szak ma i lag
nagy ra be csült szak ér tõk kel eb ben a hó nap ban meg ala -
kult, vizs gá la to kat foly tat, je len té se ket ké szít, és a ja -
vas la ta it le is rak ja majd, gon do lom, va la mi kor szep -
tem ber ben. Ad dig a Rá ba hab zá sá nak hos  szú-hos  szú
évek óta tar tó ügye megint csak nyú lik majd, mint a ré -
tes tész ta. 

A po li ti ká ban be vett gya kor lat, mi sze rint ha egy ügyet
nem tudsz meg ol da ni, hozz lét re a ke ze lé sé re egy bi zott -
sá got. A mi nisz ter úr bi zo nyá ra jól tud ja, hogy a szen  nye -
zést már 2003 óta vizs gál ja az oszt rák-ma gyar ha tár ví zi bi -
zott ság. Ülé sek, vizs gá la tok, je len té sek, fel szó lí tá sok kö -
vet ték egy mást, de a frá nya Rá ba egy re csak hab zik. Az
oszt rák fél fe le lõs sé gét a kö zös bi zott ság 2006. má ju si ülé -
sén ma guk a bé csi mû egye tem szak ér tõi ál la pí tot ták meg
– s tör tént az óta va la mi?

Ta lán fur csán hang zik, ked ves kép vi se lõ tár sa im, egy el -
len zé ki po li ti kus szá já ból, de én na gyon druk ko lok Fo dor
Gá bor mi nisz ter nek, hogy ezt a prob lé mát meg tud ja ol da ni.

Azért szur ko lok ne ki, mert ez a Rá ba part ján élõk nek,
egy ben az or szág la ko sa i nak is az ér de ke, és meg kell vég -
re mu tat nunk, hogy ké pe sek va gyunk meg vé de ni a ma -
gyar ha tá ron be lül élõ ket. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Szur ko lok és egy ben tá mo ga -
tom is a mi nisz te rét, amen  nyi ben meg hir de tett ter ve i nek
meg fe le lõ en fe le lõs, ha tá ro zott, a ma gyar la kos ság ér de -
ke it szem elõtt tar tó kör nye zet po li ti kát foly tat, és druk ko -
lok ne ki, hogy ne en ged je ma gát ön zõ gaz da sá gi vagy
po li ti kai ér de kek tõl be fo lyá sol ni, hogy lép jen fel ha tá ro -
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zot tan Szent gott hárd tér sé ge ér de ké ben, hogy se per jen
jól az új söp rû. 

Kö szö nöm a fi gyel met. (Taps.) 
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EL FO GYOTT A BI ZAL MI TÕ KE
2007. jú ni us 12.

Fel szó la lás A Szent gott hárd és tér sé ge kör nye ze ti 
ál la po tá nak vé del me ér de ké ben te en dõ sür gõs 

in téz ke dé sek rõl szó ló or szág gyû lé si ha tá ro zat ter ve zet 
rész le tes vi tá já ban

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Csak na gyon rö vi den mint társ elõ ter jesz tõ én is sze ret ném
ös  sze fog lal ni, hogy hol tar tunk. Ben nün ket V. Né meth
Zsolt és Ka to na Kál mán kép vi se lõ tár sa im mal a se gí tõ szán -
dék ve ze tett, ami kor úgy dön töt tünk, hogy még áp ri lis ele -
jén egy or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot fo gal ma zunk
meg; se gí te ni akar tunk a hely ben élõk nek, és se gí te ni aka -
runk a kor má nyunk nak is, hogy ahogy itt is el hang zott,
egy ha tá ro zott ál lás pon tot tud jon kép vi sel ni Auszt ri á val
szem ben. A há rom ügy bõl ket tõ olyan, amely nek múlt ja
van, a sze mét ége tõ mû ügye az egyet len olyan, amely nek
re mél he tõ leg szá munk ra ked ve zõ jö võ je lesz. 

A ha tá ro za ti ja vas lat kap csán ott tar tunk, ahogy Ka to na
Kál mán az elõbb is el mond ta, hogy úgy tû nik, Orosz Sán -
dor kép vi se lõ tár sunk kal si ke rül egy olyan kap cso ló dó mó -
do sí tó in dít ványt be nyúj ta nunk, amely va la men  nyi frak ci -
ót se gí te ni fog ja ab ban, hogy egy han gú lag el tud juk fo gad -
ni ezt a ha tá ro za ti ja vas la tot. Er re vo nat ko zó an ma dél elõtt
tár gya lá so kat foly tat tunk, és ahogy a Kör nye zet vé del mi bi -
zott ság el nö ke mond ta, a mi Kör nye zet vé del mi bi zott sá -
gunk min dent meg fog ten ni an nak ér de ké ben, hogy Ma -
gyar or szág po zí ci ó it akár a Rá ba, akár a Lapincs, akár a
sze mét ége tõ mû kap csán ja ví ta ni tud ja. Ez egy olyan ügy,
amely ben az ön kor mány zat ok, a kor mány, a po li ti kai pár -
tok sze ren csé re azo nos plat form ra tud nak he lyez ked ni. 

Azért van er re szük ség, mert hely ben el fo gyott a bi zal -
mi tõ ke. Az oszt rá kok an  nyi szor meg ígér ték azt, hogy
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meg szün te tik a Rá ba szen  nye zé sét, il let ve ab ba hagy ják a
Lapincs fo lyó ter he lé sét, ami nem szûnt meg, hogy úgy
ítél jük meg, hogy egy nem ze ti ös  sze fo gás ra van szük ség,
és min den esé lyünk meg van ar ra, hogy ez meg is tör tén -
jen. Bí zunk ben ne, hogy a hét fõi bi zott sá gi ülé sün kön ez -
zel a kap cso ló dó mó do sí tó in dít ván  nyal pon tot tu dunk
ten ni az ügy vé gé re, va la men  nyi ünk, a Szent gott hár don és
tér sé gé ben élõk, il let ve az or szág ban élõk ér de ké ben. 

Kö szö nöm szé pen. 
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FEL ÉPÜL NEK-E VÉG RE 
AZ IPOLY-HI DAK 

NÓG RÁD ME GYÉ BEN?

2007. jú ni us 25.
Azon na li kér dés

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Ké rem, en ged je meg, hogy mi e lõtt el mon dom a szö ve -
gem, rö vi den hadd kö szönt sem a vá lasz tó kör ze tem bõl,
Kutasóról ér ke zet te ket, akik a kar za ton fog lal nak he lyet.
(Taps.)

Tisz telt Mi nisz ter Úr! Az Ipoly két part ját azon a sza ka -
szon, ame lyet 1920-ban mint egy 160 ki lo mé ter hos  szú ság -
ban ál lam ha tár rá mi nõ sí tett az el sõ vi lág há bo rút le zá ró bé -
ke szer zõ dés, ere de ti leg 47 híd kö töt te ös  sze. A hi da kat a
bé ke szer zõ dés alá írá sa után egy tõl egyig le rom bol ták. Az
az óta el telt idõ szak ban csak há rom hi dat si ke rült új já é pí te -
ni, így az Ipoly nem csu pán ha tár fo lyó vá lett, de – leg -
alább is rész ben – a ter mé sze tes em be ri éle tet meg bé ní tó
té nye zõ vé is vált. A hi dak ko ráb ban a fo lyó két part ján élõ
csa lá do kat, azo nos kul tú rá jú és azo nos nyel vû em be re ket,
a gaz da sá gi és üz le ti éle tet kö töt ték ös  sze. Ezek a hi dak te -
rem tet ték meg eb ben a tér ség ben a nor má lis, em ber hez
mél tó élet fel tét ele it, a köz le ke dést, a gaz da sá gi fej lõ dést,
az em be rek kö zöt ti kap cso la tot, a kul tú rák nagy ta lál ko zá -
sát. Ré gen a fo lyó két át el le ni part ján egy más tól két-há rom
ki lo mé ter re lé võ köz sé gek la kói a hi da kon át lá to gat ták
egy mást, ma ese ten ként hat van ki lo mé tert is utaz ni uk kell,
hogy ta lál koz has sa nak. 

Az Ipoly-hi dak új já épí té sé nek gon do la ta több mint öt
éve, a 2000-es évek ele jén vett új len dü le tet, párt ho va tar -
to zás tól füg get le nül min den ol dal ról, a ci vil szer ve ze tek és
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a la kos ság kö ré bõl is ta lált az ügy tá mo ga tó kat, ál lam kö zi
tár gya lá sok kez dõd tek, szlo vák-ma gyar kö zös bi zott ság
ala kult, majd az tán, ami kor a konk rét lé pé se ket kel lett vol -
na meg ten ni, ma gyar rész rõl az Ipoly-hi dak új já épí té se
nem ka pott meg fe le lõ tá mo ga tást. Fe les le ges mon da nom,
hogy a foly ton-foly vást vál to zó ha tár idõk, az újabb és
újabb tár gya lá sok, me net ren dek mi lyen vis  sza tet szést szül -
tek a ha tá ron tú li ma gyar ság és az itt élõk kö zött. 

Leg utóbb Gyurcsány Fe renc ta lál ko zott Robert Ficóval,
és azt kér dez ném mi nisz ter úr tól, igaz-e, hogy ki lenc
Ipoly-híd új já épí té sé rõl tár gyal tak. Vá rom meg tisz te lõ vá la -
szát. (Taps a KDNP és a Fi desz so ra i ban.) 

A vá lasz:

DR. KÓKA JÁ NOS gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter:
Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz telt Kép vi se lõ
Úr! Én is sze ret ném kö szön te ni a vá lasz tó ke rü le té bõl ér ke -
zet te ket, és el mon da ni ön nek és ne kik is, hogy az ön ál tal
em lí tett Ipoly-hi dak sor sát ki emelt pri o ri tás ként ke zel jük,
te kin tet tel ar ra, hogy a kor mány nak, va la mint a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um nak is ki emel ten fon tos a ha -
tá ron tú li ma gyar ság és a köz le ke dé si le he tõ sé gek kér dé -
se. Ép pen ezért – egyet ért ve mind az zal, amit kép vi se lõ úr
a hi dak gaz da sá gi, tár sa dal mi és ré gi ós fej lõ dés ben be töl -
tött sze re pé rõl el mon dott – az Ipoly-hi dak hely re ál lí tá sa
ér de ké ben évek óta fo lya ma tos kez de mé nye zé sek kel él -
tünk. Ko ráb ban ma gyar-szlo vák szak ér tõi és fel sõ ve ze tõi
szin ten is meg egye zés ala kult ki ar ról, hogy az Ipoly-tér -
ség ben két híd hely re ál lí tá sa és fel épí té se kap jon pri o ri tást
Szécsény és Petov, Pe tõ, va la mint Ráróspuszta és Rá rós te -
le pü lé sek kö zött. Itt vi szony lag cse kély rá for dí tás sal je len -
tõ sen ja vít hat nánk a ha tár tér ség tár sa dal mi és gaz da sá gi
együtt mû kö dé si le he tõ sé ge it. Ezt rög zí ti a 2005. ok tó be ri
ma gyar-szlo vák köz le ke dé si mi nisz te ri szán dék nyi lat ko zat. 
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Ma gyar rész rõl kér tük a szlo vák fél tá mo ga tá sát ah hoz,
hogy a szlo vá ki ai bel sõ jo gi ne héz sé gek el le né re mi e lõbb
szü let hes sen meg ál la po dás a kor mány za ti egyez mé nyek
vég le ges szö ve gé rõl. A 2006 má ju sá ban Bu da pes ten tar tott
el sõ szak ér tõi tár gya lás után a szlo vák fél hos  szú ide ig
nem adott vá laszt a ma gyar szö veg ja vas lat ra. 2007. jú ni us
12-én szak ér tõi meg be szé lést tar tot tunk, ahol min den rész -
let kér dés ben meg egye zés szü le tett, így most már mind két
ol da lon csak a tár ca kö zi egyez te té sek le foly ta tá sa van hát -
ra, elõ re ve tít ve egy õszi kor mány kö zi meg ál la po dás alá írá -
sá nak le he tõ sé gét. Ma gyar ol da lon mind két híd ra jog erõs
épí té si en ge dély áll ren del ke zés re, Szlo vá ki á ban azon ban
még nem ke rült ki adás ra az épí té si en ge dély. A ko ráb bi
mi nisz te ri szán dék nyi lat ko zat tal össz hang ban to vább ra is
tá mo gat juk, hogy a hi dak fel épí té sé hez a ma gyar és a szlo -
vák fél kö zö sen pá lyáz zon kö zös sé gi for rá sok ra. A ma -
gyar-szlo vák ha tár vo nal ra ki ter je dõ ope ra tív prog ram ter -
ve ze te olyan fel té tel rend szert fo gal maz meg, amely a hi -
dak fel épí té sét cél zó kö zös ma gyar-szlo vák pá lyá za tot be -
fo gad ni lesz ké pes. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a kor mány pár ti ol da lon.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Kö szö nöm a vá laszt. Jó hal la ni, hogy ez ki emelt pri o ri tás,
en nél már csak az len ne jobb mind a ket tõnk nek, ha mi -
nél elõbb át le het ne men ni eze ken a hi da kon. 

Még egy szer sze ret ném meg kér dez ni, és ké rem, hogy a
vi szont vá la szá ban ha tud ja, mond ja meg ne kem, úgy néz
ki, hogy az a két híd, a szécsényi, il let ve a rárósi nagy va -
ló szí nû ség gel ha ma ro san meg épül het, il let ve jól tu dom-e,
hogy van még ezen kí vül hét. Örül nék, ha meg ne vez né
azo kat a te le pü lé se ket, ame lye ket ez a hét híd érint. Köz -
tük van-e pél dá ul Hugyag, ahol akár hány szor ott va gyok
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ren dez vé nyen, min dig meg kér de zik, van-e le he tõ ség ar ra,
hogy az egy ko ri hi dat új já é pít sék. Fon tos len ne tud nom,
hogy mit vá la szol has sak ne kik. 

Tud ja, ott a kör nyé ken élõk nek ugyan nem a leg na -
gyobb prob lé má juk az Ipoly-hi dak ügye, de en nek egy faj -
ta szim bo li kus je len tõ sé ge van. Ha ezek egy szer el ké szül -
nek – és kí vá nom, hogy akár eb ben a cik lus ban le gyen ez
meg –, az ott hi he tet len át tö rést fog a kör nyé ken okoz ni. 

Vá rom a vá la szát, mi nisz ter úr. (Taps a KDNP és a Fi desz
so ra i ban.)

A vi szont vá lasz: 

DR. KÓKA JÁ NOS gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter: Tisz-
telt Kép vi se lõ Úr! Ha tár hi dak ról lé vén szó, két ol da lú meg -
ál la po dás so rán kell ki je löl ni a töb bi, ké sõb bi ek ben meg -
épít he tõ hi dak át kö té si he lyét. Vál la lom azt, hogy amint
ezek a tár gya lá sok oda ér nek, hogy er rõl tu dunk be szél ni a
tár gya ló fél lel, a kép vi se lõ urat az el sõk kö zött fo gom tá -
jé koz tat ni a tár gya lá sok ered mé nye i rõl. Igen, ez az el sõ két
híd, ami rõl szó van, ha eze ket el tud juk kez de ni 2007 má -
so dik fe lé ben, mert a meg ál la po dás meg szü le tik – ré -
szünk rõl en nek sem mi aka dá lya –, ak kor kö rül be lül két év
alatt épül het nek fel. Er re néz ve a fe de ze tet az Út pénz tár
so run kon biz to sí ta ni tud juk. 

Egy ben sze ret ném a kép vi se lõ úr nak el mon da ni azt is,
hogy ez a kér dés sze re pelt a jú ni us 18-ai mi nisz ter el nö ki
ta lál ko zó na pi rend jén az elõ zõ ügy mel lett. A mi nisz ter el -
nö kök kö zös nyi lat ko za tuk ban a két híd fel épí té sé rõl szó -
ló kor mány kö zi egyez mé nyek ez év õszi alá írá sát szor gal -
maz ták. 

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket. (Taps a kor mány -
pár ti ol da lon.) 
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MI TÖR TÉNT A RÁ BA-ÜGY BEN?
2007. szep tem ber 17.

V. Né meth Zsolt tal kö zö sen be nyúj tott azon na li kér dés

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! 2007 má ju sá ban a Rá ba és Lapincs
fo lyó kat ért szen  nye zést kö ve tõ en a nem zet kö zi fi gyel met
is ki vál tó fel há bo ro dás és a la kos sá gi til ta ko zá sok ered mé -
nye ként meg ala kult a két or szág szak ér tõ it ma gá ba fog la -
ló, úgy ne ve zett ak ció cso port. Az ak ció cso port azt a célt
tûz te ki ma ga elé, hogy leg ké sõbb 2007 szep tem be ré ig
vég le ges és meg nyug ta tó meg ol dást dol goz ki a Rá ba és a
Lapincs fo lyó kat ért kör nye zet szen  nye zés ügyé ben. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Mind an  nyi an em lék szünk rá,
hogy ami kor Fo dor Gá bor hi va tal ba lé pett, az, ahogy ak -
kor az ügyet ke zel te, a ha tá ro zott fel lé pé se so kak szim pá -
ti á ját fel kel tet te. Mi nisz ter úr az ak ció cso port fel ál lí tá sa kor
azt nyi lat koz ta, hogy a ma gyar-oszt rák kö zös ak ció cso -
port nak a Rá ba szen  nye zett sé gé vel kap cso lat ban nem to -
váb bi pa pí ro kat kell gyár ta nia, ha nem konk rét ja vas la to kat
kell ten nie, leg ké sõbb szep tem be rig a szen  nye zés meg -
szün te té sé re. 

Ak ko ri ma ga tar tá sát va la men  nyi en he lye sel tük, tá mo -
gat tuk, és kí ván csi an vár tuk a po zi tív fej le mé nye ket. A
nyár fo lya mán azon ban csak a Rá ba új bó li hab zá sá ról le -
he tett hal la ni a ma gyar sza ka szon, a te he tet len ot ta ni la -
kos ság tól. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! 2007 szep tem be ré nek vé ge van.
El ér ke zett a kér dé sek fel te vé sé nek és meg vá la szo lá sá nak
ide je. Ké rem, a par la ment nyil vá nos sá gán ke resz tül tá jé -
koz tas sa az or szág köz vé le mény ét, de kü lö nö sen a Rá ba
mel lett élõ ket az ak ció cso port ál tal vég zett mun ká ról. Ké -
rem, vá la szol jon ar ra is, hogy mi lyen ak ció ter vet, mi lyen
meg ol dást dol goz tak ki a sú lyos kör nye ze ti szen  nye zés
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fel szá mo lá sá ra. Ér de kel ne az is ben nün ket, hogy mi lyen
idõ pont ra si ke rül vég le ge sen és meg nyug ta tó an ren dez ni
a Rá ba és a Lapincs fo lyók hab zá sát. Tisz te let tel vá rom vá -
la szát. (Taps az el len zé ki pár tok so ra i ban.) 

A vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té ri -
u mi ál lam tit kár: Kö szö nöm szé pen, el nök úr. Tisz telt Kép -
vi se lõ Úr! Örü lök a kér dés nek, mert így nagy nyil vá nos ság
elõtt, rész le te sen is el tu dom mon da ni azt, ami egyéb ként
a mi nisz té ri um hon lap ján né hány he te már ol vas ha tó. Te -
hát a Rá ba-ak ció cso port el ké szí tet te az ak ció prog ra mot, és
an nak a vég re haj tá sát kezd tük már el len õriz ni. 

Az ak ció prog ram nak négy fon tos pont ja van. Az el sõ,
hogy Ma gyar or szág szor gal maz ta, hogy szi go rú kör nye ze -
ti ha tár ér té ke ket ve zes se nek be Auszt ri á ban. A má so dik,
hogy az oszt rák fél vál lal ta, hogy új szö vet sé gi jog sza bályt
hoz lét re 2007 vé gé ig. A har ma dik, hogy jú ni us óta fo lya -
mat ban van a ki bo csá tá sok szi go rúbb el len õr zé se, mind -
két ol da lon kö zös mé ré sek kel nö vel jük az el len õr zés szín -
vo na lát. A ne gye dik, hogy Auszt ri á ban 2007. jú li us 1-jé tõl
szi go rí tot ták a ki bo csá tott szenny vi zek el len õr zé sét. A mé -
ré si ered mé nyek mel lett az oszt rák fél fo lya ma to san köz -
zé te szi az Austria-Wisa internetes in for má ci ós rend szer ben
a sa ját mé ré se it. 

A má so dik, a bõr gyá rak ügyé ben: a bõr gyá rak ügyé ben
a feldbachi bõr gyár nál be fe jez te a pró ba üze mét az a kí sér -
le ti tisz tí tó mû, ami tõl azt re mé li az oszt rák fél, és azt ígér -
te, hogy a jö võ év jú ni u sá val vég le ge sen meg kez di a mû -
kö dé sét. A jennersdorfi te lep he lyen azt ígér te az oszt rák
fél, hogy 2009 kö ze pé ig fog ja ezt meg ten ni, hogy új tisz tí -
tó mû vet ál lít üzem be. 

A geo ter mi kus erõ mû te rü le tén a fürstenfeldi erõ mû
vo nat ko zá sá ban meg ál la pod tunk, hogy a geo ter mi kus
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vizs gá lat leg ké sõbb 2008 kö ze pé re be fe je zõ dik, de már
ez év vé gé re 50 szá za lék kal csök ken te ni fog ják a víz hasz -
no sí tást. 

Vé gül, a ma gyar és oszt rák fél meg kezd te a Rá ba fo lyó
öko ló gi ai re ha bi li tá ci ó já ra vo nat ko zó kö zös pro jekt elõ ké -
szí té sét. A bi zott ság leg kö ze lebb szep tem ber 27-én fog ül -
ni (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret
le tel tét.), és ar ról ter mé sze te sen szí ve sen tá jé koz ta tom a
nyil vá nos sá got. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps az MSZP so ra i ban.) 

A vi szont vá lasz:

V. NÉ METH ZSOLT (Fi desz): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Va ló ban nagy vá ra ko zás sal te kin tet -
tek a Szent gott hárd kör nyé ki ek Fo dor Gá bor mi nisz ter úr
fel lé pé sé re, és úgy vél tük s úgy vél jük most is, hogy az a
hang ütés, amit mi nisz ter úr tett eb ben az ügy ben, bi za ko -
dás ra ad le he tõ sé get. 

Ál lam tit kár úr fel so rol ta az ed dig tett lé pé se ket. Most is
úgy érez zük, hogy ez a fo lya mat biz ta tó, azon ban ez a sza -
kasz még min dig csak pa pír. Az ál lam tit kár úr is el mond -
ta, hogy a leg jobb eset ben is a jö võ év kö ze pén, il let ve az
azt kö ve tõ év ben áll hat nak üzem be azok a be ren de zé sek,
ame lyek a bõr gyá rak vi zét meg tisz tít ják, hi szen köz ben a
pró ba üzem nek meg kell tör tén nie, il let ve a köz be szer zést
is ki kell ír ni a gyár tás ra. 

Ugyan ak kor fel hí vom a fi gyel met, hogy en nél jó val na -
gyobb kárt okoz a geo ter mi kus erõ mû, hi szen ez szin te
esz té ti kai prob lé ma, a má sik vi szont, hogy tény le ge sen
szen  nye zi a Rá ba vi zét, oly mó don, hogy az ot ta ni (Az el -
nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.)
hal ál lo mányt tönk re te szi. 

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket. (Taps a Fi desz so -
ra i ban.) 
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A vi szont vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té -
ri u mi ál lam tit kár: Na gyon szé pen kö szö nöm a kép vi se lõ
úr nak, úgy is mint he lyi kép vi se lõ nek, a konst ruk tív
együtt mû kö dé sét, és kü lön sze ret ném fel hív ni a fi gyel met
ar ra, hogy ah hoz, hogy ez a prog ram és va ló ban a pa pí -
rok ba fog lalt meg ál la po dás gya kor la ti té nyek ben va ló sul -
jon meg, nem csak a kor mány zat nak, ha nem kor mány nak,
el len zék nek, ci vil szer ve ze tek nek, he lyi ön kor mány zat ok -
nak, zöld szer ve ze tek nek az együtt mû kö dé sé re van szük -
ség, úgy, ahogy egyéb ként jú ni us ban ez na gyon jól el kez -
dõ dött. Hi szen azt gon do lom, hogy en nek a kö zös fel lé -
pés nek volt az ered mé nye az, mind a ha zai, mind a nem -
zet kö zi szin ten, hogy vé gül az oszt rák fél an  nyi év után, a
mi nisz ter erõ tel jes fel lé pé sé re kö tél nek állt, és vé gül –
mond juk ki õszin tén –, ha meg va ló sul a pa pír ban le írt, ak -
kor egy jó meg ál la po dást tud tunk köt ni, és hos  szú idõ re
biz to sí ta ni tud juk a Rá ba vi zé nek tisz ta mi nõ sé gét, és visz  -
sza ál lít hat juk azt az öko ló gi ai egyen súlyt, amely an nak
elõt te meg volt. 

Te hát én kö szö nöm a biz ta tást, és ké rem az együtt mû -
kö dést. Ígé rem, rend sze re sen be szá mo lunk. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps az MSZP so ra i ban.) 
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MEDDIG KELL MÉG ARZÉNOS
VIZET INNIUK AZ ALFÖLDIEKNEK?

2007. ok tó ber 29.
In ter pel lá ció

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Az el múlt évek ben sok szó esett az
ar zén nal szen  nye zett ivó víz mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ról az or -
szág ban. Azon ban so ká ig csak azt lát hat tuk, hogy a kor -
mány csak be szél és be szél az ügy rõl, a tet tek va la hogy
min dig el ma rad tak. 

A kor mány ezen hoz zá ál lá sán már nem is le põd ne meg
az em ber, de nem me he tünk el szó nél kül egy ilyen, so -
kak élet mi nõ sé gét be fo lyá so ló ügy mel lett. Ha kö ze lebb -
rõl szem lél jük a dol got, azt lát hat juk, hogy a prog ram in -
du lá sa még 2001-re, az Or bán-kor mány ide jé re te he tõ. Ek -
kor tett ugyan is ha zánk vál la lá so kat az ar zén nal és más,
egész ség re ká ros anya gok kal szen  nye zett ivó víz mi nõ sé -
gé nek ja ví tá sa ér de ké ben, hogy meg fe lel jen az eu ró pai
uni ós elõ írá sok nak. 

Ezt kö ve tõ en már a szo ci a lis ta kor mány zat ide jé re te he -
tõk azok a hang za tos ígé re tek, ame lyek bõl az tán sem mi
nem va ló sult meg. A Gyurcsány-kormány 2006 de cem be ré -
ig 147 te le pü lés 400 ezer pol gá ra szá má ra tett ígé re tet, hogy
az ar zén nal szen  nye zett ivó víz mi nõ sé gét kör nye ze tük ben
ja vít ja. Ez zel szem ben a szo mo rú va ló ság az, hogy 2006 vé -
gé ig nagy já ból 32 te le pü lé sen si ke rült va la mi lyen prog ra mot
el in dí ta ni, de be fe jez ni egyet sem. Mint már annyi szor, új ból
be csap ták és meg té vesz tet ték az em be re ket. 

Nem rég Bajnai Gor dont lát hat tuk a mé di á ban, amint
újabb be je len tést tett: az ar zén nal szen  nye zett ivó víz mi -
nõ sé gé nek ja ví tá sá ra is új ból gyors és ope ra tív in téz ke -
dést ígért. Az ere de ti, 2009-es ha tár idõ he lyett vi szont ki -
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tol ta a be ru há zá sok be fe je zé sé nek vár ha tó idõ tar ta mát
2013-ra. Szép do log a mé di á ban gyõ ze lem nek be ál lí ta ni
a te he tet len ség be is me ré sét, de az a té nye ken saj nos
nem vál toz tat. 

A kor mány zat cse lek vés kép te len sé ge azon ban csak a
prob lé ma egyik ré sze. Na gyobb prob lé mát okoz az ivó víz -
mi nõ ség-ja ví tó prog ram el ma ra dá sá nak köz egész ség ügyi
ha tá sa. Ön nek is tud nia kell ró la, hogy egyes tér sé gek ben
a meg en ge dett nél ma ga sabb szin tû az ar zén és más, egész -
ség re ká ros anyag az ivó víz ben. Ez azt je len ti, hogy az
adott tér ség egész ség ügyi mu ta tói rom la nak, több a rá kos
meg be te ge dés, ma ga sabb a ha lá lo zá si arány. Saj ná la tos,
hogy egy ilyen fon tos kér dést a kor mány zat nem tud ha -
té ko nyan ke zel ni, meg sért ve ez zel a pol gá rok egész ség hez
fû zõ dõ al kot má nyos jo gát. 

Mind ezek fé nyé ben tisz te let tel kér de zem ál lam tit kár
urat: 1. Mi volt az oka a kor mány zat kés le ke dé sé nek az ar -
zén nal szen  nye zett ivó víz mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ban? 2. Vé -
le mé nye sze rint tart ha tó lesz-e a kor mány zat ál tal most
meg hir de tett cél dá tum, vagy is mét csak kor mány za ti mar -
ke ting fo gás ról be szél he tünk? 3. Nem gon dol ja-e, hogy a
kor mány zat cse lek vés kép te len sé ge rom bol ja, rom bol hat ja
az em be rek egész sé gét? Tisz te let tel vá rom a vá la szát. (Taps
az el len zé ki pár tok so ra i ban.)

A vá lasz:

KO VÁCS KÁL MÁN kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té -
ri u mi ál lam tit kár: El nök Úr! Tisz telt Ház! Tisz telt Kép vi se lõ
Úr! Min de nek elõtt bár mi lyen sö tét ké pet is fes tünk a ma -
gyar ivó víz mi nõ sé gé rõl, azt azért na gyon fon tos el mon da -
nunk és hang sú lyoz nunk, hogy azon ke vés or szá gok kö zé
tar to zunk – Eu ró pá ban fel tét le nül –, ahol a nagy vá ros ok -
ban is nyu god tan le het ivó vi zet in ni a csap ból és a kis te -
le pü lé se ken is, sen ki nek nem kell fel hív ni a fi gyel mét ar -
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ra, hogy ha le het, ha Ma gyar or szág ra jön, ak kor ne fo -
gyasszon ilyen ivó vi zet. Ön tud ja a leg job ban, Pá rizs ban
vagy Lon don ban ez már rég nem igaz, de Eu ró pa na gyon
sok vá ro sá ban, te le pü lé sén bi zony azt mond ják, job ban já -
runk, hogy ha ás vány vi zet vagy pa lac ko zott vi zet fo gyasz -
tunk, mint ha ki nyit juk a csa pot, és ab ból in nánk. 

Sze ren csé re te hát alap ve tõ en – és ez igaz a ma ga sabb
ar zén tar tal mú víz zel ren del ke zõ te le pü lé sek re is – a fo -
gyasz tás so rán ter mé sze te sen nin csen egész ség ügyi ká ro -
so dás. Ak kor van, és ezt csak az utób bi idõk ben, pél dá ul
az ar zén ese té ben alig 30 éve tud juk, mert az óta mér jük
egy ál ta lán az ar zén arányt a víz ben, tud juk, hogy igen,
okoz hat, saj nos okoz hat a tar tós fo gyasz tás ilyet, és ezért
in dult el az a prog ram, amit az ott élõ fo gyasz tók ivó vi zé -
nek ja ví tá sa ér de ké ben, az az az õ egész sé gük ér de ké ben
el in dí tot tunk. Ezt na gyon fon tos hang sú lyoz ni, mert kü -
lön ben té ves kép ala kul ki az or szág ról, mint ha itt az ivó -
víz, a több mil lió em ber ál tal el ér he tõ ivó víz ve szé lyez tet -
né az egész sé get. Két ség te len, hogy az eu ró pai uni ós elõ -
írá sok nak meg fe le lõ szin tet több vo nat ko zás ban nem tud -
ja ma biz to sí ta ni az ivó víz bá zi sunk, ezt el sõd le ge sen nem
is an  nyi ra a kü lön bö zõ szen  nye zõ dé sek, mint ma guk az
ere de ti geo ló gi ai vi szo nyok okoz zák, el sõ sor ban pél dá ul
az ar zén ese té ben, te hát nem kí vül rõl ér ke zõ ha tás, ha -
nem egy adott ság. 

El in dult ez a prog ram, még egy szer mon dom: egy elég
új ke le tû fel adat ról van szó. Va ló ban, a csat la ko zás idõ sza -
ká ban ez egy kön  nyeb ben tel je sít he tõ fel adat nak tûnt. Az
az óta tör tént fel mé rés azon ban azt bi zo nyít ja és iga zol ta –
és az egész ség ügyi vizs gá la tok is –, hogy ezen a te rü le ten
sok kal na gyobb a fel adat, és ez az a na gyobb fel adat, ami -
nek a pénz ügyi hát te rét és fel tét ele it most meg te rem tet tük,
és amit be is je len tet tünk együtt, ahogy ön is mond ta,
Bajnai Gor don mi nisz ter úr ral. Ugyan is nem ke ve sebb rõl
van szó, mint egy kö rül be lül 230 mil li árd fo rint nyi költ sé -
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gû nagy prog ram ról, be ru há zá si prog ram ról, amely az uni -
ós elõ írá sok nak meg fe le lõ en ön kor mány za ti ön részt is tar -
tal maz. Tud nunk kell, hogy ezen te le pü lé sek ja va ré sze
azon ban ön kor mány za ti ön részt nem iga zán tud mel lé ten -
ni, ezért ki kel lett ala kí ta ni azt a konst ruk ci ót is, hogy ho -
gyan tud juk ezt a kö rül be lül te le pü lé sen ként nem olyan
nagy, de még is ös  szes sé gé ben je len tõs ös  sze get ki vál ta ni.
S így tör tént az a cso mag, amit most már tel jes ér té kû cso -
mag ként tu dunk az ön kor mány zat ok nak és az érin tett te -
le pü lé sek nek kí nál ni, hogy tud ni il lik az ön részt meg le het
hi te lez ni, hi tel bõl tud ják te hát biz to sí ta ni, öt évig nem kell
a tõ két tör lesz te ni ük, a ka mat tör lesz tés nek pe dig 85 szá za -
lé kát az ál lam fi ze ti ki a tel jes fu tam idõ ben. 

Te hát az el sõ öt év ben ös  sze sen 15 szá za lék nyi ka ma -
tot kell az ön kor mány zat ok nak fi zet ni ük, és bí zunk ben ne,
hogy ez már egy olyan konst ruk ció lesz, amely le he tõ sé -
get ad ar ra, hogy va ló ban, pél dá ul az ar zé nes te le pü lé sek
ese té ben az ott érin tett mint egy más fél mil li ós la kos ság szá -
má ra is egy ér tel mû en tisz ta, iha tó, egész sé ges víz le gyen. 

Hoz zá sze ret ném ten ni vé ge ze tül, kép vi se lõ úr, ön is
tud ja, hogy ezek az ér té kek a ten ger part tal ren del ke zõ eu -
ró pai or szá gok ál ta lá nos ér té kei alap ján let tek meg szab va,
ahol a hal fo gyasz tás lé nye ge sen ma ga sabb, az ab ban ta lál -
ha tó ve gyi anya gok ká ro sí tó sze rei és a víz ká ro sí tó sze rei
(Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ le tel tét.)
együt te sen sze re pel nek, ezért van az, hogy Eu ró pá ban
ilyen rend kí vül ala cso nyan szab ták meg az ar zén szin tet. 

Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall gat tak. (Taps a kor -
mány párt ok so ra i ban.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Néz ze, ál lam tit kár úr, ahogy en gem, sze rin tem azo kat se
na gyon tud ná meg nyug tat ni az zal az ér ve lés sel, amit most
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mon dott, akik ép pen azo kon a te le pü lé se ken él nek, ahol
ar zé nes le het a víz. Én nem ar ról be szél tem, hogy mi lyen
az ivó víz mi nõ sé ge Ma gyar or szá gon, mert per sze, hogy
örü lünk an nak, ha tu ris ták jön nek ide, és mond juk, ihat ná -
nak csap vi zet a szál lo dai szo bák ból is, de ez az in ter pel lá -
ció nem er rõl szólt. 

Azt ugyan üd vö zöl ném vagy üd vöz löm, hogy 230 mil li -
ár dos, ahogy ön fo gal ma zott, egy tel jes ér té kû cso mag áll
ren del ke zés re ar ra, hogy ez vég re el in dul jon. Na gyon sze -
ret ném el hin ni, hogy ez így van, csak ne fe lejt sük el, hogy
2005-ben már egy szer ki je löl tek egy ha tár idõt, hogy 2006
vé gé re 140 te le pü lést arzéntalanítanak, majd 2009-ig pe dig
a ma ra dé kot. Most egy újabb ha tár idõt je löl tünk ki – hol
van a ga ran cia ar ra, hogy ez meg is fog tör tén ni? 

Én ezt a vá laszt nem tu dom el fo gad ni, ál lam tit kár úr.
(Taps az el len zé ki pár tok so ra i ban.) 
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ISMÉT A SZÁRNYVONALAK
MEGSZÜNTETÉSÉRÕL

2007. ok tó ber 29.
Kö zös in ter pel lá ció Balla Mi hál  lyal

BALLA MI HÁLY (Fi desz): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ház! Tisz telt Ál lam tit kár Úr! 2007 ta va szán az
önök ál tal ve ze tett gaz da sá gi és köz le ke dé si tár ca be nyúj -
tot ta az úgy ne ve zett re form el kép ze lé se it a vas úti szárny -
vo na lak, köz tük  Nóg rád me gyei Ba las sa gyar mat és
Ipolytarnóc kö zöt ti a 111 éves vo nal meg szün te té sé rõl. 

A hír Nóg rád me gyé ben óri á si fel há bo ro dást és nem
várt tár sa dal mi-po li ti kai el len ál lást szült, amely nek kö vet -
kez mé nye i vel a tár ca a dön té se után ok tó ber 18-án a
Szécsényben meg tar tott tár sa dal mi egyez te tés nek ne ve zett
fó ru mon szem be sült. Az érin tett te le pü lé sek va la men  nyi
pol gár mes te re, kép vi se lõ-tes tü le te, a ci vil tár sa dal mi egye -
sü le tek, a tér ség va la men  nyi or szág gyû lé si kép vi se lõ je
párt ál lá sá tól füg get le nül egy ként til ta ko zott a ter ve zett
vas úti szárny vo nal be zá rá sa el len. 

Ál lam tit kár úr, hogy ez men  nyi re nem han gu lat kel tés a
hely bé li ek ré szé rõl, néz zünk né hány ott el hang zott ér vet.
A vas út fel szá mo lá sát a he lyi ek sze rint nem elõz ték meg
pon tos ha tás ta nul má nyok. Az el kép ze lés nincs össz hang -
ban az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vel, a konvergen-
ciaprogrammal, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi ak ció -
prog ram já val, és nem egye zik a ma gyar-szlo vák kor mány
kö zös tér ség fej lesz tõ el kép ze lé se i vel sem. 

A fel szá mo lá sok meg ala po zat lan sá gát mi sem bi zo nyít -
ja job ban, mint hogy a szlo vá kok évi 60 mil li ó ért át ven nék
a vas út vo nal egy ré szé nek az üze mel te té sét. Ön ér ti ezt?
Ami meg éri a szlo vá kok nak, sõt még fi zet nek is ér te, az
nem éri meg ne künk. Mi eb ben a ra ci o na li tás? Hol van az
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itt élõ pol gá rok irán ti fe le lõs ség? Mit gon dol, med dig le het
még ezt az or szá got az em be rek el le né ben kor má nyoz ni
az ilyen ügyek ben is? 

Vá rom vá la szát. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ban.) 

A vá lasz:

DR. GARAMHEGYI ÁBEL gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
té ri u mi ál lam tit kár: Kö szö nöm a szót, el nök úr. El nök Úr!
Tisz telt Kép vi se lõ Úr! Mint azt ma so kad szor em lí tem, sze -
ret ném tö ké le te sen egy ér tel mû vé ten ni, hogy a vizs gá lat,
majd az ezt kö ve tõ dön tés vas úti sze mély szál lí tá si for ga lom
ál la mi lag fi nan szí ro zott mód já nak szü ne tel te té sé rõl szól. 

A szü ne tel te tés nem je len ti a vo na lak vég le ges be zá rá -
sát, hi szen nem cé lunk vas úti mel lék vo nal fel szá mo lá sa.
Ott, ahol a mel lék vo na lon a vas út ver seny elõ nye nem raj -
zo ló dik ki, az or szá gos há ló zat he lyett tér sé gi vas utak ká
tör té nõ át ala kí tás vagy pá lyáz ta tás ré vén tör té nõ üze mel te -
tés a le he tõ ség. Ja va sol juk a tér sé gi vas utak ká tör té nõ át -
ala kí tást ott, ahol en nek kü lö nös tu risz ti kai je len tõ sé ge
van. Akár ön kor mány za ti, akár egyéb vál lal ko zói rész vé -
tel lel, le gyen ez a szom széd or szág vas út tár sa sá ga. 

Ez zel a meg ol dás sal ugyan ak kor azt sem zár juk ki, hogy
köz szol gál ta tá si szer zõ dést kös sünk a tér sé gi vas út üze -
mel te tõ jé vel. Eh hez négy szer zõ dés re van szük ség, a MÁV
és az érin tett tár sa ság köz ti va gyon ke ze lé si és bér le ti szer -
zõ dés re, a mi nisz té ri um és a tár sa ság kö zött pe dig a pá lya -
há ló zat mû köd te té si és köz szol gál ta tá si szer zõ dé sé re. Eu -
ró pá ban egyéb ként ez a jel lem zõ mû kö dé si mo dell. 

Tu risz ti kai cé lú üze mel te tés nél, mi vel ilyen eset ben
köz szol gál ta tá si szer zõ dés nem köt he tõ, fej lesz tés po li ti kai
esz kö zök kel le het tá mo gat ni a mû kö dést. 

A 2007–2008. évi vas úti és hely kö zi au tó busz-me net -
rend elõ ké szí té sé re vo nat ko zó kis tér sé gi és re gi o ná lis
egyez te té sek a re gi o ná lis köz le ke dés szer ve zé si in téz mény -
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rend szer be vo ná sá val és mód szer ta ná nak al kal ma zá sá val
je len leg is fo lya mat ban van nak. Ezek le zá rul tát kö ve tõ en
va la men  nyi szem pont együt tes mér le ge lé sé vel hoz zuk
meg a dön tést, amely a mel lék vo na la kon vas úti sze mély -
szál lí tás meg ren de lé sét ered mé nye zi a 2007-2008. évi me -
net ren di idõ szak ra. Az érin tett vo nal lal kap cso lat ban így
ma még vég le ges ál lás pont ról nem tu dok be szá mol ni. 

A fej lesz té sek kör nye zõ or szá go ké val tör té nõ ös  sze ve té -
sé hez pe dig el mond ha tom, hogy a vi seg rá di né gyek or szá -
gai kö zül ha zánk köz le ke dé si ope ra tív prog ram ja tar tal maz
leg na gyobb arány ban kö tött pá lyás fi nan szí ro zá si pro jek te -
ket. Ha zánk egyéb ként – az uni ós tö rek vés sel össz hang ban
– a vas út fej lesz té sét ki emel ten ke ze li; mint em lí tet tem, a ma -
gyar vas út há ló zat 2007–2013 kö zöt ti fej lesz té si el kép ze lé se it
a köz le ke dé si ope ra tív prog ram fog lal ja ma gá ban, amely a
vas út fej lesz té sé re ki emelt pri o ri tást ka pott; 500 ki lo mé ter nyi
fej lesz tés va ló sul meg törzs há ló za ti vo na la kon és elõ vá ro si
vo na la kon, ame lyek jól ki hasz nál tak, és az adó fi ze tõk dön tõ
több sé gé nek ki szol gá lá sát tart ják szem elõtt. 

A je len le gi vas út fej lesz té si le he tõ sé gek kö zött nem tud -
juk a fej lesz té se ket min den vas út vo nal ra ki ter jesz te ni, az
ilyen fel ada tok fi nan szí ro zá sá nak egyik le het sé ges for rá sa
pon to san a re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok rend sze re. A
mel lék vo na li el kép ze lés te hát nincs el lent mon dás ban az Új
Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vel, hi szen az ala csony for -
gal mú mel lék vo na lak tér sé gi vas utak ká tör té nõ át ala kí tá sá -
ra a ROP-ok for rá sai igény be ve he tõk. 

Tisz te let tel ké rem a kép vi se lõ urat, hogy mind ezek is -
me re té ben szí ves ked jék a vá la szo mat el fo gad ni. 

Kö szö nöm. (Szór vá nyos taps az MSZP so ra i ból.) 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Hi á ba mond ta ön, hogy csak szü -
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ne tel te tés rõl van je len leg szó, és hogy nincs vég le ges dön -
tés, sze ret ném ön nel tu dat ni, hogy bár mi lyen más meg ol -
dás, mint hogy az ál lam fej lesz ti a vas út vo na la kat, el fo gad -
ha tat lan. És nem csak én mon dom ezt, ezt mond ják a hely -
ben élõk, ezt mond ják a ci vil szer ve ze tek, a pol gár mes te -
rek és a po li ti ku sok is, füg get le nül at tól, hogy me lyik pad -
sor ban ül nek. 

Fel hív nám a fi gyel mét ar ra is, hogy az érin tet tek eze ket
az úgy ne ve zett ha tás ta nul má nyo kat csak rész ben lát ták,
nem min den ki kap ta eze ket meg, ezért so kan két ség be
von ják azt is, hogy ezek va jon hi te le sek-e. És tud ja, ál lam -
tit kár úr, azon a kör nyé ken je len tõ sé ge van an nak, hogy
mit lát nak az em be rek. Na gyon so kat szen ved tek az el múlt
év ti ze dek ben is, és ott nem rom bol ni kell, ha nem ép pen
el len ke zõ leg, fej lesz te ni. Kap csol ják be pél dá ul Lo son cot a
nem zet kö zi for ga lom ba, és az ta lán meg ol dást hoz! 

Van még egy do log, amit el sze ret nék mon da ni. 1919-
ben vas uta sok véd ték (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá -
val jel zi az idõ le tel tét.) eze ket a vo na la kat az ak kor Ma -
gyar or szág ra be nyo mu lt cseh szlo vák ka to nák kal szem ben.
Nem tud ják meg emész te ni, hogy most va la mi lyen (Az el -
nök is mét csen get.), szá muk ra el fo gad ha tat lan meg ol dás
szü le tik. Ezért sem tud juk a vá laszt el fo gad ni. (Taps a
KDNP és a Fi desz so ra i ból.) 
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VÉG RE EGY ÖR VEN DE TES 
TÖR VÉNY

2007. ok tó ber 30.
Ve zér szó nok lat Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si 
biz to sá ról szó ló 1993. évi LIX. tör vény mó do sí tá sá ról 

szó ló ja vas lat ál ta lá nos vi tá já ban

DR. NAGY AN DOR, a KDNP kép vi se lõ cso port ja ré szé rõl:
Kö szö nöm a szót, el nök úr. Ki csit ne héz dol ga van an nak,
aki a vé gén ke rül sor ra, mert na gyon sok min dent el mon -
da nak az elõt te szó lók. Egy el len zé ki kép vi se lõ tõl ál ta lá -
ban azt vár ják el, hogy mi vel nem ért egyet. Most ne héz
olyan dol go kat fel so rol ni, ami vel nem le het egyet ér te ni,
hi szen egy ötpárti egyez te tést tár gya lunk. 

Én is örü lök an nak, és egyet is ér tek az elõt tem szó lók -
kal ab ban, hogy ez a tör vény ja vas lat vég re az Or szág gyû lés
elé ke rült. Én ma gam is úgy gon do lom, hogy ez a tör vény -
ja vas lat ta lán en nek a po li ti kai évad nak az egyik, ha nem a
leg fon to sabb tör vény ja vas la ta. Az zal is egyet ér tek, amit ta -
lán Orosz Sán dor fo gal ma zott meg úgy, hogy itt nem egy
zöldombudsmanról be szé lünk, ha nem a fenn tart ha tó ság
szem pont ja it, nem ze ti szem pont ja it pró bál juk ér vé nye sí te ni
en nek az in téz mény nek a lét re ho za ta lá val. Bõhm And rás -
nak is iga za van ab ban, hogy ne tá gít suk túl mes  szi re ezt a
kört. Mert ha egy olyan in téz ményt ho zunk lét re, ame lyik
na gyon sok min den nel akar fog lal koz ni, ak kor egy részt
rossz úton já runk, és nem biz tos, hogy si ke rül ni is fog. 

Az ál ta lá nos vi tá ban va gyunk. Én a rész le tes vi tá ban is
hoz zá fo gok szól ni, és ak kor be szél nék in kább a ha tás kö -
rök rõl, a jo go sít vá nyok ról. A hoz zá szó lá som el mon dá sa -
kor - mi vel egy jó ré sze el hang zott an nak, amit mon da ni
akar tam - azt a meg ol dást vá lasz tom, hogy sze ret nék egy -
faj ta nem zet kö zi ki te kin tést ten ni, amit ed dig ta lán csak
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Szanyi Ti bor tett a fel szó la lá sá ban, mert ami itt hon tör té nik
eb ben az ügy ben, azt na gyon so kan már el mond ták. Azért
sze ret nék egy nem zet kö zi ki te kin tést ad ni, mert úgy gon -
do lom, hogy a ma gyar par la ment bi zo nyos ér te lem ben út -
tö rõ sze re pet ját szik ab ban a te kin tet ben, hogy egy olyan
in téz ményt ve ze tünk be, amely ilyen for má ban más hol,
leg alább is az Eu ró pai Uni ó ban, nem na gyon van je len. Ezt
ke vés al ka lom mal mond hat juk el ma gunk ról, er re büsz kék
is le he tünk. Azért aka rok nem zet kö zi ki te kin tést ten ni rö -
vi den, mert úgy gon do lom, mi most el in du lunk egy olyan
úton, amely re mél he tõ leg be le fog il lesz ked ni ab ba a fo -
lya mat ba, ame lyet több kép vi se lõ tár sam is jel zett a fel szó -
la lá sá ban, amely ar ról szól, hogy ma a nem zet kö zi po li ti -
ka, a nem zet kö zi köz vé le mény jó ré sze a fenn tart ha tó ság -
ról be szél, hi szen van glo bá lis fel me le ge dés, van nak kör -
nye ze ti prob lé mák, és ez az in téz mény, amit mi most itt
lét re ho zunk, eb ben a fo lya mat ban, leg alább is az ele jé be
jól be le il leszt he tõ. 

Töb ben em lí tet ték azt, ta lán ket ten is a fel szó la lá suk -
ban, hogy nem ré gen a No bel-bé ke dí jat egy volt ame ri kai
al el nök kap ta meg, nem egye dül, ha nem az ENSZ kor -
mány kö zi éghajlatváltozási bi zott sá gá val együtt. Al Gore
volt al el nök azért kap ta a No bel-bé ke dí jat a tu dó sok kal
együtt, mert több éves küz del met foly tat tak azért, hogy be -
bi zo nyít sák tu do má nyos ér vek kel, hogy a klí ma vál to zást
nem le het el ba ga tel li zál ni. Ké szült egy film is er rõl, az Os -
car-dí jat ka pott. Én nem csak ezért em lí tem meg, ha nem
azért is, mert nem tu dom, men  nyi en tud ják, de négy ma -
gyar tu dós is köz re mû kö dött ab ban a bi zott sá gi je len tés -
ben, ami vé gül is No bel-dí jat ka pott. Em lít sük már meg
leg alább a ne vü ket itt a köz vé le mény elõtt, hogy kik õk,
mert én ma gam is csak most ér te sül tem er rõl. Le gyünk
büsz kék ma gyar ként ar ra, hogy rész ben ma gya rok is –
leg alább is bi zo nyos szem pont ból – No bel-bé ke dí jat kap -
tak. No, ki ez a négy tu dó sunk? Az egyi kük a Kö zép-eu -
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ró pai Egye te men dol go zik, õt úgy hív ják, hogy Ürge-
Vorsatz Di á na. Õ volt a je len tést ké szí tõ tu dós cso port
egyik ki emel ke dõ tag ja, mint ezt a saj tó ból meg tud tam,
ve ze tõ ko or di ná ló szer zõ je volt egyéb ként en nek a je len -
tés nek. A má sik So mo gyi Zol tán, aki az Er dé sze ti Tu do -
má nyos In té zet mun ka tár sa, a har ma dik Nováky Bé la a
Szent Ist ván Egye tem rõl, Tóth Fe renc pe dig a Corvinus
Egye te men ok tat. Õk né gyen eb ben a bi zott ság ban je len -
tõs sze re pet ját szot tak, és örü lök ne ki, hogy meg em lít he -
tem a ne vü ket itt, a par la ment nyil vá nos sá ga és ta lán az
or szág nyil vá nos sá ga elõtt. 

A No bel-bé ke díj mel lett sze ret ném meg em lí te ni azt is,
hogy az ENSZ kör nye zet vé del mi prog ram ja az el múlt hé -
ten ke rült nyil vá nos ság ra, ez a glo bá lis kör nye ze ti ki te kin -
tés ne vet vi se li. Ez az anyag fi gyel mez tet ar ra, hogy mil li -
ók egész sé ge és jó lé te ke rül het ve szély be ab ban az eset -
ben, ha a je len le gi ütem ben foly ta tó dik föl dünk erõ for rá -
sa i nak ki ak ná zá sa, va la mint a ter mé sze ti kör nye zet rom bo -
lá sa. Nem so ro lom fel most ezt a je len tést, mert nem tar to -
zik ide. Csak azt aka rom ér zé kel tet ni, hogy van egy olyan
fo lya mat a vi lág ban, amit, örü lök ne ki, hogy mi, ma gya rok
is vég re ér zé ke lünk, és el in du lunk azon az úton, hogy ta -
lán majd Ma gyar or szá gon is elõbb-utóbb ér vé nye sül ni fog -
nak akár a fej lesz té si ter vek ben is, ami nem egy egy sze rû
fel adat: a fenn tart ha tó ság szem pont jai. 

Nem va gyok il lu zi o nis ta, és nem ker ge tek olyan ál mo -
kat, ame lye ket az tán ne héz meg va ló sí ta ni, s nem mon dom
azt, hogy le gyen olyan Ma gyar or szág, mint mond juk, ami -
lyen sze ret ne Svéd or szág len ni, amely né hány év vel ez -
elõtt azt a célt tûz te ki, hogy ho gyan le het egy nem ze ti
gaz da sá got pél dá ul az olaj tól füg get le ní te ni. Nem tu dom,
hogy ez si ke rül-e ne kik, de na gyon ér de kes dol gok tör tén -
nek Svéd or szág ban. Nem tu dom, tud ják-e, hogy ott már a
vil la mos ener gia-el lá tás 55 szá za lé ka meg úju ló ener gi á ból
tör té nik, és már a gép jár mû vek egy har ma da megy bio -
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etanollal vagy bio gáz zal. Por tu gá li á ban, Spa nyol or szág ban
fel épül tek a vi lág leg na gyobb nap erõ mû vei, Né met or szág
lát ha tó mó don az atom erõ mû he lyett in kább a meg úju ló
ener gi ák ra tesz. Én nem azt mon dom, hogy Ma gyar or szág -
nak ezt az utat kell kö vet ni, csak azt mon dom, hogy fi gyel -
ni kell ar ra, hogy mi tör té nik a kör nye ze tünk ben, és Ma -
gyar or szág nak is, ahogy Szanyi Ti bor em lí tet te, tu dom én
is jól, hogy az ener gia el lá tás az egyik leg na gyobb prob lé -
mánk, elõbb-utóbb le kell foly tat nunk pél dá ul azo kat a vi -
tá kat, hogy a ma gyar or szá gi ener gia szük ség let ben mi az
atom ener gia sze re pe, mi a meg úju ló ener gi ák sze re pe, és
ho gyan le het az ener gia di ver zi fi ká ci ót el ér ni a ha gyo má -
nyos ener gi ák, a fos  szi lis ener gi ák te rén. 

Vé ge ze tül azt sze ret ném csak mon da ni, örü lök an nak,
hogy vég re meg tár gyal tuk, il let ve ho zunk egy par la men ti
ha tá ro za tot a fenn tart ha tó fej lõ dés rõl. Ha ma ro san lét re jön
a fenn tart ha tó fej lõ dés nem ze ti ta ná csa, meg al kot juk a jö -
võ nem ze dé kek ombudsmanjáról szó ló tör vényt. Te hát
olyan dol gok ke rül nek a par la ment elé, ame lyek Ma gyar -
or szá got is a fenn tart ha tó fej lõ dés irá nyá ba vi szik. Örü lök
an nak, hogy par la men ti kép vi se lõ ként, a KDNP-frak ció
tag ja ként ezt a tör vény ja vas la tot tá mo gat ha tom. Va la meny  -
nyi kép vi se lõ tár sam ve lem ha son ló an így fog ten ni. Va la -
men  nyi ünk nek jó mun kát kí vá nok, s még egy szer: örü lök
an nak, hogy vég re ezt a tör vényt el fog juk fo gad ni. 

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak. (Taps.)
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KI LO MÉ TE REK SZÁ MOL GA TÁ SA
AVAGY HARC AZ ÉLET BEN 

MA RA DÁ SÉRT?

2007. no vem ber 12.
In ter pel lá ció

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök asz  -
szony. Tisz telt Ház! Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Egyé ni or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ként a vá lasz tó kör ze tem ben lé võ fon tos
prob lé má ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel mét. Az úgy ne ve zett
egész ség ügyi re form kap csán meg tör tént át szer ve zé sek
ugyan is Nóg rád me gyét sem ke rül ték el. Van a kör ze tem -
ben öt olyan te le pü lés – Bercel, Becske, Galgaguta,
Nógrádkövesd és Szécsénke –, ame lyek szá má ra súly pon -
ti kór ház ként a já ró be teg-szak el lá tás, va la mint a kór há zi
fek võ be teg-ke ze lés te kin te té ben a sal gó tar já ni Szent Láz ár
Me gyei Kór há zat je löl ték ki. 

A prob lé ma ott je lent ke zik, hogy ezek a te le pü lé sek 80-
85 ki lo mé ter tá vol ság ra es nek az em lí tett kór ház tól, míg a
tér ség Vác tól és az ott mû kö dõ Jávorszky Ödön Kór ház tól
meg csak mint egy 25-30 ki lo mé ter re. Per sze Vác nem Nóg -
rád, ha nem Pest me gyé ben van. Te hát egy má sik me gye
kór há zát kel le ne súly pon ti kór ház ként meg je löl ni a szá -
muk ra. En nek ér de ké ben, már mint hogy Vác, és ne Sal gó -
tar ján le gyen a súly pon ti kór ház, az érin tett pol gár mes te -
rek le ve let is in téz tek önök höz 2007 áp ri li sá ban. Egy ké re -
lem mel for dul tak mi nisz ter as  szony hoz, de vá lasz, dön tés,
tu do má suk sze rint, a mai na pig nem szü le tett. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! A tér ség kép vi se lõ je ként nem -
csak a súly pon ti kór ház ilyen mó don tör tént ki je lö lé se el -
len eme lek szót, ha nem az em ber te len, bü rok ra ti kus ügy -
in té zés, a hely ben élõk ér de ke i nek ilyen mó don tör té nõ
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le ke ze lé se el len is. Az itt élõk fáj lal ják, hogy ezt a dön tést
hoz ták a fe jük fe lett, azt pe dig vég képp nem tud ják el fo -
gad ni, hogy sem mi be ve gyék õket. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Uta zott ön már több óra hos  szat
be teg gye rek kel, vagy szin te moz gás kép te len nyug dí jas sal?
Be le tud ja ma gát kép zel ni ab ba, hogy egy fül fá jás sal,
mond juk, 30 perc he lyett, akár au tó val, akár tö meg köz le -
ke dés sel több órán át utaz zon, és így jus son el egy ren de -
lõ in té zet be? Tisz telt ál lam tit kár úr, én tu dom jól, hogy az
Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta nács dön -
tött úgy, hogy ezek nek a te le pü lé sek nek Sal gó tar jánt je löl -
jék ki súly pon ti kór ház ként, ami nek ter mé sze te sen en nek
a kór ház nak az igaz ga tó ja és a fenn tar tó me gyei ön kor -
mány zat is kény te len volt örül ni, hi szen ne kik lét ér dek ük,
hogy nö vel jék az ágy szá mot. Csak ép pen az ál ta lam em lí -
tett te le pü lé sen élõk, az em be rek ma guk lát ják en nek az
át szer ve zés nek, en nek a ki je lö lés nek a ká rát. 

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! A fen ti ek re te kin tet tel a kö vet ke -
zõ két kér dést sze ret ném ön höz in téz ni. 1. Meg ala po zott
és igaz sá gos dön tés nek tart ja-e, hogy Bercel, Becske,
Galgaguta, Nógrádkövesd és Szécsénke la kói szá má ra Sal -
gó tar jánt je löl ték ki súly pon ti kór ház ként? 2. Van-e aka dá -
lya an nak, hogy a mi nisz ter sa ját ha tás kör ben, mert úgy tu -
dom, ezt meg te he ti, a hely ben élõk ér de ké ben meg vál toz -
tas sa ezt a dön tést? Tisz te let tel vá rom a vá la szát. (Taps az
el len zé ki ol da lon.) 

A válasz:

DR. KIN CSES GYU LA egész ség ügyi mi nisz té ri u mi ál lam tit -
kár: Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt Ház! Kép vi se lõ Úr! Na -
gyon szé pen kö szö nöm kér dé sét. Rög tön a vé gé vel, a
konk ré tan fel tett kér dé sek kel kez dem a vá laszt. A föld raj -
zi be osz tás nem min dig szol gál ja az el lá tá si ér de ke ket, te -
hát az a fõ sza bály, ahol a me gyén be lül van alap ve tõ en ki -
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je löl ve az el lá tás ra kö te le zett kór ház, va ló ban több eset ben
mó do sí tást igé nyel het. A má so dik kér dés vi szont, hogy a
mi nisz té ri um, ha ezt tud ja, mi ért nem in téz ke dik en nek ér -
de ké ben; er re két do log gal tu dok vá la szol ni. Egy részt nem
kap tuk meg azt a le ve let, utá na néz tek mun ka tár sa im, ami -
re hi vat ko zik. Te hát a mi nisz té ri um ba nem ér ke zett be
ilyen ké rés. Nem azt vi ta tom, hogy el küld ték, azt mon -
dom, hogy nincs nyo ma a mi nisz té ri um ban, te hát nem ér -
ke zett be. Ami vi szont fon to sabb, a mi nisz ter nek nincs
kom pe ten ci á ja a meg vál toz ta tás ra. Ez nem azt je len ti, hogy
en nek így kell ma rad nia örök ké. 

Te hát nem el uta sí tó a vá la szom. Há rom meg ol dá si le he -
tõ ség lé te zik. Vagy az in téz mé nye ket fenn tar tó tu laj do no -
sa i nak kell meg egyez ni eb ben, és ak kor az ÁNTSZ és az
OEP ezt min den faj ta kü lön ké rés vagy fe lül vizs gá lat nél kül
át ve ze ti, vagy az érin tett ön kor mány zat ok for dul hat nak a
tu laj do no sok hoz, és ké rik en nek ren de zé sét. De a leg cél -
sze rûbb nek itt a har ma dik meg ol dás tû nik, ami kor el lá tá si
ér de ké bõl az ÁNTSZ sa ját ma ga kez de mé nye zi ezt, és az
in ter pel lá ció be ér ke zé se kap csán már kér tük az ÁNTSZ-t,
hogy vizs gál ja ezt meg. 

Kér ném vá la szom el fo ga dá sát. 

A vi szont vá lasz:

DR. NAGY AN DOR (KDNP): Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ná lam
van két olyan le vél, ame lyet a pol gár mes te rek tõl kap tam,
ame lyet õk ír tak: az egyi ket az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um -
nak, a má si kat pe dig az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Egész ség ügyi Ta nács el nö ké nek. Én nem tud tam, hogy ez
a le vél nem ér ke zett be, le het, hogy en nek ad mi niszt ra tív
aka dá lyai van nak. 

Ter mé sze te sen szól ni fo gok ne kik, hogy ér kez zen be a
le vél. Ha jól ér tem, ön lát meg ol dást ar ra, hogy ez a prob -
lé ma meg ol dód jon, és a har ma dik op ci ót te kin ti a leg va ló -
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szí nûbb nek, hogy el lá tá si ér dek bõl az ÁNTSZ bí rál ja felül
az ed di gi dön tést. Nem tu dom, hogy er re men  nyi esély
lesz, mert nincs egy sze rû hely zet ben a fenn tar tó me gyei
ön kor mány zat, már mint a sal gó tar já ni kór há zat fenn tar tó
me gyei ön kor mány zat, és nem tu dom, hogy az ÁNTSZ ho -
gyan re a gál rá. De ter mé sze te sen meg fog ják ke res ni az
érin tett pol gár mes te rek az ÁNTSZ-t an nak ér de ké ben,
hogy a dön tést meg tud ják vá la szol ni. 

EL NÖK: El fo gad ja-e kép vi se lõ úr a vá laszt? 
DR. NAGY AN DOR (KDNP): Kö szö nöm szé pen. Ezt a

vá laszt el fo ga dom. (Szór vá nyos taps.) 
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