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Napirendi javaslat

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek
a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/21.
szám) (Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Ágh Péter alelnök (Fidesz)
Talabér Márta alelnök (Fidesz)
Csizi Péter (Fidesz)
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz)
Prof. Iván László (Fidesz)
Kapus Krisztián (Fidesz)
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Szűcs Erika (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)
Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának
(Fidesz)
Horváth Csaba (MSZP) Szűcs Erikának (MSZP)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Izsa Szabolcs szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 19 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelt

Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük a mai ülést. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Egy kicsit
felborult a menetrend, amit terveztünk a mai ülésnapra, mert az utolsó pillanatban is új
módosító indítvány érkezett, de erről majd természetesen beszélünk. Nos, ezennel a bizottsági
ülést megnyitom. Még egyszer köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a kedves
vendégeket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Bábiné Szottfried Gabriellát helyettesíti Talabér Márta képviselő asszony és Horváth
Csaba képviselő urat helyettesíti Szűcs Erika képviselő asszony.

Az írásos napirendi javaslat kiküldésre került. Kérdezem, hogy a napirendi javaslathoz
van-e valakinek hozzáfűznivalója, kiegészítése. Rónaszékiné képviselő asszony!

RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Bene Ildikót viszont én
helyettesítem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nekem is volna, én viszont Szanyi Tibort
helyettesíteném.

ELNÖK: Akkor Varga László képviselő úr Szanyi Tibort helyettesíti.
Még annyit elmondanék, hogy eredetileg nagyon rövid idő alatt szerettem volna,

hogyha végzünk ezzel a napirendi ponttal, lehet, hogy közben el kell mennem, mert bizottsági
elnöki értekezlet van, akkor majd átadom helyettesítésre az elnöklést. Folytassuk is tovább.

Nos, soron következik a családok támogatásáról… (Dr. Buksza Zsolt: Nem szavaztunk
még a napirendről.)

Elnézést, még nem szavaztunk a napirendi javaslatról. Aki a napirendet elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenszavazat volt-e? (Szavazás.) Tartózkodás?
(Szavazás.) Köszönöm, akkor egyhangúlag elfogadtuk a napirendi javaslatot.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/21.
szám) (Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Soron következik a családok támogatásáról szóló T/21. számú törvényjavaslathoz
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A módosító javaslatokon külön-
külön mennénk végig. Az előterjesztő Soltész Miklós képviselő urat távollétében
megbízásával Talabér Márta alelnök asszony képviseli. A kormány képviseletét dr. Izsa
Szabolcs szakmai tanácsadó látja el. Köszöntjük.

Az 1. pontban Talabér Márta és képviselőtársainak javaslata található. Kérdezem az
előterjesztő képviselőjét, Talabér Márta alelnök asszonyt, hogy támogatja-e a módosító
javaslatot.

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. IZSA SZABOLCS szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tárcaálláspontot tudnék mondani. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Támogatja a tárca.

ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván hozzászólni a módosító javaslathoz? (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk az 1-es számú módosító javaslatról. Ki az, aki elfogadja?
(Szavazás.) Ki szavaz nemmel? (Nincs jelentkező.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Következő … (Talabér Márta jelentkezik.) Tessék!

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Azt szeretném bejelenteni, hogy a módosító javaslatot
visszavonjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Értem, tehát a 2. sz. módosító javaslatot visszavonta az előterjesztő. Mivel
ennek több előterjesztője is volt, mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy visszavonja-e. Én
szeretném megkérdezni az érintetteket, hogy tényleg visszavonják-e a módosító javaslatot.

HIRT FERENC (Fidesz): Igen, visszavonjuk.

ELNÖK: Tapolczai Gergely képviselő úr!

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Rendben köszönjük szépen. (Vágó Gábor ügyrendi javaslatra jelentkezik.)
Ügyrendi?

Vágó Gábor ügyrendi kérdése
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen. Ügyrendi. Nem tudom, hogy milyen lehetőség van arra,

mert hogy ez a módosító javaslat szerintünk támogatandó. Tehát nem tudom, hogy milyen
ügyrendi lehetőség van arra, hogy mégis csak szavazzunk erről a módosító javaslatról.

ELNÖK: Ha az előterjesztő visszavonta, akkor semmilyen lehetőség nincs erre.
Selmeczi Gabriella képviselő asszony.

Dr. Selmeczi Gabriella ügyrendi javaslata
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Egy ügyrendi kérdésem van, hogy – a

tudósokhoz teszem fel – nem lehet fenntartani a módosító indítványt. Én úgy emlékszem a
régi ciklusokból, hogy akkor még úgy működött, vagy úgy rendelkezett a házszabály, hogyha
az előterjesztő vissza is vonja, de bármelyik országgyűlési képviselő fenntarthatja a módosító
indítványt. Érdemes lenne akkor megkérdezni.

ELNÖK: Egy kis türelmet kérünk. Utána fogunk nézni, hogy van-e erre lehetőség.
Addig talán a 3-as számú módosító indítványról esetleg dönthetnénk? (Nincs ellenvetés.)
Akkor kérdezem, hogy ki az, aki a 3-as számú módosító indítványt támogatja. Ki az, aki
igennel? Kérem, kézfelnyújtással. (Dr. Buksza Zsolt: Bocsánat, előbb nyilatkoznia kell a
kormány képviselőjének és az előterjesztőnek, hogy mi az álláspontjuk.) Ja, igen. Elnézést
kérek. Akkor először az előterjesztő véleményét kérdezném a 3-as számú módosító
indítványról, hogy fenntartja-e és mi az álláspontja.

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Igen, fenntartom és támogatom.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviselőjét is kérdezném.
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DR. IZSA SZABOLCS szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Megismételnénk a szavazást. Ki az, aki igennel? (Szavazás.)
Tizenhárom igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Öt. (Közbeszólás: Hat.)
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Köszönöm. Tizenhárom igen és öt nem szavazattal
támogattuk a módosító indítványt.

Rátérnénk a 4-es számú módosító indítványra. Kérdezném, hogy az előterjesztő kíván-
e hozzászólni a módosító indítványhoz. Nyilatkozzon, hogy fenntartja-e.

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Hozzászólni nem kívánok, de fenntartom, és
támogatom, igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. IZSA SZABOLCS szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezném a bizottságot. Kérem, aki igennel szavaz, tegye fel a
kezét. (Szavazás.) Tizenhárom igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt nem.
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. Akkor tizenhárom igen és öt nem szavazattal
támogattuk a módosító indítvány Országgyűlés elé való terjesztését.

Az 5. rendkívüli módosító indítvány, amit most kaptunk meg, az oktatási bizottság
mostani ülésén hozott módosító indítvány. Remélem, mindenki elolvasta, megtalálta. Ez
gyakorlatilag egy alternatívája annak a módosító indítványnak, ami az előbb visszavonásra
került a Talabér Márta képviselő asszony részéről és a többiek részéről. Kérdezem, hogy ezt a
módosító indítványt a bizottság … először megkérdezném a kormány képviselőjét, hogy
támogatja-e ezt a módosító indítványt.

DR. IZSA SZABOLCS szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot. (Dr. Buksza Zsolt: Az előterjesztőt
előbb, utána a kormányt.) Elnézést, akkor az előterjesztőt is szeretném megkérdezni, hogy
támogatja-e ezt az indítványt.

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Igen, támogatom.

ELNÖK: Igen, köszönöm. Akkor most a bizottságot kérdezem, hogy támogatja-e a
módosító indítványt. Aki igen, kérem, tegye fel a kezét. (Vágó Gábor jelentkezik.) Vágó
képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen, mert nem tudom, hogy a Házszabály hogyan
rendelkezik, mert ez a javaslat nagyon nagy mértékben összefügg a visszavont javaslattal, és
annyiban nem élnek akkor a fenntartási lehetőségemmel, hogyha ez a Házszabály szerint meg
van adva, amennyiben ezt a javaslatot el tudjuk fogadni. Tehát természetesen annak nincs
értelme, hogy itt én most akadékoskodjak, mert ráadásul ez a javaslat még jobban is tetszik
nekünk. Tehát akkor lemondanék.

ELNÖK: Jó. Köszönöm. Megnéztük a Házszabályt. Megvan a jog, a lehetőség arra,
hogy továbbra is fenntarthassuk a módosító javaslatot, úgyhogy szavazhatunk az előző
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javaslatról is, ha fenntartja Vágó képviselő úr a javaslatát a 2-es módosító javaslattal
kapcsolatban.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Amennyiben elfogadjuk ezt a bizottsági módosítót, akkor
lemondok erről a jogomról, amennyiben nem fogadjuk el, akkor fogok élni vele. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor kérdem én, hogy a rendkívüli módosító indítványt,
amelyet az előterjesztő Talabér Márta nem támogatott, ezt támogatja-e, illetve igennel szavaz-
e… (Talabér Márta: Ezt támogattam. Visszavontam az enyémet, de ezt támogattam.) Jó,
értem, elnézést, rendben. A kormány is támogatta, az előterjesztő is támogatta. Akkor
kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. Aki igen, kérem, tegye fel a kezét. (Szavazás.) Ki
az, aki nem támogatta? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Köszönöm, a
bizottság egyhangúlag támogatta ezt a javaslatot.

Akkor ebben az esetben viszont nem kell a másik módosító indítványról már
szavaznunk. Köszönöm szépen.

Egyebek
Én az egyebekben csak annyit szeretnék elmondani, úgy néz ki, hogy újabb módosító

indítványt terjesztett be az oktatási bizottság, ami még nincs megszövegezve, tehát erről nem
tudtunk még most jelen pillanatban dönteni. Ez azt jelenti, hogy a jövő héten, mivel most szép
gyorsan végeztünk, várhatóan a jövő héten hétfőn ugyancsak tartunk egy bizottsági ülést,
ugyanakkor várhatóan szerdán egy hosszabb bizottsági ülést is tartanánk, hogyha el tudunk
készülni. Az ügyrendről elsősorban, illetve az albizottságok létrehozását is napirendre
tűznénk. Ezt most még csak előzetesen jelzem, mert nem tudhatjuk még pontosan, hogy mi
lesz a menetrend, mert látjuk, hogy az utolsó másodpercben is változnak a dolgok.

Van-e valakinek egyebekkel kapcsolatban kérdése, felvetése? (Nincs jelentkező.) Ha
nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a konstruktív magatartást és köszönöm szépen a
hozzáállást.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 32 perc)

Sneider Tamás
 a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


