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„Házad udvarából ne ereszd ki az eső vagy hó levét,  
míg nem használtad;  

úgy határodból, vármegyédből, országodból  
használatlanul a vizet ki ne bocsássad,  

mert az ingyen az Isten becses ajándéka”  
Beszédes József 

http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/megulesz_gabriella.html 
 
 
 
Részlet a Magyar Országgyűlés 270. ülésnapján (2013. 04. 22. ) elhangzottakról: 
 

„ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Ugyancsak napirend 
előtti felszólalásra jelentkezett Vona Gábor frakcióvezető úr, a Jobbik frakcióvezetője: 
"Lépjünk túl a bősi árnyékon!" címmel. Öné a szó, frakcióvezető úr.  

VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A 
hétfő általában arról szól, hogy az ellenzék és a kormánypártok megütköznek egymással. Én 
most nem ütközni szeretnék, hanem egy nemzetstratégiai kérdésben szeretném kérni a 
támogatásukat, az együttgondolkodásukat, a segítségüket, ez pedig egy tabukérdés: a 
magyarországi vízerőművek kérdése.  

A rendszerváltozáskor Bős-Nagymaros miatt ez egy nagyon átpolitizált kérdéssé vált, és 
ebből a tabukategóriából azóta se nagyon volt képes kikerülni, pedig eltelt lassan egy negyed 
évszázad. Itt lenne az ideje, hogy újragondoljuk ezt a kérdést, hiszen ha megnézzük, a Dunán 
felfelé, a tőlünk fölfelé és a tőlünk lefelé a folyón velünk osztozó országokban mindenhol van 
vízerőmű, csak Magyarországon nincs. Ilyenkor joggal merül fel a kérdés, hogy ki az, aki 
rosszul csinálja; azt gondolom, hogy ez egy költői kérdés.  

Két dologról szeretnék itt beszélni: egyrészt hogy miért tartjuk aktuálisnak ennek a 
kérdésnek az újranyitását, felvetését, másrészt, hogy mit javasol konkrétan a Jobbik. Hogy 
miért tartjuk fontosnak, mik az érveink? Igazából kifogyhatatlanok az érveink, de engedjenek 
meg néhányat. Ma a Magyarország területén átfolyó folyóvizeknek csupán az 5 százalékát 
vagyunk képesek hasznosítani; az ország emiatt vízhiányos, vízmérlege negatív, az ország 
jelentős területei a kiszáradás irányába mozdultak. A vízlépcsők segítségével végre 
duzzasztani lennénk képesek a folyóink vizét, magunk szabályozhatnánk mind az aszályos, 
mind az árvizes időszakokban a vízszintet, és ezáltal milliárdos aszály-, árvíz- és 
belvízkároktól menekülne meg az ország. A duzzasztás révén szabályozott vízi utakat tudnánk 
létesíteni, ami a közlekedés szempontjából nem elhanyagolható, másrészt pedig maguk a 
vízlépcsők is közúti hídként szolgálva segítenék a közlekedést.  

Az is egy hamis érv, hogy a környezeti értékeket rombolná egy ilyen beavatkozás. 
Gondoljanak csak a kiskörei vízlépcső víztározójaként létrejött Tisza-tavi madárrezervátumra 
vagy az ott lévő, ott épült poroszlói ökocentrumra! Mindenképpen azt tudom mondani, hogy 
igenis, természeti értékteremtésre is képes lenne egy ilyen beruházás vagy egy ilyen 
beruházássorozat, és a turizmusnak a fejlesztéséhez is hozzájárulna, a Duna vizének 
duzzasztása ráadásul a Duna-Tisza-csatorna megépítése szempontjából is elengedhetetlen. 
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Gondoljanak bele, tisztelt képviselőtársaim, hogy Magyarország, amely víz szempontjából 
nagyhatalom, a mezőgazdaság alá vont területeinek mindössze az 1,8 százalékát öntözi. Azt 
gondolom, hogy ez szégyenteli helyzet. A duzzasztóművekbe beépített turbinák révén olcsó és 
megbízható megújuló energiát, vízenergiát tudnánk termelni folyamatosan, az igényekhez 
igazítva, és ezáltal az ország energiafüggőségét tudnánk enyhíteni. Ott van a Szigetköz 
kérdése, ahol időközben a helyzet tarthatatlanná vált. Százezer ember írt alá egy népi 
kezdeményezést, amelyben követelik a vizet; a kormány egyelőre nem tett semmit. A Jobbik az 
ő érdekeik alapján is felveti ezt a mai témát.  

Utoljára hagytam az egyik talán legfontosabb érvet: óriási munkaerőigénye volna 
ezeknek a beruházásoknak. A válsághelyzetben az építőiparnak mint kulcságazatnak ez olyan 
munkaerőigényt teremtene, ami segítené az országot a válságból való kikerülésben.  

Mit javasolunk tehát konkrétan, miért vetettük fel ezt a kérdést? Egyrészről javasoljuk, 
hogy a Duna magyarországi szakaszán legalább kettő, de akár három vízerőművet építsünk. A 
mi elképzeléseink, terveink szerint lehetne egy Fajsznál, Adonynál és egy harmadik a Duna 
felső szakaszánál; a Tiszán, Csongrádnál egy duzzasztómű, vízerőmű megépítését, a Dráva 
felső szakaszán pedig, a horvátokkal közösen, egy vízerőmű megépítését javasoljuk. Az 
öntözési és hajózási célokat szolgáló, már említett Duna-Tisza-csatorna megépítését is 
javasoljuk az ahhoz kapcsolódó csatornarendszer felépítésével, valamint egy később 
kijelölendő helyen, ponton egy szivattyús energiatározó-mű megépítését is a megtermelt 
energia ingadozásainak kiküszöbölésére, valamint a Duna teljes magyarországi szakaszán 
mind a nemzetközi kötelezettségeink, mind pedig a saját jól felfogott érdekeink miatt fontos a 
hajózás lehetőségeinek szélesítése, megteremtése, a vízi személyi, illetve teherszállítási 
infrastruktúra kiépítése és fejlesztése. Az árvíz és belvíz által fenyegetett területek számára ez 
a csatornázási rendszer egy nagyszerű lehetőséget teremtene arra, hogy a csatornarendszer, 
amelyet úgy kell elképzelni, mint az emberi érrendszert - bárhová képes vizet eljuttatni, és 
bárhonnan képes lenne a vizet elvezetni -, ahogy már azt említettem, évente milliárdos aszály- 
és árvízkároktól mentesítené az országot.  

A Szigetköz megoldása is benne rejlik ebben a lehetőségben, és amit fontos elmondani, ha 
már a Föld napjáról beszéltünk, hogy mindezek az elképzelések nem ütköznek ökológiai 
szempontokkal. Mi úgy gondoljuk, hogy mind a Duna-Dráva, Duna-Ipoly Nemzeti Park, mind 
pedig a Dunakanyar látképét, környezeti értékeit meg lehet őrizni ezeknek a vízerőműveknek a 
megépítésével együtt.  

Szakmai vitát, érdemi vitát szeretnénk; kiemelni végre a tabukörből ezt a dolgot, amely - 
még egyszer mondom - Magyarország számára turisztikai lehetőségeket jelentene, a 
közlekedés fejlődését, kárenyhítést, kármegelőzést, energiatermelést, az öntözés révén a 
mezőgazdasági területek fejlődését, fejlesztését jelentené, és legvégül, de leginkább 
hangsúlyozva, tömeges építőipari munkahelyteremtést tenne lehetővé a mi számításaink 
szerint. Ebben kérném az önök szakmai támogatását és egy szakmai vitát Magyarország 
érdekében.  

Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)  
(13.40)  
ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Válaszadásra a kormány nevében megadom 

a szót Fónagy János államtitkár úrnak.  
DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Engedje meg, hogy a 
felszólalására, hozzászólására három külön fejezetben reagáljak.  

Az egyik a magyarországi általános vízgazdálkodás. Közhelyszerű, de igaz, hogy 
Magyarország egy úgynevezett alvízi ország, felszíni vizeink több mint 96 százalékát határon 
kívülről kapjuk, ezért Magyarországnak sok évszázada és jelenleg is érdeke, hogy átgondolt 
vízgazdálkodása legyen. Az az alapelképzelés, amely sok évtizeden keresztül működött, hogy a 
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felülről érkező úgynevezett nagyvizeket a lehető legkisebb kártétellel áttegyük a déli 
határainkon, ez ma már nem igaz, hiszen tudjuk, hogy Magyarországnak az egyik 
legjelentősebb stratégiai ereje, tartaléka éppen a víz. Az, hogy Magyarországnak, a Kárpát-
medence közepén fekvő országnak ez mennyire fontos, az is egy évszázados felismerés. A 
rendelkezésünkre álló térképek szerint II. József mérnökei rajzolták meg először a Duna-Tisza 
csatorna rajzait, tehát évszázadokkal ezelőtt már elődeinket is foglalkoztatta az, amit ön most 
földrajzi helyzetünket, geológiai és hidrológiai viszonyainkat tekintve valóban nagyon fontos 
témaként felemlített.  

Az ön által elmondottakból, ha megengedi, én leválasztom Bős-Nagymaros és a Duna 
kérdését. Valóban, ez az elmúlt évtizedeknek az egyik legégetőbb társadalmi kérdése volt, 
ebben a magyar társadalom, a magyar közpolitika alapállása meggyőződésem szerint nem 
változott; nem változott, miután az a várt hatás, amit oly gyakran hallunk, hogy 
Magyarország általános vízgazdálkodására egy nagy dunai erőmű, elsősorban a nagymarosi 
erőmű befolyással rendelkezik, az szakmailag ma már nem állja meg a helyét. Nem állta meg 
egyébként 40 évvel ezelőtt sem, hiszen látjuk, hogy a Dunán, ahol Bajorországban kezdődik az 
erőművek sora, és Engelhartszellnél, Ybbsnél, Kremsnél, Melknél nagy zárógátak fogják meg 
a hordalékot, az Magyarország számára valóban hátrányokat okoz, hiszen a hordalékot, 
elsősorban a kavicsot a Duna nem hozza el a Duna középső szakaszára, ugyanakkor nálunk 
mélyül a meder, és a három nagy sziklapad folyamatosan emelkedik. Ezen azonban a 
nagymarosi erőmű alapjaiban nem változtatna, nem változtat azért sem, mert mára már eltelt 
40-45 év (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) az első felső medencék építése óta, és látjuk, 
hogy bizony az ausztriai felső szakaszokon ezek a medencék rakódnak el, és ezeknek a 
tisztítása, a vízáteresztő rétegeknek az épen tartása egyre nagyobb problémát okoz. A 
magyarországi Duna-szakasznak a lejtése is más, mint a felsőszakaszos Dunának. A Duna 
vízkormányzása szempontjából - és ebben, azt hiszem, egyetértünk - tulajdonképpen az 
energia egy harmad-negyedleges kérdés, alapvetően vízgazdálkodási, környezetvédelmi, a 
Duna-Tisza közének, a homokhátsági problémáknak a megoldását kell napirendre tűzni, és 
arról kell beszélni.  

Más a válaszom általában a vízi energiánál. Tisztelt frakcióvezető úr, a 
2011-ben elfogadott magyar megújulóhasznosítási program kiserőműveket, 
nevében ugyan pejoratív, de jelentőségüket tekintve mégsem törpe 
vízierőművek létesítését támogatja. A magam részéről - és ebben a Fidesz-
KDNP-frakciónak az évtizedes álláspontját is mondom - például a Tisza II-nek 
a megépítése, a csongrádi erőműnek a megépítése, úgy gondolom, évtizede az 
Országgyűlés napirendjén szerepel, azt szakmailag a magam részéről továbbra 
is indokoltnak tartom. Tehát a Duna érintetlenül hagyása mellett kisebb 
folyóvizeinknek a minierőművekkel való ellátása egy indokolt és hasznos 
dolog, szerepel a megújulási programunkban.  

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)” 
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fszoveg?p_uln=270&p_ckl=39&p_f
elsz=1&p_szoveg=&p_felszig=334 
 
Hol van Csongrád? 
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Így lenne természetes, mégsem így történik! Biztos megjelennek majd a 
kimagyarázók, a szavak jelentését kiforgatók, akik szerint félreértettük az egészet. 
 
A tervezők, a beruházók vajon meg merik-e hallani? 
Ne feledjük el! 
 
Valahogyan mégis vissza kéne azt a vizet tartani! 
 
Ezt a hatalmas értéket pazaroljuk most el: 
 
A híd alatti kapu mutatja pontosan a magas szegedi vízszintet. 
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Ez ugye nem 2 liter! 
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Erre mondják: ameddig a szem ellát víz mindenütt a gátak közt! Ez tény! Mennyit 
tettek ebből félre a nyárra, a magyar mezőgazdaság számára? Nincs már magyar 
mezőgazdaság esetleg? 
 

 
http://www.delmagyar.hu/tudosito/irany_a_tisza_mutassa_meg_on_milyennek_latja_az_arad
o_folyot/2326924/ 
 
 
Most megy ki az országból – a mai vízügy mai elveinek megfelelően – az a drága 
tiszta víz, gyakorlatilag hólé, amely néhány hét múlva aranyat érne, ha lenne! 
Persze nincs felelőse a víz „kinyomatásának” országunkból.  
 
Van a ma vízmérnökei előtt tekintélye Beszédes Józsefnek?  
 
Ciklusban forog szinte menetrend-szerűen az árvíz, a belvíz és az aszály több 
évtizede! Hol az iszonyú vízbőség, hol az iszonyú vízhiány sújt! Ezt mitől nevezik 
vízgazdálkodásnak? 
 
A nyár legyen kegyes hozzánk! 
 
Szeged, 2013. április 23. 
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