
FMB-4/2011.
(FMB-33/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának
2011. március 3-án, hétfőn 9.30 órakor

a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1.  A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2241. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

Kara Ákos (Fidesz) alelnök
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Polics József (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP) Nagy Istvánnak (Fidesz)
Dr. Karakó László (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP)
Egyed Zsolt (Jobbik)  Bertha Szilviának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium) 

Megjelentek

Dr. Szabó-Sipos Zsanett főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép napot kívánok mindenkinek. Képviselőtársaim, köszönöm szépen, hogy a ma
reggeli bizottsági ülésen is biztosítják a határozatképességet. Ezáltal a megfelelő

feladatainknak eleget tudunk tenni.
A határozatképességünk megállapítására kerítek sort. A jelenléti ív azt mutatja, hogy

Kara Ákos alelnök úr helyettesíti Varga Józsefet, Polics József képviselőtársamat Kovács
Ernő, Szedlák Attilát Kontur Pál, Spaller Endrét Nagy István és Vécsey László Karakó
Lászlót, én pedig Kiss Péter képviselőtársamat, Egyed Zsoltot pedig Bertha Szilvia. Így a
kezek száma 15.

A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot. Elektronikus formában
megküldésre került két napirendi pont tárgyalása. Az egyik a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/2241. szám alatt, a
másik pedig az egyebek. Az első napirendi pontnál kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatására kerítünk sort.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2241. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Mielőtt belekezdenénk, azt szeretném jelezni, hogy a tárgyalási időkeret megítélésünk
szerint 5-10 percen belül realizálható az egyebek napirendi ponttal együtt. Ha bármi kérdésük
van, a szavazás előtt, kérem, hogy azt jelezzék. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
részéről dr. Hazai Zoltán főosztályvezető urat és dr. Sipos-Szabó Zsanett főosztályvezető
asszonyt köszöntöm. Ők fogják a kormány álláspontját rögzíteni.

Két darab kapcsolódó módosító van. Az elsőt Szilágyi Péter jegyzi, kérdezem a
kormányt.

DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tárcaálláspontot tudok mondani. Nem támogatja.

ELNÖK: Sajnáljuk, hogy nem kormányálláspont, de tudomásul vesszük.
Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10.
Tartózkodás? (Szavazás.) 4.

A második kapcsolódó módosító Nagy István részéről fogalmazódik meg. Ha jól
értelmezem, (Kiss Péter érkezik az ülésterembe.) akkor ez a korábbi bizottsági módosító
módosítója. Valójában arról szól a történet, hogy ott is van két-három olyan történet, amit
nem igazán értettem, most már kezdenek kiegyenesedni ezek a dolgok. Ha szükséges
átolvasni, akkor olvasási szünetet tartunk, ha igénylik. Nem igénylik. Akkor viszont a tárca
álláspontját kérdezem.

DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Nagy meglepetést nem okozott a számunkra. Ki támogatja? (Szavazás.) 10.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5. Köszönöm szépen. Ezzel a kapcsolódó módosítók
megtárgyalását megtettük.

Köszönöm szépen a minisztérium munkatársainak a szakmai álláspont rögzítését. Jó
munkát kívánok. Viszontlátásra.
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Egyebek

Folytatnánk az ülésünket, áttérve a második napirendre. Itt két dologgal szeretnék
foglalkozni. Szeretném a munkatervünkhöz illesztetten azt a javaslatot tenni, hogy a
kihelyezett ülésünkre, amire azt mondtuk, hogy valamikor március végén kerítünk sort, teszek
egy március 31-i, csütörtöki napra eső javaslatot vagy egy azt követő hét, szintén csütörtökre
eső javaslatot. Azért teszem ezt, mert nyilván hétfőn nem lehet egy kihelyezett ülést
Baranyában tisztességgel elvégezni, és ha ebben egyetértés alakul ki közöttünk, akkor
elkezdem a történet előkészítését. Kérdezem, hogy látják, van-e véleményük. Azért két
időpontot mondok, hogyha valakinek ütközik a dolog… (Kara Ákos: Ünnepekkel hogy
vagyunk?) Hát épp túlvagyunk rajta, a húsvét még nincs, tehát próbáltam úgy belőni, hogy ez
ne okozzon problémát.

Maradjunk abban, hogy mind a két időpontot tartsuk mobilnak, elkezdem a
szervezését a dolognak. (Kara Ákos: Az előkészítésbe én magam is beszállnék.) Jó, rendben.
És a jövő héten vagy az azt követő héten pontosítjuk, hogy ez 31-e vagy 7-e lesz. Köszönöm
szépen.

A mai állapotok szerint úgy tűnik, hogy jövő hét hétfőn nem kell bizottsági ülést
tartanunk. Egyébként is gond lett volna, mert 8.30-as kezdéssel … (Kara Ákos: Az soha nem
gond.) Nem, nem, hanem jeleztétek, hogy 8.30-as kezdéssel induljunk, mert van más
elfoglaltságotok. (Kara Ákos: Azért, igen.) A bizottság rugalmas, illeszkedik ahhoz, ami a
kormánypárti képviselők munkáját segítendő, tehát a jövő héten nem lesz ülésünk.

Ha más egyéb bejelentés nincs, akkor szép napot, jó munkát!

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 43 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


