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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (A bizottság feladatkörébe
tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1745. szám) (Általános vita)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
a) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1494. szám) (Kósa Lajos és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
képviselők önálló indítványa)
b) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1497. szám) (Kósa Lajos és Dr. Kovács
Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
c) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1794. szám) (Koszorús László (Fidesz)
képviselő önálló indítványa)

4. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok
idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának
feltételeiről, COM (2010) 379, 2010/0210 (COD) (A Házszabály 134/B. §-ának (2)
bekezdése alapján)

5. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

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)
Vécsey László (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP)
Karvalics Ottó (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) megérkezéséig dr. Karakó Lászlónak (Fidesz)
Nagy István (Fidesz) megérkezéséig Kovács Ernőnek (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz)
Spaller Endre (Fidesz) megérkezéséig Karvalics Ottónak (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP)
Kaufer Virág (LMP) megérkezéséig Bertha Szilviának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Hetei Tibor főtanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Kajdi László szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Hulák Zsuzsanna szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Pánczél Áron szakmai főtanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Petrovics Zoltán jogi referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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Dr. Bérczes Kamilla jogi referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő (MSZP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: óra perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép napot, jó reggelt kívánok mindenkinek! Azt javaslom, kezdjük el a mai
bizottsági ülésünket. A jelenléti ív még forog, de szemmel látható a határozatképességünk.

Elektronikus formában megkapták a meghívót, amelyben öt napirendi pont tárgyalását
jeleztük. Bediktálom a helyettesítéseket: Kara Ákos Varga Józsefet helyettesíti, Szedlák Attila
Vécsey Lászlót, Karvalics Ottó pedig Spaller Endrét, így 18 kézzel megy a bizottsági ülésünk.
A napirend elfogadására teszek javaslatot. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

Nyilván a szokásjog alapján haladunk a tárgyalások menetrendjében, először az
ellenzéki oldal képviselői kapnak szót, aztán a kormányoldal képviselői. Az előzetes
egyeztetések alapján olybá tűnik, hogy a bizottsági ülésünket olyan fél 11 körül befejezzük.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó
módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendi pont a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szól. Itt azokat az ajánláspontokat fogjuk tárgyalni, amelyek a
bizottságunk hatáskörébe tartoznak. (Spaller Endre érkezik az ülésterembe.) Üdvözlöm Hetei
Tibor főtanácsost és Kajdi László szakmai tanácsadót. Ők fogják a kormány álláspontját
rögzíteni.

Az 1-es pont, amely összefügg az 44-essel, Rogán Antal képviselő által került
benyújtásra. Kérdezem alelnöktársaimat, hogy elfogadható-e az, hogy úgy haladjunk, hogy
diktálom az ajánlási pontok számát, de a képviselők nevét nem. (Az alelnök és a képviselők
bólogatnak.) Köszönöm szépen. Egyetértés van.

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 5. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. Köszönöm szépen.

A 4-es pont?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A következő az 5-ös, amelyik összefügg a 6, 7, 11-essel.

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 8-as, ami összefügg a 10-essel?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 6. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen.
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A 9-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 15. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 3.

A 13-as, ami összefügg a 72-essel?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 6.

A 14-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 14. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4.

A 15-ös?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 6. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12.

A 16-os?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 17-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 13. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 18-as?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14.

A 19-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14.

20-as, ami összefügg a 30-assal.
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HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 14. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4.

A 21-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 22-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 3. Tartózkodás? (Szavazás.) 2.

A következő a 23, ami összefügg a 24, 36, 38, 42, 48, 75-össel.

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14.

A 25-ös?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 5.

A 26-os?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 27-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 43-as, ami összefügg a 47-essel.

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14.

A 49-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen.

Az 54-es pont?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 5.

A következő az 55-ös.

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14.

Az 56-os?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

Az 57-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

Az 59-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 16. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 2.

A 60-as?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 61-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Szavazás.) 2.

A 62-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 15. Ki az, aki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) 3.
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A 63-as?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 14. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 1. Tartózkodott? (Szavazás.) 3.

A 64-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14.

A 65-ös?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.

A 81-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 14. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Szavazás.) 1.

A 82-es?

HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) 5.

 Az első napirendi pontunkat ezzel befejeztük. Van-e valakinek indítványa, amiről
nem szavaztunk esetleg, de szeretné? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Köszönöm szépen
Hetei úrnak a segítségét.

Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1745. szám) (Általános vita)

A második napirendünk következik, ahol Hulák Zsuzsanna szakmai tanácsadót és dr.
Pánczél Áron szakmai főtanácsadó urat köszöntjük az asztalnál. Köszönöm szépen, hogy itt
vannak. Általános vitáról esik szó. Harangozó Tamás képviselőtársam jelezte, hogy szeretne
majd véleményt formálni az előterjesztőhöz. Az észrevételeknél és kérdéseknél adnék neki
szót, de most jelentkezik, ezért megadom előtte neki a szót, hogy mondja, hogy mit szeretne
ezen kívül.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Azért kérem, hogy
járuljanak hozzá, hogy tanácskozási joggal részt vehessek az ülésen, mert ez a törvényjavaslat
módosítja a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók törvényét, a Hszt-t és a Honvédelmi
bizottság napirendjén ez a törvény nem szerepel, így az előterjesztőtől nincs lehetőség
kérdezni. Kifejezetten szakmai kérdést szeretnék feltenni itt önöknél, a bizottsági ülésen, mert
a szakbizottság nem tárgyalja ezt a törvényt. Ha megengedik, nagyon megköszönném.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy hozzájárulnak-e, hogy
képviselőtársunk a megfelelő fázisban feltegye a kérdését. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy
szavazzon. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Megadom a szót az előterjesztőknek.

Hulák Zsuzsanna szóbeli előterjesztése

HULÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslatból nagyon röviden csak néhány fontosabb elemet
szeretnék kiragadni és arra a figyelmüket felhívni. A legnagyobb várakozással mindenki a nők
40 szabályozása elé tekint. Ez azért egy óriási változás, új intézményrendszer, mert nagyon
sokan bíznak abban, hogy ezzel hamarabb el tudnak menni nyugdíjba, így, mintegy elismerve
a nők kettős szerepvállalását, egyfelől a hosszú munkában töltött időt, másfelől pedig a
családban végzett fontos munkájukat. Ahhoz, hogy ezt a nyugdíjrendszerben soha nem látott
új, igen jelentős kedvezményt be lehessen illeszteni, egyfelől nagyon szigorú feltételt kellett
szabni, el kellett térni a szolgálati idő szabálytól és kifejezetten járulékfizetési idővel kell
megalapozni ezt a jogosultságot. A jogszabály arra tesz javaslatot, hogy 32 év tényleges
munkavégzés utáni járulékfizetéssel és 8 év gyermekneveléssel töltött idővel, vagy akár a 40
évet teljes egészében járulékfizetéssel szerzett idővel lehessen megalapozni. Erre azért volt
szükség, mert a kedvezmény azt rejti magában, hogy lesznek olyan hölgyek, akik az
egyébként számított nyugdíjkorhatáruknál akár tíz évvel is hamarabb elmehetnek majd
nyugdíjba ezzel a kedvezménnyel, és ezt egy nagyon hosszú járulékfizetési idővel kell
megalapozni.

A következő eleme a javaslatnak, amire szeretném a figyelmüket felhívni, a nyugdíj
mellett munkát vállalók nyugdíjnövelésének szabályozása. Eddig, aki nyugdíj mellett munkát
vállalt, legalább 365 napi járulékfizetés után kérhette, hogy a nyugdíját emeljék meg. Ezzel,
voltak olyanok, akik nagyon rosszul jártak, mert akár el is veszíthették a töredék
jogszerzésüket. Most lehetővé fog válni az, hogy ha csak egyetlen napot tudott valaki
dolgozni egy évben, az egyetlen napi keresete alapján is megkaphatja a nyugdíjnövelést.

Természetesen az átmeneti szabályok biztosítják azt, hogy a korábbi jogszerzés is
ilyen módon lezárható lesz.

Lényeges módosítási javaslat a NYENYI-lapok meghosszabbítása, a nyugdíjbiztosítási
egyéni nyilvántartó lapokról van szó. Ez azért szükséges a nyugdíjbiztosítás számára, mert
élethosszig tartó megállapításoknál az adott biztonság nagyon lényeges, és azok, akik ma egy
kicsit rossz szemmel nézik azt, hogy újabb feladat, illetve nem szűnik meg ez a feladat a
munkáltatók számára, néhány év múlva valószínűleg úgy fogják gondolni, hogy mégis csak
jobb volt ezt az adatszolgáltatást teljesíteni, amikor majd az ő nyugellátásuk megállapítására
kerül sor.

Hasonlóan lényeges a korkedvezmény jogosultsági szabályainak meghosszabbítása, ez
mintegy 50 ezer korkedvezményes munkakörben dolgozó munkavállaló számára biztosítja
azt, hogy továbbra is az ismert jogosultsági feltételekkel szerzik a jogot a korkedvezményes
nyugdíjba vonulásra.

Még két mondat a rehabilitációs járadékkal kapcsolatban. A rehabilitációs járadék
2008-ban került bevezetésre, azonban ekkor nem volt kellően kiépített az a rendszer, amely
azt lett volna hivatott biztosítani, hogy a rehabilitáltak megfelelő szolgáltatások
igénybevételével nagyobb eséllyel csatlakozzanak vissza a munkaerőpiacra, így az ő részükre
most egy évvel lehetővé tenné a törvényjavaslat, hogy tovább kapják a rehabilitációs
járadékot, ez alatt a rehabilitációjuk folytatódjon. Hasonlóan fontos az ő esetükben, hogy aki
tíz éven belül betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, dönthessen arról, hogy inkább rokkantsági
nyugdíjba szeretne-e vonulni vagy részt vesz a rehabilitációban, tehát maga a személy lát-e
esélyt arra, hogy sikeres rehabilitációban részesülhet. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom tehát, hogy úgy haladjunk, hogy kérdések,
észrevételek egy körben. (Nincs ellenvetés.) Először, ha megengedik, megadom Harangozó
Tamásnak a szót. És utána pedig a bizottság jelentkező képviselőinek.

Dr. Harangozó Tamás képviselő kérdései

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), nem bizottsági tag képviselő: Köszönöm a
szót, elnök úr. Azt szeretném kérdezni a kormány jelen lévő képviselőitől, hogy a módosító
javaslat 22. §-a azt mondja, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény 190. § (1) bekezdése a következőképpen módosul: „Az e
törvény alapján járó nyugellátásokat és baleseti ellátásokat az információs hivatal kivételével
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv állapítja meg”. A (2) bekezdés pedig rendelkezik
továbbra is arról, hogy az információs hivatal tekintetében az úgymond, házon belüli nyugdíj-
megállapítás hogy fog zajlani.

Először szeretném kérdezni, hogy a Belügyminisztériummal egyeztetett megoldásról
van-e szó, és szeretném konkrétan megkérdezni, hogy átgondolta-e a kormány, és tisztában
van-e azzal, hogy milyen katasztrofális állapotokhoz vezethet ez a módosítás. Ugyanis
ésszerűségi, mondjuk nyugdíj-megállapítási ésszerűségi okokból természetesen elfogadható
lehetne, hogy egységesítjük az eljárást, és az államigazgatás minél nagyobb vagy teljes
rendszerét az igazgatási szerv állapítsa meg, de minden államnak vannak speciális feladatai,
és reméljük, hogy ebbe még nem gondoltak bele, és nem szándékos a módosítás, az, hogy a
titkosszolgálatok, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a szakszolgálat, a rendőrség fedett állománya,
az RSZVSZ fedett állománya, nyilván a rendőrségen belül az NNI és egyéb
nyomozóhatóságok fedett állományának teljes személyi adata a Belügyminisztérium, illetve a
rendőrség, illetve a titkosszolgálati szervek kezeléséből kikerüljön egy teljesen külső
szervhez, ahol nem látjuk biztosítottnak, természetesen mert nem erre létrejött szerv, hogy
ezek az adatok a megfelelő biztonságban legyenek kezelve, ez teljesen elfogadhatatlan.
Nemcsak az állomány védelme miatt, hanem a Magyar Köztársaság alapvető biztonságának
érdeke miatt. Hiszen ezek az adatok innentől kezdve szervezett bűnözői köröknek, külföldi
titkosszolgálatoknak, akármilyen más bűnözői csoportokban igen értékes adatok tudnak lenni,
és azt gondoljuk, hogy ez nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv viszont nem erre jött létre, és
nem is feladata, hogy ezeket az adatokat ilyen szinten védjék.

Gondoljanak bele, tisztelt képviselőtársaim, és a kormánytól is erre szeretnék választ
kapni, hogy innentől kezdve minden egyes titkosszolga, aki elmegy nyugdíjba, annak a teljes
személyi adatai, azzal együtt, hogy ő hol dolgozott és kinek a fizetési listáján szerepelt, egy
polgári nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv adatbázisába fog kerülni. Még egyszer mondom,
óriási veszélyt látunk benne, akár külföldi titkosszolgálatok részéről, akár szervezett bűnözői
csoportok részéről, a teljes magyar fedett nyomozói állomány személyes adataihoz hozzá
lehet majd férni. Erre szeretnék először választ kapni, hogy ezt átgondolták-e. Köszönöm
szépen.

Vita

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, kinek van kérdése,
észrevétele? A Jobbik részéről láttam először Bertha Szilviát.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekünk az az észrevételünk
lenne, hogy egyrészt a dolgozó és gyermeket nevelő édesanyáknak nem nyújt különösebb
kedvezményt ez az új törvény, ez azért egy dupla teher, ezt valamilyen módon szerintünk
szükség lenne elismerni, másrészt pedig a 40 évbe nem számít bele a felsőoktatás, illetve a
szakmai képzés. Ez azt jelenti egyrészt, hogy nem támogatja a törvény a képzési
hajlandóságot, másrészt két eset állhat elő, vagy aki felsőfokú oktatási intézménybe jár, az
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eleve már ki is esik ebből a 40 éves kedvezményből, hiszen manapság 20 éves kor körül
végeznek a középfokú oktatásban, és akkor még arra rájön öt év, innentől kezdve, hogy ha a
40 évet végigdolgozza, akkor is 65 éves kornál tartunk. Ha viszont nem végez felsőfokú
tanulmányokat, akkor lényegesen romlanak a munkavállalási esélyei. Tehát akkor meg
munkanélküli lesz várhatóan hosszabb-rövidebb ideig, élete során akár többször is. Tehát mi
úgy ítéljük meg, hogy ez a jogszabály megint csak egy gesztusértékű jogszabály, de igazából
elenyésző lesz azok száma, akik tudnak majd élni vele, pontosan azért, mert kikerült a
szakképzés és a felsőoktatásban eltöltött idő ebből a 40 évből. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok jelentkezőt a kormányoldalon, Nemény
Andrásnak adok szót.

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm a szót. Elhangzott, hogy a 40 éves
jogosultsági idő számításánál a szolgálati idő szabályától való eltérés van ebben az esetben, és
a járulékfizetéssel fedezett évek számítanak. De ez sem teljesen igaz, hiszen vannak olyan
járulékfizetéssel lefedett évek, amik nem számítanak, ilyen a szakmunkásképzés például. Két
kérdésem lenne: a mostani törvény alapján hány embert érint ez a szabályozás, és hány ember
esik ki azáltal, hogy mégsem igaz az az állítás, hogy minden járulékfizetéssel lefedett idő
számít? Tehát kik a vesztesei ennek?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalról? Nincs jelentkező. Kaufer Virágnak
adok szót.

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előttem szólókhoz
csatlakoznék én is a nők 40 csomaggal kapcsolatosan. Egyetértek a Jobbik és az MSZP
aggályaival erre vonatkozóan. És a kérdés bennem is megfogalmazódott, hogy a kormány
végiggondolta-e, hogy kiket is érint ez a módosító javaslat. Vannak-e adataik erre
vonatkozólag, és az, hogy kik maradnak ki, kik kerülnek hátrányos helyzetbe?

Egyetlen mondatot tennék még hozzá, amit az LMP egyre aggályosabbnak tart, ez
pedig általában véve a kormány különböző intézkedései a nők munkavállalásával
kapcsolatosan. Mi úgy érezzük, hogy itt van egy tendencia, ami arra törekszik, hogy óvodai-
bölcsődei férőhelyek helyett olyan megoldásokat, ösztönzőket épít be a kormány, amely a nők
munkavállalása ellen hat. És ezt a nők 40 csomagot is egy ilyen intézkedésnek véljük,
úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ez egy hibás stratégia. Hogyha, ahogyan azt a kormány a
programjában jelezte, igyekszik a nők munkavállalását segíteni, különösen a kisgyermekes
édesanyákét, akkor arra kéne törekedni, hogy a karrier mellett a gyermekvállalást
megkönnyítsék, és ehhez elsősorban az kell, hogy nappali férőhelyeket biztosítsanak,
bölcsődéket-óvodákat kistelepüléseken egyaránt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván még szólni. Három szándékot
érzékelek. Kara Ákos alelnök úrnak adom a szót, parancsoljon!

KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Két dolgot
szeretnék mondani. Nem igazán szoktam a képviselőtársak mondanivalóját újraértelmezni, de
a mi értelmezésünkben hátrányos helyzetbe senki nem kerül. Van egy bizonyos kör, aminek a
pontos száma nyilván el fog hangozni, gondolom, itt sok ezer emberről van szó, akik számára
ez egy kedvező megoldás lehetőségét jelenti, tehát ez a megközelítés, hogy ki kerül hátrányos
helyzetbe ezáltal, vagy ki sem, ez szerintem nem állja meg a helyét ennek a javaslatnak a
tárgyalása kapcsán. Az pedig, ha már így elhangzott szocialista képviselőtársunk felvetéséből,
akkor annyit azért hadd mondjak, hogy az elmúlt esztendőkben lett volna mód és lehetőség
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arra, hogy egy olyan megközelítést, ami most itt elhangzott, nemcsak felvázolni, hanem akár
életbe is léptetni tudjanak az elmúlt 8 esztendőben. Nyilván megvolt az oka annak, hogy
akkor miért nem került erre sor. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés a tekintetben,
amit egészen a kormányprogramból vagy kormányzati szándékokból vezetett le a kormány és
vezetett le a parlament kormánypárti többsége. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Spaller Endre képviselőtársam, parancsoljon!

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm a szót. A mi pártszövetségünk azt ígérte a
választások alatt, hogy 40 munkaviszony után a nők elmehetnek nyugdíjba. Én most örömmel
látom, hogy ez a javaslat egy picit kiegészült és újabb és újabb csoportokat tudunk ebbe
beemelni, hiszen most már 8 év gyereknevelés is beleszámít. Még egyszer mondom, a
választási ígéret nem erről szólt, hanem arról szólt, hogy 40 év munkában töltött év után el
lehet menni nyugdíjba. Én örülök neki, hogy ez a kör bővíthető egy minimális
járulékemeléssel.

Az az én kérdésem, hogy amennyiben megvalósulnának azok a javaslatok, törekvések,
amelyek itt az ellenzéki oldalról elhangzottak, különösen a felsőoktatásra vonatkozóan, mert
manapság nemcsak azt látjuk, hogy vannak, akik 25 évesen fejezik be az egyetemet, de az
sem teljesen elképzelhetetlen, hogy 30 évesen, mert ugye két egyetemet elvégez egymás után,
tehát az a kérdésem, hogy ha ezeket mind-mind belevennénk ebbe a nyugdíjazásba, akkor
körülbelül mekkora járulékemelésre lenne szükség. Biztos voltak ilyen számítások, hogyha
igen, akkor esetleg ezt ossza meg velünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még. Igen, Bertha Szilviának adom a
szót.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Nekem csak egy rövid kérdésem lenne. Szó volt arról,
hogy lesznek, akik tíz évvel korábban vonulhatnak nyugdíjba, ezt megkérdezném, hogy ez
hogy áll össze. Mert nekünk nem sikerült összerakni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még nekem van kérdésem, és akkor reméljük, hogy ezzel
majd le tudjuk zárni, de lehet, hogy újabb hozzászólásokat vagyok képes indukálni. Mint
ahogy ez többször előfordult már a bizottsági ülésen, Kontur képviselőtársam jegyezte meg
épp a múltkor. (Derültség.) Bíztatni nem akarok senkit, csak jelzem, hogy előfordulhat.

Négy-öt dolgot szeretnék érinteni, szerintem egész egyszerűen fogalmazva,
szemfényvesztés, ami történik. Az észrevételek körében szeretném megfogalmazni.
Szemfényvesztésnek tartom azért, akár Spaller képviselőtársam, Kara Ákos alelnök úr által
elmondottak alapján, mert azt mondják, hogy hátrányos helyzetbe senkit nem hoz. Hát ez
olyan mint a költségvetés, ugye? Olyan mint az adópolitikája a mai pártpolitikai
szövetségnek. Senkit nem hoz hátrányos helyzetbe, van, akinél hangoztatott kiegészítésekkel
nominálszinten majd azt biztosítja, hogy meglegyen az, aminek meg kell lenni, hogy a maival
egyenértékű legyen, reálértéken persze veszítenek az emberek, mások pedig, egy vékony
rétege a társadalomnak busásan jól jön ki a történetből. Hát ilyen a viszony a költségvetés
tekintetében, az adópolitika tekintetében és nagyjából itt is ilyen a viszony. Mert akkor és
amikor a szolgálatiidő-számítás tekintetében újraszabják a köpönyeget, akkor, amikor
gyakorlatilag a korábbi nyugdíjbavonulás szolgálatiidő-számítási alapból, időtartamból
kiemelik mondjuk a szakmunkásképzés időtartamát, ahol effektív egyértelmű befizetések
történtek, amelyek nyugdíj alapon történtek, akkor és amikor mindezek mellett mondjuk a
munkanélküli ellátások időszaka kérdésessé válik, hogy hogyan és miképpen számítolódik,
holott, és akkor is szolgálatiidő-alapot képeztek, mert utánuk járulékot fizettek, akkor, amikor
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a felsőoktatásban akár a három vagy öt év időszakát kiveszik, akkor nem csökkentik önök,
hanem növelik azt az időtartamot, ami ahhoz szükségeltetik, hogy nyugdíjba lehessen menni.

Szóval szemfényvesztés meggyőződésem szerint az, ami történik, és a másik része
ennek az, hogy közben a kormány korábbi ígéretei, amikor elhangzottak, az nem hangzott el
egyetlen egy szóval sem, hogy ennek a fedezetét majd úgy akarja megteremteni, hogy a 9,5
százalékos nyugdíjjárulék mértékét, amelyet a munkavállalók fizetnek, azt megemeli tíz
százalékra. Hogy az nagyjából 35-40 milliárd forint bevételi többletet jelent egy adott
esztendőben, és hogy fogalmuk sincs arról, mert publikálni sem merik, hogy körülbelül hány
hölgyet érint ez a történet. Érint kettőezret, négyezret, tízezret? Szóval a konkrét számokat
sehol nem lehet látni. Az algoritmusokat nem voltak hajlandóak lefuttatni, a mi becsléseink
szerint ez nagyjából ezt a 4-6 ezer főt érintheti. Ha pedig ezt érinti, akkor szeretném a
figyelmükbe ajánlani, hogy a magyar átlagkeresetek bruttó értéke olyan 203 ezer forint, a
nyugdíjak átlagértéke ennek a 60 százalékát súrolja. Hogyha ezzel az értékkel számolunk,
akkor ez nagyjából éves szinten 8-10 milliárd forintos nagyságrendű kiadást jelent. Ha ezt
összehasonlítom a 35-40 milliárdos bevétellel, akkor azt kérdezem, hol a többi. Hová viszik
már megint el az emberek zsebéből a pénzeket? Miközben nem gondoskodnak arról, hogy
olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek az elvitt pénzekkel egyenértékűek lennének.

És hát még sok kérdést tudnék feltenni, hogy a hatása ennek mi a munkaerőpiacra,
miért gondolják azt, hogy alkotmányos. Bár tudom, az alkotmányt nem olyan nehéz
változtatni, tehát ezt olyan gyorsan lehet, mint a fehérneműt váltani a mostani időszakban, de
hát hogy gondolják, miért gondolják azt, hogy mondjuk a hölgyek esetében igen, a férfiaknál
nem. A férfiak Magyarországon átlagszinten 6-7 évvel rövidebb ideig élnek, mint a hölgyek.
Ezzel együtt ilyen értelemben negatív diszkriminációs alanyként vesznek részt ebben a
történetben. Szóval számtalan kérdést tudnék még ezen kívül is felvetni, de elég lesz, hogyha
ezekre válaszolnak. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és akkor visszaadom a szót a
kérdésekre feltett válaszok iránti érdeklődéssel. Parancsoljanak!

HULÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ha megengedik, először a
nők 40-nel kapcsolatos kérdésekre adnánk választ és utána a Hszt-s kérdésre a kollégám
válaszolna. A nők 40-nel kapcsolatban a kérdések zöme úgy foglalható össze, hogy szolgálati
idő vagy munkaviszony. Igen, szét kellett választani, hogy mi a szolgálati idő és mi a
munkaviszony. Mint említettem a bevezetőben, ez egy soha nem látott kedvezmény a
nyugdíjrendszerben, hiszen óriási többletkedvezményt vezet be a rendszerbe. Minden eddig
meglévő, korhatár előtti nyugdíjazási kedvezmény megmarad. Tehát aki ezzel a
kedvezménnyel nem tud élni, az a már meglévő ismert kedvezményeket természetesen
igénybe veheti. Felsőoktatásban töltött idő miért nem szolgálati idő? Erre az időre nem történt
soha járulékfizetés, és 1998. január 1-jétől pedig már nem is szolgálati idő. Tehát csak a ’97.
december 31-ig felsőoktatási intézményben töltött időt lehet szolgálati időként beszámítani,
ezt követően már csak akkor, ha az illető megállapodást kötött, és megállapodás alapján
járulékfizetést teljesített.

Szakmunkás tanulóidő. Akik régen foglalkoznak társadalombiztosítással, még
emlékezhetnek arra, hogy volt olyan időszak, amikor napi 2-3 forintos járulékfizetés történt.
Ma is a biztosítási határ alatt van az a mérték, ami után járulékfizetési kötelezettsége van a
foglalkoztatónak, aki a szakmai gyakorlatot biztosítja, hiszen a minimálbér 20 százalékát
kötelező a szakmunkástanulónak biztosítani. Ez alapján történik a járulékfizetés, ugyanakkor
a biztosítási határ a minimálbér 30 százalékát jelenti, ott kezdődik.

A munkanélküli idők és egyéb olyan jogosultsági idők, amiknél szintén limitált a
járulékfizetés alapja, hát ezért nem tudtuk figyelembe venni jogszerző időként. A
gyermekneveléssel ez a kedvezmény egy minden eddiginél nagyobb kedvezményt biztosít,
hiszen a gyermekes édesanyák, akik párhuzamosan nevelték a gyermeküket és párhuzamosan
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dolgoztak is, vagy tudtak szolgálati időt szerezni ez alatt az idő alatt, és azért tudnak belépni
ebbe a kedvezménybe, vagy ha nem tudtak szolgálati időt szerezni a gyermeknevelési idő
alatt, akkor a szolgálati idejüket mintegy kiegészíti 40 évre az otthon, a gyermekneveléssel
eltöltött idő.

Még egy nagyon lényeges dolog: a jogosultságról beszélünk akkor, amikor azt
vizsgáljuk, hogy 37 év munkában töltött idő és 8 év gyermekneveléssel töltött idő, de amikor
ennek alapján majd a megállapított jogosultságra ki fogjuk számítani a nyugdíj összegét,
akkor természetesen nem a munkaviszonyt kell figyelembe venni, hanem ott a szolgálati időt.
Tehát, ha valakinek úgy jön össze a 40 év jogosultsági ideje, hogy 32 év munkaviszonyban
töltött idő, 8 év gyermekneveléssel töltött idő, de volt még 3 éve szakmunkásképzőben is,
akkor az ő nyugdíját nem a 40 év alapján járó 80 százalék szerint kell megállapítani, hanem a
43 év alapján járó 86 százalék szerint. Tehát ez is egy kedvezmény a rendszerben, ami nem
vész el, megmarad.

Hogyan jön össze az, hogy tíz évvel korábban tud elmenni valaki nyugdíjba? Ha
valaki 14 évesen, az általános iskola befejezését követően munkába állt, szolgálati időt
szerzett, és erre tudok személyes példát is hozni, hogy van ilyen ember, az bizony már 50 éves
korára meg tudja szerezni a 40 év szolgálati időt olyan születési évjáratból is, akinek 65 év
lenne a korhatára. Például egy ’57-es születési nő jövőre 54 évesen, ha iskola után azonnal
dolgozott és végigszerezte a szolgálati időt vagy van 8 év gyermeknevelési ideje, el fog tudni
menni 11 évvel a felemelt 65 éves korhatára előtt.

A számításokról még néhány gondolatot, ha megengedik. Valóban ez egy nagyon
nehéz kérdés volt, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy vajon hányan tudnak belépni ebbe a
rendszerbe. Nagyon sok demográfiai adatot, termékenységi mutatóról, iskolai végzettségről
szóló adatokat gyűjtöttünk össze, szolgálati idő adatokat is természetesen, és ezt mind
illeszteni kellett ahhoz, hogy az adott női korosztályok hogyan tudják igénybe venni a
nyugdíjrendszerben lévő egyéb kedvezményeket. Hiszen jövőre és a 2012-es évben még van
két olyan női korosztály, aki 40 év szolgálati idővel csökkentés nélküli előrehozott öregségi
nyugdíjba mehet, tehát hogy ők mennyiben lesznek érdekeltek abban, hogy az új
kedvezményt vegyék igénybe vagy mennyiben kívánnak a meglévő, biztosított régi
kedvezménynél maradni, hát ezt becsülni sem lehet. Ugyanakkor azt is számítani kellett, hogy
a korhatáremelés miatt nem lépnek ki korosztályok a rendszerből. Tehát belépnek jó néhány
évig, de nem kerülnek nyugdíjkorhatár közelébe sem, és bent maradnak ebben a
kedvezményezetti rendszerben, tehát jócskán fel fog duzzadni az a létszám, aki ezzel a
kedvezménnyel fog élni hosszú évekig.

Majd, amikor 2022-ben a 65 éves korhatár beáll, ezt követően kezdenek létszámában
jelentősebb mértékben kilépni a kohorszok ebből a kedvezményből. Arra számítottunk, hogy
mintegy 24-30 ezer fő fog egy-egy időszakban ebben a kedvezményben részesülni, és hát
ezzel kalkuláltunk.

Köszönöm szépen. A kollégának adnám tovább a szót, ha megengedik.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. PÁNCZÉL ÁRON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az első kérdése, hogy a
Belügyminisztérium tudott róla, az én tudomásom szerint kifejezetten ők kezdeményezték,
tehát ők ezzel tisztában vannak. Magából a törvény megfogalmazásából ez talán nem derül ki,
de egy önálló kormányrendelet fogja szabályozni továbbra is az átkerülő fegyvereseknek a
nyugdíj-megállapítására vonatkozó eljárási szabályokat, és abból teljesen egyértelmű lesz,
hogy ezt a tervek szerint nem is a régiós, illetve január 1-jétől a megyei kormányhivatalok
kereteiben működő szakigazgatási szervek, nyugdíjbiztosítási igazgatóságok teszik, hanem
ezek központilag, egy helyen lesznek megállapítva, pontosan többek között az adatbiztonság



- 17 -

miatt. Folynak folyamatosan az egyeztetések a Belügyminisztériummal és a fegyveres szervek
képviselőivel, és egyértelműen úgy látjuk, hogy a szükséges biztonsági feltételek az előírt
határidőig biztosíthatóak. Egyébként ilyen NYENYI-vel kapcsolatos adatszolgáltatások miatt
ilyen típusú adatokat jelenleg is kezelnek nyugdíjbiztosítási szervek, és az adatbiztonság teljes
mértékben garantált mind az informatikai, mind a papíron meglévő adatbiztonság, és
természetesen az ezekbe betekintő kollégák ugyanúgy átesnek nemzetbiztonsági ellenőrzésen,
mint akik ezt egyébként a fegyveres nyugdíjbiztosítási szerveknél megállapítják. Azt is
érdemes egyébként tudni, hogy egyelőre, amennyire az előzetes egyeztetések alapján tűnik, a
személyben sem lesz változás, csak akik eddig megállapították a fegyveres szerveknél a
nyugdíjakat, az ONYF központi szervei át fogják venni őket, tehát személyükben továbbra is
ők fogják ezeket a feladatokat ellátni. Legalábbis most a pillanatnyi állás szerint. Úgyhogy azt
gondolom, hogy aggodalomra semmi ok. Január 1-jére, úgy gondoljuk, hogy egy ugyanolyan
megbízható rendszer fog felállni, mint ami jelenleg is kezeli az ezzel kapcsolatos adatokat.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Elhangzottak a kérdésekre a válaszok.
Kérdezem, hogy érintette-e a kérdésekre a választ a válaszadó. (Nincs jelentkező.) Egyéb
észrevétel nincs, akkor összegezhetném, de nem teszem, csak azt mondom, hogy számomra
kételyekkel terhes mindaz, amit önök elmondtak az előbbiekben. De majd az élet igazolja
vagy cáfolja a dolgokat, úgyhogy az általános vitára való alkalmasságról a döntést hozzuk
meg. Kérdezem, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak. (Szavazás.) 14. Ki nem tartja
alkalmasnak? (Szavazás.) 4. Többségi-kisebbségi vélemények megfogalmazása a
parlamentben? Többségi? (Kara Ákos: Kontur Pál.) Kontur Pál. Kisebbségi vélemény? Dr.
Nemény András. Köszönöm szépen. (Kara Ákos: Javítok elnök úr.) Ez ma lesz, úgyhogy nem
kell megijedni. Ma lesz! (Kara Ákos: Kovács Ernő.) De hogyha holnap, akkor Ernő, feljössz,
és teszed a dolgod. Köszönöm szépen. Ezzel a második napirendi pontot lezárom. Köszönöm
szépen az előterjesztőknek a jelenlétet.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános
vita.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1494. szám)

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra. Három törvénytervezet tárgyalását érinti. Az egyik
a köztisztviselők jogállásáról, a másik a közalkalmazottak jogállásáról és a harmadik az
egyszerűsített foglalkoztatásról szól. Nálam úgy nézett ki a helyzet, hogy Kósa Lajos, Tarlós
István és dr. Kovács Zoltán képviselőtársaimat fogom majd köszönteni. Helyettük köszöntök
valaki másokat. Szedlák Attilát, ő fog helyettük véleményt alkotni, és a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium részéről pedig dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető urat köszöntöm.
Az előterjesztőt kérem, hogy ha van véleménye az írásbeli előterjesztéshez, akkor tegye meg.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényjavaslat három pontban foglalható össze. Az egyik, amely a
közszolgáltatás ……….. való …………ből (Nem érthető!) indult ki, akkor már az
államigazgatásban megjelent, hiszen az egyik legfőbb pont a minőségi szakembergárda
kialakítása, színvonalának emelése. A második része kimondottan az illetménnyel
kapcsolatosan, hiszen mindannyian ismerjük, hogy a köztisztviselői karban nem a jobb
munkavégzés, hanem inkább az eltöltött évek számához viszonyítva lehet a bért
meghatározni, ezért a második rész kimondottan erre vonatkozik, hogy kerülhessen sor a
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személyi illetmény megállapítására. Magyarul, hogy a közigazgatásban maradhassanak és ne
menjenek a versenyszférába a jó szakemberek.

A harmadik pedig, ami mind az alkotmányról, mind a helyi önkormányzatokról szóló
’90. évi LXV. törvény. Biztosított joga a szervezetátalakítás, de van egy a Ktv.-ben egy jog,
ami viszont megakadályozza sok esetben. Mi jelen esetben, ha a kistelepüléseket nézzük,
akkor helyes, de azért a… ……………… (Nem érthető!) településeknél viszont módosulna.
Köszönöm a szót. (Kaufer Virág távozik.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kaufer Virágot innentől kezdve Bertha Szilvia
helyettesíti.

Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése, észrevétele. De előtte a kormányt
kérdezem.

DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca támogatja a képviselői
indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb kiegészítés? (Nincs jelentkező.) Akkor
képviselőtársaimat kérdezem. Javasolnám, hogy egy körben legyenek a kérdések-
észrevételek.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekünk az a problémánk
ezzel a törvényjavaslattal, hogy lehet, hogy jó szándékkal készült, csakhogy a megvalósítása
nem itt fönt fog zajlani, hanem lent az önkormányzatok szintjén többnyire, és mint ahogy már
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény is mutatta, rendkívüli visszaélésekre adott az
is lehetőséget és az is. Gyakorlatilag az egész köztisztviselői státust átalakítja. Amiről eddig
szólt, hogy egy életpályamodellt, egy biztonságot nyújtott, azt ez teljesen megszünteti.
Indoklás nélkül bárkit el lehet küldeni, a fizetéseket nem biztos, hogy teljesítményarányosan,
sokkal inkább egyén, illetve pártszimpátia alapján lehet megszabni. Ezzel teljesen mértékben
politikai alapon lehet kialakítani nemcsak a vezetést, hanem magát a köztisztviselői, illetve
közalkalmazotti állományt is. Ami nem lehet cél, hiszen tényleg szakemberekre van szükség.
Illetve ezek a plusz vezetői státusok, amiket létre lehet hozni, Magyarország így is arról híres,
hogy általában több vezető van, mint amennyi alkalmazott, nem gondoljuk, hogy ez indokolt
és szükséges lépés lenne.

Továbbá a kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőknek külön személyi
illetményt lehet megállapítani, ez eddig is így volt, csak volt egy létszámkeret, ami egyben
státust is adott annak, hogy valaki valahonnan tényleg kiemelkedik. Hiszen valahonnan ki kell
emelkedni a teljesítménnyel, innentől kezdve bárki megkaphatja ezt a kiemelkedő juttatást,
akkor már nem nagyon lesz honnan kiemelkedni. Illetve szintén visszaélésekre ad lehetőséget.
Nekünk ilyen aggályaink vannak a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Két
mondatot mondanék mindösszesen, Bertha Szilviával nem vitatkozva mindössze azt a
kiegészítést szeretném tenni, hogy látható a korábbi köztisztviselő kormánytisztviselői
jogviszonnyá történő „avanzsálás” kapcsán, hogy mi annak a folytatása, számtalan példátlan
esetet tudunk felhozni, amikor egy napon történik a kormánytisztviselővé való kinevezés és a
kirúgás. Hát elég érdekes történetek ezek képviselőtársaim. Olyan mintha nem véletlenszerű

lenne, tudatossággal párosul, a politikai önös érdekek szem előtt tartásával a különféle
pozíciókba a politikai erővel történő helyezéssel párosuló, na ettől féltjük a köztisztviselőket,
amikor az aggályainkat megfogalmazzuk az indoklás nélküli kirúgással, illetve akár a
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személyi illetmény megállapításának az ilyen voltával, mint amit a törvénytervezet magában
hordoz. Kérdezem, van-e még bárkinek véleménye. (Nincs jelentkező.) Az előterjesztőt
kérdezem.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Több mondatban szeretnék reagálni az elhangzottakra.
Az egyik a visszaélések, illetve a politikai önös érdekek. Én úgy tudom, hiszen Navracsics
miniszter úr kijelentette nyilvánosan, hogy bárkit, akit politikai okból a kormánytisztviselői
részen kitettek vagy kiraktak, bármelyik szakszervezeti vezető fordulhasson hozzá, és fel is
állította ennek a lehetőségét. Én pénteken egyeztettem a miniszterelnök-helyettes úrral, nekem
azt a tájékoztatást adta, hogy a mai napig nem történt ilyen.

Az önkormányzatok tekintetében pedig higgyék el, hogy az előterjesztőknél is lehet
látni, azért van ott két olyan előterjesztő aláíróként, aki már – ha jól tudom – az ötödik
ciklusát kezdte meg polgármesterként. Én nem hiszem, hogy politikai tisztogatásról lenne szó,
akár az ő részükről is, hiszen lehet látni, hogy azért, ha kellett volna, az elmúlt húsz évben ezt
megtették volna. Nem erről szól a történet. Pontosan arról szól a történet, hogy a
köztisztviselőtől, amennyiben nem végzi jól a munkáját, nehéz búcsút venni. És azért még
kiegészítem, hogy ez a törvény nem vonatkozik a közalkalmazottakra, ez kimondottan a
köztisztviselőkre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormány? Kiegészítő vélemény? Nincs. Karakó úr!

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én még
emlékszem, 2002-ben, mikor képviselő voltam, hogy a kormányváltást követően függetlenül
attól, hogy jogi felhatalmazás lett volna, több mint 50 százalékát leszedték a
köztisztviselőknek, kormányzati szinten, a minisztériumokban és máshol is. És akkor senki
nem mondta, hogy nincs jogi felhatalmazása. Ezt majd, elnök úr, el fogom mondani.

A másik, hogy egyetértek az előterjesztéssel, a szóbeli kiegészítéssel is. Volt egy
hatalmas elvándorlás különböző okok miatt a helyi önkormányzatoktól, megyei
önkormányzatoktól, nyilván azért, mert a gazdasági szféra sokkal jobban jövedelmező volt, és
vagy egy űr, ezt lehet látni. Többen, akik dolgozunk, köztisztviselőkkel dolgoztunk, tehát a
jogalkotónak a jó szándékát kell nézni, kedves képviselőtársam, mert Tiszavasváriban majd
kérdezze meg a polgármestertől, hogy mit akar csinálni, hogyha ez a törvény hatályba fog
lépni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Nemény András!

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm. Nem akartam szólni, most is csak
röviden: önkormányzati képviselő voltam az elmúlt négy évben, nálunk a ciklus felénél volt
egy váltás, többségbe került a másik oldal és a polgármester meg ellentétes színekben volt, hát
érdekes volt, ahogy a köztisztviselők viselkedtek. Én nem irigyeltem őket, megpróbáltak
mindenfelé megfelelni, és ebből a törvénymódosításból valószínűleg az lesz, itt az első
oldalon az indokolásban az van, hogy a „közszolgálat valós szolgálattá tételének igényéből
indult ki”. Hát inkább szolgává tétel lesz ebből. És ez nem jó a mindenkori vezetőknek,
akármilyen színezetűek is legyenek, mert nem lesz kontroll. És ha nem lesz kontroll, akkor,
ha mégis úgy alakulnak a dolgok, együtt mehetnek majd el esetleg börtönbe. Úgyhogy én azt
hiszem, hogy ezzel öngólt fognak rúgni. (Moraj.) (Kontur Pál: majd négy év múlva meg kell
nézni, hányan mennek börtönbe!)

ELNÖK: (Moraj.) Karakó képviselőtársam, Kovács Ernő képviselőtársam, ha szólni
akarnak, akkor jelentkezzenek. Dr. Czira Szabolcs, tessék!
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DR. CZIRA SZABOLCS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én mint polgármester
egy ciklust végigcsináltam úgy, hogy kisebbségben voltam, és végigcsináltam úgy, hogy
többségben. Most pedig elkezdtem a harmadik ciklust, szintén többségben. De higgye el
mindenki, hogy egy polgármesterben nem az merül föl, hogy rögtön a köztisztviselőjét
üldözze, ha többségbe kerül, és elküldje. Hanem inkább megbecsüli azokat a
köztisztviselőket, akik jól húznak. Na most, hogy ha tudjuk azt, hogy egy köztisztviselői hely
betöltésére többen jelentkeznek, kiszabunk három hónap próbaidőt, akkor ez
meghosszabbítható újabb három hónapos próbaidővel, de ha egyszer bekerül az
önkormányzathoz valaki mint köztisztviselő, és változik a mentalitása vagy nem tud
megfelelni a feladatának, valóban nagyon nehéz tőle megválni, megszabadulni. Az
ügyiratszámok visszaigazolják, hogy ki az, aki tényleg végigdolgozza vagy nem dolgozza
végig az egész napját vagy elbagatellizálja. De, ha ő pontosan bejár, ott van, igazából az
alkalmatlanságot kimondani nem nagyon lehet. Tehát higgye el mindenki, hogy bolond
polgármester lenne az, aki nem a teljesítményt figyeli. Az önkormányzatoknál a
köztisztviselők nem is politizálnak. Én egy 25 ezer lakosú városban vagyok polgármester,
Nagykörösön, ott nem politizálnak. Hallom, hogy kistelepüléseken gyűjtik a kopogtatócédulát
vagy visznek. Ilyen nem történik meg már ekkora településen, nekik az a feladatuk, hogy
ellássák azt a részt, amit őrájuk bíztak. Nem azt fogja keresni a polgármester, hogy ki hozta a
kopogtatóját vagy ki nem hozta.

Én visszautasítanám azt is, hogy így megvádoljuk a köztisztviselőket, hogy ők majd
besorakoznak a mindenkori polgármester színe mögé. Ez egy megvádolása annak a
köztisztviselői karnak, amelyik eddig is becsülettel ellátta a feladatát.

És igen, lehet különbséget most is a fizetések között és kellene is különbséget tenni.
Óriási különbség van a munkavégzések között.

Amit szeretnék kérdezni az előterjesztő képviselőjétől; hivatkozik itt a felmentési
időre, hogy rövidebb legyen a felmentési idő, de a ’92. évi XXIII. törvény 18. § (2) bekezdése
vonatkozik a felmentési időre, hogy rövidebb legyen, nem találtam az előterjesztésben, hogy
ez hol van, hol módosítja. Ezt nem módosította. Ez így maradt-e vagy a későbbiekben bele
fog kerülni? Hogy ne kelljen hosszú felmondási időt fizetni, ha tényleg azért válnak meg,
mert a munkabírása nem olyan annak a köztisztviselőnek. Ebből az irányból kellene elindulni.

Nekem mindig bája van annak, amikor a szocialisták elkezdik a 40 éves nyugdíjnál
védeni a nyugdíjasokat. Ez olyan, mint a bankrabló, aki kirabolja a széfet, és utána meg
megharagszik a házigazdára, mikor újra visszamegy, hogy nincs a széfben semmi. Hát ők
emelték meg a nyugdíjat és ott nem kérdezték meg senkitől sem, hogy ki jár rosszul. Ott
mindenki rosszul járt. Itt ha vékony réteg is, de jobban jár. Most azt kérdezi meg, hogy ki az,
aki rosszabbul jár. Ezt csak visszacsatolva oda, amikor elkezdik a köztisztviselői kart is most
úgy védeni, hogy azoktól akarják védeni, akik ellen nem is kellene igazából védeni az
önkormányzati vezetőktől. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát azért ebben vannak kételyeim. Bertha Szilvia.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Nekem csak annyi megjegyzésem lenne, hogy az, hogy
Navracsics Tibornál nem jelentkezett senki azzal, hogy politikai okból bocsátották el, ez nem
azt jelenti, hogy ilyen nem volt, csak hát ezek általában bizonyíthatatlan esetek. Senkit nem
úgy rúgnak ki, hogy téged azért rúglak ki, mert nem úgy gondolkodsz, mint én. Ezek nem így
zajlanak, és ezek általában nem bizonyíthatóak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársam!
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SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Szerintem ennek a törvénynek
a legfontosabb hatása az lehet, hogy mindenkit csak a munkája véd meg az
önkormányzatokban. Ennek ez a célja, semmi több. A demokráciafelfogásunk picit más, én
azt gondolom. Nemény András azt mondta, hogy nem lesz kontroll az önkormányzatokban.
Lesz kontroll, négyévente mindig is lesz kontroll. De azért abba próbáljon meg belegondolni,
kedves képviselőtársam, hogyha valaki egy önkormányzatban próbál meg egy önkormányzati
többségű döntéssel, ugye a legfőbb döntéshozó szerv a képviselőtestület, tehát mondjuk egy
képviselőtestületi döntést elszabotálni és így tovább, és ezt kontrollnak nevezni, azt hiszem,
ön erre utalt, én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy helyes vezetése magatartás. Én még
egyszer mondom, azt gondolom, ennek a törvénynek egy hatása lesz, mindenkit csak a
munkája véd meg, és ez nagyon helyes. A Fidesz és a KDNP olcsóbb közigazgatást ígért,
ehhez pedig olyan emberek kellenek, akikkel lehet dolgozni, akik viszik az ügyeket és így
tovább. Ez az egyik lépés ebbe az irányba. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Közben mosolygok és sírok.

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Tényleg csak egy mondat. Szombathelyen most
polgármesterváltás volt, azóta felvettek húsz politikai munkatársat és most bejelentették, hogy
húsz embert el kívánnak bocsátani. Nem tudom, hogy milyen munka alapján fogják megítélni
őket, mert ez az egy hónap biztos nem volt elég erre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez biztos csak véletlen lehet. Polics képviselőtársam!

POLICS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Én úgy gondolom, hogy mindenki
magából indul ki. És ez jellemzi a hozzászólásokat is. Ezt azért mondom, mert valójában kell
egy olyan törvény, hogyha valaki bekerült egy rendszerbe, azt a munkája alapján lehessen
megítélni és ne politikai vagy egyéb alapon. Ezt azért mondom, és gondolom, hogy
mondhatom, mert 2002-ben tízéves köztisztviselői munkaviszony után október 20-án volt,
tudja mindenki, a választás, október 21-én engem elküldtek, és meg lehet magyarázni, mert
akkor még minősítési rendszer is volt, és a minősítés előtte kiváló volt, hogy az nem politikai
alapon volt. És Kun Béla után először (Derültség.) Komlón 2010-ben a konzervatív oldal
győzött, én lettem a polgármester, és nem lehet azt mondani, hogyha ezen alapon ítéljük meg
a köztisztviselői kart, hogy az nem baloldali. És nem lettek elküldve a köztisztviselők, csak
azok, akiknek a munkája nem alkalmas. Nem kell 810 titkárnő és egyéb politikai beosztás. A
munka alapján ítéljük meg minden területen az embereket és ne így, ahogy itt elhangzott. És
én úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat arra tesz lehetőséget, hogy ne legyen egy
bebetonozott dolog az, ha valaki bekerült a karba. És nem végzi a munkáját, akkor lehessen
már eltávolítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karvalics Ottó!

KARVALICS OTTÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Valóban nem akartam hozzászólni,
de ez az egész törvényjavaslat, ahogy nézzük, erősen rosszindulatú. Elmondanám: húsz éve
vagyok önkormányzati képviselő, kétszer alpolgármester egy tízezernél nagyobb lélekszámú
városban, mind a kétszer ellenzékben. Most polgármester vagyok. Egész végig, a mostani
választásokig a gazdaságban dolgoztam. Pontosan láttam azt, hogy mi történik a gazdasághoz
képest a köztisztviselői állományban. Olyan embereket nem lehet elküldeni, mert olyan
védettségük volt, akik abszolút nem csinálnak semmit. Tehát szakmailag nullák. Azért el kell
mondanom, hogy – és kérném, hogy ne sértegessük a polgármestereket -, mikor átvettem a
polgármesterséget, egyetlen egy ember nem lett elküldve. Két hét után lementem és
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mindenkinek azt mondtam, hogy aki a szakmai kvalitását hozza és a város érdekében hajlandó
dolgozni, mindenkit megtartunk. Egyetlen ember nincs jelenleg elküldve. Valóban volt
azonban egy ember, akinek mondtam, hogy hétfőre állítson össze egy listát, mert le kell ülni a
kivitelezőkkel. Ő lehozott egy listát, hát az olyan volt, amilyen. Mondtam neki, hogyha két
nap múlva nem lesz, akkor el fogom küldeni. De ne higgye bárki azt, hogy az új
polgármesterek azért, mert más színe van az illetőnek, azért most fogjuk és elküldjük. Én
ragaszkodom legjobban ahhoz a jegyzőhöz, aki régóta jegyző, és az előző 15 évben is végig
jegyző volt. Én úgy gondolom, hogy ez ránk nézve sértés, és azt kérem a képviselőtársaimtól,
hogy próbáljuk meg azt a szemléletet valahol meghonosítani, ami a gazdaságban van. Hogy
mindenki azon a helyen dolgozzon, ahol tud teljesíteni, ahol a szakmai képességeit ki tudja
teljesíteni, mert nincs lehetőség rá, hogy szakmailag nem odavaló embereket tartsunk. A
politika a házon belül, hogyha bejön, ugyanúgy járunk, mint az előző ciklusban a szocialista
kormányzatok alatt. Tulajdonképpen bele fogunk bukni. Higgyék el, hogy megtartjuk a
szakmát, azokat a köztisztviselőket, akikre szükség van, és aki nem teljesít, azt el fogjuk
küldeni. Teljesen mindegy, hogy mi lesz ebben a törvényben, csak ez előbb ad lehetőséget
arra, hogy egy teljesítő, egy mérhető köztisztviselői állományt hozzunk létre, mert eddig azt
mondtuk, hogy mérjük a köztisztviselők teljesítményét, ezt mindenki tudja, aki egy kicsit a
polgármesteri hivatalok közelében volt, hogy ez jó nagy butaság volt, és ért mindenki
mindent. Én azt hiszem, hogy ez az első lépés, hogy tisztességes, mérhető, szakmailag
indokolható dolgokat tudjunk létrehozni. Azt kérem, hogy innen próbáljuk vizsgálni ezt, és ne
egy teljesen más szemlélettel, és azt kérem, hogy ne feltételezzék azt, hogy minden
polgármester Hunvald György, akit be kell csukni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, Karvalics képviselőtársam. Hát van ilyen is, meg olyan is,
nyilván. Kérdezem, hogy van-e még jelentkező. Igen, Bertha Szilvia, és közben jelzem, hogy
Nagy István képviselőtársamat Kovács Ernő fogja helyettesíteni.

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Egy utolsó szó csak: nem arról van szó, hogy
magunkból indulunk ki, hanem a tapasztalataink alapján vannak ilyen félelmeink az elmúlt
három év kapcsán. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándék? Polics képviselőtársam,
személyes példákat említettél te is, én azt mondom, amit Karvalics képviselőtársam, Nemény
András képviselőtársam mond, hogy nyilván emberfüggő is a történet. Lehet jobb- vagy
baloldali tisztességes polgármester és lehet ugyanúgy jobb- vagy baloldali tisztességtelen
polgármester is.

A személyes példákhoz csak egyet, nem szoktam ezzel élcelődni, csak azért, hogy
tiszta, világos legyen. Én személy szerint az 1990-es évek második felét egy megyei szervezet
elsőszámú embereként töltöttem. Egy nem szocialista államtitkár javaslatára neveztek ki.
Pulay Gyulának hívták azt az embert, akinek a javaslatára kineveztek. Ő egy keresztyén
ember. Nem ez a lényege a történetnek. 1998-ban váltás következett, ez után az, aminek
történni kell, ugye ilyen alapon, hát az meg is történt. Elindultak különféle vizsgálatok,
amelyek azt akarták bebizonyítani, hogy nemcsak szoci vagyok érzelmileg, hanem mondjuk
ganaj is. Nem voltam az, mert soha nem léptem arra a pályára, ami azt hozta volna magával,
hogy bármilyen értelemben visszaéltem volna a helyzetemmel. Éppen ezért nem volt
kapaszkodó rajtam. Ennek ellenére 1999. február 9-én felállítottak az állásomból. A
munkaügyi központ igazgatója voltam Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az akkori
minisztert megkérdeztem, hogy miért. Az akkori miniszter ma itt ül a parlament falai között,
úgy hívják, hogy Harrach Péter. Képviselőtársam, Harrach Péter, aki akkor miniszter volt,
röviden úgy válaszolt: csak. Próbáltam érdeklődni mélyebben, mélyebb választ nem kaptam.
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Illetve egy mondatot igen, hogy a helyi politikai erők nem kívánnak velem együtt dolgozni.
Ezt az ember vagy megérti, vagy elfogadja, vagy tiltakozik ellene, sok minden mást nem
csinálhat. Na most, a példát csak azért mondtam el: mindegyikünk valószínű tudna pro és
kontra alapon is hasonló példákat sorakoztatni. Az nem jó, hogyha akár a személyes példák is
tévútra viszik az embert vagy éppen gyűlöletet keltenek az emberben. Az nem jó, szerintem
sem.

De az mindenképpen megfontolandó, hogy szabad-e, kell-e, lehet-e olyan
jogosítványokat adni bármilyen színezetű kormány kezébe, amelyek kontroll nélkülivé teszik
a folyamatokat, amelyek utána olyan helyzetek sokaságát teremthetik, amelyek nem az
emberek érdekét szolgálják. A közigazgatást olyanná kell tenni, egyetértek, amely
professzionalista. Amely jobban működő, mint a korábbi időszakban működő. De ennek nem
ez az egyetlen fegyvertára, ami ebben a törvénytervezetben benne foglaltatik, és akkor
hagyjuk a személyes példákat, mert nincs értelme ezeket ragozni. Csak azért mondtam, Polics
képviselőtársam, mert van ilyen is, meg van olyan is.

Határozathozatal

Hogyha nagyjából a végére értünk annak, amit el szerettünk volna mondani, akkor azt
javaslom, hogyha a kormány részéről nincs újabb kiegészítés, a tárgysorozatba-vételről való
döntést hozzuk meg. Kérdezem, hogy kik támogatják a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 13.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5. Tartózkodás nem volt. Az általános vitát ki támogatja?
(Szavazás.) 13 és 5 ellene. Eladók? Többségi? Szedlák képviselőtársam. Kisebbségi? Rám
maradt a dolog, nagy tolongást nem látva. Köszönöm szépen a kormány képviseletének és az
előterjesztőnek.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1497. szám) (Kósa Lajos és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
képviselők önálló indítványa)

Bár úgy tudom, maradnak a második, b) pont alatt futó, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvénytervezetnél is.

Itt is Szedlák Attila az előterjesztő. Parancsoljon!

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez vonatkozik a
közalkalmazottak jogállására, de itt nem a ’92. évi törvényről van szó, hanem ennek a
módosításáról, ami 2008-ban lett bevezetve, és 2009-re lépett hatályba. Ahol kimondottan a
közalkalmazotti vezetői besorolást módosította, még hozzá egy kinevezett magasabb vezetői,
illetve vezetői fogalmakkal. A kinevezett vezetőivel vannak inkább problémák, a
törvénymódosítás is ezt mutatja, méghozzá azért, mert a kinevezett vezetői státus esetében
semmilyen lehetőség nincs visszahívásra, hiszen határozatlan időről szól. Egyrészt probléma
az, hogy megkülönbözteti azt, ami közalkalmazottak esetén furcsa, extrém módon állt elő,
hogy míg mondjuk egy gimnázium igazgatója, egyszerűen a megbízott vezetői kategóriába
került, addig egyéb intézmény közalkalmazotti vezetője pedig megkaphatta a kinevezett
magasabb vezetői besorolást. Már akkor sem értettük, hogy miért szükséges a
megkülönböztetés, és ebből kifolyólag javasolja az előterjesztés, hogy a kinevezett vezetői
rendszert szüntessük meg, és álljon vissza a 2009-es állapotba a közalkalmazotti jogállásról
szóló törvény, ami kimondottan az ötéves kinevezést terjeszti elő.

(Az elnöklést Kara Ákos veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.
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DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca a tárgysorozatba-vételt indokoltnak tartja, támogatja,
ugyanakkor pontosító javaslatokat tartunk szükségesnek benyújtani. Ezek egyfelől az
illetményrendszer tekintetében szükségesek, másrészről a rendes szabadságok rendezését
illetően, valamint az alapmunkakörök, tehát az eddigi kinevezett vezetők beosztotti
alapmunkaköreit illetően szükségesek, egy pontosabb rendezést igényelnek. Köszönöm
szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Megértettük. Köszönjük szépen. Kérdések, észrevételek? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincsen, akkor szavazzunk először tárgysorozatba-vételről. Ki támogatja?
(Szavazás.) 15 igen. Van egy tartózkodás. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2. Köszönöm
szépen. Általános vitára ki tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 15 igen, 2 tartózkodás. Köszönöm
szépen. Előadó? Többségi Szedlák Attila. Kisebbségi előadó nem lesz. Köszönjük szépen.
Majd eldönti az elnök úr, hogy szeretné-e vagy nem. Köszönjük.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1794. szám) (Koszorús László (Fidesz) képviselő önálló
indítványa)

A harmadik napirendi pontunk következik. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
2010. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Koszorús László képviselő

önálló indítványa. Az egyszerűség kedvéért a képviselő úr azt kérte tőlem, hogy képviseljem
az ő előterjesztését. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék kiemelni, és aztán majd
kormányvéleményt szeretnék utána kérni. Egyrészt az egyszerűsített foglalkoztatás
kormányprogramban megfogalmazott cél és szándék volt, én azt gondolom, hogy azok a
tapasztalatok, amik rendelkezésre állnak az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban, ez
egy jó lépés volt. Annak nagyon örülök, hogy annak idején dr. Czomba Sándor államtitkár úr
bizottsági ülésen elmondta, hogy nyitott a további módosításokra, illetve folyamatosan nézzük
a hatásait, hogyan lehet minél rugalmasabban kezelni, minél inkább a gazdaság, a piaci
szereplők, illetve - ebbe beleértjük természetesen a mezőgazdaságot is – a munkavállalók
szempontjából a módosításokat. Milyen szükséges módosításokat kell még megtennünk, hogy
befejezzem a hosszú mondatot.

Ennek a mostani egyéni képviselői indítványnak a lényege az, hogy azt mondtuk, azt
mondta ez a törvény, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése történhet
elektronikusan és telefonon, és azt mondta a jogszabály, hogy időt hagy arra, hogy az SMS
alapon történő bejelentésre megfelelő határidővel kidolgozza a rendszert. A javaslatban
olvashatták, az a lényeg, hogy úgy gondolják azok, akik felmérték az első hatásait, a
bejelentések módjait, hogy nincs szükség az SMS alapú bejelentés üzemeltetésére, a telefonos
bejelentés is csekély mértékű, és azt a sok-sok százmillió forintot teljesen felesleges elkölteni
a rendszerre. (Gúr Nándor elnök visszaérkezik az ülésterembe.) Azt gondolom, hogyha két
dolog találkozik egymással, a hasznosság és a praktikusság, a praktikusságon az olcsóságot
értjük, akkor mindenféleképpen figyelemre méltó és támogatandó a javaslat. Még mielőtt
visszaadom az ülésvezetést, tisztelettel kérdezem a kormány álláspontját.

(Az elnöklést Gúr Nándor elnök veszi vissza.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezzük a kormány álláspontját.

DR. BÉRCZES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a
szót, elnök úr. Abban a kérdésben, hogy a javaslatnak melyek az indokai, abban mi is úgy
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vélekedünk, mint a Koszorús képviselő úr. Tehát a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét
tárcaálláspontként mondva támogatjuk. Ugyanakkor két kiegészítésem lenne ehhez a
törvényjavaslathoz. Két ponton szeretném felhívni a tisztelt képviselő urak, hölgyek figyelmét
arra, hogy módosítani kellene a javaslatot. Az egyik egy érdemi módosítása, ugyanez az
SMS-s bejelentés szerepel a 2010. évi XC. törvényben, amely bevezette az adórendszeren
kívüli foglalkoztatás körében a háztartási munkára vonatkozó regisztrációs kötelezettséget. Az
a törvény szintén előírja, hogy ott nem bejelenteni, hanem havonta regisztrálni kell a
háztartási alkalmazottat, és ott szintén december 1-jétől lehetőség nyílna az SMS-es
regisztrációra. Mivel ott még kisebb az érintett létszám, mint az egyszerűsített foglalkoztatás
esetén, hogyha az egyszerűsített foglalkoztatás esetén ez a lehetőség nem kerül bevezetésre,
akkor ott még kevésbé indokolt ezt bevezetni. Tehát abból a törvényből az erre vonatkozó
passzusokat hatályon kívül lenne indokolt helyezni. A második pedig egy technikai jellegű
dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet. A törvényjavaslat 1. § (3) bekezdése azt mondja,
hogy nem lép hatályba az Efo tv. 11. § (5) bekezdés a) pontja. A (4) bekezdés pedig azt
mondja, hogy az Efo tv. 11. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki. De az (5)
bekezdésnek van egy b) pontja is, amely hatályban van már, tehát itt valamilyen jogtechnikai
módosítás szükséges, hogy ugyanaz a törvényhely ne legyen kétszer módosítással érintve.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, észrevételek következnek. De előtte azt
javaslom, hogy a kormány részéről az a két kiegészítés, ami tartalmilag fontos, az
gyakorlatilag egy bizottsági módosító javaslat keretében épüljön be. És ahhoz, hogy még
egyszer ne kelljen ezt a kérdéskört előhoznunk, így tudnánk kezelni ezt a kérdést, hogyha
ebben képviselőtársaim is egyetértenek. Egyetértenek? Tiltakozik bárki? (Nincs jelentkező.)
Nem látok ilyet. Akkor ezt fogjuk csinálni. Tehát egy bizottsági módosító keretei között ezt a
két említett kérdéskört kezelni fogjuk.

KARA ÁKOS (Fidesz): Ezt szerettem volna mondani, hogy a Fidesz-KDNP részéről a
háztartási munkára és a technikai módosítóra vonatkozót támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ellenzéki oldal részéről pedig úgy látom, elfogadjuk
azt, hogy e szerint haladjunk, ezt csináljuk, és egy bizottsági módosító keretei között fogom
ezt majd elhelyezni. Köszönöm szépen.

Van-e valakinek kérdése? Dr. Nemény András!

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm a szót. Csak röviden. Most is, meg
korábban is elhangzott, hogy tipikusan olyan törvényről van szó, amit érdemes újra meg újra
visszahozni, továbbfejleszteni. Hát itt, ebben az esetben nem erről van szó, hiszen még nem is
került bevezetésre ez az SMS-alapú adatbejelentés, úgyhogy itt nehéz tapasztalatokról
beszélni. Én sokkal inkább azt érzem, hogy nem készült el se a hozzá való kormányrendelet,
se ennek a továbbfejlesztéséhez szükséges technikai eszközrendszer, ezért aztán inkább
egyszerűbb volt egy indokolással hatályba sem léptetni. Sok érv szól mellette, ezeket most így
nem sorolnám fel, mindenesetre az megállapítható, hogy ez nem az előrelépést szolgálja,
inkább visszalépünk egyet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Nem vitatkozom az álláspontja
rögzítésével. Kérdezem, más észrevétel van-e? Nem látok ilyet, akkor annyi, hogy az SMS-
alapú bejelentés gyakorlatilag a korszerű bejelentő eszközök azon valamelyike, amelyik nem
kerül alkalmazásra, és ezáltal a papíralapút hagyjuk, növeljük, de hát istenem. (Moraj.) (Dr.
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Czira Szabolcs: Az ügyfélkapun bejelentkezik.) Kíváncsian várjuk a január 1-jei folyamatokat.
De belemehetünk. (Moraj.) Maradjunk abban, hogy itt megálltunk. Alelnök úr!

KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Érzem az elnök úr és képviselőtársam
szavaiban is a segítő szándékot, továbbra is szeretném megismételni, ami elhangzott. Az
egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban, miután mindenki részéről megfogalmazódott a
bizottságban az igény, és tudomásom szerint nemcsak a bizottságban, hanem egyébként is
megfogalmazódott az az igény, hogy valamilyen módon egyszerűsödjön, a kor szellemének
megfelelő technikai eszközöket próbáljuk meg a lehetőségekhez képest alkalmazni. Erről
szólt a nyári egyetértésünk. Most van egy helyzet, én nem érzem úgy, ahogy Nemény
képviselő úr érzi, hogy elsősorban ez lenne az oka, szerintem a javaslat indoklása tartalmazza
az előterjesztés okait, és ott jó indokokat hoz, másfelől viszont akkor fogadjanak el, kedves
elnök úr és kedves Nemény képviselő úr egy szóbeli kiegészítést. Próbáltam tájékozódni
munkaügyi központ vezetőinél, tehát akik látják, hogy milyen módon zajlik az egyszerűsített
foglalkoztatás folyamata, és a szóbeli kiegészítésük, akikkel én beszéltem, az volt, hogy
menjünk el abba az irányba, hogy most ne eresszünk rá egy sok százmilliós rendszert erre az
egész kérdéskörre, ne eresszünk rá az SMS-nek az erőltetésére és várjuk meg a következő

teljes forgó időszakot, amikor a nyári munkavállalás, minden újra porondon van, és ha
szükséges, akkor módosíthatunk, ha szükséges, akkor emeljük be a rendszerbe. Nekem azt
mondták el ezek a vezetők, akik nap mint nap foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy ezt a
kétféle típusú bejelentést ezzel a két típusú bejelentéssel lehet vinni, lehet működtetni a
rendszert. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látszik, én meg pont azokkal beszéltem, akikkel
Kara képviselőtársam, alelnök úr nem beszélt, akik más állásponton voltak e tekintetben, de
most nem fogom elmondani, hogy mire alapozva, mert akkor túl hosszú lenne a történet. De
hát szavazás előtt vagyunk. (Kontur Pál: ha igény lesz!) Hogyne, ha igény lesz, akkor
természetesen. (Kara Ákos: Akkor tessék megfogalmazni az igényt, nem azt mondani, hogy …)
Czira képviselőtársamé a szó!

DR. CZIRA SZABOLCS (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen,
elnök úr a szót. Volt egy papíralapú, amikor a tábla szélén is be tudták ragasztani a bélyeget,
főleg a mezőgazdaságban dolgozók, ott nem rendelkeznek irodával, az kiválóan működött.
Most ön félti ettől a rendszertől - ami már előrelépés az irányba, hogy sokkal könnyebben be
tudnak jelentkezni - akik hoztak egy olyan törvényt, ami kitölthetetlen volt. Én hogyha meg
tudnák itt mondani, hogy hányan jelentkeztek be ebben az évben abban az időszakban, amikor
úgy kellett regisztrálni, amit önök hoztak, én azt gondolom, hogy visszaigazolná, hogy senki
nem jelentette be vagy inkább vállalták annak a veszélyét a munkaadók, hogy megbüntetik
őket, mert egyszerűen követhetetlen volt, amit önök kértek. Most megint az a helyzet áll elő,
hogy az a bája a dolognak, hogy amit elrontottak önök, ezen próbálnak itt javítgatni. Most
féltik ezt a rendszert azoktól az emberektől, akiknek ez jobb, mint az, amit önök hátrahagytak.
Tehát érdekes dolog ez a bejelentkezése a dolognak. Én most szétteszem a kezem, üres a
kassza, és mondhatom, hogy miért üres a kassza. Azért üres, mert kiürítették.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát vagy egészen másért. Mert olyan lyukakat ütnek rajta
az elmúlt félévben, amelyek gyakorlatilag pótolhatatlanok. (Derültség a Fidesz oldaláról.)
Figyelek, figyelek, alelnök úr, csak hogyha Czira képviselőtársam megfogalmaz ilyen
mondatokat, akkor én kénytelen megfogalmazni olyan mondatokat, amelyek arról szólnak,
hogy vegyük számba, nézzük meg, hogy mit csinálnak a költségvetéskor, hogy kiknek a
javára és milyen nagyságrendű, 350-400 milliárd forintos kiadástöbbleteket okoznak, és nem



- 27 -

azokért az emberekért teszik mindezt, akikért most itt aggódnak. Nem, nem azokért. Hanem
sokkal inkább egy tehetős rétegért. És akkor elkezdhetem tételesen sorakoztatni ezeket a
dolgokat. Remélem, nincs rá igény. Ha nincs, akkor átadom a szót Kara alelnök úrnak.

KARA ÁKOS (Fidesz): Én biztos nem fogom ragozni ezt a dolgot, én visszamennék
oda, figyeltem arra, amit Egyed Zsolt képviselőtársunk mondott, nem az ő tartalmi részében,
hanem a szándékról, és emlékszem még a nyári beszélgetésre, a nyári időszakra, azt
szeretném javasolni a bizottságnak, hogy az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos
kérdést az a nyitottság jellemezze az elkövetkező hónapokban is, mint ahogy ráfutottunk
korábban erre a témára. Hiszen még egyszer mondom, hogyha úgy látják, hogy szükséges
módosítani, ha léteznek igények, akkor azt javaslom, hogy fogalmazódjanak meg azok az
igények, és jussanak el a döntés-előkészítőkhöz és akkor tudunk vele mit kezdeni. Ameddig
ezek nem jutnak el, addig legfeljebb arra tudunk hivatkozni, hogy elnök úr ezt hallotta,
alelnök úr meg azt hallotta. De ha sikerül valahogy ezt rendesen megfogalmazni, akkor
tudunk is haladni a kérdésben. Csak azt szeretném kérni, hogy avval a nyitottsággal,
megközelítéssel, ahogy nyáron álltunk hozzá a kérdéshez.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Kara Ákos: És csökkentsük a bürokráciát a
kormányprogramnak megfelelően.) Nekem egy igényem rögtön van. (Kara Ákos: Próbáltam
én mondani az utolsó szót, de elnök úrnál nem lehetett.) Nem, nem, az elnöknek az is a
szerepe, hogy összegezzen, tehát (Kara Ákos: A derű kedvéért mondtam.) … az is a szerepe.
(Derültség, moraj.) Meg kell nézni a Házszabályt. Tehát Kara alelnök úr kérésének
megfelelően egy igényt azért szeretnék megfogalmazni, az nem más, mint az, hogy a
bejelentések naprakészsége adott legyen. Majd ezt meglátjuk. Lezárhatjuk a vitát,
képviselőtársam? (Nincs jelentkező.) Le. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

Akkor szavazásra kerítünk sort. Tárgysorozatba-vétel tekintetében kérdezem
képviselőtársaimat, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) 15. Ki nem? (Szavazás.) 3.
Köszönöm szépen.

Általános vitára gondolom ugyanez az eredmény. De kérdezem. (Szavazás.) 15 igen és
3 ellene.

Többségi-kisebbségi vélemény? Még az előzőnél nem tudom, hogy megtörtént-e.
(Kara Ákos: Fenntartottuk a kisebbséget neked, hogyha szándékodban áll.) Hogyha más
képviselőtársam nem ugrik a dologra, akkor kényszeredett módon vállaltam. Vállaltam, így
fogalmaznék. Köszönöm szépen.

Itt is többségi-kisebbségi. Ki a többségi? (Kara Ákos: Spaller Endre.) Kisebbségi? Dr.
Nemény András. Köszönöm szépen. Ez is ma lesz.

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli
állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának
feltételeiről, COM (2010) 379, 2010/0210 (COD) (A Házszabály 134/B. §-ának (2)
bekezdése alapján)

A negyedik napirendi pontunkra térnénk át. Az Európai Parlament és a Tanács
irányelve a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való
belépésének és tartózkodásának feltételeiről. Ehhez kapcsolódóan a szükséges anyagokat e-
mailen megkapták képviselőtársaim. A Belügyminisztérium részéről, ha jól tudom, dr.
Simonné dr. Berta Krisztina az európai ügyek helyettes államtitkára vesz részt a bizottsági
ülésünkön. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
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DR. SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, nagyon rövid
kiegészítést tennék. A kormány itt gyakorlatilag a parlamenti fenntartás feloldását kéri,
tekintettel arra, hogy következik a magyar elnökség, és tovább kellene haladni ennek az
irányelvnek. Ez az irányelv egy csomag része, méghozzá olyan része, amiből nagy
valószínűség szerint a magyar elnökség alatt befejezésre nem kerül sor, tekintettel arra, hogy
van egynéhány vitatott kérdés. Idény jellegű munkavállalásról van szó, azért mondtam, hogy
csomag része, mert hiszen a kvalifikált munkavállalókra vonatkozó szabályozás már
elfogadásra került, annak az átültetési ideje a jövő évben van. Az egységes engedély, ami
generálisan munkaerő-kvalifikáció nélküli szabályokat tartalmaz, az most van a befejező
stádiumában. Ez az idény jellegű munkavállalás az egy vállalaton belüli átcsoportosítandó
munkaerővel együtt fut, itt vannak ellentétek a tagállami vélemények között, a szezonális
munka tartalmában. A mi jogunk ismeri a szezonális munkavállalást, de nem teljesen azokkal
a szabályokkal, ahogyan ez itt, a bizottság által benyújtott javaslatban szerepel. Igazándiból,
ha megengedik, két elemet emelnék ki. Az egyik elem a csomag előző részével meg fog
valósulni, minden valószínűség szerint. Ez az egyablakos belépési, munkavállalási és
tartózkodási kérelem. Ez az egységes engedéllyel meg fog valósulni, már a blue card is
ismeri, de ott csak opcionálisan. Igazándiból, ami a magyar jog szempontjából pillanatnyilag
nem teljesen konform, az az, hogy mi pillanatnyilag a három hónap alatti munkavállalást egy
speciális vízummal oldjuk meg, ez pedig a három hónapon túlira nem vízummal, hanem
tartózkodási engedéllyel reagál. Ez több ország jelenlegi hatályos rendjével nincsen
összhangban, tehát itt továbblépésre van szükség.

Foglalkoztatási szempontból hadd emeljem ki, hogy a célja ennek az irányelvnek és az
egész csomagnak a legális munkavállalás elősegítése, tekintettel arra, hogy Európában elég
nagy a munkaerőigény, és ezt a hatástanulmány szerint még a gazdasági, pénzügyi válság sem
ingatta meg. Tehát ez az elsődleges indoka. A másodlagos pedig a körkörös migráció
elkerülése, a fekete-munkavállalás elkerülése. Tehát legális transzparens szabályok
létrehozása. Gyakorlatilag ez az irányelvtervezet semmit nem befolyásol. Elismeri és a
tagállam jogává teszi, hogy a tagállamon belüli munkavállalókat részesítse előnyben, és csak
azután kerüljön ez alkalmazásra, fennálló kétoldalú megállapodásokat sem érint, sőt mi több,
elismeri a tagállamoknak azt a jogát, hogy meghatározott keretszámban vegyen fel, nyilván a
szükségletéhez igazodóan ilyen idény jellegű munkásokat. Ennyit gondoltam. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, kérdés, észrevétel. Spaller
képviselőtársam.

SPALLER ENDRE (KDNP): Csak egy rövid észrevétel. Amikor mi voltunk még
harmadik ország, örültünk volna ezeknek a szabályozásoknak, most amikor már mi is benne
vagyunk, sőt egy elnökséget fogunk a következő félévben vezetni, akkor tegyük lehetővé a
mostani harmadik országbeli állampolgároknak, hogy élhessenek ezekkel a lehetőségekkel.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? Nekem lenne egy, ha jól tudom, az osztrákok és a
csehek ellenvélemény megfogalmazását tették meg. Szeretném tudni, hogy ennek mi van a
hátterében. Köszönöm szépen.

DR. SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tudomásom szerint nem generálisan az irányelvvel és a
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szabályozással van problémájuk. Két dolog van, ezek egyikét már említettem, a technikai
megoldással, nevezetesen a vízum és tartózkodási engedély jelenlegi szabályokhoz
igazításával. Azt elfelejtettem mondani, hogy van még egy, ami a mi mostani hazai jogunkban
sem ismert, szerintem ez még finomodni fog, az irányelvjavaslat jelenlegi szövege szerint van
rá lehetőség, hogy három szezonra, tehát három éven keresztül hat hónapra meg lehessen adni
ezt az engedélyt. Az említett országoknak ilyen, inkább technikai jellegű problémájuk van.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok más érdeklődőt. Ilyen értelemben szavazás
következik. Kérem, hogy aki a kormány álláspontjával, véleményével egyetért, az a
támogatását fejezze ki! (Szavazás.) 13. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.
Tartózkodás? (Szavazás.) 5. Köszönöm szépen.

Egyebek
Hatodik napirendi pontunk az egyebek. Itt lehet, hogy alelnök úr többet tud, mint én.

Nem látom, hogy hogy alakult a hét, mert még tegnap este is úgy láttam, hogy hétfő-kedd, ma
reggel fél tíz előtt pár perccel úgy hallottam, hogy hétfő, szerda. Azért kérdezem, mert nekünk
valószínűleg még a héten többször is találkoznunk kell. Ami megoldható, azt akár a mai nap
keretei között tegyük meg, ha egyetértés van, és hogyha fennmarad valami más, ami nem
oldható meg, akkor napközben döntsük el, hogy mikor ülésezzünk. Várhatóan még ma
egyszer találkoznánk.

KARA ÁKOS (Fidesz): Nekem az volt a javaslatom, hogyha szerdán szavazós nap
van, akkor szerdán tartsuk a következő bizottsági ülést.

ELNÖK: Világos. Nyilván úgy fogjuk tenni, ahogy az a praktikumnak megfelel,
amikor a lehető legtöbb képviselőtársunk a bizottsági ülésen részt tud venni. Köszönöm
szépen. Spaller képviselőtársam kíván még szólni.

SPALLER ENDRE (KDNP): Én is csak egy meghívót tolmácsolnék, az Európai
ügyek albizottsága pénteken fél tíztől vendégül látja Őry Csabát, európai parlamenti
képviselőt. A téma az elnökség munkaügyi témájú vonatkozásai. Aki tud jönni, azt szeretettel
várjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárkinek van-e még? (Nincs jelentkező.) Akkor jelezni
fogom, hogy mikor találkozunk. Szép napot!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Kara Ákos
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


