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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen megjelent 
képviselőtársakat, államtitkárokat, államtitkár asszonyt, államtitkár urat és 
munkatársaikat. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
Elsőként a kiküldött napirendről kell döntenünk. Kérem, aki egyetért a kiküldött 

napirenddel, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen. Aki nem értett vele egyet? 
(Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Tartózkodást sem láttam. A 
bizottság 9 igen szavazattal a napirenddel egyetértett. 

Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő 
módosításáról szóló T/16204. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel 
összefüggő módosításáról szóló T/16204. 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, Pölöskei Gáborné 
államtitkár asszonyt. Megkérem államtitkár asszony, hogy legyen kedves, ide az 
előterjesztői székhez fáradni (Megtörténik.), és megkérdezem, hogy ebben a 
vitaszakaszban kíván-e hozzászólni.  

Határozathozatalok 

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Nem, köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül kíván-e valaki ezen vitaszakaszban 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor nyilván az előterjesztőnek sem 
kell reagálnia az elhangzottakra.  

A részletes vita első szakaszában, javaslom, állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. a 

Aki nem ért vele egyet? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a bizottság támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Mivel egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem 
kíván megfogalmazni módosítást, így áttérünk a részletes vita utolsó szakaszára.  

A részletes vita harmadik szakaszában javaslatot teszek a részletes vita 
lezárására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki 
nem ért vele egyet? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett 
a bizottság a részletes vitát lezárta.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. 
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Ezzel 1. napirendi pontunk tárgyalásának a végére értünk. Köszönjük, 
államtitkár asszonynak, hogy megtisztelt bennünket. További szép napot és jó munkát 
kívánok!  

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm. 

A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary 
Egyetemért Alapítvány részérő történő vagyonjuttatásról szóló 
T/16225. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary 
Egyetemért Alapítvány részérő történő vagyonjuttatásról szóló T/16225. 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, dr. Hankó Balázs 
helyettes államtitkár urat, és kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e 
hozzászólni.  

Határozathozatalok 

DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm, nem.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Ilyet nem látok, így nyilván reagálni sem kell az elhangzottakra.  
A részletes vita első szakaszában javaslom, állapítsuk meg, hogy a 

törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki 
nem ért vele egyet? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 
láttam. A bizottság tehát egyetértett és támogatta.  

Mivel egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem 
kíván megfogalmazni módosítást, így áttérünk a részletes vita utolsó szakaszára, 
amelyben javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem 
mellett a bizottság lezárta a részletes vitát.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem ellenében a bizottság támogatta. 

A 2. napirendi pont tárgyalását is befejeztük, és ezzel az ülés végére is értünk.  
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Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a konstruktív és gyors részvételt. 
Köszönöm szépen. További szép napot kívánok mindenkinek! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc) 

 
 

 Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


