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Napirendi javaslat  
 

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám)  

(Bánki Erik és Sebestyén László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Bodó Imre (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Bödecs Barna (Jobbik)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Dr. Bácskai János (Fidesz) megérkezéséig Bodó Imrének (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Schmidt Csabának (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) Fülöp Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Oláh Lajos (független) Jávor Benedeknek (LMP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 

 Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Bánki Erik (Fidesz) előterjesztő  
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy el tudjuk 
kezdeni a Fenntartható fejlődés bizottság mai ülését, egy előreláthatólag meglehetősen rövid 
ülésre fog sor kerülni.  

Elsőként a napirendről kell szavaznunk. Itt a minisztérium kérésére, azzal a javaslattal 
élek, hogy cseréljük meg a napirendi pontot. Újabb jelzés érkezett, hogy sikerült megérkeznie 
Kovács Pál helyettes államtitkár úrnak, úgyhogy nem kell a napirendet megcserélni. Tehát 
akkor az eredeti napirend szerint fogunk haladni, amelyet írásban a képviselők megkaptak. 
Kérem, aki ezt a napirendet támogatni tudja, az jelezze! (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? 
Ilyen nincs. A bizottság elfogadta a napirendet, neki tudunk kezdeni azok tárgyalásához. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám) (Bánki Erik és 
Sebestyén László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Első napirendi pontként a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslathoz érkezett 
kapcsolódó módosító indítványok megvitatása szerepel a bizottság mai ülésén. Itt jelen 
pillanatban a javaslat előterjesztői közül Sebestyén László képviselő urat látom. Tehát, ha 
Bánki Erik nem érkezik meg, akkor őt kérem meg, hogy előterjesztőként a kapcsolódó 
módosító indítványokkal kapcsolatban a véleményt megfogalmazza, illetve üdvözlöm Kovács 
Pál helyettes államtitkár urat az NFM részéről.  

Kérdezem az előterjesztőt, illetve helyettes államtitkár urat, hogy elöljáróban a 
kapcsolódó módosító indítványokhoz van-e hozzáfűznivalójuk.  

 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nincsen, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Akkor neki tudunk kezdeni a szavazásoknak.  
Az 1-es ajánlási ponton Bartos Mónika és Fejér Andor. (Bánki Erik megérkezett.) 

Bánki Erik képviselő úr is megérkezett, úgyhogy akkor nem tudom, hogy Sebestyén képviselő 
úr átadja az előterjesztői jogokat Bánki képviselő úrnak, jól sejtem, vagy közösen. (Bánki Erik 
jelzi, hogy ő fogja véleményezni.)  

Tehát az 1-es ajánlási ponton Bartos Mónika és Fejér Andor képviselők módosító 
indítványa.  

Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. Elnézést, az 1-est támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja.  
A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén támogatja, elnök úr. 
 
ELNÖK: A kormány szintén támogatja. Most már világosan látunk, akkor kérdezem a 

bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nem támogatja? Tartózkodik? (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatja.  

3-as ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. 
Az előterjesztő álláspontja? 
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BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság támogatja. 
4-es ajánlási ponton Szabó Imre és Pál Béla módosító indítványa. 
Az előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

5-ös ajánlási ponton: Bartos Mónika és Fejér Andor módosító indítványa. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja.  
Alelnök úr kér szót. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Két képviselőtársunk: 

Bartos Mónika és Fejér Andor összesen 8 módosító indítványt nyújtottak be, és az én 
tudomásom szerint ebből az előterjesztő, illetve a kormány kettőt támogathatott. És mivel 
ebben a bizottságban korábban én azt javasoltam, hogy ne hozzuk képviselőtársainkat abba a 
helyzetbe, hogy leszavazzuk őket, ezért előzetesen mondom a kormánypárti 
képviselőtársaimnak, hogy azt javaslom, hogy tartózkodjunk azokban az esetekben, amikor a 
kormány, illetve az előterjesztő szakmailag nem tartja indokoltnak a javaslatukat, de a két 
képviselőtársunk természetesen fenntartják a véleményüket. Tehát én most is azt javaslom, 
hogy tartózkodással szavazzunk, és ezt a gyakorlatot kövessük a továbbiakban a kormány 
által, illetve az előterjesztő által nem támogatott indítványoknál.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, majd az ellenzék megszavazza ezeket a módosító 

indítványokat.  
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Tehát az 5-ös ajánlási ponton: Bartos Mónika és Fejér Andor módosító indítványát az 
előterjesztő és a kormány nem támogatja. 

A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan. 

6-os ajánlási ponton Szabó Imre és Pál Béla módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
7-es ajánlási ponton Szabó Imre és Pál Béla módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
8-as ajánlási ponton: Bartos Mónika és Fejér Andor módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

se támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan. 
A jegyzőkönyv számára jelzem, hogy az 5-ös ajánlási ponton szereplő módosító 

indítványnál ugyancsak 7 igen szavazat volt, az ellenzéki képviselők, plusz Fejér és Bartos 
képviselőtársaink, tehát tekintve, hogy 14-en vagyunk jelen az ülésen, az ötven százalék.  

9-es ajánlási pontra lépünk tovább, Bartos Mónika és Fejér Andor képviselők 
módosító indítványa. 

Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
12-es ajánlási pont, Bartos Mónika és Fejér Andor képviselők módosító indítványa. 
Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

se támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A képviselők közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
14-es ajánlási ponton: Szabó Imre és Pál Béla módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A képviselők közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
26-os ajánlási pont: az Önkormányzati bizottság módosító indítványa. 
Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja, 15 
igen. 

27-es ajánlási pont: Bartos Mónika és Fejér Andor képviselők módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 



- 9 - 

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 
sem támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
32-es ajánlási pont: Bartos Mónika és Fejér Andor módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja a 
javaslatot. 

34-es ajánlási ponton: Bartos Mónika és Fejér Andor módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

is támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
35-ös ajánlási ponton Habis László módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

se támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

36-os ajánlási ponton Szabó Imre és Pál Béla képviselők módosító indítványa. 
Az előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 
se támogatja. 

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 
Ezzel a végére értünk a víziközmű-szolgáltatásról szóló T/5206. számú 

törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító indítványok tárgyalásának.  
Ezzel le is zárom az 1-es napirendi pontot. Megköszönöm Bánki képviselő úrnak és a 

helyettes államtitkár úrnak, hogy a bizottságot tájékoztatták az előterjesztő, illetve a kormány 
álláspontjáról.  

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Továbblépünk a 2. napirendi pontunkra: a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslathoz 
érkezett kapcsolódó módosító indítványok szavazására. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, információim szerint: Székács Péter 
helyettes államtitkár úr, illetve Tóth Ernő referens van jelen. Igaz-e ez az információ, illetve 
Flamich Györgyi főosztályvezető-helyettes. Köszönjük szépen. 

Akkor elkezdjük a 2. napirendi ponttal kapcsolatos munkát. Kérdezem a minisztérium 
képviselőit, hogy előjáróban van-e hozzáfűznivalójuk ehhez. Kérdezem, hogy kormány- vagy 
minisztériumi álláspontot képviselnek és van-e bármilyen hozzáfűznivalójuk a módosító 
indítványokhoz.  

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó 

napot kívánok, elnök úr. Köszönöm a szót. Kormányálláspontot képviselünk, ezen túl nincs 
mit hozzátennünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor elkezdjük a kapcsolódó módosítókról a szavazást. 
Elsőként a 2. ajánlási ponton Szabó Rebeka és Jávor Benedek módosító indítványa. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 
13-as ajánlási pont a következő: Nagy Andor módosító indítványa. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
20-as ajánlási pont: Bödecs Barna képviselő módosító indítványa. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 



- 11 - 

ELNÖK: Képviselő úr indoklást szeretne kérni a kormányállásponthoz.  
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen, mondom. A törvényjavaslat kizárólag az országos törzshálózati vasúti pályákat kívánja 
kizárólagos állami tulajdonban tartani. A módosító javaslatban jelzett kiegészítés nem 
támogatható, mert a törvényjavaslat 12. szakasz (6) bekezdése ezt a kérdéskört megfelelően 
rendezi, és a törvényjavaslat melléklete ennek megfelelően az országos törzshálózati vasúti 
pályákat tartalmazza. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr beletörődik a válaszba, ha a gesztusaiból jól 

veszem ki. De kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a javaslatot támogatja? (Szavazás.) Nem 
támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 

21-es ajánlási ponton Bödecs Barna képviselő módosító indítványa. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. Az indok hasonló az előzőhöz. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 
22-es ajánlási ponton Bödecs képviselő úr módosító indítványa. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. Az indok hasonló az előzőhöz.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 
És végezetül a 25-ös ajánlási ponton Szabó Rebeka és Jávor Benedek módosító 

indítványa.  
A kormány álláspontja? 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
Köszönöm szépen. 

Ezzel a 2. napirendi pontunknak is a végére értünk. Megköszönöm az NFM 
képviselőinek a bizottság tájékoztatását.  



- 12 - 

 

 

 

 

 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy hacsak 
valamilyen váratlan esemény nem történik, akkor az idei évben a mai volt az utolsó bizottsági 
ülésünk. Erre mérget azért egyikünk se vegyen még, mandarint és szaloncukrot lehet rá venni. 
Én megköszönöm mindenkinek az együttműködését és a részvételét a bizottság munkájában, 
talán karácsonyig már nem találkozunk, bár erre se vennék mérget; de ha ez így van, akkor 
mindenkinek áldott békés ünnepeket kívánok, és minél későbbi viszontlátást.  

Ezzel a mai ülést lezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc) 
  

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 

 


