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T/1302/61. szám 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

 
 

Költségvetési, pénzügyi 
és számvevőszéki bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról  
szóló T/1302. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/1302/47. sz. ajánlással.) 

 

 

 

Tisztelt Országgyűlés! 

 

 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 

Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági és 

informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság), Költségvetési, pénzügyi és 

számvevőszéki bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint az Oktatási és 

tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság) megvitatta az egyes szakképzési és 
felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló, T/1302. számon beterjesztett 

törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1302/48-60. számú kapcsolódó módosító 

javaslatokat. 
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 Az ajánlásban használt rövidítések: 
 Flt.:  a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény  

 Szt.: a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 

 Fktv.:  a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 

 Szht.: a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI. törvény 

 
 
 

I.  

 

 
1.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében az Fktv. 9. § 

(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Fktv. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények jegyzéke nyilvános, azt a 
miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján havonta 
közzéteszi. A nyilvántartás adatait és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez mellékelt 
okiratokat a nyilvántartás helyén egyébként bárki megtekintheti, azokról feljegyzést, illetve – 
igazgatási szolgáltatási díj ellenében – másolatot készíthet." 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/60/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

2.  Kuzma László képviselő – kapcsolódva saját T/1302/18. számú módosító 
indítványához (T/1302/47. számú ajánlás 19. pontja) – a törvényjavaslat 24. §-ának  
– az Fktv. 10/A. §-át érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[24. § Az Fktv. 10. §-a a következő új 10/A. §-sal egészül ki: 
 
 „10/A. § A felnőttképzési intézménynek a képzésben részt vevő felnőttel 
megkötött felnőttképzési szerződésben vállalt képzés teljesítésével összefüggésben az 
alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és –  az állami foglalkoztatási 
szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – öt évig megőriznie: 
 
 a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, illetve konzultáción vezetett, a 
képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben 
résztvevővel esetlegesen elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést 
igazoló dokumentumot,  
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 b) a képzésben részt vevő felnőtt Fktv. 28. §-a alapján kezelt személyi adatait, 
valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához – a résztvevő oldaláról – szükséges 
feltételek meglétét igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképzési 
intézmény által hitelesített másolatait, 
 
 c) a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását, valamint a résztvevők 
hiányzásait dokumentáló haladási naplót, 
 
 d) a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét, illetve a képzés 
elvégzését igazoló bizonyítványának (oklevél, tanúsítvány, igazolás stb.) annak kiállítója 
által hitelesített másolatát, illetve a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti 
példányát, 
 
 e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását 
szolgáló (alvállalkozói, megbízási, bérleti stb.) szerződések egy eredeti példányát, 
 
 f) a 28. § (2) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja 

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 

3.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi 
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi 
József, Rónavölgyi Endréné, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr.  képviselő – 
kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi 
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Sós Tamás, 
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr. képviselő T/1302/7. számú módosító indítványához 
(T/1302/47. számú ajánlás 21. pontja) – a törvényjavaslat 25. §-át új (3) bekezdéssel – az 
Fktv. 12. § (9) bekezdését érintően – kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) Az Fktv. 12. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(9) A FAT a közoktatási feladatot ellátó – más jogszabályban meghatározott – 
szakképző intézmény intézmény-akkreditációs kérelme esetén egyszerűsített eljárást folytat 
le. Az egyszerűsített intézmény-akkreditációs eljárás alapjául szolgáló egyéb esetek körét és 
az eljárás részletes szabályait kormányrendelet határozza meg.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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4.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésében az Fktv. 13. §  
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Fktv. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A FAT legfeljebb 15 tagból áll. Tagjait a miniszter kéri fel – az elnök kivételével 
– hároméves időtartamra. A FAT a miniszter, valamint az egyházak, a gazdasági kamarák, a 
munkaadók, a munkavállalók, a helyi önkormányzatok, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság, a felnőttképzési szakmai szervezetek képviselőiből, továbbá a felnőttképzés 
elismert szakértői közül felkért személyekből áll." 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

5.  Dr. Pósán László és Zsigó Róbert képviselő – kapcsolódva dr. Hoffmann Rózsa, 
dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth 
Ferenc, Kuzma László képviselő T/1302/22. számú módosító indítványához (T/1302/47. 
számú ajánlás 23. pontja) – a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésében az Fktv. 13. §  
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Fktv. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A FAT legfeljebb 15 tagból áll. Tagjait a miniszter kéri fel – az elnök kivételével 
– hároméves időtartamra. A FAT a miniszter, valamint az egyházak, a gazdasági kamarák, a 
munkaadók, a munkavállalók, a helyi önkormányzatok, a Magyar Akkreditációs Bizottság, a 
felnőttképzési szakmai szervezetek képviselőiből, továbbá a felnőttképzés elismert szakértői 
közül felkért személyekből áll." 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja 

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

6.  Kuzma László képviselő – kapcsolódva saját T/1302/14. számú módosító 
indítványához (T/1302/47. számú ajánlás 32. pontja) – a törvényjavaslat 36. §  
(2) bekezdésében az Szht. 4. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Szht. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének 
a (2)-(4) bekezdések alapján nem teljes egészében tett eleget, a még fennmaradó 
kötelezettségét – fejlesztési megállapodás alapján – szakképző iskola számára a gyakorlati 
oktatás és gyakorlati képzés – az 1. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak kivételével –, a 
térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely (a továbbiakban: 
központi képzőhely) számára szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése, valamint 
felsőoktatási intézmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi 
feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: 
fejlesztési támogatás) nyújtásával is teljesítheti. A fejlesztési támogatást szakképzési 
hozzájárulásként a bérjárulékok között kell elszámolni. A fejlesztési támogatás összege csak a 
hozzájárulásra kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő 
mértékig vehető figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként. [A felsőoktatási intézmények 
számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka 
lehet.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja 
- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

7.  Dr. Pálinkás József és Tóth Ferenc képviselő – kapcsolódva Kuzma László 
képviselő T/1302/12. számú módosító indítványához (T/1302/47. számú ajánlás 34. pontja) – 
a törvényjavaslat 38. §-ában az Szht. 5. § (2) bekezdése a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /38. § Az Szht. 5. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét annak 
legfeljebb 70 százalékos mértékéig az alábbiakkal csökkentheti:/ 
 
 "a) szakképző iskola és központi képzőhely, valamint felsőoktatási intézmény számára 
nyújtott fejlesztési támogatás összegével, amely azonban csak a hozzájárulásra kötelezettnél 
képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe 
kötelezettségcsökkentő tételként. [A felsőoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési 
támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet;]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja 

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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8.  Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert,  

dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselő – 
kapcsolódva Kuzma László képviselő T/1302/35. számú módosító indítványához (T/1302/47. 
számú ajánlás 15. pontja) – a törvényjavaslat 42. §-ában az Szt. 12. § (4) bekezdése  
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /42. § Az Szht. 12. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(4) A Tanács tagjainak megbízatása hároméves időtartamra szól.  
 
 A Tanács/ 
 
 "e) a felnőttképzést folytató intézmények közoktatási, felsőoktatási és az 
iskolarendszeren kívüli oktatás érdek[-]képviseleti szervezeteinek képviselőjéből," 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja 

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

9.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 50. § (2)-(3) bekezdéseinek  
a következő módosítását és új (7)-(8) bekezdésekkel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "(2) E törvény 30. §-ával megállapított [Fktv. 21. § (5) bekezdése 2007. április 1-jén, 
az] Fktv. 21. § (7) bekezdésének a) pontja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény, b) pontja a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálybalépésével egyidejűleg 
lép hatályba.  
 
 (3) E törvény 36. §-[a]ának (2) bekezdése, [38. §-a és] 49. §-a, valamint e törvény  
38. §-ával megállapított Szht. 5. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege és az a) pontja, 
valamint a (3) bekezdése 2007. április 1-jén, e törvény 31. §-a 2007. július 1-jén lép 
hatályba." 
 
 "(7) Az e törvény hatálybalépését megelőzően a szakképzési hozzájárulásra kötelezett 
által – külön jogszabály alapján a saját munkavállalója képzési költségeinek a szakképzési 
hozzájárulás terhére történő elszámolása tárgyában – benyújtott, az e törvény 
hatálybalépésének időpontjában a megyei (fővárosi) munkaügyi tanács által még el nem bírált 
kérelemről a munkaügyi tanács dönt. Az e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott 
kérelem tárgyában a megyei (fővárosi) munkaügyi tanács vagy a munkaügyi tanács által 
hozott elutasító döntéssel szemben a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által benyújtott, az 
Országos Felnőttképzési Tanács által az e törvény hatálybalépésének időpontjában még el 
nem bírált fellebbezésről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács dönt. 
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 (8) E törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult közigazgatási 
hatósági ügyekben kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/59/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

10.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, dr. Vojnik Mári a, Kiss Ferenc, dr. Bóth 
János, Nagy László, Rákóczy Attila, Rózs Endre Kránicz László és Lénárt László 
képviselő – kapcsolódva Gúr Nándor, Filló Pál és Kiss Ferenc képviselő T/1302/40. számú 
módosító indítványához (T/1302/47. számú ajánlás 22. pontja) – a törvényjavaslat  
50. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény 36. §-a, 38. §-a és 49. §-a 2007. április 1-jén, 25. §-ának (2) bekezdése, 
és a 31. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

11.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 50. § (7) bekezdése d) pontjának  
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(7) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "d) a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról szóló 2003. évi CVI. 
törvény 3. §-a, 9. §-ának (2) bekezdése, 12. §-ának (2) bekezdése, 18. §-ának (5) bekezdése," 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/58/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
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12.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 50. § (7) bekezdés e) pontjának  

a következő módosítását és új f)-i) ponttal  történő kiegészítését javasolja: 
 
 /(7) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "e) az Szht. 8. §-ának (2) bekezdése, [valamint]  19. §-ának 3. pontja, valamint 23. §-a 
(1) bekezdésének b) pontja[.] , 
 f) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 1995. évi 
LXXXIV. törvény 7. §-a, 24. §-ának (2) bekezdése, valamint a 25. §-a, 
 g) a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges 
törvénymódosításokról szóló 2002. évi XLVII. törvény 56. §-a (2) bekezdésnek b) pontja, 
 h) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2003. évi 
XXIX. törvény 22. §-ának (1) és (2) bekezdése, 
 i) az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. törvény 
17. §-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/58/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

13.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 50. § (8) bekezdése b) pontjának 
az elhagyását javasolja: 
 
 /(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti / 
 
 "[b) az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének c) pontjában a „iskolarendszeren kívüli 
felnőttképzési támogatások” szövegrész,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

14.  Kuzma László képviselő – kapcsolódva a Foglalkoztatási bizottság T/1302/45/1. 
számú módosító indítványához (T/1302/47. számú ajánlás 45. pontja) – a törvényjavaslat  
50. § (10) bekezdését új h) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(10) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt./ 
 
 "h) 4. §-ának (3) bekezdésében, 7. §-ának (1) és (3)-(5) bekezdésében, 8. §-ának  
(3) bekezdésében és (4) bekezdésének e)-f) pontjában, 12. §-ának (4) bekezdése e) pontjában, 
14. §-ának (7) bekezdésében, 15. §-ának (4)-(5) bekezdésében, 16. §-ának (2) bekezdésében, 
19/A. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (3) bekezdésében, 30. §-ának (2)-(3) 
bekezdésében, 54/B. §-ának 12. és 14. pontjában az „érdek-képviseleti” szövegrész helyébe az 
„érdekképviseleti” szövegrész" 
 

 /lép./ 
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Indokolás: Lásd a T/1302/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

15.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 50. § (12) bekezdését új b) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 /(12) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szht./ 
 
 "b) 4. §-ának (6) bekezdésében a „szakmai alapképzést” szövegrész helyébe a 
„gyakorlati oktatást és gyakorlati képzést” szövegrész," 
 
 /lép./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat megegyezik a T/1302/47. számú ajánlás 46. pontjába foglalt indítvánnyal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1302/59/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

16.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 50. § (12) bekezdését új i)-j) 
pontokkal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(12) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szht./ 
 

 "i) e törvénnyel átszámozott 4. § (16) bekezdésében a „Kincstárnál” szövegrész 
helyébe a „kincstárnál” szövegrész, 

 j) e törvénnyel átszámozott 15. § (4) bekezdésében a „Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv” szövegrész" 
 
 /lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1302/60/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
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II.  
 
 
 A Gazdasági bizottság utólag hozott döntése a T/1302/47. számú ajánláshoz: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  9. támogatja egyetért 
 37. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
 44. támogatja egyetért 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. november 30. 
 
 
 
 

Simon Gábor s.k. 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Balog Zoltán s.k. 
az Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság elnöke 

Puch László s.k. 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k. 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke 

Dr. Szabó Zoltán s.k. 
az Oktatási és tudományos 

bizottság elnöke 
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