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Napirendi javaslat  

 

1.  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11095. szám) 
(Kontur Pál, Kara Ákos (Fidesz) és Michl József (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Módosító javaslat megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) 
 Kovács Ernő (Fidesz) 
 Nagy István (Fidesz) 
 Patay Vilmos (Fidesz)  
 Szedlák Attila (Fidesz)  
 Vécsey László (Fidesz)  
 Karvalics Ottó (KDNP)  
 Dr. Nemény András (MSZP) 
 Egyed Zsolt (Jobbik)  
  

A bizottság titkársága részéről 

 Farkasné dr. Molnár Valéria főtanácsadó 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Gúr Nándor (MSZP) dr. Nemény Andrásnak (MSZP) 
Polics József (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz) 
Bertha Szilvia (Jobbik) Egyed Zsoltnak (Jobbik) 
Kontur Pál (Fidesz) dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) Karvalics Ottónak (KDNP 
Vécsey László (Fidesz) Nagy Istvánnak (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) megérkezéséig Kovács Ernőnek (Fidesz) 
Varga József (Fidesz) megérkezéséig Kara Ákosnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Dr. Odrobina László főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
 

Megjelent  

Klész Tibor osztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 1 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

 KARA ÁKOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen megjelent bizottsági 
tagokat és vendégeinket.  

Napirendi javaslatunk szerint két napirendi pontot tárgyalunk. Aki az írásban előre 
kiküldött napirenddel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm 
szépen. Egyúttal elmondom, hogy tizenhat kézzel szavazunk a mai bizottsági ülésünkön, a 
helyettesítéseket pedig majd csatoljuk a jegyzőkönyvhöz. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11095. szám) 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Az első napirendi pontunknál köszöntöm dr. Odrobina 
László főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból.   

A szakképzésről szóló T/11095. számú törvényjavaslatról tárgyalunk, és módosító 
javaslat megvitatására kerül sor. Ez a módosító javaslat három ajánlási pontban szerepel a 
május 13-ai állapotnak megfelelően, és első helyen kijelölt bizottságként tárgyaljuk. 
Gúr Nándor, dr. Nemény András és képviselőtársaink a részletes vitához nyújtottak be 
módosító javaslatot.  

Kérdezem a javaslattevőt, szeretné-e indokolni?  
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP), előterjesztő: Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: Akkor ez elégséges, köszönjük szépen. A főosztályvezető urat kérdezem a 

kormány, illetve a tárca álláspontjáról. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mind a 

háromról mondjam? (Farkasné dr. Molnár Valéria: Igen, mert az 1. pont összefügg a 2. és a 
3. ponttal.) 

 
ELNÖK: Igen, és egyben is szavazunk róluk. Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontunk van, és a tárca nem támogatja. 

Szavazás 

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem: a bizottság tagjai támogatják-e? 
(Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.)  A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatja. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

A kihelyezett bizottsági üléssel kapcsolatban Gúr elnök úrral nem jutottunk tovább az 
egyeztetésben, a következő bizottsági ülésen folytatjuk, illetve döntjük el, ott határozzuk majd 
meg, tehát jövő hétfőn megbeszéljük a bizottsági ülésen. 
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Varga József alelnök úr és Szedlák Attila képviselő úr megérkeztek, így ők is részesei 
a mai bizottsági ülésnek. 

Köszönöm szépen a részvételt, mai bizottsági ülésünket berekesztem.  
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 5 perc) 
  

Kara Ákos 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


