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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Varga József (Fidesz) alelnök 
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)  
Spaller Endre (KDNP)  
Dr. Nemény András (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Dr. Karakó László (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Polics József (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium ) 
Dr. Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
bizottság tagjait, a 17 óra 30 perces ülésre pontosan megjelentek. Négy napirendi pontunk 
van. Elektronikus formában ezt képviselőtársaim megkapták. Szeretném kérdezni, hogy 
egyetértés van-e benne. Közben megállapítom szemre is, hogy határozatképesek vagyunk, 
majd a helyettesítéseket mindjárt bediktálom. A napirendi pontok elfogadására kerítek sort. 
Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Támogatjuk. 

Tárgyalási időkeret? Lehetőség szerint viszonylag röviden, mert alelnök urak jelezték, 
hogy 50 körül el kell menniük, tehát azt mondom, hogy egy félórában be kell fejeznünk. A 
helyettesítések: én jómagam Kiss Pétert, dr. Czira Szabolcsot Kontur Pál, Nagy Istvánt 
Kovács Ernő, Polics Józsefet Szedlák Attila, Karakó Lászlót pedig Kara Ákos. Ez azt jelenti, 
hogy 15 kezünk van.  Bertha Szilvia menet közben majd csatlakozik. 

A szokásjog alapján haladunk, ellenzéki megszólalással először, nem kell ismételnem, 
hiszen ezt a bizottság korrekten szokta tartani.  

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4656. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendünk Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatainak a megvitatása. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Selmeczi-
Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes urat köszöntöm, és jelezték még munkatársát, Hetei 
urat. Ő nincs, jó hát semmi gond, főosztályvezető-helyettes úr nyilván képes a kormány 
álláspontját rögzíteni. Kormányálláspontot?  

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, ezek a bizottsági módosító javaslatok 
még a tegnapi nap folyamán kerültek benyújtásra, és nem volt azóta kormányülés, tehát 
kormányálláspontot nem tudok mondani. Ezért tárcaálláspontot tudok. Már most elnézésüket 
kérem, de két ajánlási pont tekintetében még a tárcaálláspont sem eléggé megalapozott.  

 
ELNÖK: Akkor a főosztályvezető-helyettesi álláspontot fogjuk meghallgatni. 

Köszönöm szépen.  
Mindenki előtt ott fekszik a T/4656. számú törvényjavaslat kapcsolódó 2011. 

november 15-i dátummal jegyzett ajánlástervezet. Megvan mindenkinek ugye? Igen.  
A 6/1-es a Kulturális bizottság javaslata.  
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatni 

javasoljuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, a többi tartózkodás.  
A 9/1-es, ami összefügg a 49/1-essel, Lázár János módosítója.  
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez az az egyik 

pont, amivel kapcsolatban még a tárcaálláspontot sem hallottam… 
 
ELNÖK: Lázár János képviselő módosítójára még a tárca álláspontja sem?  
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SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a frakcióknak 
juttatott támogatásoknak a növelésére vonatkozó javaslat, egyelőre még a javaslatnak a 
költségvetési hatását nem ismerjük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Fidesz-frakció érti a tartalmat. Tárca nem kíván még 

álláspontot rögzíteni, de ez nem okoz gondot, a bizottság tud álláspontot rögzíteni. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 12 igen, a többi tartózkodás.  

A 10/1-es dr. Nyikos László módosítója 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem javasoljuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem és 2 tartózkodás.  
A 16/1-es, Hermann István Ervin módosítója.  
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatni 

javasoljuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, a többi 3 tartózkodás.  
A 30/1-es, Kulturális bizottság.  
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt sem alakult még 

ki az álláspont. 
 
ELNÖK: De képviselőtársaim, mivel elolvasták az ajánlástervezetet, ezért tudnak 

nyilatkozni. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 3 tartózkodás.  
A 36/1-es, Vágó Gábor és Ertsey Katalin. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 1 tartózkodás.  
Következik a 43/1-es, L. Simon László módosítója. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatni 

javasoljuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 3 tartózkodás.  
Az 51/1-es, Mesterházy Attila és más képviselők módosítója.  
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Hajajajaj! Indoklást kérhetnék, de tudom a választ, ezért nem kérek. Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem. 
Az 54/1-es a Kulturális bizottság módosítója. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatni 

javasoljuk. 
 
ELNÖK: A tárca ezt támogatja. Én inkább az előzőt támogattam volna, az jobban esett 

volna, de hát ez csak kívánság. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 3 tartózkodás. A 
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napirendi pontunk minden egyes, a bizottságot érintő ajánlási pontjáról szavaztunk. 
Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes úrnak az álláspont rögzítését. Szép napot, jó 
munkát önnek, remélem még dolgozni megy vissza. (Derültség.) Köszönöm szépen.  

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
törvényjavaslat (T/4862. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

Második napirendi pontunkra térünk át. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
Odrobina László főosztályvezető urat köszöntöm. Dr. Klész Tibor szaktanácsadó úr lesz még 
jelen, én Mátyus Mihály főosztályvezető urat is vártam még, de őt nem látom. Ő nem jött.  

A soron következő megtárgyalandó ajánlási pont az egy pont. Mindenki előtt ott kell, 
hogy legyen a T/4862/13. szám alatt futó ajánlás. Ott van. A bizottság hatáskörét érintő a 3. 
pont alatt lévő Oktatási bizottsági javaslat, ami összefügg a 12. és a 13-assal. A tárca részéről 
kérdezem a véleményt.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Itt viszont egy rövid indoklást szeretnék kérni.   
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az álláspontnak az az 

indoka, hogy az egész rendszer más alapokon lesz megközelítve, és a közvetlen felhasználás 
lehetősége megszűnik, és uniós forrásból kívánjuk támogatni ezt a fajta dolgozói képzést.   

 
ELNÖK: Igen, köszönöm, értem. Ez a bizonytalan forrás, a másik a szakképzési 

hozzájárulás keretei között meglévő forrásokból való felhasználás meg a biztos forrás. Tehát 
én azt kérdeztem, mert a biztos forrásra szeretnék alapozni, nem a bizonytalanra, de ebben 
akkor a tárca álláspontja egyértelmű. Nem fogadja el ezt. Én úgy tudom egyébként, hogy ez 
az Oktatási bizottság ülésén támogatást nyert. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Nem, nem 
foglaltak állást.) Nem foglaltak állást. Az előterjesztő képviselője nem foglalt állást, de az 
Oktatási bizottság ezt támogatta. Így van. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) 5 igen, 9 nem, 3 tartózkodás. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezártuk. Kérdezem a bizottságot, hogy volt-e még pont, amit meg kellett volna tárgyalnunk. 
A 4-est és a 11-est jó lett volna még megbeszélni. Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr 
marad a következő napirendi ponthoz. (Jegyzőkönyvön kívüli egyeztetés az elnök és az alelnök 
között.)  

A szakképzésről szóló törvényjavaslatot a hétfői napirendek közé illesztjük be, arra 
kérem a főosztályvezető urat és a kollégáit, hogy ezzel számoljanak. A hétfői ülést viszont 
akkor korábban kell kezdenünk, reggel 8 órakor. Szakértő asszony gondoskodik arról, hogy 
mindenki megtudja, hogy mikor kell ideérnie.  

Egyebek 

Van még az egyebek napirendi pontunk, amelynek keretei között jelezni kívánom, 
hogy a jövő héten állítólag négynapos plenáris ülés várható. Szerdán lesz a köznevelési és az 
önkormányzati törvényjavaslatok vitája, lezárása, csütörtökön pedig a most tárgyalni kívánt 
szakképzési törvényt kívánják behozni a Ház elé, tehát hétfőn nem késünk el semmivel. 
Hétfőn nem lesz munka törvénykönyv-módosító, melyik nap legyen az, amikor ezt 
tárgyaljuk? 681 módosító van bent, első helyen kijelölt bizottság vagyunk. Ha nem látjuk 
most, akkor hétfőn eldöntjük. De ez hétfőn nem lesz témánk, nem is kell, mert a jövő héten 
nem lesz részletes vitája, hanem a 28-ával kezdődő héten lesz.  
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Van-e valakinek bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Akkor szép estét kívánok 
mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 50 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


