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Napirendi javaslat  
 
1. A szakképzésről szóló törvényjavaslat (T/7843. szám) 

(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
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A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc.) 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket a bizottság ülésén. 
A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. Szokásos első feladatom a 
határozatképesség megállapítása, ahol rövid egyeztetést követően úgy találtuk, hogy 8 
fő személyesen, 1 pedig eseti képviseleti megbízással van jelen, illetve vesz részt a 
munkában, így tehát a határozatképességünk nem képezheti vita tárgyát.  

A napirend elfogadása tekintetében meg kell kérdeznem bizottsági tagtársaimat, 
hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú döntés született 9 igen 
szavazattal, így a napirendet elfogadtuk.  

A szakképzésről szóló T/7843. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Az első napirendi pont a szakképzésről szóló törvényjavaslat, amely a T/7843. 
szám alatt fut, ennek tekintetében döntünk a részletes vita lefolytatásáról, a HHSZ. 32. 
§ (2) bekezdés alapján. A bizottságnak arról kell döntenie, hogy bejelentkezik-e 
részletes vitára. Azt javaslom, hogy a törvényjavaslat 1-29. §-ai, illetve a 76-116. §-ai 
tekintetében jelentkezzünk be. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy határozathozatalra kerül 
sor.  

Ki az, aki támogatja, hogy a bizottság az említett szakaszok tekintetében 
jelentkezzen be a vitára? (Szavazás.) Újfent egyhangú döntés született 9 igen 
szavazattal. Megállapítom tehát, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a törvényjavaslat 
megnevezett részei tekintetében kíván részletes vitát lefolytatni. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárhatom.  

Egyebek 

Az egyebek tekintetében, amennyiben senkinek nincs felvetnivalója, 
tájékoztatom a bizottságot, hogy soron következő ülésünket előreláthatólag november 
12-én, kedden 10 órától tartjuk. Ezen az ülésen tesz eleget a bizottság az országgyűlési 
törvény 41. §-ában foglalt kötelezettségének, miszerint a minisztert a miniszter 
feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező bizottság évente hallgatja meg, és hallgatjuk 
meg e tekintetben Varga Mihály pénzügyminisztert. Amennyiben felvetés továbbra 
sincsen, lezárom az ülést, további eredményes munkát, jó egészséget kívánok (Tasó 
László felé:), a bizottsági tagtársunk sérülése tekintetében pedig mielőbbi gyógyulást. 
A legjobbakat mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


