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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 00 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság tagjait, képviselő 
asszonyt és képviselő urakat, illetve az előterjesztők képviseletében, illetve a kormányzat 
képviseletében megjelent kollegákat.  

A mai bizottsági ülésünk határozatképes, kormányoldalon, ellenzéki oldalon és a 
frakciók magukat képviseltetve hozzájárulnak ahhoz, hogy sikeresen elvégezzük a mai 
munkánkat.  

Napirendünk az előzetesen jelzetteknek megfelelően két napirendből áll és egy érdemi 
feladat elvégzéséből. Az első napirend keretében a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslat, T/5206. szám, amely Bánki Erik képviselő úr és Sebestyén László képviselő 
úr önálló indítványa. Ennek az indítványnak a jelenlegi szakaszában a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatnak a megvitatása és az arról való döntés jelenti a munkánkat, és van 
egy egyebek napirendünk. 

Amennyiben a bizottság egyetért a napirendünkkel, kérem, hogy azt szavazatával is 
erősítse meg. (Szavazás.) Nagyon szépen köszönöm. A bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendünket, nincsen akadálya annak, hogy az első napirend keretében, amely a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvényjavaslat, T/5206. szám, a módosító javaslatokat megtárgyaljuk, és 
azokról döntsünk.  

A bizottság szakértő asszonya, titkársága az ajánlási tervet átnézve, 20 olyan ajánlási 
pontot talált, amely egyébként a bizottság feladatkörébe illeszkedő, ezekről döntenénk. Én 
elmondom az ajánlási pontot, utána megkérdezem az előterjesztő álláspontját, majd a 
kormányzati álláspontot és a végén a bizottság a maga döntését meghozza. 

Ha mindenki készen áll, akkor hozzákezdünk. Egyébként a jegyzőkönyv kedvéért is 
köszöntöm Bánki Erik képviselő urat, mint előterjesztőt, valamint Kovács Pál helyettes 
államtitkár urat a kormányzat részéről, így úgy gondolom, hogy érdemben hozzá tudunk 
kezdeni a munkához.  

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

Az első ajánlási pont, amiben döntenünk kell, az az 5-ös ajánlási pont lesz: Jávor 
Benedek képviselő úrnak a módosító javaslata.  

Szeretném megkérdezni az előterjesztő álláspontját. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Elnök úr, az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja.  
A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja. Ha jól értettem, akkor végig tárcaálláspont lesz.  
Tehát az előterjesztő nem támogatta, a tárca sem támogatta. Aki a módosítót 

támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 
12 nem. Nem kapta meg az egyharmadot, a döntést meghoztuk. 

A következő a 7-es ajánlási pont: dr. Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslata. 
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Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
Tárcaálláspontot kérek. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja a módosítót, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja a módosítót, az most szavazzon! (Szavazás.) 12 nem. 
Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással az egyharmadot nem kapta meg a módosító. 
Köszönöm szépen. 

Lépünk tovább, a 8-as ajánlási ponthoz lapozunk: Bödecs Barna képviselő úrnak a 
módosító javaslata. 

Előterjesztő álláspontját szeretném megkérdezni. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
Tárcaálláspontot kérek. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, kérem, az most szavazzon! 

(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Nincs meg az egyharmad. 

Lépünk tovább. Azt kérem, hogy 17-es ajánlási ponthoz lapozzunk. A 17-es ajánlási 
pont, amely dr. Nagy Andor képviselő úrnak a módosító javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatom, elnök úr. 
 
ELNÖK: Előterjesztő támogatja.  
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 14 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. A döntést a bizottság meghozta, a 17-es ajánlási 
pontról döntöttünk. 

Most a 28-as ajánlási ponthoz kérem, lapozzunk, amely Jávor Benedek képviselő 
úrnak a módosító javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatom. 
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ELNÖK: Előterjesztő Támogatja. 
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, az most szavazzon! (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag elfogadta a módosítót, a döntésünket meghozva. 
Lapozzunk a 41-es ajánlási ponthoz. A 41-es ajánlási pont, amely Jávor Benedek 

képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja. 
Tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. 
A döntést meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg.  

42-es ajánlási pont, ugyancsak Jávor Benedek képviselő úr módosítója. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja.  
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. A 
döntést meghoztuk, az egyharmadot ez a javaslat sem kapta meg. 

43-as ajánlási pont, Magyar Zoltán képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
A tárca álláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
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ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. Az 
egyharmadot sem kapta meg. 

44-es ajánlási ponthoz lapozzunk: Bödecs Barna képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontját kérem. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
Tárca álláspontot kérek. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. 
Nincs meg az egyharmad. 

A 48-as ajánlási pontról döntünk: Jávor Benedek képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) 

Ilyen nincsen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodással, meghoztuk a döntést a módosítóval.  

50-es ajánlási pont, amely Jávor Benedek képviselő úr módosítója. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, az most, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 2. Aki 

nem támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12., és 2 tartózkodással a döntést 
meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. 

51-es ajánlási pont: dr. Nagy Andor és Fejér Andor képviselő urak módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Előterjesztő támogatja, elnök úr az indítványt.  
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ELNÖK: Előterjesztő támogatja.  
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

14. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. A döntést meghoztuk. 
52-es ajánlási pont: Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatom a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. 
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

14. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs, és 2 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
53-as ajánlási pont: Jávor Benedek képviselő úrnak a módosítója. 
Előterjesztő álláspontját kérem. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. 
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 2 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem; és 2 tartózkodással a döntést meghoztuk, nincs 
meg az egyharmad. 

54-es ajánlási pont, ugyancsak Jávor Benedek képviselő módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca szintén nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. – és 2 tartózkodással a döntést meghoztuk, nincs egyharmada. 
55-ös ajánlási pont: Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
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BÁNKI ERIK (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. 
Tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Szintén nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca szintén nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. A döntést meghoztuk, nincs meg az 
egyharmad. 

56-os ajánlási pont: Hadházy Sándor képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatom a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. 
Tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Aki támogatja a módosítót, az kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. A döntést 
meghoztuk ebben a módosítóban is.  

Most ugrunk, és a 64-eshez lapozzunk, amely Szekó József, Bebes István és Polics 
József képviselő urak módosító javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. 
Tárca álláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Szintén nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szintén nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Ilyen nincsen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Mindenki, a bizottság egyhangúlag leszavazta 
a módosítót. 

A 67-es ajánlási ponthoz lapozzunk, Hadházy Sándor képviselő úr módosítója. 
Előterjesztő álláspontját kérem. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): A 67-es és vele összefüggésben a 69-es ajánlási számon 

szereplő mindkét indítványt támogatom, elnök úr. 
 
ELNÖK: Így van, nem tettem hozzá, de természetesen, ahogy elnök úr is kiegészítette: 

a 67, 69 együttes döntést igényel. Tehát az előterjesztő támogatja. 
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ELNÖK: A tárcaálláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén mindkettőt támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca szintén támogatja mindkettőt. Aki támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4. A döntést meghoztuk. 
Úgy vélem, hogy az utolsó döntést kell meghoznunk, a 70-es ajánlási pont: Bödecs 

Barna képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom, elnök úr. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 2 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 2 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, hogy az általunk kijelölt ajánlási pontokon 

végigmentünk, mégis szeretném megkérdezni, hogy ha a bizottság tagjai közül van olyan, aki 
úgy érzi, hogy kellene még ajánlási pontról döntenünk, amiről nem döntöttünk, az kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Ilyet nem látok. Úgy vélem, hogy a napirendben foglalt munkát 
elvégeztük.  

Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a kormányzati képviselő részéről a helyettes 
államtitkár úrnak. Ezzel a napirendnek a tárgyalását lezártam. 

Egyebek 

Az egyebek napirendjében mindössze egy információt szeretnék mondani. Ha most jól 
érzékelem a parlament működését, akkor valószínűleg a jövő héten hétfőn egy záró bizottsági 
üléssel lesz dolgunk, amire most szeretném jelezni, hogy az NGM-el történt egyeztetés 
nyomán úgy tűnik, hogy Szöllősi államtitkár úr el tud jönni a középtávú stratégia ügyének a 
képviseletében, és akkor azt megtárgyalnánk röviden, és egyébként bezárnánk az évet, ez 
lenne a mi dolgunk, és néhány kapcsolódó módosító indítványt is elrendeznénk ugyancsak 
hétfőn.  

Köszönöm szépen, jó utat hazafelé mindenkinek, illetve, aki még a napirend keretében 
dolgozik, annak pedig jó munkát!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 15 perc) 

  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


