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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a 

szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13049. szám)   

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13091. szám)   

(Módosító javaslatok megvitatása)   

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13156. szám, új/átdolgozott változat a T/13137. szám helyett) 

(L. Simon László, Kapus Krisztián (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

5. A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csizi Péter (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Pál Béla (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)  
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
Bagdy Gábor (KDNP) Csizi Péternek (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) Prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) Pál Bélának (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Bódiné Pájer Marianna főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Salgó László főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Molnár István főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Komoróczki István államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Schmehl János országos parancsnok-helyettes (Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága)  
Tóth Gábor Lajos szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégek! Elkezdjük bizottsági ülésünket. 

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Fel is olvasom a helyettesítéseket a 
szavazás előtt. Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Talabér Márta képviselő 
asszony helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat Tapolczai Gergely képviselő úr helyettesíti, 
Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyt Vincze László képviselő úr helyettesíti, 
Szemereyné Pataki Klaudia képviselő asszonyt Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti, dr. 
Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszonyt Iván László professzor úr helyettesíti és dr. Varga 
László képviselő urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti. 

A napirendek kiküldésre kerültek. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
napirendi pontokat. Ha igen, akkor kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Egyhangúlag a 
napirendi pontokat elfogadtuk.  

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a 
szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13049. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Ennek értelmében soron következik az egyes törvényeknek a gyermekgondozási 
ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény 
bővítésével összefüggő módosításról szóló T/13049-es számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztők képviseletében köszöntöm Bódiné Pájer Marianna főosztályvezető 
asszonyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. 

Az ajánlás 1-es pontjában elsőként a házszabályszerűségről kell döntenünk. Aki úgy 
gondolja, hogy a javaslat megfelel a házszabályi rendelkezésnek, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással 
a bizottság házszabályszerűnek minősítette a javaslatot.  

Ennek értelmében az 1-es pontról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány a 

javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással 
a bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

Az ajánlástervezet 3-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja a 

kormány a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság támogatta a 
módosító javaslatot. 

Az ajánlástervezet 6-os pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
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BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány nem 
támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag 
támogatta a javaslatot. De azért megkérdezem, hogy volt-e nem szavazat, vagy tartózkodás. 
Nem volt. 

Az ajánlástervezet 7-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja 

a kormány a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag bizottságunk 
támogatta a javaslatot. 

Ezzel az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy valaki más kíván-e még hozzászólni, 
vagy más ajánlási pontot felvenni. (Nincs jelzés.) Nem, akkor lezárom ezt a napirendi pontot. 
Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Soron következik az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 
módosításról szóló T/13091-es számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
tárgyalása. 

Az előterjesztők képviseletében köszöntöm Salgó László főosztályvezető urat, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről.  

Az ajánlástervezet 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, és nem támogatjuk az 1-es ajánlási 
pontot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag nem támogatta a javaslatot.  

Az ajánlástervezet 2-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Az ajánlás 3-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni?  
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
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VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy kérdésem lenne, egy 

rövid indoklást kérek, hogy miért nem támogatják? És miért gondolja azt a kormány ezek 
szerint, hogy egy, akár pedofil bűncselekménnyel elítélt 20-25 év után már nem rendelkezik a 
beteges hajlamaival, és akár óvodában is dolgozhat kisgyermekekkel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Főosztályvezető úrnak adom meg a szót.  
 
SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A módosító javaslat 

ugye, hogy ne azon rendelkezéseket a törvényjavaslatból, amely időkorláthoz kötné, hogy 
meddig nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony meghatározott bűncselekmények 
elkövetését követően. A törvényjavaslat előkészítésekor nálunk célként fogalmazódott meg, 
hogy mégiscsak egy arányos jogkorlátozásra kerüljön sor, tehát tényleg látjuk azt, hogy 
bizonyos ideig még biztosítani kell, hogy mondjuk, gyerekekkel ne foglalkozzon az, aki 
korábban sérelmükre bűncselekményt követett el. Azonban viszont ez a jogkorlátozás nem 
lehet aránytalan, mértéktelen, mert akkor például az alaptörvénybe fog ütközni, illetve 
nemzetközi szerződéseknek sem fogunk megfelelni, így megpróbáltunk egy szükséges és 
arányos mértéket belőni, ez alapján állapítottuk meg az 5, illetve 8 éves időkorlátot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki még hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a 3-as pontot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

A végére értünk az ajánlásoknak. Kíván-e valaki hozzászólni még ehhez a napirendi 
ponthoz? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak a 
részvételt, és lezárom a napirendi pontot.  

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló T/13096-os számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok tárgyalása.  

Itt szintén köszöntöm főosztályvezető urat, és Schmehl János országos parancsnok-
helyettes urat, a Büntetés-végrehajtási Intézet részéről. 

Az ajánlástervezet 22-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok továbbra is mondani, és nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a 22-es pontban szereplő 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére is értünk. Köszönjük szépen a részvételt, és ezt a napirendi 
pontot le is zárom. 
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A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13156. szám, új/átdolgozott változat a T/13137. szám helyett) (L. Simon László, 
Kapus Krisztián (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 
T/13137-es számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztők képviseletében jelen van Kapus Krisztián képviselő úr, őt köszöntöm. 
A kormány részéről köszöntöm Bencze Tamás főosztályvezető-helyettes urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Az ajánlástervezet 1-es pontjáról kérdezem elsőként az előterjesztőt. 
 
KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját is kérdezem. 
 
MOLNÁR ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is köszönöm a szót, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Molnár István vagyok, Bencze Tamás nem tudott jönni, úgyhogy én 
jöttem helyette.  

A kormány álláspontja az, hogy nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Ezzel az ajánlások végére is értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki még 
hozzászólni a napirendi ponthoz. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor köszönjük szépen a részvételt, 
és lezárom a napirendi pontot. 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik a Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/13094-es számú határozati javaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Komoróczki István államtitkár urat és Tóth 
Gábor Lajos szakmai tanácsadó urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Az ajánlástervezet 3-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök 

úr, a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt. A módosító javaslatot nem támogatta a bizottság. 

Az ajánlástervezet 6-os pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. KOMORÓCZKI ISTVÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök 
úr, nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére is értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 
hozzászólni még a napirendhez. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor köszönjük szépen államtitkár 
úrnak és főosztályvezető úrnak a megjelenést, és ezzel lezárom ezt a napirendet. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy egyebekben kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha nem, 
akkor köszönöm a részvételt, bezárom az ülésünket, és mindenkinek további jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


