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Napirendi javaslat

1. Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1745. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és

foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1813.

szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1494. szám) (Kósa Lajos és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)

képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen

kijelölt bizottságként)

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/1497. szám) (Kósa Lajos és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)

képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen

kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

Kara Ákos (Fidesz) alelnök
Varga József (Fidesz) alelnök
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Spaller Endre (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)
Dr. Karakó László (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Polics József (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP) megérkezéséig Varga Józsefnek (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP) Szedlák Attilának (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP)
Egyed Zsolt (Jobbik) megérkezéséig Bertha Szilviának (Jobbik)
Dr. Nemény András (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Bódiné Pajer Mariann főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Bánsági Györgyi jogi főreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Kátay Ildikó helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Bérczes Kamilla jog főreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Kézdi Árpád vezető tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) országgyűlési képviselő
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(Az ülés kezdetének időpontja:12 óra 2  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép napot kívánok! Kezdünk. Köszöntöm képviselőtársaimat, mindazokat, akik
megtisztelték jelenlétükkel a mai bizottsági ülésünket. Azokat is köszöntöm, akik
álláspontokat fognak majd az egyes napirendi pontoknál rögzíteni.

Az elektronikus formában megküldött meghívóban öt napirendi pont tárgyalását
jeleztük. Az öt napirendi pont tárgyalása kapcsán alelnök urakkal egyeztetve arra törekszünk,
hogy fél egy és háromnegyed egy között legkésőbb a bizottság a munkáját befejezze. Teheti
ezt nyugodtan, tervezet szintjén, hiszen módosító javaslatok tárgyalására kerül sor, és nem
olyan hatalmas mennyiség, hogy ezt ne lehessen kivitelezni.

A határozatképességünket megállapítottam szemmel, a jelenléti ívre is rátekintettem.
Önmagam is ellenjegyeztem, a helyettesítést is megtettem, és diktálom, hogy ki kit helyettesít.
Dr. Czira Szabolcsot helyettesíti Kontur Pál, Karakó Lászlót Kara Ákos alelnök úr, Polics
József képviselőtársamat Kovács Ernő, Karvalics Ottót Szedlák Attila, Spaller Endrét Varga
József alelnök úr, én jómagam megérkezéséig helyettesítem Kiss Péter képviselőtársamat.
Határozatképesek vagyunk tehát, 15 kezünk van. Köszönöm szépen.

A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot. A meghívóban öt napirendi pont
szerepel képviselőtársaim. Kérdezem, ki az, aki ezen öt napirendi pont tárgyalásával egyetért.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Tárgyalási időkeretre tettem javaslatot. Haladunk abban a forgatókönyvi rendszerben,
amit korábban megszoktunk, azonos időkeret, felváltva, először az ellenzéki oldal. Ha
indoklást kér valaki, természetesen az indoklására az érintettek majd sort kerítenek.

Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1745. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendi pontunk a nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények
kapcsolódó módosító javaslatainak a tárgyalása. Itt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
részéről, ha minden igaz, Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető asszonyt és munkatársait,
Hulák Zsuzsanna szakmai tanácsadót köszönthetjük. Köszöntöm ennek a tárgyalásánál
Harangozó Tamás képviselőtársamat, aki úgy, ahogy a múltkori bizottsági ülésünkön is, azt
kérte, hogy nagyon röviden hozzászólhasson. Három kapcsolódó módosítója van. Kérdezem a
bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kifogása. (Nincs jelentkező.) Akkor
tekinthetem úgy, hogy elfogadtuk? Igen. Köszönöm szépen. Amikor odaérünk, arra kérem
képviselőtársamat, hogy a három kapcsolódóhoz illesztetten egy blokkban röviden foglaljon
állást. Köszönöm szépen.

Mindenki előtt ott fekszik a T/1745-ös kiegészítő ajánlás. Azt szeretném javasolni,
hogy ezen haladva menjünk végig. Közben megérkezett Bertha Szilvia képviselő asszony. Így
17 kezünk lesz a szavazásnál.

Az 1-es pont alatt Kaufer Virág és Ertsey Katalin képviselőtársunk módosítója.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 és 1 tartózkodás.

A 2-es Szűcs Erika, Hirt Ferenc és Tapolczai Gergely.
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
A következő a 3-as, Magyar Zoltán.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 és 2 tartózkodás. Közben megérkezett Egyed Zsolt és Kiss Péter
képviselőtársunk. Most már teljes a bizottság létszáma, mert Kiss Péter helyettesítését
mostantól annuláljuk, én pedig innen kezdve Nemény Andrást helyettesítem.

A 4-es, amely összefügg az 5-össel, Talabér Márta és képviselőtársai.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs
jelentkező.) Tehát 6 tartózkodás.

A 6-os Ertsey Katalin.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 és 4 tartózkodás.

A 7-es, 8-as, 9-es is Harangozó Tamás módosítója.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány a
10-es pontot támogatja, a 7, 8, 9-est nem támogatja.

ELNÖK: Képviselőtársam, akkor arra kérem, röviden fogalmazza meg állásopntját.
Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. Ígérem, hogy nem fogom megszállni az
önök bizottságát, csak az a probléma ért engem személy szerint, meg szerintem úgy százezer
embert, hogy ezt a kérdést a Honvédelmi és rendészeti bizottság nem volt hajlandó napirendre
tűzni, és mint önök is látják, ez a teljes rendészeti állományt érintő probléma. Nagyon
szerettem volna a kormány álláspontját valahogy hivatalosan megtudni egyrészt, másrészt
pedig megkérdezni, hogy akkor az indokaik vajon mik.

A három kapcsolódó módosító javaslat, amit beadtam, elég széles spektrumú
lehetőséget adott volna a kormány számára, hogy – szerintem - az ő általuk is eredetileg
kitűzött célt a lehető legjobb eszközökkel oldják meg. Hogy mindenki értse, megítélésünk
szerint továbbra is nagyon-nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent ez a módosítás.
Hogy értsék képviselőtársam: a teljes hivatásos állomány nyugdíj-megállapítását egy külső,
civil, egyébként biztonsági rendszerrel ehhez a területhez való szakmai hozzáértéssel nem
rendelkező nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz január 1-jétől be fogják tenni. Egyébként
szeretném kérdezni, hogy ennek az ONYF-nek a helye január 1-jétől, itt a nagy közigazgatási
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átalakítás folyamán hol lesz, tehát ki fogja felügyelni az ONYF-et január 1-jétől. Ez külön
érdekelne minket. És hogy mindenki értse, itt arról van szó, hogy a fedett állománynak már
aktív korában, 25 év után a Hszt. alapján meg kell állapítani a nyugdíját, tehát a teljes magyar
titkosszolgálati és fedett állománynak a kiléte kerülhet veszélybe, ha ez nem tisztességesen
van. Márpedig hölgyeim és uraim, a közigazgatási eljárásról szóló törvény alapján anonim
aktát az ONYF-en biztos, hogy nem lehet vezetni. Nem látjuk a végrehajtási rendeleteket, a
törvényes megoldást arra, hogy a teljes Magyar Köztársaság titkosszolgálati aktív
állományának, a személynek a biztonsága garantálva legyen. A belügyminiszter úrral
személyesen tárgyaltam, ő ígéretet tett arra, hogy ez rendben lesz és január végén vissza
fogunk rá térni, ez az egyetlen oka annak, hogy a nyilvánosság előtt nagyobb visszhangot nem
keltettünk. Én bízom benne, hogy így lesz. De miután szakmailag ez az önök
minisztériumához fog tartozni, önöknél szeretném megtudni, hogy milyen garanciák vannak.

Az egyik javaslat egyébként arról szól, hogy az egész maradjon a Belügyminisztérium
fennhatósága alatt, ahogy eddig is volt, az egyik az az információs hivatalt is ezen belül
szeretné látni, a harmadikat pedig kifejezetten azért tettem be, mert elképesztően álságos és
nevetséges az az indoklás, ami a mostani javaslatunkban van, hogy az információs hivatal
azért nem kerülne át ebbe az új rendszerbe, merthogy speciális tevékenységet folytat. Ugye
nem gondolják, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal nem folytat speciális tevékenységet? Ugye
nem gondolják, hogy a szakszolgálat nem folytat speciális tevékenységet. Nyilvánvalóan arról
van szó, hogy a kormányon belüli izmozás végeredménye az lett, hogy valahogyan a
Külügyminisztérium ki tudta vonni az állományát ebből a rendszerből.

És még egy utolsó, hogy mindenki értse, kormánypárti képviselők felé is mondom:
azt, hogy ezt a nyolc különböző helyről egy helyre rakjuk, és megnyugtatóan rendezze, ez a
kormány alapvető szándéka, ezzel egyébként teljesen egyetértünk, csak szeretnénk olyan
problémákra felhívni a figyelmet, és nagyon várnám a kormány képviselőjének a válaszát
arra, hogy ki fogja szakmailag felügyelni az ONYF-et január 1-jétől, mert ez is óriási
problémát fog okozni megítélésünk szerint. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. A kormány képviselőjének adom meg a
szót, parancsoljon!

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság jogállása nem változik, mint ahogy
most is, ezután is a miniszterelnök úr által kinevezett vezetője van, és az átalakítások során az
ONYF státusa nem változik. Az, hogy ki kerüljön át vagy ki ne kerüljön át, valóban a
Belügyminisztérium kérésére kerülnek át az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatósághoz
ezek a megállapítások azzal együtt, hogy ők kódolva fogják ezt megkapni. Tehát nem fog
személyesen senkivel találkozni az, aki megkapja az adatokat. Ő azokból az adatokból fog
dolgozni, hogy mennyi szolgálati ideje van, mit kell figyelembe vennie, milyen jogszabályok
vonatkoznak rá, ami természetesen egyébként még hárommillió vagy több mint hárommillió
ember esetében is ugyanígy működik az ONYF részéről. Tehát ez a Belügyminisztérium
kérése, azért kerül ki az információs hivatal, mert az nem a Belügyminisztérium kérése volt,
illetve nem hozzájuk tartozik, és nem a Belügyminisztérium az, akivel ebben megállapodást
kellett kötni. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság vállalta azt, hogy szakszerűen és
hibamentesen fogja ellátni ezt a megállapítást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még az is lehet, hogy képviselőtársamat nem elégíti ki
teljesen a válasz, de a kormány álláspontját ismerjük. Szavazásra kerítünk sort. Kérdezem a
bizottság tagjait, hogy a 7-es pontot ki támogatja. (Szavazás.) 4. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 14. Köszönöm szépen.
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A 8-asnál is nemleges volt a kormány álláspontja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3. Ki
nem? (Szavazás.) 14 és 1 tartózkodás.

A 9-esnél is nemleges volt a kormány álláspontja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4.
Ki az, aki nem? (Szavazás.) 14.

Áttérünk a 10-esre, Talabér Márta és Ágh Péter kapcsolódója.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs
jelentkező.) Tehát 6 tartózkodás. Köszönöm szépen a kormány álláspontjának rögzítését. Szép
napot kívánok, jó munkát!

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1813. szám) (A
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a 2. napirend tárgyalására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében
Bódiné Pajer Mariann megbízott főosztályvezető asszony és munkatársai, Serafin József
főosztályvezető úr, Dudás Zoltán főosztályvezető, őt nem látom, dr. Lantai Csilla
osztályvezető asszony, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Bánsági Györgyi jogi
referens és Fekete László osztályvezető urak, akik jelen vannak. Ha más is jelen van és nem
köszöntöttem, attól elnézést kérek, számomra az érintettek részvételét jelezték.

Mindenki előtt ott fekszik a T/1813. számú törvényjavaslat 2010. december 7-i
ajánlástervezete. Azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy az előzőek szerint haladjunk, ha
valakinek indoklási igénye van, akkor azt a szavazás előtt jelezze!

Az 1-es módosítás Kiss Péter és más képviselők módosítója.

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány nem
támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 14 és 1 tartózkodás.

 A 2-es, Kiss Péter, Gúr Nándor és mások. Kormány?

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány nem
támogatja a javaslatot.

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

A 3-as Ertsey Katalin, Szilágyi László képviselők módosítója.

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány nem
támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 14 és 3 tartózkodás.

A 4-es Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén. Kormány?

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem
támogatja a javaslatot.
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ELNÖK: Tárcaálláspontot ismerünk?

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Szóltak itt a
kollégák, hogy tárcaálláspont.

ELNÖK: Akkor az előző három esetben is tárcaálláspont volt?

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Jobb lenne kormányálláspontként kezelni az álláspontot, de hát ezt sikerült
mára előteremteni. Tehát kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 és 4 tartózkodás.

A következő a 12-es, Kaufer Virág és képviselőtársa módosítója. Kormány?

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 14 és 3 tartózkodás.

A 13-as Kiss Péter, Gúr Nándor. Kormány? Ja, bocsánat, tárca?

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

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

A 15-ös Kiss Péter, Gúr Nándor és mások. Tárca?

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 és 2 tartózkodás.

A 16-os Talabér Márta és mások módosítója.

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 15. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs
jelentkező.) 3 tartózkodás.

A 17-es, Bana Tibor és képviselőtársai.

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 és 3 tartózkodás.

A 18-as, ami összefügg a 21-essel, Kiss Péter és mások javaslata.

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

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

A következő a 19-es, Ertsey Katalin.
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BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 és 5 tartózkodás.

A 20-as Talabér Márta és más képviselők módosítója.

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

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

A 22-es?

BÓDINÉ PAJER MARIANN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 15. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs
jelentkező.) 3 tartózkodás.

A 23-as Balogh Zoltán képviselő úr.

DR. BÁNSÁGI GYÖRGYI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr,
tárcaálláspontot mondok. A tárca nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs
jelentkező.) 17 tartózkodás.

A 24-es? Balog Zoltán szintén.

DR. BÁNSÁGI GYÖRGYI (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr,
tárcaálláspontot mondok. A tárca nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) (Nincs jelentkező.) Ki az, aki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) 18 tartózkodás.

Ezzel a második napirendi pontunk tárgyalását is befejeztük. Köszönöm szépen.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1494. szám) (Kósa Lajos és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők
önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Áttérünk 3. napirendi pontunkra. Itt Kósa Lajos és dr. Kovács Zoltán önálló
indítványáról van szó. Szedlák Attila fogja a szükséges véleményeket elmondani. Megfigyelői
státusban, ha én jól tudom, a mai bizottsági ülésünk keretei között a Munkástanács részéről
Vincze Tibor és Keresztes Ervin szakértők vannak jelen. Köszönöm szépen. Megkérdezem az
előadókat, illetve, helyette Szedlák képviselőtársamat, és a minisztérium képviseletében dr.
Kátay Ildikó helyettes államtitkár asszonyt kérem, hogy az álláspontokat rögzítsék.

Az 1-es módosító javaslatot Apáti István és Bertha Szilvia nyújtották be.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Kormány?

DR. KÁTAY ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca álláspontját tudom mondani, nem támogatjuk.
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ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 6 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12.

A 2-es, Szilágyi Péter képviselő módosítója.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Tárca?

DR. KÁTAY ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca sem támogatja.

ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14.

 A következő a 3-as, amely az Önkormányzati bizottság törvényjavaslatához
kapcsolódó.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Tárca?

DR. KÁTAY ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca sem támogatja.

ELNÖK: Ez egy érdekes helyzet. A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) (Farkasné dr. Molnár Valéria: Nem arról beszél az előterjesztő, amiről mi
beszélünk.) Azt kérem, hogy a szakértőt a bizottsági ülést megelőzően keressék meg a
kollégák. Ha jól figyeltem, 14-en támogatták. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 és 3
tartózkodás.

A 4-es dr. Apáti István és Bertha Szilvia módosítója.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Tárca?

DR. KÁTAY ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca sem támogatja ezt a pontot. Viszont elnézést kérünk az előzőnél,
nálam más volt a 3-as, nem ugyanaz az anyag volt. Az előző 3-as pontot a tárca támogatja.

ELNÖK: Értem, bár szavazás után vagyunk. Köszönöm szépen.
A 4-esről kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 3 tartózkodás.
Az 5-ös Szilágyi Péter.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Tárca?

DR. KÁTAY ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca sem támogatja.



- 12 -

ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 3 tartózkodás.

A 6-os, dr. Apáti István és Bertha Szilvia.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Tárca?

DR. KÁTAY ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca sem támogatja.

ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 3 tartózkodás.

A következő a 7-es, dr. Apáti István és Bertha Szilvia.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Tárca?

DR. KÁTAY ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca sem támogatja.

ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 3 tartózkodás.

A 8-as, dr. Apáti István és Bertha Szilvia.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Tárca?

DR. KÁTAY ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca sem támogatja.

ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 3 tartózkodás.

Köszönöm szépen. Szép napot, jó munkát kívánok!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1497. szám) (Kósa Lajos és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt
bizottságként)

Áttérünk a 4. napirend tárgyalására. Megkérdezem, szintén Szedlák képviselőtársam
helyettesíti az előterjesztőket? Igen. Köszönöm szépen. Köszöntöm a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviseletében dr. Bérczes Kamillát jogi referensként és dr. Kézdi Árpád vezető

tanácsost.
Mindenki előtt ott fekszik a T/1497-es törvényjavaslat 2010. december 7-i

ajánlástervezete. Első helyen kijelölt bizottság vagyunk, így minden javaslatról döntenünk
kell. Jelen esetben ez egy. Nincs nehéz dolgunk.

L. Simon László módosítójáról kell döntenünk.
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SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Kormány?

DR. KÉZDI ÁRPÁD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetes minisztériumi
álláspontot tudunk csak mondani. Nem támogatjuk.

ELNÖK: Értem. A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Nincs
jelentkező.)Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 és 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. Az
egy módosítást megtárgyaltuk ugyan, de az utolsó percekben a bizottság elé került egy
bizottsági módosító javaslat is. Ezt kiosztottuk. Nem tudom, át tudták-e olvasni, ezért inkább
egy perc olvasási szünetet hagyok. Közben én beszélek, csak azért, hogy haladjunk, de arra
kérem képviselőtársaimat, hogy fussák át az indoklási részt mindenképpen. A lényeg a
dologban, Bérczes Kamilláék által jutott a bizottság elé ez a bizottsági módosító, amely
Czomba államtitkár úr támogató véleményével egészül ki.

Tehát ott fekszik ez mindenki előtt, hogyha sikerült átfutni, akkor azt kérdezem az
előterjesztőtől és a kormány képviselőjétől és kérem is közben, hogy nyilatkozzanak és fejtsék
ki az álláspontjukat.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Az előterjesztők ebben a pontban nem hatalmaztak fel,
mert nem látták ezt a módosítót. Így nem tudok nyilatkozni a nevükben.

ELNÖK: Tárca?

DR. BÉRCZES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A
tárca támogatja a javaslatot, tekintettel arra, hogy az általános vitánál felhívtuk a tisztelt
bizottság figyelmét arra, hogy bizonyos átmeneti szabályokat még kell rendezni a
végrehajthatóság érdekében az illetmények megőrzése, a rendes szabadsággal való
elszámolás, meg az alapmunkakör meghatározása tekintetében, és ez a bizottsági módosító
ezeket a kívánalmakat elégíti ki. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss Péter, parancsolj!

KISS PÉTER (MSZP): Tulajdonképpen a módosítás apropóját szeretném kérdezni,
hogy az érintettekkel való egyeztetés milyen eredményre vezetett?

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárcát kérdezem.

DR. BÉRCZES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ismereteim szerint nem
került megtárgyalásra érdekegyeztetési fórumon.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt szomorúan halljuk, de ez a helyzeten nem változtat.
A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) 3 tartózkodás. A bizottsági javaslatot elfogadtuk. Köszönöm
szépen.

Egyebek

Az 5. napirendi pontunkra térünk át. Köszönöm szépen az álláspont rögzítését. Itt azt
szeretném jelezni, hogy hétfőn nem fogunk bizottsági ülést tartani, ha csak a mai nap vagy
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holnap a kormányoldal be nem terjeszt olyan törvényjavaslatot, amely megtárgyalását meg is
kezdi az adott héten. Volt már erre példa, tehát azért mondom, hogy előfordulhat minden. A
mai ismereteim szerint hétfőn nem lesz ülésünk.

Viszont pontosan a részletes vitákból fakadóan várhatóan újra csütörtökön kell
bizottsági ülést tartanunk, és nagyjából azt gondolom, hogy lassan a végére érünk annak, hogy
csütörtökön kell bizottsági ülést tartani. Utána visszakerülhetünk az eredeti kerékvágásba.

Kérdezem, bárkinek van-e bármi bejelentenivalója. (Nincs jelentkező.) Köszönöm
szépen a konstruktív együttműködést. Szép napot mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


