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Napirendi javaslat  
 
1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7672. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

  
2. Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7309. szám) 
(Szekó József, Kósa Lajos, Nógrádi Zoltán és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Bödecs Barnabás (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Bodó Imre (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Sebestyén Lászlónak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) megérkezéséig Bartos Mónikának (Fidesz)  
Kepli Lajos (Jobbik) Bödecs Barnabásnak (Jobbik)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szekó József országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként  
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Tóth Attila főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
 

Megjelent  
 
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok a mai bizottsági ülésen mindenkinek. Jávor Benedek úr a miniszterelnök urat 
hallgatja EU-s ügyekben a Parlamentben, megkért, hogy vezessem le az ülést, és ha 
megengeditek, akkor én elkezdeném a bizottsági ülésünket, mert közben határozatképesek 
lettünk a helyettesítésekkel.  

Azt szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy aki egyetért az előzetesen kiküldött 
napirendi pontokkal, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendi 
pontokat elfogadtuk. Az ülésünk határozatképes. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7672. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Át is térünk az 1. napirendi pontunk tárgyalására. Az 1. napirendi pontunk kapcsán 
kettő módosító indítványt fogunk megtárgyalni, a vízgazdálkodásról szóló törvény 
módosításával foglalkozunk, gyakorlatilag a visszasajtolással. Ezt korábban már tárgyaltuk. 

Tisztelettel köszöntöm a VM főosztályvezetőjét, dr. Tóth Attilát. 
Nézzük akkor az 1. módosító indítványt, amelyet Zakó László képviselőtársunk 

nyújtott be. Kérdezem a tárca képviselőjét, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fogunk 
hallani. 

 
DR. TÓTH ATTILA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

mondani, szerdán lesz kormányülés. 
 
ELNÖK: Azt szeretném kérdezni, hogy a tárca támogatja-e ezt a módosító indítványt. 
 
DR. TÓTH ATTILA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca a módosító indítványt 

nem támogatja, tekintettel arra, hogy a törvényjavaslatunkban foglalt határidőt elegendőnek 
tartjuk ahhoz, hogy egy komplex és átfogó megoldást javasoljunk a kérdésben.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha megnézzük a módosítót, két évvel kitolná, a 15 helyett 17-et szeretne 

Zakó képviselő úr. Van-e kérdés vagy észrevétel ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:) Megadom a 
szót Szabó Imre alelnök úrnak. 

 
SZABÓ IMRE (MSZP): Bármilyen meglepő, én üdvözlöm a tárca álláspontját, mert én 

is úgy ítélem meg, hogy az EU-s források felhasználásának a segítségével is ennek az időnek, 
ami hátra van, elegendőnek kell arra lenni, hogy a technológiaváltáshoz, gépészeti és egyéb 
berendezési beszerzésekhez szükséges azon vidékfejlesztési támogatások rendszerét 
kidolgozzák, amelyek nagymértékben hozzá tudnak járulni ehhez a problémához. Úgyhogy a 
mi álláspontunk egy országgyűlésihatározat-tervezet benyújtásával együtt az, hogy magát a 
módosítást támogatjuk, de a határidő módosítását, most az egyéni képviselői indítványt nem. 

 
ELNÖK: Egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor fölteszem… 

(Jelzésre:) Bocsánat, Turi-Kovács Béla is jelentkezett. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak indokolni szeretném. 

Én azért vontam vissza a módosító indítványomat, bár tartalmilag azt változatlanul 
fönntartom, mert formai oknál fogva láttam szükségesnek, hogy visszavonjam. Miután maga 
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a javaslat már nem tudott másra terjeszkedni, mint a jelenlegi parlamenti ciklus utáni 
intervallumra, következésképpen úgy gondolom, erre már inkább valóban egy határozati 
forma lehetne az, ami esetleg valamilyen eredményt hoz. Az átmeneti, tehát a 2014-ig történő 
időszakot megnyugtatóan látom rendezve. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavazunk. Aki a Zakó László által benyújtott 1. számú 

módosító indítvánnyal egyetért, az kérem, tegye föl a kezét. (Nincs jelzés.) Ellene? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy ez egyhangú. Tartózkodás nem volt. Tehát ezt a bizottság 
elutasította. 

Áttérünk Zakó László 2. módosító indítványára. Kérdezem a tárca álláspontját, hogy 
támogatja-e a tárca vagy nem. 

 
DR. TÓTH ATTILA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A módosító javaslatot nem 

támogatjuk, tekintettel arra, hogy a javaslat jelentősen akadályozná, meggátolná a komplex 
energiahasznosítást, tehát a mezőgazdasági célú hasznosításon túl kizárná az egyéb 
hasznosítást, például épületfűtés jellegű hasznosítás lehetőségét.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 

akkor szavazunk. Aki ezzel a módosító indítvánnyal egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) 2. Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 
Tehát a bizottság nem támogatja, és egyharmadot sem kapott a bizottsági ülésen. 

Ezzel az 1. napirendi pontunkkal végeztünk. Köszönöm főosztályvezető úr 
támogatását, jelenlétét. Szép napot kívánunk! 

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7309. szám) (Szekó József, Kósa Lajos, Nógrádi Zoltán és dr. Kovács 
Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Ha valaki behívja a 2. napirendi ponthoz érkező vendégeinket, akkor arra is rátérünk. 2. 
napirendi pontunk tárgyalása kapcsán tisztelettel köszöntöm Kovács Pál államtitkár urat, 
valamint a tárca képviseletében a főosztályvezető asszonyt, dr. Matlák Zsuzsannát, és Szekó 
József képviselőtársunkat, aki, gondolom, az előterjesztők nevében vesz részt a bizottsági 
ülésünkön. 

Az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító indítványokat, javaslatokat fogjuk tárgyalni. 
Vegyük ezeket sorra. Azt javaslom, hogy kezdjük a gazdasági bizottság által benyújtott 
módosító indítvánnyal, ha lehet. Ezt a képviselőtársaim most kapták meg kiosztva. Önöknek 
van-e ebből, államtitkár úr? (Kovács Pál: Igen.) Megvan, ugye? Ezt külön osztottuk ki a 
bizottsági ülés előtt. Kezdhetjük ezzel? (Nincs jelzés.) A hivatal a díjmegállapítással, 
díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg, 
ha jól emlékszem, szeptember 15. helyett egy hónappal később. Azt szeretném kérdezni a 
kormány, illetve a tárca képviselőjétől meg az előterjesztőtől, hogy ezt a módosítást 
támogatják-e. Ez gazdasági bizottsági. 

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

a javaslatot. 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
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ELNÖK: Ezt a javaslatot mind a kormány, mind az előterjesztő támogatja. Kérdezem a 
bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
szavazzunk. Aki támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze, hogy egy hónappal kitolják a 
határidőt. (Szavazás.) 12 igen. Nem? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. Tehát a 
bizottság elfogadta 12 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással. 

Megyünk sorban. A következő módosító indítványunk során a Mezőgazdasági 
bizottság által benyújtott kapcsolódókra térünk át. Az 1. módosító indítványról kérdezem a 
kormány, illetve az előterjesztő véleményét, hogy azt támogatják-e. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Korábban csak 

tárcaálláspontot tudtunk ismertetni, most már kormányálláspontot ismertetnénk. A kormány 
támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Tehát mind a kormány, mind az előterjesztő ezt támogatja. Van-e kérdés? 

(Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazzunk! Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Tehát 12 
igen, 2 nem, a bizottság támogatta ezt a módosító indítvány. 

A 2. módosító indítvány összefügg a 6. és 7. számúval, ezért azokról nem fogunk 
szavazni, hanem a 2. számúról szavazunk, és ezek kiváltják a 6-ost, 7-est. Támogatja-e a 
kormány a 2. számút? 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 2. számú 

javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés. (Nincs jelzés.) Szavazunk. 

(Bödecs Barnabás megérkezik az ülésre.) Aki támogatja ezt a módosító indítványt, az 
szavazzon. (Nincs jelzés.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. 13 
nemmel és 1 tartózkodással nincs meg az egyharmad sem, tehát a bizottság ezt elvetette.  

A 3. számon Gyopáros Alpár fideszes képviselőtársunk nyújtott be módosítót. Ezt 
támogatja-e a kormány, illetve az előterjesztő? 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja ezt a pontot. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Szavazunk. Ki az, aki ezt támogatja? (Nincs 

jelzés.) 3. Nem támogatja? (Szavazás.) 13. Tehát nincs meg az egyharmad sem, úgyhogy ezt a 
bizottság nem támogatta.  
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A következő a Polics József által benyújtott 4. számú módosító indítvány. A kormányt 
és az előterjesztőt kérdezem. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? Kézfeltartással jelezze. 

(Szavazás.) 13. Ellene? (Szavazás.) 3 ellene. 13 igen, 3 nem, a bizottság támogatta. 
Az 5. számúnál járunk. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12. 

Nem támogatja? (Szavazás.) 4. Tehát a bizottság támogatta. 
A 6-os, 7-es megvolt. Ezzel a mezőgazdasági bizottságival végeztünk. Mindegyikről 

szavaztunk, úgy néz ki, hogy a napirendi pontot meg is tárgyaltuk.  
Köszönöm államtitkár úr, főosztályvezető asszony és Szekó József részvételét. Szép 

napot kívánok valamennyiüknek! 

Egyebek 

Az Egyebek napirendi pont kapcsán néhány bejelentést szeretnék tenni a 
képviselőtársaimnak. 

Az első bejelentésünk mindjárt a holnapi üléssel kapcsolatos. 10 órára hívtuk össze a 
bizottság ülését, viszont 9 óra 50-től szavazások lesznek a Parlamentben, de néhány 
szavazásra kerül sor csak, ezért azt javaslom majd az elnök úrnak, hogy tegyük át a 
Parlamentbe a bizottsági ülésünket, és lehet, hogy így 10-kor el is tudjuk kezdeni. 
Amennyiben egy kis csúszás van, akkor természetesen megvárjuk, amíg a bizottság 
összegyűlik. Remélhetőleg sikerül a Parlamentben megtartani a bizottsági ülést, mert sokkal 
egyszerűbb lenne, akkor nem kellene ide átjönni. 

Holnap a költségvetés tárgyalására kerül sor. Azt kérjük a képviselőtársaimtól, hogy 
hangozzanak el vélemények a bizottsági ülésen. Az ülés után írásban, elektronikus formában 
el kell juttatni a többségi meg a kisebbségi véleményt is. A költségvetés mellett tárgyalni 
fogjuk a hulladékgazdálkodási törvényhez korábban benyújtott módosító javaslatokat, 
napirendre fogjuk venni a településfejlesztési, településrendezési és építésügyi törvények 
módosításáról szóló törvényt, ennek az általános vitájáról szavazunk, valamint ha vannak 
kapcsolódó módosító javaslatok a mostani vízgazdálkodási törvényhez a visszasajtolással 
kapcsolatban, akkor azt is meg kell tárgyalnunk, de azt hiszem, hogy erre nem fog sor kerülni. 
Lehet, hogy még föl kell vennünk az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről szóló javaslatot, valójában ezek a természetvédelmi őrök, és lehet, hogy ezt 
is meg kell tárgyalnunk holnap. 

Még egy bejelentésem van. Csütörtökön lesz a zöldgazdaság-konferencia, amelyet, ha 
jól emlékszem, Szili Katalin kezdeményezett még korábban. Ez 9 órakor kezdődik a Vadász-
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teremben. Minden képviselőtársunkat szeretettel várjuk erre a konferenciára, illetve az 
érdeklődőket is. Küldtünk ki erre, ha jól emlékszem, meghívót, illetve napirendet. 

Van-e valakinek az általam elmondottakkal kapcsolatban kérdése vagy egyéb 
közölnivalója az Egyebek napirendi pont kapcsán? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm 
a részvételt. Szép napot kívánok mindannyiótoknak. Holnap találkozunk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc)  

 
  

Dr. Nagy Andor  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


