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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)
(Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság által benyújtott módosító javaslat
megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2.  Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke
Csizi Péter (Fidesz)
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Erdős Norbert (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz)
Prof. Iván László (Fidesz)
Kapus Krisztián (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)
Horváth Csaba (MSZP) Dr. Szanyi Tibornak (MSZP)
Szűcs Erika (MSZP) Dr. Varga Lászlónak (MSZP)
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A meghívottak részéről 

Hozzászóló

Dr. Izsa Szabolcs szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! A bizottsági ülést megnyitom. Köszönöm szépen, hogy megjelentek.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Ismertetném először a helyettesítéseket. Kapus Krisztián helyettesíti Bábiné Szottfried
Gabriellát, Rónaszékiné Keresztes Monika helyettesíti Dr. Selmeczi Gabriellát, Talabér Márta
Dr. Tapolczai Gergelyt és Varga László Szűcs Erika képviselő asszonyt.

Kérdezném, hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadja-e mindenki. (Dr. Szanyi
Tibor jelentkezik.) Ügyrendi?

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Igen. Még nem írtam alá a papírt, de helyettesítem
Horváth Csabát.

ELNÖK: Rendben, beírjuk. Köszönjük.

A napirend elfogadása

Az írásos napirendi pontot megkapta mindenki. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért
azzal, hogy ezt ma megtárgyaljuk. Aki egyetért vele, kérem, kézfelnyújtással jelezze!
(Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság megszavazta.

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) (Az
Oktatási, tudományos és kutatási bizottság által benyújtott módosító javaslat
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Soron következik a családok támogatásáról szóló T/21. számú törvényjavaslathoz az
oktatási bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása.

A kormány képviseletében köszöntöm Dr. Izsa Szabolcsot, szakmai tanácsadó urat.
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e a benyújtott módosító javaslatot.

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. Tárcaálláspontot
tudok mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosító
javaslatot.

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő és a kormány a módosító javaslatot támogatta.
Kérdezem a képviselőket, hogy ki kíván hozzászólni a módosításhoz.
Varga László képviselő úré a szó!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztőhöz és
nyilván adott esetben a tárca képviselőjéhez is szólhat a kérdésem. Egyetértve sok szándékkal,
ami az egész jogszabály-módosítást kíséri, mégiscsak rákérdeznék arra, hogy menjünk bele
szerintem egy kicsit abba, hogy az eredeti normaszöveghez képest ez a módosítás milyen
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különbséget jelent, milyen változást jelent tartalmilag és ennek mi a gyakorlatban az
eredménye. Nyilván azért nem támogat jó szívvel egy ilyen módosítót az ember, ha ebben egy
kicsit nem mélyülünk el, vagy nem beszélgetünk róla. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki még hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nincs.
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy kíván-e szólni.

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Miután bizottsági
módosító javaslatról van szó, ha kifejezett kérés van, akkor.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor az előterjesztő Dr. Talabér Márta alelnök asszonyé a szó!

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Nem vagyok doktor, de nagyon kedves az elnök úrtól,
hogy ezt megelőlegezte.

ELNÖK: Elnézést.

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Nem tartalmi változást jelent a módosítás, hanem
gyakorlatilag ez egy stilisztikai változtatás, tehát tartalmilag nem módosul az előterjesztés,
csupán a szórend változott.

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor szavazzunk a
módosító javaslatról.

Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) 19 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság támogatta a
javaslatot.

Kérdezem, hogy kíván-e még szólni valaki? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs más,
akkor le is zárnám a napirendi pontot.

Egyebek

Az egyebekben kíván-e valaki szólni?
Ágh Péter képviselő úr!

ÁGH PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak egy apró megjegyzést
tennék az elnökség nevében és a bizottsági tagtársaim nevében is.

Azt gondolom, mondhatom, hogy köszöntjük Erdős Norbert képviselőtársunkat, aki új
tagként vesz részt a bizottság munkájában. 8 éve egyéni körzetben megválasztott Békés-
megyei országgyűlési képviselőről van szó, azt gondolom, hogy a bizottság területébe tartozó
szakágakat is nagyon jól átlátja, ezért jó munkát kívánunk Norbertnek.

ELNÖK: Más kíván-e még bármiben, az egyebekben hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha
nem, akkor köszönöm szépen a részvételt, ezennel bezárom az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


