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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 
2012. április 16-án, hétfőn, 11 óra 04 perckor  

a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1.  A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csizi Péter (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Boldvai László (MSZP)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
Szűcs Erika (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Székyné dr. Sztrémi Melindának 
(Fidesz) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) Lakatosné Sira Magdolnának (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) Dr. Szanyi Tibornak (MSZP)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Elkezdjük bizottsági ülésünket. Megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes, a helyettesítéseket majd a szavazások végén fogom ismertetni.  

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van-e valakinek javaslata. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a napirendi javaslatot, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottságunk elfogadta a napirendi 
javaslatot. 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló T/6577. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok tárgyalása. A kormány képviseletében köszöntöm Gáva Krisztián helyettes 
államtitkár urat, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Az ajánlás 1. pontjában Bárándy Gergely indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Üdvözlöm önöket és elnök urat is. Az előterjesztő az 
ajánlás 1-es pontjában szereplő módosítást nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki az 1-es pontban szereplő 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás volt-e? (Nincs jelzés.) Tartózkodás nem volt, 
tehát a bizottság nem támogatta az 1-es pontban szereplő módosító javaslatot. 

Az ajánlás 2. pontjáról kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 3. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta, nem 
kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 4. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 



- 6 - 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 5. pontjáról kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. 
Tartózkodás? Nem volt. A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 6. pontjáról kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 7. pontjáról kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 8. pontjáról kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja, mint ahogy egyébként az ajánlástervezetben 
ezzel egységben vagy összefüggésben kezelt 9., 10., 11-es pontokat sem. 

 
ELNÖK: Igen, rendben, köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 12. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 7 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát. 

Az ajánlás 13. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, és nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 14. pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok 
egyharmadát.  

Mielőtt lezárnám a napirendi pontot, beolvasom a helyettesítéseket. Ágh Péter 
képviselő urat Tamás Barnabás képviselő úr helyettesíti, Bábiné Szottfried Gabriella 
képviselő asszonyt Talabér Márta képviselő asszony helyettesíti, Iván László professzor úr 
megérkezett közben, Hirt Ferencet Csizi Péter képviselő úr helyettesíti, Rónaszékiné 
Keresztes Monika képviselő asszonyt Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony 
helyettesíti, dr. Vas Imre képviselő urat Lakatosné Sira Magdolna képviselő asszony 
helyettesíti és dr. Varga László képviselő urat Szanyi Tibor képviselő úr helyettesítette. És 
akkor most lezárom ezt a napirendi pontot. 

Egyebek 

A következő napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e 
valaki az egyebekben bármit is elmondani, kérdezni vagy felvetni. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor köszönöm szépen a részvételt, bezárom az ülés. További jó munkát 
kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc) 
  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


