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Napirendi javaslat  
 

1. Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6153. szám) (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) 
Dr. Karakó László (Fidesz) 
Kontur Pál (Fidesz) 
Kovács Ernő (Fidesz) 
Nagy István (Fidesz) 
Polics József (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Vécsey László (Fidesz) 
Karvalics Ottó (KDNP) 
Spaller Endre (KDNP) 
Dr. Nemény András (MSZP) 
Kiss Péter (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) 
Egyed Zsolt (Jobbik) 
Dr. Szél Bernadett (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Gúr Nándor (MSZP) Kiss Péternek (MSZP) 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)   

Megjelentek 

Szatmári Edina vezető tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Kajdi László vezető tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Szabó Ildikó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra.)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KARA ÁKOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsági mai 
ülésének részvevőit. Tekintettel arra, hogy tíz óra van, megkezdjük a bizottsági ülésünket. 
Tájékoztatom a tisztelt bizottsági tagokat arról, hogy Gúr Nándor úr előre bejelentett távolléte 
miatt én vezetem a bizottsági ülést. 

Soron következik a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Nagy István képviselő urat Kovács Ernő helyettesíti, Vécsey Lászlót Kontur 
Pál, Szedlák Attilát Polics József, Karvalics Ottó megérkezett közben, Spaller Endrét pedig 
Czira Szabolcs helyettesíti. Bertha Szilvia is megérkezett.  

A bizottsági ülésre a napirendet elektronikus úton kiküldtük. Kérdezem, hogy ki ért 
egyet a napirendi javaslatokkal. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Közben csatlakozott 
Nagy István képviselő úr.  

Javaslatot teszek arra, hogy a bizottság eddigi gyakorlatának megfelelőn rövid 
bizottsági ülésre törekedjünk különösen a napirendi pontok ismeretében. Javaslom, hogy 
ennek megfelelően egy negyedórás időkeretben határozzuk meg a bizottsági ülésünk idejét, 
aztán persze majd kiderül a végén, hogy sikerül-e ezt tartani. Javaslom, hogy az ülés során a 
kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportot azonos időtartam illesse meg, és a kérdések 
felvetésének joga a szokásoknak megfelelően először az ellenzéki és utána a kormánypárti 
képviselőkre essen.  

Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6153. szám) (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Soron következik az első napirendi pont, az elvárt béremelés végrehajtásával és a 
foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Az előterjesztő a Nemzetgazdasági Minisztérium. 
Köszöntöm Szatmári Edinát, dr. Szabó Ildikót, Kajdi Lászlót és végül, de nem utolsó sorban 
Kardkovács Kolos államtitkár urat. Mindenki előtt ott van a 6153. számú törvényjavaslathoz 
kapcsolódó ajánlás. Ajánlási pontonként fogunk haladni. Ha az államtitkár úr egyetért vele, és 
előzetesen nincs hozzáfűznivalója, akkor miután a bizottságunk első helyen kijelölt bizottság, 
valamennyi pontról állást kell foglalnunk. Az 1. ajánlási ponttal kapcsolatban kérdezem az 
államtitkár úr véleményét, és tekintettel arra, hogy ebben nekem is van szerepem, majd én is 
fogom kommentálni az eseményeket.  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Előterjesztőként én is kérem az 1. pont támogatását, ami összefügg a 2, 3, 4, 

6, 9. és 11-es ajánlási pontokkal. Javaslattevőként kérek támogatást, a kormánnyal való 
konzultáció során kompromisszum született, ezért ajánlási pontonként haladunk.  

Az 1. pontot a javaslattevő kéri támogatni, az NGM pedig támogatja. Kérdezem a 
bizottságot, támogatja-e az 1. ajánlási pontot. (Szavazás.) 3 tartózkodással és 15 igennel a 
bizottság támogatja.  

A 2-es ajánlási pont?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő támogatja.  
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ELNÖK: Javaslattevőként kérem a bizottság támogatását. Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e az ajánlási pontot. (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett támogatja a bizottság. A 3-as 
pont?  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Bár javaslattevő vagyok, magam azt kérem a kormánypárti képviselőktől, 

hogy majd tartózkodjanak. Megértettem a kormány álláspontját, kompromisszumot kötnénk. 
Kérdezem a bizottság véleményét. (Szavazás.) 2 igen, 16 tartózkodással a bizottság nem 
támogatja.  

A 4-es ajánlási pont?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Egyhangú tartózkodás mellett a 

bizottság nem támogatja.  
Az 5-ös ajánlási pont?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 3 tartózkodás és 15 igennel a bizottság 

támogatja. 
A 6-os pont?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 2 igen, 16 tartózkodás mellett a 

bizottság nem támogatja.  
A 7-es ajánlási pont a következő.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 1 igen, 14 nem, 3 tartózkodás mellett a 

bizottság nem támogatja.  
A 8-as pont?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 15 igen, 3 tartózkodással a bizottság 

támogatja. A 9-es pont?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 3 igen, 15 tartózkodás mellett a 

bizottság nem támogatja.  
A 10-es pont?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 15 igen, 3 tartózkodás mellett a 

bizottság támogatja. A 11-es az utolsó ajánlási pont.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Egyhangú, 18 tartózkodás mellett a 

bizottság nem támogatja.  
Van még egy bizottsági módosító javaslatunk.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő támogatja. A bizottsági módosító lényege, hogy van egy irányelv a szülői 
szabadságról, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kezdeményezte, hogy ezzel 
kapcsolatban az egyenlő bánásmód törvény egészüljön ki azzal, hogy mi minősül hátrányos 
megkülönböztetésnek. Ide beemelné a szülői szabadsággal kapcsolatos témaköröket is mint a 
legátfogóbb egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség jogszabályba.  

 
ELNÖK: Kérdezem a különböző frakciókhoz tartozó képviselőket, hogy kívánnak-e 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazásra bocsátom a kérdést. Ki az, aki 
egyetért vele? (Szavazás.) 15 igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja. 

Köszönöm szépen a napirendi ponttal kapcsolatos közreműködést.  

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6152. szám) (Módosító javaslat 
megvitatása) 

Soron következik a második napirendi pontunk. Hasonló a felállás a kormány részéről. 
Mindenki előtt ott fekszik az ajánlástervezet. Egy pontunk van. Államtitkár úr?  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja. Itt két kifejezés cseréjére kerülne sor a módosító javaslat 
szerint. Álláspontunk szerint a törvényjavaslat eredeti szövege pontosabb. Egyrészt a 
támogatás szó kompenzációra cserélése ebben az esetben azért nem indokolt, mert itt egy 
kiegészítő pályázati lehetőségről lenne szó, ahol az elvárt béremeléssel kapcsolatban erre a 
forrásra pályázni lehet, tehát ez nem automatikusan jár, ezért ez egy támogatás. A 
magánszféra szót hozni pedig a vállalkozás és nem profitorientált kifejezés helyett azért nem 
támogatjuk, mert a magánszféra kifejezés ebben a kontextusban értelemzavaró lenne, mert 
nem lehet tudni, hogy ebbe az állami, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 
illetve a civil szféra mennyiben tartozik bele, tehát azt gondoljuk, hogy az eredeti 
törvényjavaslat ebben a tekintetben pontosabb.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 1 
igen, 14 nem és 3 tartózkodással a bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen az NGM 
részéről a gyors és hatékony közreműködést. 

Egyebek 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot a következőről: a héten még egy bizottsági ülést 
kell tartanunk, amennyiben kapcsolódó módosító javaslat érkezik. Holnap kellene bizottsági 
ülést tartanunk, azt javaslom, hogy reggel tartsunk ülést, amennyiben szükséges. Kérdezem a 
bizottságot, hogy van-e ellenvetés. A Parlamentben fogunk ülés tartani, a bizottsági elnök 
úrral, ha tudok, egyeztetek, ha pedig nem sikerül, akkor magam intézkedem. Köszönöm 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc) 

 

Kara Ákos  
 a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
  
 
 
 
 
  
 
 
 


