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Napirendi javaslat  

 

1.  Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló T/4452. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 
2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/4475. számú törvényjavaslat  
(Döntés részlete vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
T/4476. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 
Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
Kiss László (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), alelnök Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) alelnök Gúr Nándornak (MSZP)  

 Dr. Tiba István (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
 Farkasné dr. Molnár Valéria tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 02 perc)  

Az ülés megnyitása  

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Mindenkinek jó reggelt kívánok! Bizottságunk 
ülését ezennel megnyitom.  

Először a határozatképességünket kell megállapítanunk. Bizottságunk a 
helyettesítésekkel együtt 8 fővel van jelen. Törő Gábor képviselő úr Tiba István 
képviselő urat helyettesíti, Gelencsér Attila képviselő úr Szatmáry Kristóf képviselő 
urat helyettesíti, Gúr Nándor képviselő úr pedig Varga László képviselő urat 
helyettesíti, így bizottságunk határozatképes. 

Javaslatot teszek napirendünk elfogadására. Tisztelt Bizottság! A 
futárpostában kiküldött meghívóhoz más javaslat nem érkezett, azaz a napirendi 
javaslatom a következő. Első napirendi pontban az egyes adótörvények és azzal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4452-es számú törvényjavaslat 
részletes vitáját kell lefolytatnunk a házszabály 32. §-ának (2) bekezdése alapján; 
második pontban a szakképzésről szóló törvény, a felnőttképzésről szóló törvény, 
illetve az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/4475. számú 
törvényjavaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk a házszabály 32. § (2) bekezdése 
alapján; harmadik pontban a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 
szóló T/4476-os számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatására teszek 
javaslatot a házszabály 32. §-ának (2) bekezdése alapján. A negyedik napirendi 
pontban pedig az egyebek napirendi pont fog következni. 

A napirend elfogadása 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérném 
a támogató szavazatokat. (Szavazás.) Köszönöm. Úgy látom, egyhangú, így tehát 
elfogadtuk a napirendünket. 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 
T/4452. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk az első napirendi pontunk tárgyalására: az egyes adótörvények és 
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény módosításáról, ami a 
T/4452-es számú törvényjavaslatként fut nálunk.  

A házszabály jelzett rendelkezése alapján arra teszek javaslatot, hogy a 
bizottság arról döntsön, kívánja-e folytatni a törvényjavaslat részletes vitáját a 
bizottság feladatkörébe tartozó rendelkezések vonatkozásában. Így arra teszek 
javaslatot, hogy a törvényjavaslat egészére, az 1-4. §-ig folytassuk le a részletes vitát, 
és az erről szóló javaslatot a megállapodásoknak megfelelően írásban ki is osztottuk a 
képviselőtársaknak.  

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki ért egyet ezzel a javaslattal. (Szavazás.) Kinek van más 
véleménye, esetleg kiegészíteni valója? (Nincs jelzés.) Akkor kérném a támogató 
szavazatokat, hogy ki az, aki a javaslattal egyetért. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangúan elfogadtuk. 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal 
összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/4475. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Következik a második napirendi pontunkról szóló döntés: a szakképzésről 
szóló törvény, illetve a felnőttképzésről szóló törvények, és az azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló T/4475. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
lefolytatásáról kell határoznunk a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján.  

Itt szintén javaslom azt, hogy a törvényjavaslat egészére, az 1-93. §-ig terjedő 
részekre, az erről szóló javaslatunk alapján, amit ki is osztottunk 
képviselőtársainknak, így kerüljön sor. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdése, észrevétele valakinek az így kiosztott 
anyaghoz, az elhangzottakhoz. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Kérdezem, hogy 
ki az, aki a képviselőtársak közül ezt a javaslatot támogatni tudja. Kérném a támogató 
szavazatokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangú, akkor tehát 
ezt is elfogadtuk.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló T/4476. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Soron következik a harmadik napirendi pontunkról szóló döntés, a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény módosításáról szóló T/4476-os számú törvényjavaslat 
részletes vitájának lefolytatásáról kell határoznunk a házszabály 32. §-ának (2) 
bekezdése alapján. Eljárásunk hasonló ahhoz, mint ahogy az előzőekben zajlott. 
Bizottságunk feladatköre alapján azt javaslom, hogy a törvényjavaslat egészére, az 1-
20. §-áig terjedő részére folytassuk le a részletes vitát; az erről szóló javaslatot 
megállapodásunknak megfelelően írásban ki is osztottuk már a képviselőtársak 
részére. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy esetleg kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban. (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor kérném szépen a támogató szavazatokat először. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangú, tehát elfogadtuk ezt is.  

Egyebek 

Végül a negyedik napirendi pontunk, az egyebek napirendi pont következik.  
Ebben tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat, hogy 2015. május 5-én 8 

órára tervezem, a frakciók közti egyeztetés eredményeképpen, a következő bizottsági 
ülésünket. Ezt a B. héten tartanánk meg, és a Gúr Nándor képviselő úr által is javasolt 
stratégiai együttműködési megállapodásokról fogunk majd szót ejteni. Volt 
szerencsém Szijjártó miniszter úrral – a parlamenti plenáris ülés alkalmával – 
személyesen is szót váltani, ahol miniszter úr jelezte részemre azt, hogy személyesen 
szeretne majd a bizottsági ülésnek eme pontján részt venni. Mi nagy örömmel meg is 
hívtuk miniszter urat szóban is, és természetesen azóta a bizottságunk 
adminisztrációja ezt meg is tette írásban.  
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Továbbá szeretném tájékoztatni – ugyanígy az egyebek napirendi pontnál – 
képviselőtársaimat, hogy a bizottságunk ügyrendjére vonatkozó javaslat nem érkezett. 
Azt zárójelesen szeretném elmondani, hogy én örülök az ellenzéki képviselői 
aktivitásnak is, amit Gúr Nándor úr is kifejtett, így én ezt korlátozni egyáltalán nem 
tartom szükségesnek, ha ez így marad, akkor annak csak örülni fogok a magam 
részéről. 

Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek valamilyen észrevétele az 
elhangzottakkal vagy egyébbel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

A magam részéről annyit szeretnék még elmondani, tehát hogy két ülést 
terveztünk a jövő héten: 5-én 8 órakor, illetve 8-án 8 órakor lesz a következő, általunk 
tervezett ülés, a frakciók között már erről egyeztettünk. 

Ha nincs egyéb, akkor nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt, 
berekesztem a bizottsági ülést. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 10 perc) 

  

Volner János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


