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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának
2011. március 7-én, hétfőn, 9 óra 45 perckor

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott 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) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/2452. szám)

(Bertha Szilvia és Sneider Tamás (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

b) A Magyar Köztársaság demográfiai katasztrófájának elhárításáról szóló

határozati javaslat (H/2300. szám)

(Hegedűs Lorántné és Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

c) A szociális kártya és utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz országos

bevezetéséről szóló határozati javaslat (H/2445. szám)

(Sneider Tamás, Baráth Zsolt, Z. Kárpát Dániel és Vágó Sebestyén (Jobbik)

képviselők önálló indítványa)

d) A lakáshitel-adósok helyzetével és lakhatáshoz való joggal összefüggő alapvető

adatok felméréséről és megismeréséről szóló határozati javaslat (H/2511. szám)

(Vágó Gábor (LMP) képviselő önálló indítványa)

2.   Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Bús Balázs (KDNP)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)
Szűcs Erika (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)
Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Boldvai László (MSZP) Szűcs Erikának (MSZP)

Meghívottak részéről

Résztvevő:

Dr. Becsey Zsolt államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 45 perc)

Elnöki bevezető

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Elkezdenénk a bizottsági ülést, megkérem képviselőtársaimat, foglaljanak helyet.

Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a megjelent érdeklődőket, ezennel az ülést
megnyitom. A mai ülésen négy napirendi pont megtárgyalására került volna sor, mint látható,
ami most el fog maradni. De mielőtt ezt bejelenteném - és még várunk egy percet a
bejelentéssel, hátha addig ideér egy fél tucat képviselő valahonnan -, szeretném külön
köszönteni Bús Balázs képviselő urat, aki bizottságunk új tagja, örülök, hogy itt van
közöttünk és Becsey államtitkár urat is sok szeretettel köszöntöm.

Nagyon sajnálom, hogy így kezdjük az évet, hogy gyakorlatilag nem is volt még a
szociális bizottságnak ülése ebben az évben, mert nem volt külön munkánk. Én direkt nem
kívántam minden héten ülést összehívni, és még erre az egy ülésre, ami egyébként le is lett
egyeztetve a frakciókkal, hogy hétfő vagy szerdai nap lesz a jó mások számára, erre sem volt
hajlandó eljönni a kormánypártok képviseletében - Bús Balázs képviselő úron kívül - senki.

Úgy gondolom, hogy azok a témák: a családok támogatásáról szóló törvényjavaslat; a
Magyar Köztársaság demográfiai katasztrófájának elhárításáról szóló határozati javaslat; a
szociális kártya és utalvány beterjesztése, illetve nem utolsósorban a lakáshitel-adósok
helyzetével és lakhatáshoz való joggal összefüggő alapvető adatok felméréséről és
megismeréséről szóló határozati javaslat mindegyik olyan kérdés, ami megérdemelte volna a
tiszteletet, hogy megjelenjenek a képviselő urak. Úgy gondolom, hogy minden jelenlévő
levonhatja a következtetést a közállapotokról ezzel kapcsolatban.

De mivel közben nem érkezett meg csak egy képviselő, Szanyi Tibor úr és ez nem
elég a határozatképességhez, ezért az ülést… (Vágó Sebestyén jelentkezik.) Igen!

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Egy megjegyzést, nem tudom, hogy lehet-e
hozzátenni.

ELNÖK: Tessék! Csak egy mondatot.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Elnézést, csak egy párhuzamot szeretnék a
jegyzőkönyvbe mondani, hogy szerepeljen. Két bizottsági ülésünk maradt el ezzel együtt,
tehát ezzel együtt összesen két bizottsági ülésünk maradt el. Mind a kettőben az az azonos,
hogy se kormány, se kormánypárti beadvány nem szerepelt a napirenden. Köszönöm.

ELNÖK: Igen, ez jellemző.
Vágó Gábor képviselő úrnak adom meg a szót!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ennek a problémának a megoldásaképpen arra kérném az
elnök urat, hogy lehetőleg legközelebb, ha ilyen ülések vannak, akkor egy kormánypárti
indítványt valahogy vegyünk napirendre, még hogyha nem is közvetlenül, de legalább
közvetetten kapcsolódik a bizottság munkájához. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm képviselőtársam. Azért voltunk kénytelenek kitűzni ezt a mostani
ülést, ugyanis lejár a törvényes határideje annak, hogy megtárgyaljuk a határozatokat; már
van olyan, amelyiknek lejárt volna; most hogyha nem lesz kormánybeterjesztés egészen
júniusig vagy májusig, akkor itt sorozatos törvénysértésbe vagy házszabálysértésbe kerülnénk
emiatt, úgyhogy mindenképp össze kellett hívni. Most tulajdonképpen házszabálysértés lesz,
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bár lehet, hogy még a jövő héten talán lehet, március 16 az utolsó időpont, amikor meg tudjuk
ezt tenni.

Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Lehet, hogy nem ismerem tökéletesen a Házszabályt, de az
elnök úrnak van arra jogköre, hogy másodrendűen kijelölt bizottságoknál, tehát az egyes
irományoknál másodrendűen kijelölt bizottságért lobbizzon azért, hogy a kormánypárti
indítványok idekerüljenek a bizottságunk elé, vagy ezt a Házelnökség dönti el.

ELNÖK: Van lehetőség, lehet próbálni, de úgy gondolom, hogy adott esetben
mondjuk egy gazdasági programot a szociális bizottság elé hozni azért, mert azt terjeszt be a
kormány, annak sok értelmét nem látom, nem ezt a módszert kellene alkalmazni. Úgy
gondolom, hogy a mostani kormánypártnak kellene elgondolkozni a munkamorálján.

Még egy utolsó hozzászólás, nem akarok hosszú vitát folytatni, felesleges lenne, de
még megadom Vágó Gábor képviselőtársamnak a szót.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Annyi, hogy a köztisztviselőkről szóló törvény módosításánál
volt egy nyugdíj vonatkozású dolog is, és lehet, hogy ezzel kapcsolatban érdemes lett volna itt
a bizottságon is beszélni róla; de hát én is csak azért beszélek, hogy hátha addig megérkezik
valamennyi kormánypárti képviselő, de úgy tűnik, hogy erre sok esélyünk nincsen, ezért én is
befejezem. Köszönöm szépen. (Derültség.)

ELNÖK: Baráth Zsolt képviselő úr!

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor még egy provokatív
jellegű kérdésem nekem is lenne. Nem tudom, hogy fel lehet-e tenni, majd eldönti az elnök úr,
hogy lehet-e erre válaszolni, illetve van-e a teremben olyan valaki a kormánypárti tisztviselők
vagy bárki részéről; vagy nem tudom Bús Balázs képviselő úr - nem akarom őt személyesen
provokálni -, aki erre a helyzetre magyarázatot tud adni.

ELNÖK: Megadom a szót Bús Balázs képviselő úrnak, aki az első.

BÚS BALÁZS (KDNP): Köszönöm szépen. Bár én erre a kérdésre különösebben nem
kívánok válaszolni, új vagyok a bizottságban. De azt gondolom a bizottság esetében, hogy
határozatképes legyen, az elsősorban az elnök feladata és az ő kötelessége az, hogy akkor, ha
összehív egy bizottságot, akkor előtte felmérje azt, hogy az határozatképes lesz-e, esetleg
leegyeztesse ezt a frakciókkal. Én nem tudom, hogy ezeknél a napirendeknél most mi történt,
mert valóban új vagyok a bizottságnál, csak azt gondolom; ahhoz, hogy ha tényleg érdemi
munkát akar a bizottság végezni, szükséges ezeket a köröket előtte lefutni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Csak annyit szeretnék válaszolni Bús Balázs
képviselőtársamnak, mivel még új a bizottságunkban, hogy ezek az egyeztetések
folyamatosan mennek, most is megtörtént, ezért tettük hétfőre és nem szerdára - mint ahogy
először jeleztem volna, hogy szerdán megtarthatjuk -, tehát megtörtént és ennek ellenére
sincsenek itt, sajnálom nagyon. Köszönöm szépen.

Akkor még talán annyit, hogy a holnapi Nőnap miatt, mivel már nem nagyon fogunk
találkozni, ezért a megjelent hölgyeket, képviselő hölgyeket szeretném külön köszönteni és
akkor ezzel bezárom ezt az ülést. (Szűcs Erika: Elnök úr, az egyebekben szeretnék szólni.)
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Egyebek

ELNÖK: Csak informálisan.

SZŰCS ERIKA (MSZP): Csak egy észrevétel lenne. Tudomásom szerint az elmúlt
héten Budapesten volt az Európai Ifjúsági Konferencia. Én nem láttam semmiféle papírt,
értesítést, amely ezt a bizottságot elérte volna, bár ezeknek van egy szabálya, hogy
kormányzati szinten mennek.

Miután a kormány képviselője ott volt valamilyen rendezvényen - őszintén szólva,
nem is a legfényesebben szerepelt -, azt indítványoznám tisztelettel elnök úrnál, hogy
legalább egy tájékoztatást kérjen, és az ifjúsági albizottság ezt a dolgot ismerje meg, végül is
elnökségi félévünk van. Azt gondolom, hogy a parlament ifjúsági bizottsága, albizottsága
érdeklődőként mégis az öt napból legalább egy programon ott lehetett volna; úgyhogy én ezt
kifogásként mondom, hogy ez hozzánk nem jutott el, gondolom elnök úrhoz sem, mert azok
az információk szoktak hozzánk eljutni, amik az elnök úrhoz eljutnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Csak egymondatos válasz. Valóban nem jutott el semmilyen információ az
EU félévvel kapcsolatban, sehova nem hívták meg a bizottságunkat, semmilyen jelzés nem
történt. Most indítottam el a folyamatot, hogy meghívjanak a különböző konferenciákra - ez
megintcsak az állapotokat mutatja. Köszönöm szépen.

Még egyszer mindenkinek további jó napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


