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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10751. szám)  

(Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

(Zárószavazás előkészítése a T/10571/65. számú javaslat alapján)  

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10895. szám)  

(Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)   
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Sipos Imre helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, megkezdjük a 
munkánkat. A helyettesítési rend: Mátrai Márta képviselő asszony Székyné dr. Sztrémi 
Melinda képviselő asszonyt helyettesíti, Puskás Imre képviselő úr Vitányi István képviselő 
urat, Varga István képviselő úr Gulyás Gergely képviselő urat, Horváth Zsolt képviselő úr 
Zsiga Marcell képviselő urat, Vas Imre képviselő úr Papcsák Ferenc alelnök urat, és Kozma 
Péter képviselő úr Molnár Attila képviselő urat helyettesíti. 

Napirend-kiegészítési javaslat nem érkezett. Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
napirendi javaslatot. (Szavazás.) 14, egyhangúlag elfogadtuk. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló T/10751. 
számú törvényjavaslat; zárószavazás előkészítése 

Az első napirendi pont a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról szóló 
T/10751. számú törvényjavaslat, a zárószavazás előkészítése. Államtitkár urat köszöntöm a 
napirend tárgyalásánál. 

Egy zárószavazás előtti módosító javaslatra vonatkozó indítvány érkezett. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy ennek benyújtását támogatja-e a tárca, illetve a kormány. 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm a 

szót. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Támogatjuk ezt a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla képviselő úr helyettesíti Gruber Attila 

képviselő urat. Hozzászólási szándékot nem látok a javaslatnál. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 13 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság ezt elfogadta. Így ezt a napirendi pontot le is zártuk. Államtitkár úr, 
köszönöm szépen. (Sipos Imre távozik az ülésteremből.) 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló T/10895. 
számú törvényjavaslat; módosító javaslatok megtárgyalása 

Rátérünk a T/10895. számú, a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslatra. Itt 
írásban is jelezték képviselő urak, hogy Vas Imre képviselő úr helyettesíti Papcsák Ferenc 
urat, mint előterjesztőt. Módosító indítványok érkeztek Steiner Pál képviselő úr részéről, ezek 
egymással összefüggésben vannak, tehát az 1., 2. és a 3. pontot is tárgyaljuk. 

Ugyan jelezték, hogy esetleg felmerülhetne ezen módosító indítványok együttese 
tekintetében a Házszabály-ellenesség, de én azt gondolom, hogy inkább tárgyaljuk meg ezeket 
a módosító javaslatokat, összefüggésében tudjuk tárgyalni. 

Kérdezem tehát Vas Imre képviselő urat előterjesztőként, hogy az 1., 2. és 3. pontról 
mi az álláspont. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. A 

kormány képviselője nincs jelen, de ennek hiányában tudjuk tárgyalni. Ki az, aki támogatja a 
módosító indítványokat? (Nincs jelzés.) Senki. Értelemszerűen egyharmadot sem kapott, a 
bizottság nem támogatta. 
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Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében van-e bárkinek hozzászólási szándéka? (Nincs 
jelzés.) Nincsen. Akkor ezt a napirendi pontot és a bizottsági ülést is berekesztem. Köszönöm 
szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 36 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


