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Napirendi javaslat  
 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13057. szám)  
(Ágh Péter és dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)1 

 

2. Egyebek 

 

 

                                           
1 Amennyiben módosító javaslatok benyújtásra kerülnek! 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Román István (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Varga László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Berényi László (Fidesz) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) megérkezéséig Rónaszékiné Keresztes Monikának 
(Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) képviselő, előterjesztő 

Megjelentek 
 
Dr. Pápai Anita szakértő (Belügyminisztérium)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Berényi Lászlót Lanczendorfer Erzsébet, 
Borbély Lénárdot Demeter Zoltán, Csöbör Katalint Rónaszékiné Keresztes Monika, Ékes 
Ilonát Román István, Kubatov Gábort Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Ki ért egyet az eredeti napirendi 
javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 
szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13057. szám)   
(Ágh Péter és dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. A 2013. november 
19-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit 
helyettes államtitkár asszonyt a Belügyminisztérium részéről, valamint az előterjesztők 
részéről megjelent dr. Vas Imre képviselő urat. Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor a törvényjavaslat 

3. §-ának – az Sztv. 84. § (3) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. A hajléktalan 
ellátás korlátozását kívánják megszüntetni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) képviselő, előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában Lendvai Ildikó és dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat 3. §-
ában az Sztv. 84. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy támogatják-e.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) képviselő, előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a 
törvényjavaslat 3. §-ában az Sztv. 84. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy 
támogatják-e.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) képviselő, előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslatot új 3. címmel és 6. §-
sal – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény 63. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy támogatják-e.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) képviselő, előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár asszony és Vas Imre képviselő úr segítségét, a 
napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e bárkinek kérdése, megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) Nincs.  

Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 9 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


