
 
Ikt. sz.: ISZB/66-1/2013. 

ISZB-33/2013. sz. ülés 
(ISZB-121/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 
2013. december 5-én, csütörtökön, 10 óra 17 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet II. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Elnöki bevezető 5 
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Napirendi javaslat  
 

1.  Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13091. szám)   

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

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

elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3.  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, Kiss Attila (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4.  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/12415. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

5.  A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13244. szám)   

(Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

6.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Prof. Iván László (Fidesz)  
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Bagdy Gábor (KDNP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csizi Péter (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) Dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz) Szemereyné Pataki Klaudiának (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz) Prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) Bagdy Gábornak (KDNP)  

 
Megjelent 

 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 17 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

TALABÉR MÁRTA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntök mindenkit a mai ülésünkön. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk nem határozatképes, ezért a 
mai bizottsági ülésünk elmarad; az új időpontról pedig majd értesítés fog születni. 

Köszönöm szépen mindenkinek, aki vette a fáradságot és eljött.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 19 perc) 
  

Talabér Márta 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


