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Napirendi javaslat  
 

1.  Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/12337. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Csizi Péter (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Bagdy Gábor (KDNP)  
Gaal Gergely (KDNP)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Pál Béla (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Talabér Márta (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kecskés Péter (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ÁGH PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést.  

A meghívó kiküldésre került. Ennek alapján kérném, hogy szavazzunk a napirendről. 
Aki a kiküldött napirendi javaslattal egyetért, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot, ennek alapján megnyitnánk 
ennek az egyetlen pontnak a tárgyalását. 

Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12337. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Az előterjesztéshez egy módosító javaslat érkezett Varga László és képviselőtársai 
irányából.  

Kérdezném a kormány álláspontját. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e esetleg hozzászólás? 
Varga képviselő úr. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Csak nagyon röviden venném igénybe 

mindenki türelmét. Ez arról szólt, amit a vitában is elmondtunk, hogy a felkészülésre a 
határidőket nagyon rövidnek éreztük, nyilván ez végig van vezetve az egész jogszabályon. 
Egyébként is lehet, hogy egy zárószavazás előtti módosítóval a végén a kormány fogja úgy 
gondolni, hogy nem elég az idő, nem tudom; tehát nyilván most ilyet nem fog mondani. 

Én csak annyit kérek önöktől, talán ezt fenn lehet tartani itt a bizottság előtt vagy lehet 
támogatni, aztán majd a Ház meg dönt róla, ahogy dönt – megkérném mindenkinek a 
támogatását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

szavazzunk. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Nem 

támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
A bizottság a javaslatot nem támogatta. Köszönjük szépen. 

Egyebek 

Egyebekben van-e valakinek hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.) Akkor köszönjük 
szépen a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc) 

  

Ágh Péter 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


