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Napirendi javaslat  
 

1.  Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7678. szám)   

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)   
Csizi Péter (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Bódiné Pájer Mariann főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

TALABÉR MÁRTA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek a késésért, de alulbecsültem a 
budapesti forgalmat. 

A mai bizottsági ülésünk napirendjére tennék javaslatot. Két napirendi pontunk lenne: 
az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító javaslatokról, illetve az egyebek 
napirendről döntenénk. Van-e valakinek ettől eltérő javaslata? (Nincs jelzés.) Nincs. Aki ezzel 
egyet tud érteni, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy határozatképesek vagyunk. Egy helyettesítés 
van: dr. Tapolczai Gergelyt Kapus Krisztián képviselőtársunk fogja helyettesíteni. Köszönöm 
szépen. 

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám) (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

Tehát akkor az első napirendünkhöz kapcsolódóan, az egyes szociális tárgyú és egyéb 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényhez kívánunk benyújtani módosító 
javaslatot. 

Kérdezném először a kormány, vagy a tárca álláspontját a javaslattal kapcsolatban. 
Először az új 3. §-al kapcsolatosról.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány 

álláspontját tudom mondani, és a kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Köszönöm szépen. 
Van-e valakinek kérdése? 
Baráth Zsolt képviselő úr! 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, alelnök asszony. Annyit szeretnék 

ehhez az új 3. §-hoz mondani, hogy tulajdonképpen a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
nevében üdvözlöm az új 3. §-t. Biztosan tudják a jelenlévő képviselőtársaim, hogy hogyan 
néz ki egy Erzsébet-utalvány. Azért a jegyzőkönyv kedvéért mindenképpen szeretném azt 
rögzíteni, hogy van egy fedlap, amin rajta van a felhasználó neve, érvényesség és az 
összérték, és van egy ilyen szám, kódszám - vagy mi a csuda -, és vannak a betétlapok, amik 
tartalmazzák azokat a mondjuk jelen esetben 400 forintos névértékű utalványrészeket, amiből 
az 5 000 forint összeadódik, ezek a betétlapok azonban nem névre szólóak.  

Nekünk mindig az az aggályunk ezzel kapcsolatban, és ezt szeretném most is 
elmondani, hogy itt is az Erzsébet-utalványról van szó, hogy hány százalékos mérték 
megállapításánál. Tehát az Erzsébet-utalvány azért nem funkcionálhat teljesen százszázalékos 
hatékonysággal, mert a betétlapok, ha nem névre szólóak, akkor azzal ugyanúgy vissza lehet 
élni, illetve át lehet ruházni; úgyhogy én továbbra is azt szeretném mondani, hogy az 
Erzsébet-utalványnak a betétlapjait is névre szólóvá kellene tenni, hogy ez a bizottsági új 3. § 
is százszázalékosan tudjon funkcionálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Lakatosné Sira Magdolna! 
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LAKATOSNÉ SIRA MAGDOLNA (Fidesz): Bocsánat, de sorszám alapján tudják 
azonosítani, hogy kihez tartozik, a betétlapot is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok. Aki támogatja, hogy 

benyújtsuk ezt a bizottsági módosító javaslatot. (Baráth Zsolt jelentkezik.) 
Igen, Baráth Zsolt képviselő úr! 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Bocsánat, csak annyit Sira Magdolna képviselő 

asszonyhoz, hogy az uzsora-bűncselekményt elkövetők nem hiszem, hogy arra nagyon adnak, 
hogy a sorszám alapján hogyan azonosítják be, tehát ez annyira sziszifuszi dolog, hogy 
sorszám alapján azonosítani, mikor úgyis tudjuk, hogy miről van szó. (Közbeszólás.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor szavazunk. Aki támogatja a bizottsági 

módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 
A következő bizottsági módosító javaslatunk egy új 30. §-al egészülne ki.  
Kérdezem itt is először a kormány álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Mivel ezt most 

kaptuk meg, még a tárcaálláspontot sem tudtuk kialakítani, tehát nincs még álláspontunk. 
 
ELNÖK: Nincs álláspont. Köszönöm szépen, tehát akkor álláspont nélkül kell majd 

döntést hoznunk.  
Van-e valakinek kérdése? 
Baráth Zsolt képviselő úr. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen, alelnök asszony. Ezt az új 30. §-t még 

jobban üdvözöljük a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében, ugyanis ezt kétszer 
nyújtottuk már be a Jobbik részéről. Egyszer, emlékezetem szerint egy törvénytervezethez, 
egyszer pedig önálló módosító javaslatként. Itt éppen arról van szó, hogy a módosító javaslat 
azt a célt szolgálja, hogy az ellátás az előbbi feltételek esetében ne megszűnjön, hanem 
szüneteljen; mi ugyanezt kértük, úgyhogy mindenképpen kérem a jelenlévő 
képviselőtársaimnak a támogatását a bizottsági módosító javaslathoz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Több hozzászólást nem látok; akkor, aki ezt támogatja, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Az egyebek napirendben kérdezem van-e valakinek felvetése, javaslata. (Nincs jelzés.) 
Nincs. Akkor mindenkinek köszönöm a munkáját, és folytatjuk a munkánkat. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 25 perc) 

  

Talabér Márta 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


