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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel megkérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét! Tisztelettel köszöntöm 
képviselőtársaimat a bizottság ülésén, esetlegesen a nemzetiségi szószólót - ha lenne a 
körünkben, de nem látok ilyen minőségében senkit -, a meghívottakat is. A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottsági tagokat, hogy a veszélyhelyzet alatti 
munkarend miatt a mai ülésen dr. Szőke Máté, a Gazdasági bizottság kiváló 
munkatársa lesz segítségünkre, így ezen napirendi pont keretén belül minden további 
munkatársnak köszönöm az érdemi segítségnyújtást a bizottság ülésének 
megtartásában. 

Első technikai feladatom a határozatképesség megállapítása, ahol gyors 
konzultációt szoktam lefolytatni a kollégákkal, és azt találtuk, hogy 9 fő személyesen, 
illetve egy helyettesítés általi, eseti képviseleti megbízással virtuálisan helyet foglaló 
képviselőtársunk van velünk, ily módon 10 szavazatot kell majd összeszámolnom a 
fontos napirendeknél. 

Az első technikai feladatunk a napirend elfogadása. A kiküldött napirendi 
javaslat módosítását indítványozta ugyanakkor Szatmáry Kristóf alelnök úr, aki 
mindezt előre jelezte. Így a képviselőtársaim megkapták a módosított napirendi 
javaslatot, ez a 2-7. sorszámig tartó napirendi pontok levételét jelzi. Kérdezem 
képviselőtársamat, hogy kívánja-e ezt szóban indokolni. (Jelzésre:) Parancsoljon, 
megadom a szót! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

nagyon röviden: ezen javaslatok megtárgyalására a házszabály szerint még van időnk, 
és egyébként is a parlament előtt fekszik jó néhány olyan javaslat - éppen délután 
fogunk szavazni róluk - és az azokhoz kapcsolódó rendeletek, amelyek alapvetően 
átírhatják, értelmezhetik majd ezeket a javaslatokat. Tehát mindenképpen azt 
javasolnám tartalmi szempontból is, hogy később tárgyaljuk őket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm, alelnök úr. Látszik, hogy némi értelmezési 

disszonancia áll fenn, hiszen a „30 napon belül”-t nem feltétlenül úgy értelmeztük, 
hogy 30 nap múlva tárgyaljunk egy-egy tárgysorozatba-vételi javaslatot. De 
nyilvánvaló módon a bizottság szavaz a napirendről.  

A bizottság elnöke fenntartotta eredeti javaslatát, ily módon azt kérem, hogy a 
HHSZ 15. § (6) bekezdése alapján vita nélkül szavazzunk az ismertetett napirendi 
javaslat módosításáról! Tehát most a módosításról, nem az előzőleg kiküldöttről 
szavazunk.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel jelezzék, hogy támogatják-e a 
módosítást, azaz a 2-7. napirendi pontig tartó javaslatok vitájának a levételét! 
(Szavazás.) 7. Ki az, aki nemmel szavaz a módosított napirendi javaslatról? (Szavazás.) 
3 nem szavazatot számoltam össze. Tartózkodási próbára ilyen értelemben pedig 
nincsen szükségünk. Ily módon tehát a napirend módosult.  

Az összes jelen lévő ellenzéki javaslattévő kollégának szeretném megköszönni 
azt, hogy idefáradt a bizottság ülésére. Szeretnék elnézést kérni azért, hogy ez a jelek 
szerint feleslegesen történt meg. Ily módon pedig, természetesen a 30 napos 
terminuson belül, vélhetően a következő bizottsági ülésen ezeket a tárgysorozatba-
vételi javaslatokat meg fogjuk tudni tárgyalni a bizottsági ülés keretein belül.  
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A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 
valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló T/13481. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Azt látom, hogy csak azon új 1. napirendi pontra térhetek át, amely az előző 
kiírásban is szerepelt már, tehát a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 
támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletről szóló törvényjavaslat részletes 
vitájára kerül sor, ez - a jegyzőkönyv kedvéért mondom - a T/13481. számon fut. Kijelölt 
bizottságként a HHSZ sokszor emlegetett 44., illetve 45. §-a alapján kerül sor a 
tárgyalásra.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő dr. Horváth Tamás 
helyettes államtitkár urat - tiszteletem - és dr. Moskó Mónika főosztályvezető asszonyt. 
Nagy szeretettel köszöntöm önöket a bizottság ülésén. Azt nem tettem hozzá, hogy az 
ITM részéről vannak jelen ezen kiváló munkatársak.  

A részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Bár, hangsúlyozom, módosító 
javaslat nem érkezett, de a saját módosítási szándék benyújtására irányuló 
kezdeményezés igen, amit a tegnapi nap folyamán szintén megkaptak 
képviselőtársaim. 

A részletes vita első szakaszában arról kell döntenünk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a HHSZ 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek, azaz megfelel-e a 
javaslat az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a 
jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, illetve megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményének. 
(Gelencsér Attila megérkezik az ülésre.) 

Először az előterjesztőnek adom meg a szót, amennyiben van kiegészítenivalója. 
Parancsoljon! 

 
DR. HORVÁTH TAMÁS (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nincs 

kiegészítenivalóm. A tárca álláspontja szerint megfelel az előbb elhangzott 
kritériumoknak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaihoz fordulok, hogy van-e 

kiegészítenivalójuk, illetve a megfelelés tekintetében kívánnak-e szólni, véleményt 
formálni az elhangzottakról. (Senki sem jelentkezik.)  

Mivel jelentkezőt nem látok, kérem a bizottság döntését a HHSZ 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. Ki az, aki támogatja és kimondja ezt? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Nagy nehezen összeszámoltuk, de 
igyekeztünk megfelelni a kihívásnak. Ki az, aki nem mondja ki a megfelelést a HHSZ 
44-45. §-nak? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 7 igen 
szavazat mellett, 3 tartózkodással került kimondásra a megfelelés.  

Ezt követően a részletes vita második szakaszához jutunk el. Kiosztásra került a 
módosító javaslat benyújtására irányuló kezdeményezés, erről kell döntenie a tisztelt 
bizottságnak, de először a kormány képviselőjét kérdezem a javaslatról. Parancsoljon! 

 
DR. HORVÁTH TAMÁS (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A módosító javaslat főleg, illetve teljes mértékben tartalmi, tehát 
pontosító szövegszerű javaslatokat tartalmaz, a tárca ezt támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Ezen a ponton jutunk el a bizottság 

tagjainak tisztelt észrevételeiig. Érdeklődöm, hogy bizottsági tagtársaim részéről ki az, 
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aki gazdagítani kívánja, pontosabban el kívánja kezdeni a vitát, vagy hozzá akar járulni 
kibontakozásához. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben senki nem érez ilyen irányú ingert, úgy döntenünk kell a bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a bizottsági 
módosító benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazatot 
látok. Ki az, aki nem támogatja a benyújtást? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett egy pozitív irányú döntés született.  

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról 
szóló jelentés elfogadásáról. Kérdezem, ki támogatja a részletes vita lezárását. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazatot látok. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Illetve ki tartózkodik ebben a kérdésben? (Szavazás.) 3 tartózkodás 
mellett megszületett a döntés.  

Illetve kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A már megszokottnak tűnő 7 
igen szavazatot számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja ugyanezt? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett született meg ez a döntés. 

Ily módon, úgy gondolom, hogy ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. 

Egyebek  

Az egyebek körében tájékoztatnom kell a tisztelt bizottságot, hogy következő 
ülésünket előreláthatóan november 25-én, szerdán, 9 órától tartjuk.  

Körbefordulok a tekintetben, hogy van-e bárkinek fontos hivatalos közlendője, 
felvetése, felvetnivalója. (Senki sem jelentkezik.)  

Az ülés berekesztése 

Mivel ilyet nem látok, az ülést lezárom. Ennek szellemében további eredményes 
munkát, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindannyiuknak! Köszönöm 
szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc) 

 
 

 Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


