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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság minden tagját és minden kedves 
jelenlévőt. 

A jelenléti ív alapján megállapítható, hogy az ülés határozatképes. A szükséges 
igazolások a helyettesítésekre vonatkozóan pedig megérkeztek.  

Elsőként a napirendről kell dönteni, amit mindenki megkapott. (Farkas 
Gergely jelzi szólási szándékát.) Napirend-kiegészítésre vonatkozó javaslat? (Farkas 
Gergely: Igen.) Tessék parancsolni! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Nem kiegészítés, hanem a 3. napirendi pontként 

szereplő javaslatunknak a napirendről való levételét szeretném kérni. Ezt a mai 
napon visszavonjuk, aktualitását veszítette sajnálatos módon.  

Egyetlenegy mondat: szomorú vagyok, hogy a bizottság a legutóbbi ülésén nem 
engedte, hogy napirendre vegyük ezt a témát, az érettségi témakörét, és egy érdemi 
szakmai vitát folytassunk róla, hanem ily módon érte el, hogy aktualitását veszítse. 
Emiatt kérem, hogy a napirendről vegyük le ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ezzel a módosítással a napirendi javaslat 3. 

pontja értelemszerűen kikerül, és az 1., 2. napirendi előterjesztésről kell szavazni. Aki 
az ülés napirendjével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag a napirendet elfogadta. Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével 
összefüggő módosításáról szóló T/10313. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység 
ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló T/10313. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében a tárca képviselőjét, Bódis László 
kabinetfőnök urat. Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
BÓDIS LÁSZLÓ (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nem kívánok. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki e 

vitaszakaszban hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Senki nem kíván.  
Értelemszerűen akkor az előterjesztőt se kérdezem, hogy az elhangzottakra 

kíván-e reagálni, merthogy ilyen nem volt.  
Tájékoztatom bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Senki sem 
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jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító indítvány. 
Saját bizottsági módosítási szándékról előzetesen a kormánypárti frakcióktól érkezett 
javaslat. Ezt tegnap kiküldtük. Ezek alapvetően jogtechnikai és helyesírási 
módosítások. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzászólási szándék? (Nem érkezik 
jelzés.) Kérdezem a tárca képviselőjét, hogy a bizottsági módosító javaslattal 
kapcsolatosan mi az álláspontjuk.  

 
BÓDIS LÁSZLÓ (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Egyetértünk vele.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottak alapján viszont szavazás 

következik. Kérdezem a bizottságot, hogy tudja-e támogatni a bizottsági módosító 
javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Saját javaslattervezetét a korábban jelzettek szerint kérem majd a bizottság 
jegyzőkönyvéhez csatolni. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
ParLexben került feldolgozásra.  

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta.  

Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárjuk. Köszönjük szépen a 
tárca megjelent munkatársainak a részvételt. További szép napot kívánok! (A 
meghívottak távoznak az ülésről.) 

A közoktatás fenntarthatóságáról szóló H/9953. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Következik a közoktatás fenntarthatóságáról szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételi indítványa, amelyet Tordai Bence képviselő úr nyújtott be. 
Kíván-e bárki a benyújtó nevében emellett szólni? (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem 
látok.  

Határozathozatal  

Szavazás következik. Ki az, aki egyetért azzal a javaslattal, amelyet Tordai 
Bence képviselő úr indítványozott, nevezetesen, hogy a közoktatás 



7 

fenntarthatóságáról szóló határozati javaslatot vegyük tárgysorozatba. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Kilenc nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen.  

Mivel a 3. sorszám alatt szereplő javaslatot az előterjesztők visszavonták, 
értelemszerűen arról nem tárgyalunk.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai napirendek végére is érkeztünk. Köszönöm szépen mindenkinek a 
megjelenést. További szép napot kívánok! Mindenki vigyázzon magára!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 09 perc) 

  

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 
 
 


