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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Endrésik Zsolt (Jobbik)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Apáti István (Jobbik) Endrésik Zsoltnak (Jobbik)  
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)  
Ivády Gábor (független) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Pál Béla országgyűlési képviselő (MSZP) előterjesztőként  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Pálffy Ilona helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Bódis János főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
 

Megjelent  
 
Magó Erzsébet osztályvezető (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági munkát. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint tízen személyesen és nyolcan helyettesítéssel vannak 
jelen. (Hegedűs Lorántné: Elnök úr, Ivády Gábort helyettesítem. Ez nem volt egyértelmű.) 
Akkor kilencen helyettesítéssel. Külön gratulálok ehhez a megbízáshoz. (Hegedűs Lorántné: 
Nagykoalíció.) Érzem én, de nem tettem megjegyzést, csak egy tiszteletteljes gratulációm 
volt. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő. A 3-as kijön, mert nem érkezett 
módosító a pénzügyi stabilitásról szóló törvényhez, mert az úgy jó, ahogy van, ezért ez kijött. 
Viszont a nemzeti mobil fizetéshez én egy bizottsági módosítót szeretnék beadni, abban 
kérem majd a bizottság támogatását, illetve a területfejlesztéssel és a területrendezéssel 
összefüggő egyes törvények módosításánál is lehet, hogy lesz egy bizottságink, de erről még 
csak informálisan értesítettek, hatodiknak pedig a vízi közműveket feltenném, mert a tegnapi 
bizottsági ülés alapján szintén bizottsági módosítót szeretnénk a vízi közműhöz is beadni, a 
tegnap megbeszéltek szerint. Tehát így módosulna akkor a napirend.  

Aki el tudja fogadni, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Köszönöm szépen. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
temetőkr ől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5032. szám) (Pál Béla, Szabó Imre és Gőgös Zoltán (MSZP) 
képviselők önálló indítványa) 

1. számú napirendi pontunk a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény. Pál Béla, Szabó Imre és Gőgös Zoltán képviselők önálló indítványa. Nem tudom, 
hogy ki van itt az előterjesztők közül. (Jelzésre:) Tisztelettel köszöntöm Pál Béla képviselő 
urat, és köszönöm, hogy el tudott jönni. Az én jegyzőkönyvem szerint Szaló Péter helyettes 
államtitkár úr a Belügyminisztérium részéről ehhez a napirendi ponthoz érkezett. 

Szeretném megkérdezni először az előterjesztőt, és gondolom, utána pedig államtitkár 
úr tárcavéleményt fog mondani, ha ki kívánja egészíteni az előterjesztő úr, akkor kérem, tegye 
meg, illetve utána a tárca pedig mondja el a véleményét. Parancsoljon, képviselő úr! 

 

Pál Béla szóbeli előterjesztése 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt 
Elnök Úr! Ez a törvénymódosító javaslat egy konkrét ügy kapcsán keletkezett. Litér és 
Királyszentistván községek területén, Királyszentistván területén volt egy olyan konkrét 
probléma, amelyre egyébként polgármester asszony is felhívta a figyelmet, hogy az 
önkormányzat és a lakosság tiltakozását figyelmen kívül hagyva a település játszóterétől és az 
épülő kultúrparktól 70 méteres távolságra egy vállalkozó hamvasztót kíván uniós pénzből 
építeni és üzemeltetni. 

A község lakóinak 90 százaléka aláírással fejezte ki a tiltakozását, és több helyre, több 
képviselőhöz fordultak annak érdekében, hogy a szabályozás olyan módon változhasson meg, 
hogy az önkormányzat döntése is szükséges legyen egy ilyen hamvasztóüzem létesítésénél, 
hiszen nyilván jóérzésű ember nem szívesen megy oda, olyan helyre szórakozni, ahol nem 
messze felebarátait hamvasszák éppen, pláne a gyermekét nem engedi olyan játszótérre, 
amely egy ilyen hamvasztó közelében van. 
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Ezt a törvénymódosító javaslatot tehát azért nyújtottuk be, mint ahogy ezt a település 
polgármester asszonya kérte, azt kérték, hogy módosítsuk a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló törvényt, kérték, hogy ilyen jellegű beruházás esetében az érintett 
önkormányzatok hozzájárulása is feltétele legyen az építési engedély kiadásának, hiszen egy 
ilyen létesítmény nagymértékben befolyásolja egy település arculatát.  

Ezért ezt a törvénymódosító indítványt két ponton nyújtottuk be. Nyilván 
képviselőtársaim megismerték, én részletesen nem ismertetném. Az egyik pont arra 
vonatkozik, hogy hamvasztóüzemi építményt létesíteni a településrendezési tervnek 
megfelelően az illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat hozzájárulásával 
engedélyezett telephelyen lehet, a másik pont pedig a 37. §-t olyan irányban módosítaná, 
egészítené ki, hogy hamvasztóüzemi építmény nem létesíthető óvoda, bölcsőde, iskola, 
játszótér, valamint kultúr- és szabadidőpark, lakóingatlan 1000 méteres körzetében.  

Tehát egy rendkívül rövid módosító javaslat. Természetesen ezt egyeztettem Szedlák 
Attila képviselőtársammal is - sajnos most nincs jelen -, aki támogatásáról biztosította a 
törvénymódosító javaslatot, és egyeztettem Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úrral is, 
aki szintén szóban, sőt a telefonon lévő sms-ben is támogatásáról biztosította a javaslatot. 
Ezért kérem a bizottságot is, hogy ezt a javaslatot támogatni szíveskedjék. 

Tulajdonképpen nincs nagy illúzióm, mert mivel ellenzéki képviselő nyújtotta be, 
nyilván elég ritka, mint a fehér holló, hogyha ezt egy kormánypárti többségű bizottság 
támogatja. Ha mégsem támogatják, azért én arra kérném önöket nagy tisztelettel, hogy vagy 
egy módosító indítvánnyal, vagy a leánykori nevének a megváltoztatásával nyújtsák be ezt a 
törvényjavaslatot, hiszen ez nem az ellenzék, nem a kormánypárt, hanem egy település 
lakóinak az érdekeit szolgálja. Várhatóan a későbbiek során is felmerülhet ilyen és hasonló 
probléma, ezért tehát én azt gondolom, hogy közös érdekünk az, hogy az önkormányzati 
szabályozás a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezéseinek kiegészítésével 
ilyen módon változhasson. 

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! A javaslatot nem támogatjuk, annak ellenére, hogy 
a szabályozás tartalmával egyetértünk. Egyrészt azért nem támogatjuk, mert úgy gondoljuk, 
hogy végrehajtási rendeletben, a 145-ös, a temetkezési törvényt szabályozó végrehajtási 
rendeletben a védőtávolság kikötésére sort lehet keríteni, és erre a jövő évben javaslatot is 
fogunk tenni. Azért sem támogatjuk, mert a hatályos törvény nemcsak a hamvasztóüzem 
létesítését szabályozza, hanem kitér annak átalakítására, felújítására is, és mi legalább 
ugyanolyan fontosnak tartjuk, hogy az átalakításra, a felújításra is kiterjedjen a szabályozás, 
és a benyújtott javaslat nem tartalmazza az építési engedély szükségességét, tehát azt együtt. 
Természetes, hogy településrendezési terv alapján, továbbá építési engedély alapján lehessen 
hamvasztóüzemet létesíteni. 

Kicsit problematikusnak tartjuk az 1000 métert is, soknak tartjuk, bizonyos esetekben 
indokolatlan, ez még mérlegelés kérdése, de azt elfogadjuk, hogy a megemlített példa 
esetében ez nyilvánvalóan visszás, és ezt a helyzetet, amennyire lehet, orvosolni kell.  

Az már csak részlet, megemlíteném, hogy a KIM ugyanakkor aggályosnak tartja az 
önkormányzat hozzájárulását is. Ez a Ket.-tel nincs igazán összhangban, hiszen ebben az 
esetben az önkormányzat mint érdekképviselet jelenne meg az eljárásban, tehát inkább a 
szabályozás oldalát kell erősíteni. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem annyi lenne még a kérdésem helyettes államtitkár 
úrhoz, hogy amúgy számunkra felfoghatóan elmondta a rengeteg problémát, ami ezzel az 
egyéni képviselői javaslattal van, de hogy megoldást tervez-e egyébként a 
Belügyminisztérium olyan esetekre, mint ami itt előfordul. Szerintem az, hogy ne 
hamvasszunk a játszó gyerekek mellett, és egyébként legyen a településnek beleszólása abba, 
hogy el tudja-e képzelni ott, azt gondolom, hogy ezek mind olyan érvek. Valóban, Szedlák 
képviselő úrról is tudom, hogy hasonló problémával fordult már a belügyhöz. Tehát a belügy 
tervezi-e ennek az egyébként embereket érintő problémának a rövid távú rendezését, vagy 
pedig ez majd egy nagy, átfogó rendszer részét fogja képezni? 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A 

145/99-es kormányrendelet módosításával szeretnénk rendezni, ami a temetkezési 
szolgáltatási tevékenység engedélyezési rendszeréről szól, és ebben határoznánk meg a 
szükséges védőtávolságot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez mikorra várható, helyettes államtitkár úr? 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Jövő év első 

félévében. 
 
ELNÖK: Csak a jegyzőkönyvbe. Tehát jövő év első félévében akkor erre visszatérnek 

a kormánynál, és ezt rendezik ezzel a kormányrendelettel. Oké, köszönöm szépen. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdés, észrevétel - vegyük egy körbe -, akár az 

előterjesztőhöz, akár a tárca képviselőjéhez? (Nincs jelzés.) Nincs. (Pál Béla jelentkezik.) 
Parancsoljon, Pál képviselő úr! 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen elnök úr szavait, nyilván érzékelhetően 

támogatta a fontosságát ennek az ügynek. Arra szeretném kérni, és a bizottság tagjait is, hogy 
szerintem ennek a törvénymódosításnak a támogatásával nyilván segítjük a kérdés 
megoldását. Valóban úgy van, ahogy elnök úr is mondta, hogy Szedlák Attila 
képviselőtársunk már korábban fordult ezzel a kérdéssel a belügyhöz.  

Ha ez gyorsabban megoldható olyan módon, mint egy törvénymódosító javaslat 
kezdeményezése, én szeretném hangsúlyozni, hogy nem ragaszkodunk ahhoz, hogy az 
ellenzéki képviselőkhöz fűződjön, sőt még az 1000 méterhez sem, mert lehet 1100 méter is. 
Csak annak érdekében mondanám, hogy mielőbb oldjuk meg valamilyen formában közösen 
ezt a problémát, hiszen ez nem is a királyszentistváni önkormányzatnak jelentene segítséget, 
hanem mindazoknak az önkormányzatoknak, amelyek ezután beleütköznek ebbe a 
problémába, ahogy elnök úr nagyon helyesen fel is hívta erre a figyelmet. 

Még egy mondatot engedjen meg, elnök úr. Én nem is azt a részét tartom fontosnak, 
hogy bővítés, korszerűsítés vagy felújítás esetén is legyen lehetőség beleszólni, hanem 
azokban az esetekben, amikor arról van szó, hogy hol létesüljön ez a hamvasztóüzem, és 
ahhoz megfelelően tartanám, ha kell módosító indítványokkal együtt is, ezt a módosító 
javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A megértését kérem. A kormánypárti 

képviselők azért kormánypárti képviselők, mert összhangban kell hogy legyenek a saját 
kormányukkal, és mivel a Belügyminisztérium azt jelezte, hogy ők ebben a formában külön 
törvényjavaslatban nem tudják támogatni, azonban jövő év első félévében a 
kormányrendeletben megoldást szeretnének találni erre, ezért mi kormánypárti képviselők, azt 
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gondolom, hogy első körben el kell hogy fogadjuk ezt a választ a Belügyminisztérium 
részéről. Gondolom, képviselő úrral bízunk abban, hogy ebben a kormányrendeletben 
valóban, így, hogy felhívták rá a figyelmet, megnyugtatóan tudják rendezni a kérdést. 

Zárójelbe teszem, hogy egy kormányrendeleti szabályozás azért mindig sokkal 
gyorsabb és egyszerűbb tud lenni egyébként, mint végigvinni egy törvényt a teljes 
módosítóival és minden észrevételével együtt.  

Tehát én most ezt az álláspontot tudom képviselni, de nyilván a bizottság dönteni fog, 
és ennek szellemében fogunk majd tovább foglalkozni az üggyel. 

Feltenném akkor szavazásra az önálló indítvány tárgysorozatba-vételét. Aki támogatni 
tudja a tárgysorozatba-vételt, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 
tudja támogatni? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 14. Egyharmad sem. 

Nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak is, helyettes államtitkár úrnak is a 
részvételt. 

Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérnénk a 2. számú törvényjavaslatra, amely az államháztartásról szóló 
törvényjavaslat T/5069. szám alatt, a módosítóiról döntés.  

Tavaszi Zsolt főosztályvezető úr van itt a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Igaz-e 
ez? (Tavaszi Zsolt: Igen.) Igen, főosztályvezető úr van itt.  

Egyetlenegy módosítónk van, ez Szekeres Imre képviselő úr módosítója, a 62/1. 
számot viseli. Ezzel kapcsolatban a főosztályvezető úr tárca- vagy kormányálláspontot fog 
mondani? 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok még. 
 
ELNÖK: Jó. És mi a tárca álláspontja? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk a módosító 

indítványt. 
 
ELNÖK: Nem támogatja Szekeres urat. Kérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

tudja támogatni. (Nincs jelzés.) Egyharmad sem támogatta.  
Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Ez az egy volt, ami ránk tartozott. 

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat (T/5114. szám) (Dr. 
Láng Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. számú napirendi pontunk a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat, 
ezzel kapcsolatban a hozzánk érkező módosítókról döntünk, illetve lesz egy bizottsági 
módosítónk is.  

A gazdasági bizottságnak van előttünk a módosítója. Ezzel kapcsolatban az a 
kérdésem, a Nemzetgazdasági Minisztérium ki van pontozva, hogy jött-e valaki ehhez a 
törvényhez a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. (Nincs jelzés.) Ismételten nem jött senki, ez 
kiváló, viszont előterjesztőként itt vagyok, tehát velem meg kell hogy elégedjenek. 

Akkor én felteszem a módosítókat szavazásra. A gazdasági bizottság 1. számú 
módosítóját én tudom támogatni. Tudja-e támogatni a bizottság, az a kérdésem. (Szavazás.) 
Ezt egyhangúan támogattuk. Köszönöm szépen. 

A 2. számú indítványát a gazdasági bizottságnak tudjuk-e támogatni? Én tudom 
támogatni mint előterjesztő. (Szavazás.) Ezt is egyhangúan támogattuk. 
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Végül a 7. számú tartozik hozzánk. A 7. számút tudjuk-e támogatni? Én mint 
előterjesztő tudom támogatni. Kérdezem a bizottság tagjait. (Szavazás.) Szintén egyhangúan 
támogattuk. Köszönöm. 

Lenne ehhez bizottsági módosítónk, amely kiosztásra került. Egyébként ez 
tulajdonképpen egy technikai, de jogos módosító, amit észrevett a bizottság, és ezért szeretné 
módosítani, az 1. § 1. pontjában az „és”-t kivesszük, ennyi lenne csak, de mint bizottság 
adnánk be. Aki ezt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez is 
egyhangú. Nagyon szépen köszönöm az együttműködésüket. 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5129. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérünk az 5. számúra, a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő egyes 
törvények módosítása című javaslatra. Ezzel kapcsolatban… (Dr. Bódis Mihály: Bódis Mihály 
főosztályvezető vagyok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, és Magó Erzsébet osztályvezető 
a Belügyminisztériumból.) Nagyon szépen köszönöm, főosztályvezető úr, igazából ez egy 
informális kérdés volt ön felé, nem a bemutatkozás miatt, hanem hogy történt-e valami 
előrelépés a bizottsági módosítóval, de majd akkor vita közben ki fog derülni, mert engem 
senki nem értesített ezzel a kérdéssel kapcsolatban még mindig. 

Vegyük a módosítókat, illetve azt az egy módosítót, ami hozzánk tartozik. Ez Papcsák 
Ferenc úr módosítója. Ezzel kapcsolatban tárca- vagy kormányálláspontot fog mondani? 

 
DR. BÓDIS MIHÁLY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: A Papcsák-féle módosítóról mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BÓDIS MIHÁLY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Nincs jelzés.) 

A mi bizottságunk egyharmada sem támogatta a Papcsák-féle módosítót. Egyéb kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelzés.)  

Főosztályvezető úr, azóta történt-e valami? Van egy olyan kérés, hogy a bizottság is 
alapos megfontolás alapján nyújtson be egy bizottsági módosítót. Nem jutott el hozzánk 
hivatalosan kérés, kivéve azt, hogy most itt látok egy ilyet. Ez ügyben elképzelhető-e, hogy a 
bizottság titkárságát, esetleg az elnökét valaki most hivatalosan értesítse, hogy a szakmai 
munka hol készült, kivel készült, és hogy valóban ezt mint bizottság adjuk be? Történt-e ilyen 
egyeztetés? 

 
DR. BÓDIS MIHÁLY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): (Mikrofon használata 

nélkül:) Ennek a bizottsági módosító javaslatként megfogalmazni kért szakmai tartalomnak az 
előkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai államtitkárságán történt 
meg. A tárgyát tekintve olyan tartalmak szerepelnek benne, amelyek a párhuzamosan 
elfogadásra kerülő szöveg szóhasználatának felelnek meg, pontosítása történne meg a 
miniszteri, illetve megyei önkormányzati feladatoknak, illetőleg néhány felhatalmazásnak a 
pótlása történne meg a párhuzamosan történő Áht.-módosításra tekintettel. 

 
ELNÖK: A következőt szeretném elmondani, főosztályvezető úr, és kérem, hogy 

ugyanolyan udvariasan, ahogy én, tolmácsolja. A bizottság mindenben segíteni szeretne a 
kormánynak meg a tárcának, mint ahogy az előbb is látták a Belügyminisztérium esetében. De 
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ez az utolsó olyan eset, amikor úgy nyújtok be elnökként bizottsági módosítót a bizottságom 
elé, hogy erről engem hivatalosan senki nem tájékoztat, csak ön itt reggel az ajtóban.  

Tehát mi szeretnénk segíteni, támogatjuk, december van, tudom, bolondokháza 
mindenhol, de nagyon szépen megkérem önöket, hogy azokat a minimális parlamenti 
szabályokat legyenek szívesek betartani, hogy ha egy bizottság bizottsági módosítót bead, 
együttműködve a tárcával, akkor erről előre értesítik, hogy ez ezért fontos és ez az indoka, 
mert ha nem tartják be, akkor mi nem fogjuk tudni honorálni. Mi megadjuk önöknek a 
tiszteletet, minden főosztályvezetőnek, minden államtitkárnak, minden miniszternek, nagyon 
szépen kérem önöket, adják meg a tiszteletet a magyar parlament szakbizottságának, annak 
tagjainak és elnökének. Legyen szíves nagyon udvariasan a megfelelő helyen tolmácsolni. 

Akkor most felteszem a bizottsági módosító javaslatot, amelyet az előbb a 
főosztályvezető tartalmában ismertetett, és azt gondolom, hogy segíti a törvény jogszabály 
szerinti és koherens állapotba kerülését. Aki a bizottsági módosítót el tudja fogadni, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 14 igennel el tudtuk fogadni. (Hegedűs Lorántné: A 
nemeket nem számoljuk?) 4 nem, de annyi, hogy el tudtuk fogadni. 

Köszönöm szépen akkor a megjelenésüket. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám) 
(Bánki Erik és Sebestyén László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

A 6. pontban felvettük a víziközmű-szolgáltatásról szóló napirendi pontot. Ehhez 
Bánki Erik az előterjesztő. Helyettes államtitkár asszony az vízi közmű ügyében jött? 
(Dr. Pálffy Ilona: Tulajdonképpen nem, de ha már itt vagyok, akkor…) Lassan egyébként 
szerintem a magyar parlamentnek csatlakoznia kellene a pécsi kezdeményezéshez, ahol 
minden szobor kapott egy mikulássapkát, lassan itt a parlamentben is egyébként fölvehetnénk, 
mert decemberi hangulat kezd uralkodni. Azért hozzászól, kedves államtitkár asszony? Van 
egy bizottsági módosító, ami úgy tudom, hogy az előterjesztővel egyeztetett. 

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy mivel most kaptam meg, tulajdonképpen 
nem tudok önöknek ebben segíteni, hogy támogatjuk-e vagy sem. 

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy a bizottsági módosítót a 

bizottságunk leegyeztette az előterjesztővel, és ennek értelmében megy be, úgyhogy én ezért 
kérem, hogy támogassuk. Számtalan olyan problémát, amit a tegnapi ülésen felvetettünk, 
igyekszik orvosolni. Ezen kívül úgy tudom, hogy ma van a vita, tehát lesznek még módosító 
javaslatok is, ezek a módosítók a következő bizottsági ülésünkre fognak bejönni. Kérem majd 
képviselőtársaimat, különösen azokat, akiket ez érint, és akik tegnap a vitában képviseltették 
magukat, hogy ezeket megfelelően járják körül, meg az előterjesztővel is, hogy egy jó 
törvényt tudjunk elfogadni. 

Aki tudja támogatni a bizottsági módosítót, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 14 igen. Aki nem támogatta? (Szavazás.) 4.  

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt a déli időpontot ránk szánta. Vége a 
mai ülésnek. Legközelebb szerintem hétfőn találkozunk, pénteken úgyis bent vagyunk a 
parlamentben, de holnapra megpróbáljuk a hétfői időpontot leegyeztetni.  

Köszönöm szépen a megjelenést. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc)  
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Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


