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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának
2010. október 13-án, szerdán, 10 óra 30 percre

a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú tanácstermébe
összehívott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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 Napirendi javaslat

1.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) Az egyes nyugdíjszabályok módosításáról és nyugdíjasokat érintő

intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/1128. szám)

(Mesterházy Attila, Kiss Péter, Szűcs Erika, Gúr Nándor, Simon Gábor és dr.

Varga László (MSZP) képviselők önálló indítványa)

b) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1183. szám)

c) A társadalmi felzárkózást szolgáló egyes intézkedésekről szóló határozati

javaslat (H/1193. szám)

(Mesterházy Attila, Kiss Péter, Simon Gábor, Gúr Nándor és Szűcs Erika (MSZP)

képviselők önálló indítványa)

d) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1215. szám)

(Bertha Szilvia, Dúró Dóra, Szávay István és Z. Kárpáti Dániel (Jobbik)

képviselők önálló indítványa)

c) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/1238. szám)

(Bertha Szilvia és Z. Kárpáti Dániel (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2008. szóló

beszámoló (J/298. szám)

(Általános vita)

3.  Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009. szóló

beszámoló (J/310. szám)

(Általános vita)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Prof. Iván László (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)
Szűcs Erika (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)
Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Talabér Márta (Fidesz) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)
Hirt Ferenc (Fidesz) prof. Iván Lászlónak (Fidesz)



- 4 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 43 perc)

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke: Tisztelt Jelenlévők! Köszöntöm a
megjelenteket, köszöntöm a képviselő urakat és hölgyeket! A bizottsági ülést ezennel
megnyitom.

A bizottság nem rendelkezik többséggel, nem jelent meg a többség a bizottsági ülésen;
ez azt jelenti, hogy nem vagyunk határozatképesek. A helyettesítésekkel együtt 11 fő a
létszám, és ahhoz, hogy határozatképesek legyünk, 12 főnek kellene jelen lennie, úgyhogy
ezennel, sajnos, elnézést kérek a Fidesz nevében is, vagy a Fidesz megjelent két képviselője
elnézést kér a vendégektől és az ombudsman úrtól, hogy nem jöttek el a mai bizottsági ülésre.
Nagyon szomorúnak tartom ezt, fontos dolgokat tárgyaltunk volna: öt határozati javaslat és
törvényjavaslat van előttünk, plusz az ombudsmani jelentés a 2008-2009-es évről. Mást nem
tudunk csinálni, sajnos, ez a helyzet. Nyilvánvalóan a következő bizottsági ülés sokkal
hosszabb lesz, hiszen ezeket meg kell tárgyalni. Én magam azt szerettem volna, ha nincsen
nyolc-kilencórás bizottsági ülés egyszerre; ez könnyen lehet, mert három-négy óra alatt
végeztünk volna adott esetben a mai napirendi pontokkal, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy
hiába fáradtak ide. Köszönöm szépen a részvételüket. Az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 45 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


