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REKLÁM

Katasztrofális következményekkel járhat az érintettek szerint az altalajvizek kitermeléséről szóló tervezet

„Felkavarná” a kormány az ásványvizeket

Hasznos és szükséges az 
altalajvizek kitermelé-
sét szabályozó törvény, de 

csak akkor, ha jól megfogalma-
zott, ellenkező esetben kataszt-
rofális következményekkel jár-
hat az ásványvíz-, forrás- és asz-
talivíz-palackozókra nézve – je-
lentette ki a Krónika megkere-
sésére Korodi Attila. Az RMDSZ 
képviselőházi frakcióvezetőjét a 
kormány által közvitára bocsá-
tott jogszabályjavaslat kapcsán 
kérdeztük, ami hamarosan a 
döntéshozók elé kerülhet. A szé-
kelyföldi politikus szerint a ter-
vezet „nincs rendben”, több kér-
dést még tisztázni kellene. Ha-
sonlóképpen vélekedik Balázs 
Bécsi Zsolt a Tusnád Ásványvíz 
Rt. vezérigazgatója, az APEMIN 
ásványvíz-forgalmazók mun-
káltatói szövetségének tagja, aki 
szerint a közvitára bocsátott ter-
vezet „több sebből vérzik”.

Sok mindennel nem értenek egyet

Hasonló állásponton van külön-
ben a többi palackozó üzemelte-
tője is. Mint Korodi Attila hang-
súlyozta, több ízben egyeztetett 
elsősorban a Hargita megyei pa-

lackozókkal, ez alapján alakí-
totta ki az RMDSZ az álláspont-
ját.  Gondot jelent egyebek mel-
lett, hogy a tervek szerint az ál-
lam saját palackozót hozna lét-
re, ezt az Országos Ásványvíz 
Társaság (SNAM) működtetné, 
ám a források egy részét jelenleg 
éppen ez a társaság adja bérbe a 
magánvállalkozásoknak. „Nincs 
az rendben, hogy ez a társa-
ság közvetlenül megkapja a kon-
cessziós jogokat, és a saját töl-
tőüzeméből kikerülő vizet meg-
versenyezteti a hagyományos 
ásványvízpalackozókkal, ezzel 
tulajdonképpen tisztességtelen 
verseny alakul ki” – fogalmazta 
meg a Hargita megyei parlamenti 
képviselő. Szerinte a kitermelési 
jogoknak vissza kell kerülniük az 
Országos Altalajkincs-ügynök-
séghez, hogy az állami és a ma-
gánvállalatok azonos eséllyel in-
dulhassanak, amikor a koncesz-
sziós jogokat kérik. Az érintet-
teknek fenntartásaik vannak az-
zal kapcsolatban is, hogy a ter-
vek szerint az engedélyeztetést 
az egészségügyi minisztérium-
ra, ezen belül a közegészségügyi 
hatóságokra bíznák, holott erre 
az összetett feladatra szakmai-

lag nincsenek felkészülve, ezért 
ezzel az ágazat működését nehe-
zítenék meg.
A közvita már lejárt, a szakma 
megfogalmazta észrevételeit, 
most pedig arra várnak, hogy a 
kormány rukkoljon elő a törvény-
tervezettel, hiszen csakis akkor 
derül majd ki, hogy figyelembe 
veszik-e a közvitán megfogalma-
zott észrevételeket. „A parlamen-
ti vita szerencsére nyitott, hiszen 
az ásványvíz-palackozás több 
régiót érint, az érintettek nincse-
nek beszorítva egyetlen politikai 
oldalra, így minden oldalon tud-
nak kommunikálni” – fogalmaz-
ta meg Korodi, aki arra számít, 
hogy a tervezet hamarosan nyil-
vánosságra kerül, hiszen jövő 
évben lejárnak az Országos Ás-
ványvíz Társasággal tíz évre kö-
tött szerződések, és arra a hely-
zetre valamilyen választ kell ad-
nia a kormánynak.

Tíz év alatt sem jártak sikerrel

Már 2007 óta próbálkoznak a víz 
altalajkincs-kitermelését szabá-
lyozó törvény elfogadásával, az-
óta a munkáltatók már több íz-
ben is megfogalmazták észre-

vételeiket – idézte fel tegnap la-
punk megkeresésére Balázs Bé-
csi Zsolt, hozzátéve, legutóbb ép-
pen az augusztus végén lezárult 
közvitán mondták el, hogy miben 
látná a szakma a helyzet rende-
zését. Az APEMIN ásványvíz-for-
galmazók munkáltatói szövetsé-
gének tagja szerint a tervezet a 
kormány által közvitára bocsá-
tott formában „több sebből vér-
zik”, sok kérdésre nem ad vá-
laszt. Mint a szakember ecsetel-
te, a szociálliberális kormány ja-
vaslata nem taglalja, hogy mi lesz 
a sorsa a már létező licenceknek, 
amelyeket közvetlenül az ügy-
nökségtől váltottak ki, vagy azok-
nak, melyek még folyamatban 
vannak. Olyan eset is van, hogy 
már tíz éve zajlik az engedélyez-
tetési folyamat, hiszen a doku-
mentumoknak minden miniszté-
riumon át kell menniük, egy-egy 
kormányváltás után pedig gyak-
ran visszakerülnek az altalaj-
kincs-ügynökséghez. A tervezet-
ben szereplő 12 hónapos határ-
idő az engedélyek megújítására, 
betarthatatlan – szögezte le a ve-
zérigazgató.

Bonyodalmak és drágulás

Egy másik tisztázatlan kérdés-
re is ráirányította ugyanakkor 
a figyelmünket: az asztali vi-
zek esetében csak a mélységi 
vizeket kell engedélyeztetni, ám 

azokat, melyeket felszíni vizek-
ből vagy éppen a hálózatból töl-
tik, már nem, így kétféle asztali 
víz jelenhet meg a piacon. A bá-
nyailletéket a forrás- és az asz-
tali víz esetében is be akarják 
vezetni, de a tervezet nem tér ki 
ezek megállapítására, értékére. 
Ezeket külön törvényben szabá-
lyoznák, ami a szakember sze-
rint újabb bonyodalmakat okoz. 
Kérdésünkre, hogy mekkora ér-
vágást jelent az eredeti tervezet 
előírása, miszerint a kitermelé-
si és a kutatási területre kivetett 
illetéket 34, illetve 67 százalék-
kal emelik, az érintett úgy véle-
kedett, a drágítás igazából ott je-
lenthet gondot, ahol ezek a felü-
letek nagyok, mivel a díjat egy 
évben egyszer kell kifizetni, és 
négyzetkilométerre számolják. 
A zárjegy tervezett bevezetése 
azonban Balázs Bécsi Zsolt sze-
rint már valóban megnehezítheti 
a romániai palackozók életét, ez 
ugyanis újabb beruházásokat, 
felesleges bürokráciát jelente-
ne a palackozóknak, emelheti a 
belföldi ásványvíz árát, és előny-
höz juttatná a külföldről beho-
zott vizeket. Lévén, hogy a pa-
lackozott vizek esetében nincs 
jövedéki adó, mint az alkoholnál, 
a szakember szerint a zárjegyre 
nincs semmi szükség, ezeket a 
világon sehol nem alkalmazzák.

BÍRÓ BLANKA

Magyar minta nyugdíjügyben?
Nem konzultál a lakossággal a 
kormány a nyugdíjrendszer má-
sodik pillérének, vagyis a köte-
lező magánnyugdíj-hozzájáru-
lásnak az opcionálissá tételé-
ről azonban „ha erre sor kerül”, 
a hozzájárulóknak megadják a 
választási lehetőséget – jelentet-
te be kedden Mihai Tudose mi-
niszterelnök. 

Hasonlóképpen feltételes mó-
dot használt a kormányfő az el-
múlt hét végén is, amikor a ma-
gánnyugdíjakról kérdezték: le-
szögezte, hogy nem számolják 
fel a második pillért, de kilátás-
ba helyezte annak opcionális-
sá tételét. „Jelen pillanatban a 
pénzügyminisztérium a nyug-
díjpénztárral és a Pénzügyi Fel-
ügyelettel (ASF) közösen elem-
zést készít az első és a második 
pillérről, hogy lássuk, hol van a 
legjobb helyen a lakosság pén-
ze. Hogy mintegy premierként 
elmondjam, úgy gondolom, az a 
megoldás, hogy értesítjük a la-
kosságot, jövedelme függvényé-
ben hová ajánlott tennie a pén-
zét: az első pillérbe, a második 
pillérbe, a teljes hozzájárulást 
az első pillérbe, vagy maradjon 
a jelenlegi rendszernél. De opci-
onális lesz. Senki sem szünteti 
meg a második pillért, nem álla-
mosítja, nem bántja senki” – fej-
tette ki Tudose.

Mint ismeretes, sokan azért 
bíznak a második pillérben, mi-
vel az ott összegyűlő pénzt biz-
tosan megkapják idős korukban, 
míg egyre többen vélik úgy, hogy 
az állami nyugdíjalap összeom-
lása elkerülhetetlen olyan körül-
mények között, hogy Romániá-
ban a legfrisebb statisztikák sze-

rint kilenc nyugdíjas jut tíz mun-
kavállalóra. Mint az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) adata-
iból kiderül, idén a második ne-
gyedévben 0,17 százalékkal 5,2 
millióra csökkent a nyugdíjasok 
száma, átlagos járandóságuk 
pedig 0,6 százalékkal 1022 lejre 
nőtt. Az átlagos nyugdíjnak a net-
tó átlagbérhez viszonyított vásár-
lóértéke a korábbi 52-ről 51 szá-
zalékra csökkent, mivel a fizeté-
sek idén gyorsabb ütemben nőt-
tek, mint a nyugdíjak. A nyugdí-
jasoknak a munkavállalókhoz vi-
szonyított aránya különben nagy 
eltéréseket mutat az ország kü-
lönböző térségeiben: Bukarest-
ben például 5 nyugdíjas jut 10 
munkavállalóra, míg Teleorman 
megyében 17 nyugdíjas jut 10 al-
kalmazottra.

 A szakértők szerint Románi-
ában súlyos társadalmi gonddá 
vált a társadalom elöregedése, 
amit a negyed évszázada kez-
dődött népességfogyás mellett 
az aktív lakosság nagy arányú 
elvándorlása – a külföldön dol-
gozó román vendégmunká sok 
magas száma – is siettet. Az or-
szágban idén tovább súlyosbo-
dott a népességfogyás: az élve 
születések száma csaknem öt-
venezerrel elmaradt a halálozá-
sokétól az első félévben. A szak-
emberek a népességfogyás to-
vábbi növekedésére számíta-
nak Romániában, amelynek ál-
landó lakossága 2014-ben csök-
kent húszmillió alá. Az ENSZ 
tavalyelőtt közölt előrejelzése 
2050-re 14,5 milliós lakosságot 
jósolt Romániának.

KRÓNIKA

 Zavaros, homályos, rengeteg kérdést vet fel a kormánynak az altalajvizek 

kitermeléséről szóló törvénytervezete. A közvita véget ért, a szakma meg-

fogalmazta észrevételeit, most a végső jogszabályjavaslatra várnak.




