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Napirend: 

 

1. Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6153. szám - általános vita) 

2. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6152. szám - általános vita) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

 Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

Bodó Sándor (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Puch László (MSZP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Balázs József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz) 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 

 Dr. Kardkovács Kolos, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Köszöntök mindenkit, a média munkatársait, 
vendégeinket, meghívott szakértőinket. Mai ülésünket megnyitom. 

A napirend elfogadása 

A mai meghívóban szereplő 5 napirendi ponthoz írásos észrevétel érkezett Ékes József 
képviselőtársunk részéről, amelyben azt javasolja bizottságnak, hogy a 3. napirendi pontban 
szereplő indítványokról most ne tárgyaljon a bizottság. Én ezt a módosított napirendi ajánlást 
terjesztem a bizottság elé azzal a kérdéssel, hogy aki egyetért Ékes képviselő úr módosító 
javaslatával, illetve ennek ismeretében a rövidített napirenddel, szíveskedjék kézfelemeléssel 
szavazni! (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 3. napirendi 
pontról ma nem tárgyalunk. 

Marad tehát az 1. és a 2. napirendi pont, illetve a 4. és az 5. értelemszerűen előbbre 
ugrik. Ezek után Dancsó képviselő kért szót. Parancsoljon! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendi javaslatom 

lenne. Úgy gondolom, mivel ötpárti tárgyalások kezdeményezésére került sor ebben a 
napirendi pontban, a 4. napirendi pontot sem célszerű tárgyalni, meg kellene várni azt, hogy 
ezek a tárgyalások hogyan zárulnak, és utána visszatérni erre a kérdésre. Tehát azt javaslom, 
hogy a 4. napirendi pontot a bizottság, ami egy határozati javaslat kezdeményezése, most ne 
tárgyaljuk meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez egy újabb napirend-módosító javaslat. Kinek van észrevétele ahhoz, hogy 

a 4. pont elhagyását kezdeményezi Dancsó képviselő úr? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
észrevételt senki részéről. 

Ezek után nincs más hátra, mint hogy arról is szavazzunk, hogy a 4. napirendi ponttal 
foglalkozzunk-e a mostani ülésen. Akkor az a kérdésem, ki ért azzal egyet, hogy a 4. 
napirendi pontban jelzett határozati javaslat kezdeményezésével ma ne foglalkozzon a 
bizottság. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez a nagy többség. Ez elég 
ahhoz, hogy ne foglalkozzunk, vele, de azért megkérdezem, ki az, aki úgy gondolja, hogy 
mégis csak foglalkoznunk kéne ezzel. Ez két szavazat. Ki az, aki tartózkodik? Egy. És van, 
aki nem szavazott. Akkor ezek szerint ma a 4. napirendi ponttal sem foglalkozik a bizottság. 

Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatok általános vitára való alkalmasságának együttes 
tárgyalása 

Tehát az 1. és a 2. napirendi pont maradt fönt az étlapon. Ezek után az 1. napirendi 
pont tárgyalására kerül sor. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében 
megjelent urakat, át is adom a szót azzal, hogy szíveskedjenek bemutatkozni a jegyzőkönyv 
kedvéért. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Kardkovács Kolos vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatásért 
felelős helyettes államtitkára. 
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A napirend együttes tárgyalásra tesz javaslatot. Két törvényjavaslat fekszik a tisztelt 
bizottság előtt, az egyik az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve a költségvetés módosításáról 
szóló törvényjavaslat. A kormány azért kezdeményezte ezeknek a törvényjavaslatoknak a 
benyújtását, hogy a bérek emelésének további lehetőségéhez járuljon hozzá, és a 
munkahelyek megőrzését helyezze előtérbe. A törvényjavaslatok lényege, hogy lehetőséget 
teremtsenek egy új támogatási forma bevezetésére, ez az új támogatási forma pedig nem lenne 
más, mint hogy munkáltatói kiegészítő kompenzációra nyílna lehetőség. Erre a munkáltatói 
kiegészítő kompenzációra a költségvetési törvényben 21 milliárd forintos átcsoportosításra 
kerülne sor. A támogatásnak az lenne a feltétele, hogy a pályázó munkáltató nyilatkozzon, 
hogy végrehajtja az elvárt béremelést, hogy az átlagos statisztikai létszámot ne csökkentse 
2011-hez képest, illetve az adott foglalkoztatónál a bruttó átlagkereset ne érje el a 215 ezer 
forint/hó összeget. 

Ez alapvetően a kis- és középvállalkozásoknak tudna segíteni azokban az esetekben, 
ahol még az 5 százalékos elvárt béremelés is nehézséget okozna. Ezt pedig úgy próbálja a 
kormány kiegészítő kompenzációval segíteni, hogy az 5 százalékon belül legfeljebb 3 
százalék erejéig lehetőség nyílna pályázati úton további források elnyerésére. Ez a támogatás 
egy de minimis támogatás lenne, tehát mezőgazdasági termelő ágazatban 7 ezer euróig 
nyújtható hároméves időtávon, egyéb ágazatokban pedig 200 ezer euró összegig nyújtható 
hároméves távlatban. Az előzetes számítások szerint, ha 100 ezer forintos bruttó 
bérszínvonalat veszünk alapul, akkor ez a 21 milliárd forint mintegy 450 ezer fő 
foglalkoztatásának kiegészítő támogatására nyújt lehetőséget. 

A törvényjavaslat másik fontos eleme, hogy igazából pontosítja a jelenlegi 
bérkompenzációs szabályokat. Ez a munkaerő-kölcsönözők esetén merül fel, ugyanis ez egy 
sajátos foglalkoztatási forma, és náluk a 100 százalék teljesítése nehézségekben ütközik, 
hiszen nemcsak rajtuk, hanem a kölcsönbe vevőn is múlik, hogy eleget tesz-e az elvárt 
béremelésnek. Ennek megfelelően a törvényjavaslat bérkompenzációs szabályokat, illetve az 
adólevonási lehetőséget pontosítja esetükben. 

Továbbá tartalmazza a javaslat azt is, illetve lehetővé teszi, hogy a szociális 
hozzájárulásiadó-kedvezményre az a kifizető is jogosulttá váljon, aki január 1-ig 
visszamenőlegesen teljesíti az elvárt béremelést. Végül, de nem utolsósorban megemlíteném, 
hogy pontosításra kerül a béremelések ösztönzéséről szóló törvény is annyiban, hogy az ott 
meghatározott jogkövetkezményeket ne kelljen alkalmazni erre a kiegészítő kompenzációs 
támogatásra, a nem állam intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb 
hozzájárulásra, illetőleg a mezőgazdasági ágazatban biztosított támogatásokra, mert ott az 
uniós agrártámogatások rendszere nem teszi lehetővé, hogy további feltételeket támasszunk. 

Ennyiben foglalnám össze a két törvényt, és ha van kérdés, állok rendelkezésükre. 
 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha jól értem, mivel összefüggő 
törvényjavaslatokról van szó, mindkét törvényjavaslathoz elmondta szakmai indokolását. 
Akkor viszont azt javaslom, hogy a bizottság is együtt kezelje ezt a két törvényjavaslatot, és 
majd külön szavazunk róluk. Együttesen kérdezem a bizottság véleményét a 
törvényjavaslatokról, illetve azt is kérdezem, hogy kinek van kérdése. Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 

Az első kérdésem úgy szólna, hogy hogyan kezeli a törvényjavaslat azt a helyzetet, amelyben 
a kormány késlekedése miatt, ha valahol nem tudták forrás hiányában a megfelelő többletet 
biztosítani, akkor milyen megoldási lehetőséget biztosít, egyáltalán biztosít-e megoldási 
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lehetőséget azoknak, akik év elején nem tudták megemelni ilyen mértékben a béreket. Hiszen 
még csak most kerül az Országgyűlés elé ez a javaslat, és a cégek már alapvetően 
bizalmatlanok azzal kapcsolatban, hogy kapnak vagy nem kapnak. Mi a következménye 
annak, ha valaki januárban és februárban nem emelte meg a béreket? 

A második kérdésem úgy szól, hogy miután ez a támogatás az Európai Unió 
szempontjából, ha jól értem, bejelentett támogatásnak minősül, a de minimis szabályai szerint, 
hogyan kezeli azon munkáltatók helyzetét ez a javaslat, akik az előző években már 
kimerítették ezt a határt. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak esetében a 7 ezer eurós, a nem 
mezőgazdaságiak esetében a 200 ezer eurós határt. Viszonylag sok olyan munkáltató van 
Kelet-Magyarországon, akik a múlt évi fagykár miatt a mezőgazdasági részleges és eléggé 
silány kárenyhítés esetén is elérhették ezt a határt. Vajon az ő esetükben van-e megoldás, és 
ha igen, mi a megoldás ennek a kérdésnek a további rendezésére? 

A további kérdésem úgy szól, hogy miután a rendszer munkaügyi ellenőrzési 
szankciót tartalmaz, ha jól értem, valamennyi pályázatot benyújtó cég milyen határidőn belül 
számíthat ilyen kötelező ellenőrzés lefolytatására. Miután ezt nem látom tisztán, nem értem 
pontosan, azért teszem föl kérdésként. Ez a három kérdésem lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Három kérdés volt Veres képviselő úr részéről. Kinek van még 

kérdése? (Nincs jelentkező.) Több kérdés nincs. Megadom a szót államtitkár úrnak, hogy 
válaszoljon a kérdésekre. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő válasza 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Az első kérdésre, hogy ahol eddig nem emelték meg, hogyan kezeli ezt a törvényjavaslat. Ez a 
törvényjavaslat most azt teszi lehetővé, hogy a szociális hozzájárulásiadó-kedvezményre az a 
kifizető is jogosulttá váljon, aki visszamenőlegesen fogja teljesíteni, január 1-jei hatállyal az 
elvárt béremelést. Tehát, ha mondjuk, májusban teljesíti, de visszamenőlegesen január 1-ig, 
akkor ő levonhatja ezt az adót január 1-től kezdődően. A kiegészítő bérkompenzációnál is 
ugyanez lesz a szabály, tehát a pályázatnak az lesz az egyik feltétele, hogy január 1-ig 
visszamenőleg teljesítse. Ha teljesíti, akkor a kiegészítő bérkompenzációból részesülhet 
január 1-ig visszamenőleg. 

A második az EU-támogatások kérdése. Azért nem merül föl az uniós támogatási 
szabályok megsértése, hiszen a de minimis értékhatár alatt nyújtunk támogatást. Azt 
gondoljuk, hogy a mezőgazdasági ágazat kivételével a 200 ezer euró, ami mai árfolyamon 
körülbelül 60 millió forint hároméves időtávon, elég keretet biztosít arra egy valódi kis- és 
középvállalkozásnak, hogy abból a kiegészítő bérkompenzációra támogatást igénybe tudjon 
venni. Kétségtelen, hogy a mezőgazdasági ágazatban sokkal nehezebb a helyzet, mert a 
mezőgazdaságban ugye, 7 ezer euró ez a forrás. Itt azt kell figyelembe venni, hogy az európai 
uniós támogatási szabályok a mezőgazdaságot olyan területnek tekintik, ahol közvetlen 
támogatások működnek, és egyébként ezen kívül más támogatási formákat nem lehet 
biztosítani. Azt gondolom, hogy a mezőgazdaság kivételével ez meg fogja oldani a kérdést, a 
mezőgazdasági termelőknek pedig el kell dönteniük, hogy kiegészítő bérkompenzációt 
vesznek igénybe vagy más támogatási formát. 

A kötelező ellenőrzésnél a törvényjavaslat éppen enyhíteni kívánna a szabályokon, 
tehát bizonyos esetekben nem fűződne jogkövetkezmény a béremelések ösztönzéséről szóló 
törvényjavaslat nem teljesítéséhez, illetve kivenne bizonyos elemeket ez alól a 
törvényjavaslat, illetve megszüntetné azt a lehetőséget is, hogy kötelezően kelljen minden 
munkaügyi ellenőrzésnél vizsgálni ennek lehetőségét is. Tehát igazából itt egy fokozatosa 
ellenőrzés lesz, nem tudok határidőt mondani, hanem ahogy a munkaügyi ellenőrzés a 
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munkaterv szerint halad előre, úgy fog természetesen kiterjedni a vizsgálat az elvárt 
béremelés teljesítésére is. Ha pedig a vállalkozás igénybe veszi a szociális hozzájárulásiadó-
kedvezményt, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerén keresztül kerül ellenőrzésre az 
adókedvezmény-jogosultság feltételrendszere. 

 
ELNÖK: Köszönöm a válaszokat, államtitkár úr. Megnyitom a vitát, illetve 

meghallgatjuk a véleményeket arról, hogy a bizottság általános vitára ajánlja-e az 1. és 2. 
napirendi pontokban szereplő törvényjavaslatokat. Kinek van véleménye, észrevétele? Veres 
képviselő úr! 

 

További kérdések, észrevételek 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Folytatnám, mert ugyan elnök úr úgy konferálta fel, mintha megkaptuk volna minden 
kérdésre a választ, holott egy kérdésre biztosan nem kaptunk választ, és ezt elég 
problémásnak ítélem. Államtitkár úr, amikor úgy fogalmazott, hogy eldönthetik, hogy milyen 
támogatást vesznek igénybe az agrárvállalkozások, akkor, ha jól értem, arra utalt, hogy ne 
vegyék igénybe ezt a támogatást, hanem vegyenek igénybe más, az agráriumhoz kötődő 
támogatást, ha már egyszer a 7 ezer eurós keretet kimerítették három év alatt. Ha nem így 
értette a mondatát, akkor az a kérésem, hogy pontosítsa majd. Számomra azért nem fogadható 
el ez a megközelítés, mert ezek a vállalkozások, ha igénybe vették a de minimis szabály 
szerinti támogatást az elmúlt években, akkor azt bizonyosan nem azért tették, mert a jókedvük 
úgy diktálta. Hanem azért tették, mert olyan helyzetbe kerültek, tőlük független okokból, lásd 
például a fagykárt, vagy azért tették, mert a magyar állam a szabályozási rendszerén belül 
valamilyen módon lehetővé tette más céllal igénybe vehető támogatás igénybevételét.  

Éppen ezért a magam részéről semmiképpen nem tartom elfogadhatónak ennek a 
vállalkozói körnek a kezelését a most benyújtott törvényjavaslatban. Nevezetesen annak a 
vállalkozói körnek a kezelését, amely a mellette lévő vállalkozással összehasonlítva 
bizonyosan versenyhátrányba fog kerülni, mert a kormány által egyébként számukra 
elfogadhatatlan módon úgynevezett elvárt béremelés kimondásra került az elrontott 
adórendszer következtében. Hiszen önök rontották el a magyar adórendszert, ezért van szó 
ilyenről egyáltalán, hogy elvárt béremelés kell ahhoz, hogy valakinek a nettó jövedelme 
megmaradhasson a következő évben is az előző évhez képest. Tehát az elrontott adórendszer 
miatti kormányzati elvárás teljesíthetőségéhez már nem is ad segítséget azon vállalkozói 
körnek a kormány, amely vállalkozói kör egyébként tőle független okból az előző időszakban 
valamilyen mértékű támogatást már igénybe vett. 

Ráadásul olyan nagyságú összegről van szó, amit már lehet, hogy igénybe vett az 
előző évben, és tegyük föl, hogy igénybe vette, ami pár millió forint, hiszen 2-3 millió forint 
közötti összegeknél már kimeríti ezt a fajta mértéket. Ennek a körnek, ahogy én most látom, 
semmilyen módon nem nyújt lehetőséget támogatás igénybevételére a benyújtott 
törvénymódosítási javaslat. Azt hiszem tehát, hogy ha már egyszer gondosan, több mint egy 
hétig tárgyaltak, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezetek képviselőivel, és találtak 
az ő problémájukra megoldást, akkor megért volna ez a vállalkozói, ez a foglalkoztatói kör is 
annyit, hogy egy picit foglalkozzanak a dologgal. Az ő problémájukra is megoldást kellene 
találniuk akkor, amikor valóságosan elvárják tőlük, kikövetelik tőlük a béremelésnek ezt a 
mértékét, ennek a körnek viszont nem akarnak semmilyen módon támogatást adni. Éppen 
elég baj az, hogy ezen vállalkozói kör fagykár kárenyhítéséhez nem járultak hozzá megfelelő 
mértékben, hiszen kevesebb, mint egyötöd arányban járultak hozzá a kárenyhítés mértékéhez 
az elmúlt időszakban. Noha világos módon lehetőségük lett volna más módon kezelni ezt a 
kérdést. 
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Ezért gondolom, hogy ez a javaslat most ezen a ponton bizonyosan el van rontva, és 
nem versenysemleges a javaslat. Az igazi probléma tehát az, hogy miközben az egyik és a 
másik szereplő között ilyen különbséget tesz adott esetben szektorbeli hovatartozás okán, 
lehetséges, de nem biztos, hogy csak szektorbeli hovatartozás okán, hanem 
üzemméretnagyság szerint is különbséget tesz a javaslat ebből a szempontokból. Ezért azt 
gondolom, hogy ezt még nagyon komolyan végig kellene gondolniuk és korrigálniuk a 
benyújtott javaslatnak ezt a részét bizonyosan. A többi részével nem kívánok foglalkozni. 
Annak örülök, hogy az önök egyértelmű értelmezése szerint, és most kimondta 
jegyzőkönyvbe, miszerint a visszamenőleges béremelés ebben az esetben elismertnek 
minősül. Azt remélem, hogy ezzel együtt a visszamenőleges béremeléshez kötődő, később 
megfizetendő valamennyi közteher megfizetését is rendben lévőnek fogják ítélni. Magyarul 
ellenőrzési kockázat nem fogja kísérni azt, ha valaki, ahogy ön mondta, májusban fog 
januárig visszamenőlegesen bármilyen pénzt adni, és nyilvánvalóan azt követően fogja csak 
az ahhoz kötődő közterheket megfizetni. Köszönöm, elnök úr, ennyi lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bóka képviselő úr következik. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Egy nagyon rövid kérdésem van, elnök úr. A 

közmunka, a statisztikai állományi létszám beleszámít-e vagy sem. Nálunk a balatoni 
közmunkaprogram a tavalyi évben elég markáns volt. Nekünk van egy cégünk, az ő 
gesztorságában lett ez a munka elvégezve, és körülbelül 100-150 ember fel lett véve. Ez a 
létszám beleszámít-e vagy sem. Ebben az évben úgy hallottuk, hogy nem lesz balatoni 
közmunka. Méltánytalannak éreznénk, ha beleszámítana ez a munka ebbe a részbe. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még észrevétele, véleménye? (Nincs jelentkező.) Ha 

további észrevétel, vélemény nincs, akkor újra megadom a szót államtitkár úrnak azzal, hogy 
szíveskedjék a kérdésre is válaszolni és a véleményre is, amit Veres képviselő úr 
megfogalmazott. Tessék parancsolni! 

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Visszafelé haladnék, mert így egyszerűbb. A mi elképzelésünk szerint a közmunka nem 
számít bele ebbe a kategóriába. Mi a versenyszférában szeretnénk azt biztosítani, hogy legyen 
egy kiegészítő kompenzációs lehetőség. 

Veres képviselő úrnak arra a kérdésére, hogy a kormány mennyiben támogatja a 
bérkompenzációt, megjegyezném, hogy itt most arról beszélünk, hogy az 5 százalékon belüli 
költségeket az állam teljes mértékben átvállalja a foglalkoztatóktól. Ez a törvényjavaslat 
annyival bővebb, hogy aki még az 5 százalékot sem tudná teljesíteni, vagy csak nagy 
nehézségek árán, az vehessen igénybe támogatási forrást. Tehát a kormány igenis óriási 
forrásokkal járul hozzá a bérkompenzációhoz. Azt csak úgy megjegyezném, hogy tavaly az 
elvárt béremeléstől függetlenül is a reálkeresetek az inflációt meghaladóan, a nominális 
keretek pedig bőven meghaladták ezt az 5 százalékos emelést. Azt gondoljuk, hogy ez az 5 
százalékos bérajánlás, ha így tetszik, akkor teljesíthető a foglalkoztatók részéről. 

Hogy szektorsemleges-e, illetve üzemméret szerint differenciál-e, itt a de minimis 
szabályokat nem mi, hanem az Európai Unió határozza meg, hogy egyes szektorokban milyen 
támogatások nyújthatók. A kormány nem akarja azt eldönteni a mezőgazdasági vállalkozások 
helyett, hogy erre a forrásra pályáznak-e vagy más forrásra, tehát mi nem ajánljuk, a 
leghatározottabban ezt tudom mondani, hogy más forrásokat vegyenek igénybe. Ez a 
törvényjavaslat csak arról szól, hogy megnyitjuk a mezőgazdasági vállalkozások előtt is a 
kiegészítő bérkompenzációban való részesülés lehetőségét, és ők az összes támogatási forma 
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mérlegelésével tudják azt eldönteni, hogy melyik formában tartják a vállalkozásuk 
szempontjából a legjobbnak a támogatás igénybevételét. Azt gondolom, akkor lenne 
szektorsértő a kiegészítő bérkompenzáció, ha mondjuk, kizárnánk a mezőgazdasági 
vállalkozásokat. 

Az üzemméret szerint sem zárunk ki senkit, azt mondom egészen pontosan, hogy a 
törvényjavaslat arra fókuszál, hogy lehetőleg az alacsony bérköltségű és nagy munkaerő 
költségű foglalkoztatók részesüljenek támogatásban, és ezzel összefüggésben mondtam azt, 
hogy a fő célcsoportja ennek, akiknek az 5 százalék esetleg nehézséget okoz, a kis- és 
középvállalkozások. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy más ne indulhatna, de azt 
gondoljuk, hogy a nagyvállalkozások tőkeerejüknél és egyéb feltételeknél fogva az 5 
százalékos béremelést teljesíteni tudják. 

Azt hiszem, megpróbáltam az összes kérdésre válaszolni. 
 

Döntés a törvényjavaslatok általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Arról kell döntenünk, hogy általános 
vitára ajánljuk-e először az 1. napirendi pontban lévő T/6153. számú törvényjavaslatot. Aki 
egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ez a többség. Tehát a bizottság többsége egyetért azzal, hogy ezt a törvényjavaslatot a 
plenáris ülés napirendjére vegye. Előadót kell állítanunk, a kettővel együtt. Akkor először 
szavazzunk arról is. 

Tehát a 2. napirendi pontban lévő T/6152. számú törvényjavaslat általános vitára 
bocsátásával ki ért egyet? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetért. 

Veres képviselő úr kért szót. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Szeretném érzékeltetni, elnök úr, hogy miután 

támogató vélemény a bizottságban nem hangzott el, a házbizottság megfelelő állásfoglalása 
alapján csak azt lehet elmondani a plenárison, ami a bizottságban elhangzott. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Ez világos. A Házszabály szerint a bizottság előadót állíthat, szokott állítani, 

ez a dilemma van, teljesen jogos, hogy itt pro érvek nem hangzottak el a bizottság részéről, 
csak kontra érvek. Ezért az a kérdés, hogy állítsunk-e többségi oldalról előadót. Kérdés, hogy 
mit fog mondani. Bocsánat, amit az előterjesztő mondott, azt nem a bizottság mondta, hanem 
azt a kormány mondta. Tessék, Balla képviselő úr! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy élvezet 

Veres János akadékoskodását hallgatni, úgy csinál, mintha egyébként nem lett volna itt az 
elmúlt jó néhány évben a parlamentben. A bizottságban elhangzottakat mondhatja el mind a 
kisebbségi, mind a többségi vélemény előadója, teljesen függetlenül attól, hogy a kormány 
által megbízott személy érvei győzték meg a többséget arról, hogy igennel szavazzon, vagy a 
bizottság saját tagjai közül elmondottak. Ez így volt az elmúlt tizen-, nem tudom, hány évben. 
Nagyon örülök, hogy Veres képviselő úr ballábbal kelt föl, de szerintem ezt felejtse el. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel az értelmezéssel birtokunkban kérdezem, hogy a 

többségi támogató véleményt ki az, aki el kívánja mondani a plenáris ülésen. Babák képviselő 
úr fogja elmondani. Miután kisebbségi vélemény is volt, ezért kérdezem, kisebbségi 
véleményt kíván-e mondani valaki. Veres képviselő úr. Megvan, kérem szépen, akkor 
tisztelettel bejelentem, hogy az 1. és 2. napirendi ponthoz a többségi véleményt Babák 
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képviselő úr, a kisebbségit Veres képviselő úr fogja elmondani. Köszönöm szépen. Az 1. és 2. 
ponttal végeztünk. Köszönöm szépen államtitkár úr és munkatársai részvételét. 

Egyebek 

Két bejelentésem van. Az egyik, hogy az ehhez a két napirendi ponthoz várhatóan 
érkező módosító indítványokat a jövő héten tárgyaljuk meg. 

A másik bejelentésem pedig az, hogy mivel Dánia az Európai Unió soros elnöke, 
ennek jegyében többféle rendezvényre kerül sor, mint ahogy egy évvel ezelőtt 
Magyarországon is több rendezvényre került sor, annak a rendezvénynek a pandanja lesz a 
jövő héten Koppenhágában, mint amit mi rendeztünk egy évvel ezelőtt. A bizottság részéről 
túl nagy érdeklődés nem mutatkozott, emlékeim szerint Herman képviselő úr volt ott ezen a 
konferencián. (Jelzésre.) Bocsánat, többen volta, akkor elnézést. Ennek megfelelője lesz tehát 
Koppenhágában, és a bizottságot, a bizottság elnökét, a magyar parlamentet Seszták Oszkár 
alelnök úr fogja képviselni. Ezt szerettem volna bejelenteni. (Dr. Veres János jelentkezik.) 
Tessék parancsolni! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az egyebekben szerettem volna bejelenteni, hogy a 

múlt héten hétfőn és kedden eleget tettem a bizottság megbízatásának, és Brüsszelben 
képviseltem a Magyar Országgyűlés illetékes bizottságát a tanácskozáson. Sokkal 
részletesebben el tudnám mondani, hogy Barroso elnök úr és további biztosok milyen 
hozzászólásokat tettek, továbbá milyen szekcióvitákban vettünk részt, és ezt követően milyen 
plenáris összefoglalására került sor, a vacsoravitát is beleértve, az európai helyzetnek. 
Sajnálatos, hogy csak ellenzéki képviselő volt a parlament másik bizottságából is, 
kormánypárti képviselő nem ért rá eljönni erre a brüsszeli tanácskozásra. Igyekeztünk 
Magyarországot képviselni. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm az információt. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy valóban, 

most ez ugyan kivétel, mert a kormányoldal fogja képviselni az Európai Unióban 
Magyarország parlamentjét, Seszták Oszkár úr személyében, de ettől függetlenül én is 
szeretném azt hangsúlyozni, kedves kormánypárti képviselőtársaim, hogy azért az nem valami 
szerencsés ám, hogy jellemzően az ellenzéki oldal próbája meg a magyar költségvetési 
bizottságot és a parlamentet képviselni az európai uniós rendezvényeken. 

Megmondom férfiasan, amiért én ódzkodtam attól, jóllehet a meghívó nekem szólt 
elsősorban, hogy magam menjek el. Szíveskedjék a tisztelt kormányoldal képviselni a Magyar 
Országgyűlést ezeken a rendezvényeken. Egyetértek Veres képviselő úrral abban, hogy a 
megfelelő arányokat, nem mondom, hogy kétharmad-egyharmad, de azért legalább a fele-fele 
arányt jó lenne biztosítani. Köszönöm szépen. 

Balla képviselő úr kért szót. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a figyelmét 

fölhívni arra, hogy a múlt héten a parlament plenáris ülésén az összes képviselő 
kétharmadának szavazatára volt szükség az európai uniós szerződéssel kapcsolat, és mivel 
nagyjából sejtettük, hogy a Jobbikra ez ügyben nem számíthatunk, értelemszerűen a 
kormányoldalnak biztosítani kellett a többséget, ezért nem ment el senki a kormányoldalról. 
Annak örülök, hogy az MSZP-re számíthatunk ezeken a rendezvényeken. 
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ELNÖK: Ez egy jó zárszó volt, köszönöm szépen. A mai ülésünket befejeztük. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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