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2012. május 14-én, hétfőn 9 óra 37 perckor  
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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 
1. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/6590. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
  
2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6767. szám) (A módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

  
3.  Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Varga József (Fidesz) alelnök 
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)  
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) 
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Nemény András (MSZP) 
Kiss Péter (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) 
Egyed Zsolt (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Varga József (Fidesz) megérkezéséig Kara Ákosnak (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (KDNP) 
Karvalics Ottó (KDNP) megérkezéséig Polics Józsefnek (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP) 
Spaller Endre (KDNP) Nagy Istvánnak (Fidesz) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Virágh Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
képviselőtársaimat, meghívott előadónkat, a vendégeket. Javaslom, kezdjük a bizottsági ülést. 
9 óra 37 van. A mai bizottsági ülésünk meghívójában, ami elektronikus formában megjelent, 
három napirendi pont van megjelölve. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy miután a 
határozatképességet megállapítottam, a helyettesítéseket mindjárt diktálom, hogy elfogadják-e 
a bizottság tagjai ezen napirendi pontok tárgyalását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. Bediktálom a helyettesítéseket. Jómagam Kiss Pétert, Varga Józsefet Kara Ákos, 
Vécsey Lászlót Szedlák Attila és Spaller Endrét pedig Nagy István helyettesíti. Így 17 kézzel 
dolgozunk. Köszönöm szépen.  

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6590. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Időkeret tárgyalását érintően nagyjából fél órában zárni tudjuk a bizottság ülését. 
(Varga József érkezik az ülésterembe.) Köszöntöm a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről dr. Virágh Rudolf helyettes államtitkár urat és Varga alelnök urat is, aki 
közben megérkezett a bizottsági ülésre. Az ajánlástervezet ott kell hogy legyen minden 
képviselőtársam előtt, ez pedig a 2012. május 9-i dátumú, a T/6590. szám alatt szerepel. 

A 33/1-es ajánlási pont az első dr. Tóth József és dr. Lamperth Mónika képviselők 
módosítja. 

 
DR. VIRÁGH RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 12 nem és 

2 tartózkodás.  
A 33/2-es a következő szintén fenti képviselők módosítója. 
 
DR. VIRÁGH RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 12 nem és 

2 tartózkodás. 
A 118/1-es, dr. Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. 
 
DR. VIRÁGH RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 

3 tartózkodás. 
A 118/2-es, ami összefügg a 132/1-essel Lukács Zoltán módosítója. 
 
DR. VIRÁGH RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a kormány. 
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ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 12 nem és 
2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel az első napirendet zártuk. Szép napot kívánok 
önöknek. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6767. szám) (A módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

A következő napirendi pontunkra térünk rá. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat látom, Odrobina László főosztályvezetőt, Klész 
Tibor referenst. Az ajánlástervezet 2012. május 8-i dátumú, a T/6767-es szám alatt. A 
kormány álláspontját, gondolom helyettes államtitkár úr fogja rögzíteni. Mivel első helyen 
kijelölt bizottság voltunk, ezért mindegyiket.  

Az 1-es Ferenczi Gábor képviselő módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 2-es Pokorni Zoltán módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen, 11 tartózkodás, megvan az egyharmad. 
A 3-as Kiss Péter és mások módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Indoklást kérek.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosítónak azon 

része, amely a speciális szakiskolákra vonatkozik, az nem teljesen ennek a törvénynek a 
kompetenciájánál a köznevelési törvény már rendelkezik arról, hogy a speciális 
szakiskolákban az évfolyamok száma eltérő lehet az általános rendelkezésektől, úgyhogy itt 
nem jó a megfogalmazás. A másik része pedig a legalább, legfeljebb, amit ugyanúgy 
javasolnak, ez pedig a benyújtott törvényjavaslat lényegét változtatná meg, ezért nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát nem tudunk mindenben egyetérteni, hosszabb vitát is 

lefolytathatnák e tekintetben, de ezt meghagyjuk a Parlament falai közé. (Kiss Péter érkezik az 
ülésterembe.) Annyi kitételt teszek hozzá, hogy azért a kormány részéről javaslom majd 
elsajátítatni azt a tudást, ami arról szól, hogy a legfeljebb és a legalább miről szól. Köszönöm 
szépen.  

Tehát a kormány nem támogatja. Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 10 nem, 
2 tartózkodás és ketten nem szavaztak.  

A következő a 4-es, Osztolykán Ágnes módosítója.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 nem, 3 tartózkodás.  
A következő az 5-ös, Pokorni Zoltán.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, 10 tartózkodás, tehát az egyharmad 

megvolt.  
 
A 6-os a következő Kiss Péter és mások. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Nem kérek indoklást, mert az előbb már egy halvány kísérletet tettem erre, 

de nem kaptam választ. Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 12 nem. 
A 7-es, Osztolykán Ágnes. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás.  
A 8-as, Ferenczi Gábor.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 9-es, Ferenczi Gábor.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 10-es Kiss Péter, Gúr Nándor és mások. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 12 nem. 
A 11-es, Pokorni Zoltán. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 1 nem, 11 tartózkodás.  
A 12-es Kiss Péter és mások indítványa. 
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Nem támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 12 nem.  
A 13-as, Kiss Péter és mások. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 14 nem.  
A 14-es, Kiss Péter és mások. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 12 nem.  
A 15-ös, Kiss Péter és mások. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 14 nem.  
A 16-os, Osztolykán Ágnes. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 11 nem, 5 tartózkodás. 
A 17-es, Kiss Péter és mások. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 13 nem és 1 tartózkodás vagy nem 

szavazás.  
A 18-as Gúr Nándor, Soós Tamás és mások. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 19-es, ami összefügg a 20-assal, Kara Ákos indítványa. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen, 3 tartózkodás.  
A 21-es, Kiss Péter, Gúr Nándor és mások. 
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Nem támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 12 nem.  
A 22-es szintén fenti képviselők. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 14 nem.  
A 23-as, Ferenczi Gábor. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 12 nem.  
A 24-es, Kiss Péter és mások.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
Köszönöm szépen.  

Egyebek  

A harmadik napirendünkre térünk át. Két közlendőm van mindösszesen. Az egyik, 
hogy csütörtökön kihelyezett bizottsági ülésünk van Győrben. 9 órakor kezdünk, a hivatalos 
program része nagyjából délig tart, ebéd, utána az Audi.  

A másik bejelentenivalóm, hogy jövő hét hétfőn 9 óra 30-kor tervezzük a bizottsági 
ülést. Ha nincs más, jó munkát kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 53 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
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