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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 
2012. június 18-án, hétfőn, 11 óra 06 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 Büntető Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási 

átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7414. szám) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  

3. 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  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (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)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Szűcs Erika (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) dr. Stágel Bencének (KDNP)  
Csizi Péter (Fidesz) Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) megérkezéséig dr. Tapolczai 
Gergelynek (Fidesz)  
Boldvai László (MSZP) dr. Szanyi Tibornak (MSZP)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): 
Hulák Zsuzsanna főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Megkezdjük bizottsági ülésünket. Megállapítom, hogy 
a bizottságunk határozatképes, a helyettesítéseket majd később felolvasom.  

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

A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Ennek értelmében soron következik a büntető törvénykönyvről szóló T/6958. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megtárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Az ajánlás 104/1-es pontjában - ez a 6. oldalon található - Vas Imre indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Üdvözlöm, Elnök úr. Üdvözlöm a Bizottság Tagjait! Elnök úr, 
tárcaálláspontot tudnék mondani, és egyetértünk ezzel a módosító javaslattal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a 104/1-es 
pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 18 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással, nem szavazat nem volt, a 
bizottság elfogadta a módosító javaslatot. 

Az ajánlás 127/2-es pontjában Bárándy Gergely indítványáról kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 263/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 263/1-es pontban szereplő módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 
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Ezzel a kijelölt ajánlási pontok végére érkeztünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
valamelyik ajánlási pontot kívánják-e még megtárgyalni, vagy szavazni róla. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor a napirendet bezárom.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részvételt.  
A helyettesítéseket most felolvasom. Ágh Péter képviselő urat Stágel Bence képviselő 

úr helyettesíti, Csizi Péter képviselő urat Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony 
helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszony 
helyettesíti, Lakatosné Sira Magdolna képviselő asszonyt Sáringer képviselő úr helyettesíti, 
dr. Vas Imre képviselő urat Kapus Krisztián helyettesíti, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő 
asszonyt Tapolczai Gergely képviselő úr helyettesíti, és Boldvai László képviselő urat Szanyi 
Tibor képviselő úr helyettesíti.  

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási 
átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7414. szám) (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

És akkor rátérünk a következő napirendi pontra: az Európai Unió tisztviselőinek és 
más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes 
nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7414-es számú 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalását kezdjük. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Hulák Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről, és dr. Pánczél Áron főreferens urat, ugyancsak 
a minisztérium részéről. 

Az ajánlás 1-es pontjában Wittner Mária és képviselőtársai indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
HULÁK ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tárcaálláspontot 

tudunk mondani, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni.  
Szanyi Tibor képviselő úré a szó. 
 
DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Csak azt szeretném megjegyezni, hogy ez a 

módosítási javaslat minden elemében szinte messze túlterjeszkedik. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Itt eljárási rendről kell szavaznunk, mert képviselőtársunk úgy 

vélte, hogy túlterjeszkedik ez a módosító javaslat a törvényi Házszabály rendelkezésén, ezért 
erről szavazni kell előtte, mielőtt szavazunk a módosító javaslatról. 

Aki úgy gondolja, hogy túlterjeszkedik, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
3 igen. Aki úgy gondolja, hogy nem terjeszkedik túl? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás nem 
volt. A bizottságunk úgy határozott, hogy szabályszerű a módosító javaslat. 

És akkor ezután kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni a módosító javaslathoz. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki az 1-es pontban szereplő 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
elfogadta. 

Az ajánlás 2-es pontjában Iván László és képviselőtársai indítványáról kérdezem a 
tárca álláspontját. 
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HULÁK ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez összefügg a 3-as és a 4-es ponttal.  
Az ajánlástervezet készítője szerint a módosító javaslattal kapcsolatban túlterjeszkedés 

állhat fenn, ezért először megint csak arról kell döntenünk, hogy a bizottságunk 
túlterjeszkedőnek minősíti-e a módosító javaslatot, ezért szavazás következik.  

Aki úgy gondolja, hogy túlterjeszkedik a módosító javaslat, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki úgy gondolja, hogy nem terjeszkedik túl a módosító 
javaslat? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság úgy 
döntött, hogy házszabályszerű a módosító javaslat.  

És akkor most következik a szavazás a módosító javaslatról, vagy hozzá lehet szólni 
érdemben is. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, 
akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 18 igen. Aki nem? Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással 
a bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 

Az ajánlás 5-ös pontjában Talabér Márta és képviselőtársai indítványáról kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
HULÁK ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 

Az ajánlás 7-es pontjában ugyancsak Talabér Márta és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
HULÁK ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot támogatja. 

Az ajánlás 11-es pontjáról kérdezem a tárca álláspoontját. 
 
HULÁK ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással elfogadta, illetve támogatja a bizottság a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 12-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HULÁK ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  



- 8 - 

Ezzel az ajánlások végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy valaki más 
kíván-e ajánlási pontot felvenni, szavazni. (Nincs jelzés.) Akkor köszönöm, ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. Köszönöm a részvételt főosztályvezető asszonynak. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebekben kíván-e valaki bármit felvetni. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor köszönöm szépen a részvételt, ezzel bezárom a mai bizottsági 
ülésünket, és további jó munkanapot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc)  

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


