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Napirendi javaslat  

 

1. Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/17440. 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  
Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz)  
Hollik István (KDNP)  
Tordai Bence (Párbeszéd)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bányai Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) Ovádi Péternek (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)   
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  Molnár Gyulának (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Tóth-Győrvári Erzsébet bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 46 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket a bizottság, 
várhatóan különösen hosszú ülésén. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel 
megnyitom. 

A helyettesítések bejelentése az első feladatom. Szatmáry Kristóf alelnök úr 
helyettesíti Bányai Gábor alelnök urat, Molnár Gyula képviselőtársunk, alelnök úr 
helyettesíti Bangóné Borbély Ildikót, Becsó Zsolt képviselőtársunk helyettesíti Tasó 
Lászlót, és úgy látom, hogy Ovádi Péter képviselőtársunk Gelencsér Attilát fogja. Ily 
módon akkor 10-es szavazatszámra fogunk törekedni, amikor szavazni vagy határozni 
fogunk. A határozatképesség megállapítása a soron következő dolgom, aminek 
akadályát nem látom. Megállapítom, ha a bizottság határozatképes, megkezdhetjük 
munkánkat.  

A napirendi javaslat elfogadása az első, nagyon fontos feladatunk. Erről való 
döntés következik. Képviselőtársaim előzetesen írásban megkapták az ülés napirendi 
javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött napirendi javaslatot 
elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Gyors 
számítással a vágyott 10-es szavazatszámunk meg is érkezett, így 10 igen szavazattal 
elfogadtuk egyhangúlag a napirendet.  

Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények 
módosításáról szóló T/17440. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Megnyitom az első napirendi pontot, amely az elfogadott napirendünknek 
megfelelően: döntés részletes vita lefolytatásáról az egyes képzéseket és a 
foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló T/17440. számú törvényjavaslat 
vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. Házelnök úr a 
részletes vita lefolytatására a Kulturális bizottságot jelölte ki, azonban a bizottság 
elnökeként azt javaslom, hogy a törvényjavaslat 3-5. §-ai, illetve a 41., 42. § 
vonatkozásában, mely többek között az elbocsátott munkavállalók támogatásáról 
rendelkezik, a Vállalkozásfejlesztési bizottságnak le kellene folytatni a részletes vitát. 
Erről azonban a bizottságnak a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján döntenie kell. 
Ez tehát itt még nem a részletes vita, csupán a döntés arról, hogy a bizottság tárgyalni 
akarja a törvényjavaslatot. Érdeklődöm, hogy van-e ezzel kapcsolatban hozzászólási 
igénye, észrevétele bárkinek, illetve más alternatív javaslat is megfogalmazható ebben 
a körben. (Nincs jelentkező.) Mivel ilyet nem látok, ezért kérem, hogy az előterjesztett 
elnöki javaslatról döntsön a bizottság. amennyiben támogatják, kérem, kézfelemeléssel  
jelezzék. (Szavazás.) 10 igen szavazattal a bizottság ezt a javaslatot elfogadta. A 
törvényjavaslat általános vitájára november 9-én a plenáris ülésen kerül sor, ezzel ezt 
a napirendi pontot lezárhatjuk.  

Egyebek  

Át is térünk a második napirendi pontra, ahol az egyebekkel találkozunk. Ezúton 
szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a következő ülésünket jövő kedden, 
november 16-án 14 órától tartjuk a Széll Kálmán teremben, a főemelet 64. szám alatt. 
Az ülésen pedig Varga Mihály miniszter úr éves meghallgatására is sor kerül.  
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Az ülés berekesztése 

Végezetül, amennyiben senkinek nincs közérdekű bejelentivalója, felvetése - 
körülnézek, nem látok ilyen irányú igényt -, az ülést bezárom, további eredményes 
munkát, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


