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Napirendi javaslat  
 

1. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról,  
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/2941. szám)  
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2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
képviselőtársaimat és a bizottsági ülésen megjelenteket. 

Először a határozatképességünk megállapítására kerül sor. A helyettesítések a 
következőképpen néznek ki: Kara Ákos alelnök úr helyettesíti Varga József alelnök urat, 
Karakó László képviselő urat Nagy István képviselő úr, Vécsey László képviselő urat Szedlák 
Attila képviselő úr, Spaller Endre képviselő urat Karvalics Ottó képviselő úr,   Kiss Péter 
képviselő urat pedig én helyettesítem, végül pedig Bertha Szilvia képviselő asszony 
helyettesítéséről Egyed Zsolt képviselőtársunk gondoskodik. Közben megérkezett Kaufer 
Virág képviselő asszony, így teljes körű a bizottság létszáma. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai napirend elfogadására teszek javaslatot. Két 
napirendi pontot jeleztünk a meghívóban, az egyik a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 
törvényjavaslat, a másik pedig az Egyebek napirendi pont. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy ki ért egyet ezen két napirendi pont tárgyalásával? (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Köszönöm szépen a visszajelzéseket, gyakorlatilag a napirend elfogadására sort kerítettünk. 
Úgy haladunk, ahogyan a korábbiak alapján eddig is tette a bizottság, először az ellenzéki 
oldal megszólalásával, hozzátéve, hogy nagyjából azonos időkeret betartásával. 

Úgy tervezzük, hogy olyan bő fél óra a napirendi pontok tárgyalása, amennyiben 
egyetértés van, képviselőtársaim. (Egyetértő jelzések.) Ha nincs más kiegészíteni való a 
bevezető gondolatokhoz illesztetten, kérem képviselőtársaimat, hogy a bizottsági ülés végén a 
telefonjaikat ne felejtsék el újra visszakapcsolni. Elkezdjük az érdemi munkát. 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, 
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/2941. szám) 

Az első napirendi pont tárgyalása kapcsán dr. Kátai Ildikó helyettes államtitkár 
asszony jelezte, hogy eljön, de nem látom itt,  viszont Hazafi Zoltán főosztályvezető úr Sipos-
Szabó Zsanett főosztályvezető-helyettes asszonnyal jelen vannak, és a napirendi pont 
tárgyalásakor képviselik a kormány álláspontját, és kiegészítést tesznek. 

Az első napirendi pont a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalása. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Hazafii Zoltán f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
tájékoztatója 

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat ezen két törvény 
módosítására irányul, az egyik a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, a másik 
pedig a köztisztviselők jogállására vonatkozó törvény módosítása. Ennek a törvényjavaslatnak 
az alapvető indoka az, hogy az Alkotmánybíróság határozata alapján újraszabályozási igény 
merül fel a felmentési okok tekintetében mindkét jogviszony vonatkozásában, tehát a 
kormánytisztviselői, illetőleg a köztisztviselői jogviszony esetében is tulajdonképpen ez a 
javaslat újra szabályozza a munkáltató oldalán egyoldalúan felmerülő jogviszony-
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megszüntetési eseteket, magyarul a felmentési jogcímeket, a felmentési okokat és az ezzel 
kapcsolatos eljárási szabályokat. 

Szeretném azonban külön felhívni a figyelmet arra, hogy bár ez a fő kérdése ennek a 
törvényjavaslatnak, vannak más egyéb szabályozási tárgykörök is, amelyeket érint ez a 
törvénymódosítás. Az egyik a mobilizálhatóság érdekében a kinevezésben foglalt munkakör 
egyoldalú módosítása lehetőségének a megteremtése, a másik tárgykör, a másik kérdéskör egy 
új intézmény, a Kormánytisztviselői Döntőbizottság bevezetése, illetve felállítása. A negyedik 
témakör, amelyet érint a törvényjavaslat, a tárcaközi célfeladat, illetőleg a célfeladathoz 
kapcsolódó úgynevezett kutatási megállapodás lekötésének a lehetőségére vonatkozik.  

Tekintettel arra, hogy ez a törvényjavaslat, ez a törvénymódosítás már a 
kormánytisztviselői életpálya első elemeként kerül szabályozásra, ezért a kiválasztási eljárást 
is érinti a kormánytisztviselői törvény, illetve a köztisztviselői törvény módosítása. Ezek 
közül a tárgykörök közül a köztisztviselőket a felmentési okok szabályozása, illetőleg a 
kiválasztási eljárás szabályozása érinti, a többi tárgykör, tehát a mobilizálhatóság, a 
kormánytisztviselői döntőbizottság, valamint a tárcaközi célfeladat és kutatási megállapodás 
kizárólag csak a kormánytisztviselői jogállásra vonatkoznak, értelemszerűen tehát a 
kormánytisztviselői törvény módosítását célozzák.  

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy néhány részletes magyarázatot, indokot fűzzek 
elsősorban a legfontosabb kérdéshez, a felmentési ok szabályozásához. Alapvetően két 
csoportra osztja a törvényjavaslat a felmentési okokat. Az egyik a klasszikus, úgynevezett 
strukturális okok alapján történő jogviszony-megszüntetés. Ebbe tartozik a 
létszámcsökkentés, a feladatmegszűnés, az átszervezés, azzal a feltétellel, hogyha ebben az 
esetben a kormánytisztviselő vagy a köztisztviselő munkaköre feleslegessé válik, akkor ez 
egy legitim felmentési jogcím, felmentési ok. Úgy gondolom, a korábbiakhoz képest 
lényegében a korábbi szabályozási változatot, szabályozási tartalmat emeli át, illetőleg építi 
be a szabályozás struktúrájába a mostani törvényjavaslat.  

A másik csoportba azok a felmentési okok tartoznak, amelyek a kormánytisztviselő, 
illetőleg a köztisztviselő személyével függnek össze. Ezek között találhatjuk azokat az okokat, 
amelyek a köztisztviselő, a kormánytisztviselő felróható magatartásával függnek össze. Ehhez 
kapcsolódóan új felmentési jogcím bevezetéseként javasolja a javaslat az úgynevezett 
méltatlanság jogintézményét, amely azonnali hatályú rendkívüli felmentést tenne lehetővé 
szűk körben igen súlyos, felróható magatartás esetében, amely alapján a kormánytisztviselő 
által betöltött beosztás tekintélye, a munkáltató jó hírneve vagy a jó közigazgatásba vetett 
bizalom sérül. Tehát önmagában a felróhatóság nem elegendő, hanem a felróható 
magatartásnak „eredményt” is kell produkálnia – természetesen idézőjelben értem az 
eredményt –, tehát abban az esetben lehet azonnali hatállyal rendkívüli felmentéssel 
megszüntetni a jogviszonyt, ha ezek a törvényi feltételek minden egyes esetben 
érvényesülnek.  

Szeretném hozzátenni, hogy egyébként a rutinszerű, tehát az igazgatási jellegű 
feladatok elvégzésével kapcsolatos esetleges kötelezettségszegés továbbra is megmaradna a 
fegyelmi eljárás keretén belül, tehát az ezzel kapcsolatos felelősségre vonás tulajdonképpen a 
hagyományos eljárási keretek között történne. 

A kormánytisztviselő, a köztisztviselő személyével összefüggésben a törvényjavaslat a 
szakmai képesség, a szakmai munka nem megfelelő színvonalát is szabályozza, oly módon, 
hogy bevezeti az úgynevezett nem megfelelő munkavégzésre alapított felmentési lehetőséget, 
a jövőben, tehát a törvényjavaslat elfogadása esetén a nem megfelelő munkavégzés is egy 
legitim felmentési jogcím lesz. Szeretném hangsúlyozni, hogy a korábbiakhoz képest kikerül 
a szabályozási struktúrából a szakmai alkalmatlanság, mint felmentési jogcím. A két 
felmentési jogcím között ugyanis lényeges különbség van. Míg korábban a szakmai 
alkalmatlanság általában a közigazgatási munkavégzésre való alkalmatlanságot jelentette, 
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ehhez minősíteni kellett a köztisztviselőt, illetve a kormánytisztviselőt, és ez alapján került sor 
a felmentésre, addig ez a mostani szabályozás kifejezetten csak a munkakör vonatkozásában 
értékeli a nem megfelelő munkavégzést, vagyis ha a konkrét munkakör vonatkozásában nem 
megfelelő a munkavégzés, akkor egy másik munkakört lehet, illetőleg kell felajánlani a 
kormánytisztviselő számára, és ha ilyen nincs, vagy a felajánlott munkakört nem fogadja el a 
köztisztviselő vagy a kormánytisztviselő, ebben az esetben kerülhet sor a felmentésére, vagyis 
a korábbiakhoz képest, úgy gondolom, ez egy garanciálisabb jellegű szabályozás a szakmai 
alkalmatlanság tekintetében. 

A harmadik személlyel összefüggő ok az egészségügyi alkalmatlanság. Ez a korábbi 
szabályozásnak megfelelően veszi át az idevonatkozó rendelkezéseket, tehát ha valaki 
egészségügyileg alkalmatlan az adott feladat ellátására, akkor természetesen ez is legitim 
módon megalapozhatja a jogviszony megszüntetését. 

A negyedik ok, ami a személlyel összefügg, az életkori állapot, ha az életkori állapot 
szerint nyugdíjasnak minősül a kormánytisztviselő vagy a köztisztviselő, ez megint csak a 
korábbi szabályozáshoz igazodóan legitim módon megalapozza a jogviszony egyoldalú 
megszüntetését. 

A következő ok egy új, sajátos felmentési ok, az úgynevezett bizalomvesztés, ami a 
szakmai lojalitás megsértését jelenti. A szakmai lojalitás megsértése esetén a törvényjavaslat 
alapján szintén lehetőség lenne a jogviszony egyoldalú felmentéssel történő megszüntetésére. 
Szeretném hozzátenni: a törvény pontosan megfogalmazza a szakmai lojalitás tartalmát, 
fogalmát, illetőleg a törvényjavaslat meghatározza, illetőleg előírja garanciális jelleggel azt is, 
hogy a bizalomvesztés indoka kizárólag a tisztviselő magatartásában, illetőleg a 
munkavégzésében megnyilvánuló bizonyítható tény lehet, tehát ez alapján lehet 
bizalomvesztés alapján felmentéssel megszüntetni a jogviszonyt. 

Végül, de nem utolsósorban szeretnék utalni a kinevezés egyoldalú módosításának a 
lehetőségére a munkakör vonatkozásában. Ez a szabályozás kizárólag csak a 
kormánytisztviselőket érinti, az államigazgatási hierarchiából, annak a jellegéből következően 
egy rugalmasabb jellegű, nagyobb mobilizálhatóságot tesz lehetővé a szervezetrendszeren 
belül. Abban az esetben, ha az új munkakör ellátását a kormánytisztviselő nem vállalja, ebben 
az esetben ez is felmentési lehetőséget, illetőleg felmentési jogcímet teremt. A törvényjavaslat 
egyébként meghatározza azokat a garanciákat vagy garanciális szabályokat, rendelkezéseket, 
amelyek figyelembevételével vagy amelyek esetén a kormánytisztviselőnél viszont nem lehet 
egyoldalúan módosítani a munkakört. Adott esetben itt a munkahelyre történő utazás 
időtartama, illetőleg a családi, szociális állapotra vonatkozó garanciális követelményekről 
beszélünk.  

Nagyon röviden ezek az új felmentési jogcímek, és ahogyan említettem, a felmentésen 
túlmenően más egyéb tárgyköröket is érint a törvényjavaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Ha a bizottság tagjai egyetértenek 

azzal, hogy a kérdések, észrevételek egy körben  haladjanak, akkor javaslom, e szerint járunk 
el. Egyetértés van-e ebben? (Igen jelzések.) Köszönöm szépen, akkor e szerint haladunk. 

Kérdések, észrevételek 

Kérdezem képviselőtársaimat: kinek van kérdése, észrevétele? (Jelzésre:) Nemény 
András, parancsolj! 

 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Inkább észrevételem lesz, mint kérdésem, mert nem gondolom azt, 

hogy értelme lenne bármilyen kérdést is feltenni.   



8  

A törvényjavaslat szerint a kormánytisztviselői életpálya első eleme egyben ez a 
szabályozás. Tartok tőle, hogy sokaknak  egyben ez életpályája utolsó eleme is lesz. Érdemes 
visszanézni az elejére: elhangzott az is, hogy miért vagyunk most itt, hiszen a korábbi 
szabályozás az indokolás nélküli felmondás lehetősége, amit az Alkotmánybíróság 
megsemmisített, itt tárgyaltuk a bizottságban. Akik a Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságban ezt elfogadták, azokra nézve egy kicsit szégyen is, hogy egy ilyen szabályozást 
elfogadtak, és remélem, egy kicsit szemlesütve járnak a munkavállalók között, amikor ennek 
a hatásait és következményeit látják. Ma is tudjuk, hogy sok embert rúgtak ki ezen szabályok 
alapján, akiknek még mindig nem volt elégtétel… (Kontur Pál: Ti 16 ezret rúgtatok ki!)  

 
ELNÖK: Meghallgatjuk képviselőtársamat, ha szót kér. 
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Ha nem gond, én megtisztelem önt, ha szót kér… 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! A bizottsági ülés keretei között vagyunk. (Kontur Pál: 

Hazudni is lehet!) Kérem képviselőtársamat, kérjen szót, és akkor mondja el a véleményét, ne 
pedig akkor, amikor a másik képviselőtársa elmondja a saját véleményét. Köszönöm a 
megértését. 

 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Visszatérve a törvényi 

szabályozásra: a felmentés új indokai között szereplő bizalomvesztés a legnagyobb probléma 
a mi számunkra, mert ez igazából csak kozmetikázás és visszatérés az indokolás nélküli 
felmondáshoz, mert bírósági úton ez nagyon nehezen lesz megtámadható és megvédhető, és 
gyanítom, ez sem fogja kiállni az alkotmányosság próbáját.  

A másik probléma pedig a Kormánytisztviselői Döntőbizottság létrehozatala, ami 
egyrészt egy újabb bürokratikus szervezet lesz, ami pont ellentmond a Fidesz eddig vallott 
politikájának, hogy a bürokráciát csökkenteni akarják. Másrészt pedig látszik, hogy ezt is a 
miniszterelnök nevezi ki komoly juttatásért, és semmi garanciát nem látok abban, hogy a 
döntőbizottság elfogulatlanul fogja végezni a munkáját. Azt gondoljuk, ezzel az intézménnyel 
és ezzel az új jogcímmel, a bizalomvesztéssel csak tovább nő a köztisztviselők és a 
kormánytisztviselők kiszolgáltatottsága, számukra ez nem jó megoldás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Van-e további kérdés vagy észrevétel? 

(Jelzésre:) Alelnök úré a szó. 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottsági Tagok! Nemény András képviselő úr önvizsgálatra szólította fel a 

kormányoldalt, a kormányoldal képviselőit. Jó volna, ha szocialista politikusként szintén 
hasonló határozottsággal tekintené az elmúlt időszak történéseit. Azt, hogy az ország jelenleg 
olyan helyzetben van, amilyen helyzetben van, nagyon nagy részben köszönhetjük az önök 
„nagyszerű” – idézőjelben mondva – kormánya teljesítményének. E mögött az idézőjelbe tett 
„nagyszerű” teljesítmény mögött is emberek vannak, s a „nagyszerű” teljesítmény, amit önök 
okoztak ebben az országban, az mind az ország, mind a családok eladósodottsága. Ha már 
kiszolgáltatottságról tetszik beszélni, akkor azt gondolom, ezt a szempontot is figyelembe 
veszi, amikor a munkavállalók között mászkál, a munkavállalók között jár lesütött szemmel. 

Kedves Képviselőtársak! Az előttünk fekvő törvényjavaslat azt a helyzetet kívánja 
rendezni, amelyet az Alkotmánybíróság döntése és az abban megfogalmazott indoklások 
során most meg kell oldania a kormánynak, illetve a magyar parlamentnek. Többségi 
álláspontként szeretném, ha rögzítésre kerülne, hogy ezt a helyzetet reményeink szerint 
megfelelő módon fogja kezelni ez a benyújtott törvényjavaslat.  



9  

Az valóban egy fontos szempont – és itt visszatérhetünk a régi menetrendre –, hogy 
próbáljuk a közös értékeket keresni a bizottsági ülés keretében, hogy ez valóban egy fontos 
dolog, hogy a bürokrácia, illetve a napi működőképesség mennyiben veszélyezteti, illetve 
mennyiben nem veszélyezteti, pozitívan fogalmazva mennyiben segíti az ország életének a 
működését. Azt gondolom, ha már ezt a szót használtuk, a kiszolgáltatottság egy fontos 
kifejezés, talán éppen a Kormánytisztviselői Döntőbizottság segíthet abban a 
munkavállalóknak, hogy egy adott vitás helyzetben, akár egy személyes, akár egy szakmai 
konfliktus esetén próbál több szempontból segíteni, több szempontú megközelítéssel tud 
segíteni bizonyos döntések meghozatalakor.  

Tekintettel arra, hogy az előterjesztőtől részletesen végighallgathattuk a jogszabály 
tartalmi elemeit, így ezeket nem kívánom ismertetni, és ezt többségi álláspontként kívánom 
rögzíteni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más észrevétel? (Jelzésre:) Kaufer Virág képviselő 

asszonyé a szó, utána a kormányoldalról egy képviselőé. Parancsoljon! 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm az 

ismertetést a kormánytól. Rövid leszek. Igazából üdvözöljük azt, hogy az Alkotmánybíróság 
döntését a kormány tudomásul vette, ugyanakkor azt is látjuk, egyetértve azzal, hogy ennek 
ellenére azt a szándékát nem adta fel, hogy sakkban tartsa a köztisztviselői és a 
kormánytisztviselői szférát, ez a javaslatcsomag szerintünk erre tesz egy újabb kísérletet, tehát 
ezt ebben a formában nem tudjuk támogatni. 

Két kérdésünk azonban lenne a kormány képviselőihez a javaslattal kapcsolatban. Az 
első az, hogy vajon miért nem került ez fel ez a javaslattervezet a minisztérium honlapjára? A 
másik pedig két paragrafusra vonatkozik, a 24/A. és a 24/B. paragrafusokra, amelyekből 
mintha azt olvasnánk ki, hogy más miniszterek, hatóságok alá nem tartozó 
kormánytisztviselőknek is fognak tudni célfeladat-jellegű megbízást adni. Igazából kíváncsiak 
lennénk arra, ezt önök hogyan képzelik el a gyakorlatban, hogyan fog ez működni, mert ez 
számunkra nehezen elképzelhető. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm Szilágyi Péter képviselőtársunkat, aki 

megjelent a bizottság ülésén, és érdeklődik az ülés tartalmi ügyeivel kapcsolatosan. 
A kormányoldal részéről van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, megadom a szót Egyed Zsolt képviselő úrnak. Parancsoljon!  
 
EGYED ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én csak egy pár 

gondolatot szeretnék itt felvetni. A törvényjavaslat az indoklás nélküli felmentés helyett 
behoz ilyen kategóriákat, hogy a kormánytisztviselő a hivatalára méltatlan, a vezetője 
bizalmát elveszti, a munkavégzése nem megfelelő. Úgy gondolom, ezek a fogalmak 
nincsenek kellő pontossággal rögzítve.  

Külön érdekes, hogy a méltatlanság fogalmát a munkahelyen kívüli 
megnyilvánulásokra is értik, tehát úgy gondolom, ez megint egy olyan kategória, amibe 
nagyon sok mindent bele lehet  tudni. Felmerülhet az a kérdés is, hogyha például egy 
étteremben baráti beszélgetéskor valaki megfogalmaz egy politikai véleményt, akkor az 
alapján másnap ki fogják rúgni a munkahelyéről? Ezekre szeretnék választ kapni.  

Egyébként a mi álláspontunk szerint ez a törvényjavaslat ebben a formában nem 
támogatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) A kormányoldalról képviselőtársamé a szó.  
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SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Reagálnék a két ellenzéki képviselő 
úr hozzászólásához, egyrészt arra, hogy szemlesütve kell-e mennünk. Én emlékszem rá, hogy 
2002-ben bizonyos munkaköri szegmenseknél – számokat mondok – 176 dolgozóból 
körülbelül 5-öt hagytak meg, a többit kirúgták, tehát körülbelül az ott dolgozók 
97,5 százalékát váltották le. Akkor kinek kell a szemét lesütnie? Ilyen arányú kirúgások vagy 
ilyen arányú kormánytisztviselői mozgás nem volt a 2010. évi kormányváltás óta. 

Az, hogy szubjektív, bizonyos szinten szubjektívnek mondhatjuk, hogy mit jelent az, 
hogy bizalomvesztés. Jó példát tudok erre mondani. A 9 éves polgármesterségem alatt én 
semmilyen munkaügyi perben nem vettem részt, senkit nem rúgtam ki, de a közelemben 
mégis van erre példa. Amikor a munkavállaló kijelenti a munkáltatója felé, hogy bizalmatlan, 
és ez kölcsönös is valamilyen szinten, a munkaügyi bíróság visszahelyezi a dolgozót, de 
megkérdezem, ebben az esetben hogyan lehet jó munkát végezni? 

Bár lehet, hogy sok esetben nem volt az a pont, amikor a felmentést meg kellett 
szüntetni, de ne legyen a köztisztviselőknél egy bebetonozott állás, hanem igenis, a 
munkáltatónak lehetőséget kell adni arra, hogy minőségi cserét hajtson végre. Emlékszem a 
munkaügyi bírósági  perekre, nem a saját hivatalomban, a perek 99 százalékában 
visszahelyezések voltak. Úgy gondolom, ez a törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogyha 
valaki a szakmai oldalon valóban alkalmatlan, akkor le lehessen váltani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Szedlák képviselőtársamnak. Annyit szeretnék hozzátenni 

az általa elmondottakhoz: ha már példákat használunk, akkor nem baj, ha azt pontosítjuk, 
nevesítjük, hogy azonosíthatóak legyenek, akár a tanulság okán, akár pedig az 
ellenőrizhetőség végett. Köszönöm szépen. 

(Jelzésre:) Nemény képviselőtársamé a szó. 
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm. Nem véleményt mondok, csak 

feltennék egy kérdést a konstruktivitás jegyében, hátha pozitív választ kapok.  
Az érdekegyeztetés az érdekképviseletekkel megtörtént-e? Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Karvalics képviselőtársamé a szó. 
 
KARVALICS OTTÓ (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Talán egy kicsit messzebbről 

kezdeném. Van egy örökölt rendszer, amit megkapott a választások után a mai kormány. Úgy 
gondolom, ez pénzügyileg is, szakmailag is és létszámban is szinte kezelhetetlen, tehát 
valamit kellett vele csinálni, hogy ebben a gazdasági helyzetben egy megfelelően működő és 
megfelelően finanszírozható rendszert próbáljunk felállítani, de ezt a kezdeményezést az 
Alkotmánybíróság visszadobta.  

Ami itt előttünk van, úgy gondolom, teljesen reális és jogos: egy rendszert akarunk 
átalakítani, de ha úgy állunk hozzá, hogy az éppen ott lévő vezető abszolút a saját szája íze 
szerint fogja átalakítani azt a hivatalt, és a saját kénye, kedve szerint fog dönteni, de miért 
döntene így? Miért nem bízunk az ott lévő vezetőben annyira, hogy ő a szakmai vezető, és 
szakmailag próbálja a hivatalt összeállítani? Az is igaz, hogy az örökölt hivatalban egy csomó 
bujtatott állást kaptunk, amelyeket még most is ott tartunk, pont azért, mert azok között volt 
olyan, aki szakmailag elfogadható, és volt olyan, aki csak fizetést kapott, mert valahol, 
valakinek a valakije, és odahelyezték. Ebben a rendszerben, bizony, sok ilyen ember van. 

Ezt a rendszert át akarjuk alakítani, kezelhetővé, finanszírozhatóvá, szakmailag jobbá 
akarjuk tenni. Bízzunk már abban, akinek ott dolgoznia kell az illetővel, hogy akár azt is 
mondhatja, hogy az illetővel, aki ott dolgozik, nem tud együttdolgozni, akár szakmai, akár 
magatartásbeli ok miatt. Egyetlenegy példát mondok. Volt egy köztisztviselő, akit elküldtünk. 
Az illetőnek semmi más baja nem volt, csak minden reggel, látszatra nem, de mégis úgy jött 
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be, ahogyan nem kellett volna, egyrészt tulajdonképpen az öltözete buktatta le, és mellette 
olyan szert fogyasztott, amit nem lett volna szabad. Ha most ebben az esetben a vezetőnek 
nincs meg az a lehetősége, hogy döntsön, akkor hová menjen? A bíróságra? Ha ezt a rendszert 
át akarjuk alakítani, akkor ezeket a lehetőségeket fenn kell tartani, mert ha nem, akkor a 
vezetőt kell leváltani, neki kell felállnia.  

Most nem tudom, hogy akik itt nagyon bírálják ezt a rendszert, voltak-e ilyen 
hivatalnak a vezetői, vagy volt-e olyan, hogy abban előbbre tudott lépni. A régi 
köztisztviselői, közalkalmazotti rendszer olyan bebetonozott rendszer volt, amit szinte 
módosítani, mozdítani nem lehetett, ehhez valószínűleg hozzá kell nyúlni. Ez biztosan fáj sok 
embernek, de ettől még ennek a rendszernek működőképesnek, hatékonynak és lehetőleg 
finanszírozhatónak kell lennie; a mai közigazgatás nem ezt mutatja.  

Ez a jogszabály, ez a törvénymódosítás biztosan lehetőséget ad arra, hogy egy ilyen 
rendszert összehozzunk, úgy, hogy tulajdonképpen nem akarjuk sakkban tartani és nem is 
szeretnénk sakkban tartani a köztisztviselőket, és azt kérnénk tőlük, hogy hatékonyan, a 
munkaidőt kihasználva, lehetőleg az ügyfelekkel szemben tisztességesen eljárva – ezt persze a 
hangnemre is, a szakmai részre is értem – végezzék a munkájukat. Semmi másról nem szól ez 
a jogszabályváltozás, mint arról, hogy azok az emberek, akik akár emberileg, akár szakmailag 
nem odavalók, kikerülhessenek ebből a rendszerből, és ezt a lehető legegyszerűbben és a 
lehető leghatékonyabban tudjuk megcsinálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Karvalics képviselőtársam. (Jelzésre:) Egyed Zsolt szót 

kért. Parancsoljon! 
 
EGYED ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Képviselőtársam 

elmondta, hogy a vezetőben bízzunk már meg annyira, hogy mindenképpen megfelelő döntést 
hoz.  

Nekem az a tapasztalatom, és elég sok helyről hallom vissza, amiről már beszéltem is, 
hogyha valaki a vezetője bizalmát elveszti, ez többnyire visszavezethető oda, hogy politikai 
boszorkányüldözés zajlik néhány településen, mert esetleg ha valaki nem azt az értékrendet 
vallja, mint az adott vezető, akkor megpróbálják ellehetetleníteni. Nekem ez a legnagyobb 
aggályom. Ha a képviselőtársaim ezt nem hiszik el, vagy nem értenek vele egyet, akkor 
járjanak utána, beszélgetni kell az emberekkel. Borsod megyében nagyon sok embert 
eltávolítottak a munkahelyükről, állami munkahelyekről, mindösszesen azért, mert valamelyik 
pártrendezvényen megjelentek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb észrevétel? (Jelzésre:) Kaufer Virág 

képviselő asszonyé a szó. 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt egyetértek Egyed  

Zsolttal. Sok szempontból én is nagyon aggályosnak tartom azt a szubjektivitást, ami a vezető 
bizalmára épül, ugyanakkor a jogszabály mintha a szakmaisággal szemben a politikai 
orientációt preferálná. 

A felhozott példák jelenleg is szabályozva vannak a köztisztviselői törvényben, tehát 
akkor, amikor valaki munkára alkalmatlan öltözetben vagy állapotban jelenik meg, akkor 
ellene fel lehet lépni, ehhez nincs szükség bármifajta egyéb szabályozásra. Nem vezetői 
szinten, de köztisztviselői szinten mi magunk is hallottunk olyan panaszról, ahol a szakmaiság 
érvényre juttatása, a szakmai kritika érvényre juttatása hátrányt jelentett, mert az a politikai 
nézetekkel esetleg nem egyezett. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Mielőtt 
visszaadom a szót, néhány mondatot én is meg szeretnék fogalmazni. 

Onnan kezdem, ahol az alelnök úr is kezdte a gondolatait. Alelnök úr, eltelt egy év, 
lassan a kormányzás időszakának második esztendejébe lépnek. Ez számomra azt jelenti, 
hogy lassan el kellene felejteni a visszamutogatást. Talán meg kellene írni három borítékot. 
Az elsőbe azt kell írni, hogy fogj mindent az elődödre; a másodikba azt, hogy hivatkozz a 
külső körülményekre; a harmadikba pedig azt, hogy írj te is három borítékot. 

Az élet általában úgy működik, hogy értem azt, hogy az előző időszak bírálata talán 
alapot teremthet ahhoz, hogy stabilizálják a helyzetüket a politikában a ma – talán nem is kell 
idézőjelbe tennem – hatalmat gyakorlók,  de szembesülniük kell azzal, hogy önök 
kormányoznak. Azt kérem, ezt vegyék tudomásul, és e szerint próbálják meg a 
törvényhozásban is megtenni mindazt, amit meg kell tenniük, ne a hivatkozások határozzák 
meg az életüket, lassan ez már semmit nem fog érni. Ezt talán jó tanácsként is mondhatom. 

A második gondolatom az, hogy soha nem tartottam jónak, ha a kormánytisztviselők, 
a korábbiakban köztisztviselők életét szabályozó kérdések tekintetében szubjektív elemek 
sokasága jelenik meg egy törvényben. Ezt lehet tagadni, de az élet úgyis be fogja bizonyítani, 
úgy, ahogyan bebizonyította az egykulcsos, 16 százalékos adó tekintetében azt, hogy nem jár 
mindenki jobban, mint ahogyan mondták, hogy mindenki jobban fog járni. Elhangzott a 
következő mondat is, hogy senki nem fog rosszabbul járni, de ez sem volt igaz; majd akkor a 
közszférában kompenzálunk –  persze, az infláció nem számít; a versenyszférába – idézőjeles 
– „bérkommandókat” küldünk ki, azután majd a vállalkozások félig-meddig félelmükben 
teljesítik azt, amit kell. Nem jó az, ha szubjektív elemek sokasága rakódik bele egy ilyen 
törvénytervezetbe. Tudják, a  bizalomvesztés egy olyan kategória, amely abszolút módon 
szubjektív.  

A főosztályvezető úr próbálta védeni a mundért, próbálta mondani, hogy egzakt 
módon lehatárolt. Nem kérdezem, de majd a végső elfogadás kapcsán szeretném 
visszatükröződni látni a törvényben azt az egzaktivitást, ami arról szól, hogy semmilyen 
szubjektivitás nincs a bizalomvesztés mögött, de az előterjesztés nem erről szól. Persze, ezzel 
majd önöknek kell szembesülniük, mert nyilván azok, akik sértettjei, áldozatai lesznek egy 
ilyen gőgös, önös gondolkodásnak, le fogják majd a konzekvenciákat vonni, higgyék el. 
Higgyék el, el fognak jutni oda, hogy kellő mértékben meg fog bicsaklani a társadalom 
támogatottsága amiatt a politika miatt, amely nem az emberek érdekeit szolgálja.  

Ez az én személyes véleményem a törvény kereteihez illesztetten. Nem akarok 
részletekbe menni, bár tudnék, de látom, az alelnök úr megerősítően bólogat, hogy most ezt 
ne tegyem, ezért elfogadom ezen jó szándékom megerősítésében. Úgyhogy csak azt javaslom, 
ha még van rá mód, úgy tudom, ma még talán valamilyen egyeztetésre sor kerül, ahol adott 
esetben olyan külső partnerekkel is lehet egyeztetni, akik máshonnan nézik a világot, és 
vegyék számításba az ő gondolkodásukat is, vegyék alapul, netán még építsék be módosító 
javaslatokkal e törvénytervezetbe, pontosan azért, hogy Kontur Pál igényei is 
kielégülhessenek, pontosan azért, hogy ne csak az egypólusú, a munka világában jelen lévő 
munkaadók és munkavállalók, kormánytisztviselők és köztisztviselők jogos érdekei is 
érvényesülhessenek. 

Köszönöm szépen. Van-e más kiegészítő vélemény képviselőtársaim részéről? 
(Jelzésre:) Először Kovács Ernő képviselőtársamé a szó, utána Karvalics Ottó következik. 
Parancsolj! 

 
KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Köszönöm a szót. Azt, hogy hogyan és milyen módon 

merünk ilyen törvényeket itt előterjeszteni, és a munkaadók védelmében síkra szállni, 
szeretném leszögezni: elég nagy arcátlanság azoknak a részéről a köztisztviselőket, 
közalkalmazottakat a védelmükbe venni, akik 18 és fél ezer  embert bocsátottak el, akik 
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ahelyett, hogy valamennyi forintot hagytak volna a kasszában, ha csak 2002-t nézzük, 
higgyék el, a történelem során azért vannak olyan döntések, amelyek az utódokra jó vagy 
nehéz sorsot hagynak. 2002-ben 100 milliárdok álltak a szocialista kormány mozgásterében, a 
Fidesz-kormány számára pedig megháromszorozták az ország adósságát. Ezt a sorsot hagyták 
ránk, és azt mondani, hogy nem bántották a közalkalmazottakat, a köztisztviselőket nyolc 
éven keresztül, csak most mi üldözzük őket, ez aljas dolog!  

Hogyan lehet ilyent mondani, még ha ez bizottsági ülésen is van? Mondjanak tiszta 
érveket, féltsék az embereket, féljen az, akinek félnivalója van! Senkit el nem bocsátottam a 
polgármesteri hivatalból, sem a megyei közgyűlésből, senkinek nincs félnivalója, aki rendesen 
dolgozik, de ha az életvitelében, a magatartásában bármi áron, ha azt tudatmódosító szerrel 
vagy csak egyszerűen elmegy az esze valakinek, és olyan munkát végez, ami tarthatatlan, 
akkor nyilván e szerint a törvény szerint megvizsgálja valaki, aki a munkáltatója, mondjuk a 
hivatalban a jegyző, hogy mit tehet azzal a dolgozóval.  

Ez a törvénytervezet nem a valóságtól elrugaszkodott! Ez lehetőséget ad azokon a 
helyeken az átszervezésre, ahol változtatni kell, mert ha a közszférától kezdve az iparban 
változtatni kell, mert nehéz a helyzet, akkor a vezetőnek legyen joga, ez csak azt teremti meg, 
a törvény szelleme szerint jogosan eljárhat. Ha véletlenül ezt a törvényt rosszul értelmezi, 
akkor a megfelelő fórumokon, úgy, ahogyan beszéltünk róla, majd vissza fogják helyezni a 
dolgozókat. De ne beszéljünk arról, hogy minden „DJ. Hawai” és csak mi rontunk itt el 
mindent! Egy borzasztó állapotba került országot kaptunk a választóktól, és a választók 
kimondták azt, hogy bizalomvesztés van. Kivel szemben van bizalomvesztés? Egy 
kormánnyal szemben, az MSZP-SZDSZ-kormánnyal szemben történt bizalomvesztés, és 
elvették azt a jogot, hogy önök mondják meg, hogy ebből a válságból, amibe az ország került, 
hogyan lehet kikecmeregni, mert 8 éven keresztül nem tudtak kikecmeregni belőle, csak 
belekecmeregtek, és már az unokámat is örökre eladósították! Azért dolgozunk, hogy legalább 
neki már valamivel jobb legyen, mint nekünk.  

Semmiféle ilyen kioktatást nem fogadok el akár idősebb képviselőtársamtól, csak 
attól, aki példával járt, valamilyen szakmai tapasztalata van, és azt mondja, kérem, én ezen a 
területen ezt tettem, ezeket fogom tenni, ezért dolgozom, így lesz jobb az ország, de azt, 
hogyha mindent le akarok söpörni az asztalról, és mi akarjuk megmondani a tutit, de 8 év alatt 
nem voltunk képesek semmire, csak lejjebb csúsztunk a lejtőn, azt már kezdem unni! Egy év 
eltelt! Piszokul unom, elnök úr, hogy minden bizottsági ülésen minket ilyen hangnemben 
oktat ki, hogy mi milyen slendrián emberek vagyunk, és tönkre tesszük ezt az országot!  

Én nem azért lettem képviselő, nem azért lettem polgármester, hogy ezt az országot 
tönkretegyem, hogy egy települést tönkretegyek. Azért lettem, hogy az ott élő embereknek 
könnyebb legyen, jó legyen Tiszakécskén lenni, jó legyen magyarnak lenni, én ezért vagyok 
itt, és soha, egyetlenegy mondatot nem úgy szavazok meg, hogy na, most jó, akkor elkezdtük 
rendbe tenni az országot. Ezt nem tudom elfogadni.  Bocsánatot kérek, ez számomra 
felháborító! Nem szoktam ilyet csinálni, de ezt az állandó kioktatást borzasztóan unom. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak azért mondom, hogy teljesen világos és tiszta 

legyen: nem kioktatom. (Kovács Ernő: Dehogynem!) Nem, én a saját véleményemet mondom 
el, azt a véleményt, amely kellő megalapozottsággal bír. Ráadásul, ha gondolatokat fogalmaz 
meg, képviselőtársam, akkor nem baj, ha tényszerűvé teszi azt. Háromszoros 
adósságállományról és sok minden egyéb másról beszélt, közben ön is tudja, hogy 
ötvenegynéhány százalékról 79-80 százalékra emelkedett abba az időszakban. Ugye? (Kovács 
Ernő: 7 milliárdról 22 milliárdra, ezt kell visszafizetni.) mindig mindent a GDP tartalmához 
viszonyítunk… (Kovács Ernő: Kit érdekel a GDP?) Ez annyit jelent, kedves képviselőtársam, 
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hogy évről évre gyarapodik ez az ország, attól függetlenül, hogy milyen színezetű kormányai 
vannak, a trendek általában növekvőek.  

A lényeg a lényeg: hogyha arról beszél, hogy adósságállomány, akkor arról is 
beszéljen, hogy 3 ezer milliárd forint a magánnyugdíj-megtakarítás, amely gyakorlatilag 
ennek a részét képezi, hiszen kiváltó elem volt. Önök ezeket kivették, ezeket a politikai 
céljaikra használják. (Kovács Ernő: Ez sem igaz így!) Dehogynem! Olyan célokra, amelyeket 
a politikai intézkedéseikből fakadó gazdaság növekedéséből származó többletekből kellene 
megoldani, de erre látható módon nem képesek, az elmúlt egy esztendő ezt bizonyította. 
Látható módon olyan források vannak ebben, amely források gyakorlatilag a válság 
beköszönte után felvételre kerültek, de felhasználásra nem kerültek, a Magyar Nemzeti Bank 
keretei között fellelhető pénzként vannak jelen. Ezeket is hozzá kell tenni, mert tudja, a 
valóság így, a mozaikokból rakódik össze. Ha az egészet össze akarjuk rakni, akkor minden 
elemét hozzá kell tenni, nemcsak egy-egy gondolatot kell ebben megfogalmazni. Ez nem 
kioktatás, nem, ez figyelemfelhívás. (Kontur Pál: Rendszeres a kioktatás!) (Kara Ákos 
közbeszólására:) Igen, én is képviselő vagyok, a bizottsági ülés keretei között nekem is jogom 
van szólni, alelnök úr, a kormánypárti képviselőt követően tehát ezt teszem. (Kara Ákos: 
Ebben egy pillanatig sem kételkedtem!) Köszönöm szépen a megértését, örülök neki, mert 
akkor így szinkronban vagyunk. 

Ha csak a törvényt nézem, akkor az van, amit Nemény András képviselőtársam 
mondott, hogy talán lesütött szemmel kellene menni. Én nem mondom ezt, én csak azt 
mondom, el kellene gondolkodni azon, hogy a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
tagjaként a kormánypárti oldalon lévő képviselőtársaim olyan törvényt szavaztak meg, akár a 
köztisztviselőket, akár a kormánytisztviselőket érintően, amely az indoklás nélküli 
kirúghatóság lehetőségét adta meg annak idején, mindenfajta gondolkodás nélkül. Ez az 
Alkotmánybíróság visszavonta. Ezen kellene elgondolkodni.  

Nem érezték annak idején azt, hogy ez nincs rendjén, hogy indoklás nélkül csak úgy 
kirugdossák az embereket? Amiről Egyed Zsolt képviselőtársam beszél, a bizalomvesztés, 
bármi, akár politikai álláspont rögzítése, a véleményszabadság nyilvánítása nem a 
munkahelyen, akár máshol, és ez következményekkel járhat? Joggal feltételezi a képviselő 
vagy sem? Az élet ezt mind bizonyítani fogja, vagy már bizonyította is. Tehát azt mondom, 
azt gondolom, hogy nem megyek újra a történet mélyébe, de legalább érdemes ezen 
elgondolkodni, és ez nem kioktatás, nem, ez a szabad véleményalkotás, ez az, ahogyan én 
látom ennek törvénytervezetnek a majdani megvalósulását, és attól próbálom óvni önöket, 
mint részben szakembereket is, nemcsak politikusokat, hogy olyan törvényt fogadjunk el, 
olyant támogasson a Foglalkoztatási és munkaügy bizottság, amelyért nem kell szégyenkezni 
sem a kormánypárti, sem az ellenzéki oldalon.  

Továbbadom a szót Karvalics képviselőtársamnak.  
 
KARVALICS OTTÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Néhány dolgot. Először is 

megköszönöm a véleményét, még hogyha a stílussal és a hangnemmel nem is értek egyet, 
mert szerintem is valóban kioktató volt. A három borítékot mi is ismerjük, próbáljuk is tartani 
ezt a három borítékot.  

A visszamutogatással kapcsolatban: nem visszamutogatunk, hanem az öröklött 
tényeket kezeljük, de egy év alatt a nyolc év örökségét nem tudtuk rendbe tenni, sok minden 
miatt, de ebbe ne menjünk bele, hogy mi minden miatt, akár a törvényalkotásra is 
visszavezethetjük. A jó tanácsot is megköszönjük, de azzal, hogy tulajdonképpen egy nem 
finanszírozható, egy nehezen kezelhető és hatékonytalanul működő közigazgatási rendszert 
próbálunk átalakítani, természetesen mindenki nem járhat jól, nehezen finanszírozható a mai 
helyzetben, ellenben aki bent marad, az biztos állást kap, de most azon vitatkozunk, hogy ki 
az, aki bent marad, és ki az, aki nem marad bent. Engedjék meg, hogy egy vezetőnek legyen 
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véleménye, lehessen akár saját véleménye is abban, hogy ki az, akivel együtt tud dolgozni, 
lehetőleg hatékonyan. Ennek, sajnos, bent kell lennie, korlátok között, tehát nem úgy, hogy a 
vezető eldönti, mit akar, de hagyjunk neki mozgásteret, hogy tudjon ebben gondolkodni, és 
fel tudja állítani emberileg is azt az apparátust, amellyel együtt lehet dolgozni. Sajnos, tudok 
olyan apparátust, amelyikkel nem lehet együttdolgozni, mert nem hajlandó. 

Politikailag nem tudok róla, az én városomban egyetlenegy ember sem lett elküldve. 
(Közbeszólásra:) Én azt mondom, amit én tudok, én ahhoz tudok hozzáállni, és abból tudok 
kiindulni. 

Az átalakítást ellenben szükségesnek tartom. Az, hogy bizalomvesztés, természetes 
dolog. Ha valaki ilyen örökséget kap, és ezt próbálja rendbe tenni, biztos, hogy az 
bizalomvesztéssel jár, ezt tudomásul kell venni. Majd a negyedik év végén megnézzük, mi a 
bizalomvesztés, mert a leépítés is lehet fejlesztés, csak esetleg nem annyi emberrel, hanem 
egy biztos létszámot megtartva, és az esetleg kikerülőket valahol máshol próbáljuk elhelyezni. 
Úgy gondolom, ez ugyanaz. Tehát ha egy nem működő, rosszul működő rendszert rendbe 
akarunk tenni, és aki bent marad, azt hatékonyan és lehetőleg biztonságosan foglalkoztatni 
akarjuk, ez természetes dolog, és ez bizalomvesztéssel jár, tudomásul vesszük, köszönjük 
szépen a figyelmeztetést, személy szerint ez a véleményem, majd nézzük ezt meg a harmadik 
év végén. Ha a választások után már megkaptuk a bizalmat, engedjék már meg nekünk, hogy 
mi építsük fel a rendszert, hogy mi lássuk azt, hogy milyen módszerrel és milyen struktúrával 
lehet hatékonyan, gazdaságosan működtetni, úgy, hogy az emberek meg legyenek elégedve. 
Úgy gondolom, ennek a törvénynek ez az alapja. Belemehetünk a részletes vitába, de 
pillanatnyilag ehhez még nincs… 

Az, hogy gőgösek vagyunk? Úgy gondolom, hogy nem, csak racionálisak vagyunk. 
Ha ez gőgösség, akkor valóban gőgösek vagyunk, de különben csak racionálisak, mert 
szeretnénk, úgy, ahogyan elmondtam, tisztességesen, jól működő rendszert létrehozni. Lehet, 
hogy a másik oldalról az elnök úr úgy látja, hogy gőgösek vagyunk, de nem így van, csak 
szeretnénk minél előbb, minél hatékonyabban dolgozni. Amit örököltünk, az a rendszer erre 
alkalmatlan, ezt szeretnénk megváltoztatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem baj, ha olyan szavakat használ, amelyeket használt 

bárki a bizottsági ülés keretei között, de sem képviselőtársaim az ellenzéki oldalon, sem 
magam nem használtam a gőgös szót. (Karvalics Ottó: Aláhúztam, hogy gőgös, használta.) 
Akkor én kérek elnézést azért, ha mondtam, bár nem biztos, hogy elnézést kell kérnem érte, 
mert néha azt tapasztalom, hogy tényleg van ilyen gondolat. (Karvalics Ottó: Különösebben 
nem tartunk rá igényt.) Örülök neki. 

(Jelzésre:) Kaufer Virág képviselő asszonyé a szó. 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az LMP nagyra értékeli azt, 

hogy egy hatékonytalan rendszert igyekszik a kormány hatékonyabbá, átláthatóbbá tenni, 
ezekkel az alapelvekkel egyetértünk. Ugyanakkor azt látjuk, és ezért nem tudjuk támogatni 
ezt a törvényjavaslatot, és általában véve az önök politikáját a köztisztviselők és 
kormánytisztviselők életpályájával kapcsolatosan, mert azt látjuk, hogy az alapelv, és az a 
vita, ami most egyébként lezajlott, jól illusztrálja, hogy az alapelv és a politikai kultúra 
pontosan ugyanazt a hagyományt folytatja, amit eddig a mindenkori kormányok vittek: 
megfélemlítésre alapozott, sakkban tartó stratégia, a politikai lojalitást fontosabbnak tartja, 
mint a szakmaiságot. Ez a törvényjavaslat ezt a hagyományt viszi tovább, és ezért mi nem 
tudjuk ezt támogatni. 

Fiatal, kezdő, tapasztalatlan politikusként, egy új párt képviselőjeként lenne egy költői 
kérdésem a két nagy, tradicionális, demokratikus párt felé. A kérdésem az lenne, hogy vajon 
mikor szűnik meg ez az átok? Mikor jutunk el oda, hogy a köztisztviselői szférát, az önök 
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által kormánytisztviselőknek nevezett embereket végre szakmai alapon bíráljuk el, és arra a 
szakmaiságra, tapasztalatra tartunk igényt, amit ők az évek során felhalmoztak, és nem arra 
használjuk, hogy politikai zsákmányállat legyen ebből a szférából? Ez lenne a kérdésem, és 
azt gondolom, hogy az önök kétharmadával a jelenlegi kormány egy olyan történelmi 
pillanatban van, amikor ezt az átkot meg lehetne törni. 

Arra hivatkozni, hogy mit tett az előző kormány, és mintha ezt a hagyományt 
folytatnunk kellene, azt gondolom, ez csak kibúvó és kifogás, kibúvó és kifogás arra, hogy 
folytassuk tovább azt a hagyományt, azt a politikai kultúrát, ami a bizalmatlanságot igenis, az 
egész politikai elittel szemben ma már a magyar társadalomban nagyon mélyen beültette. Én 
azt gondolom, hogy önök itt, most megtehetnék azt, hogy olyan törvényeket és olyan 
szabályokat hozzanak, amelyek igenis, a hatékonyságot, az átláthatóságot és a bizalmat 
szolgálják, de sajnos, ez a javaslat nem ezt a célt szolgálja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kontur Pál képviselőtársamé a szó. 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért megható 

számomra, hogy úgy gondolja, egy év eltelt, és erről az időről már nem is lehet beszélni. 8 év 
alatt csodát lehet tenni, de ez nem történt meg, hanem tönkre lett téve egy ország. 8 év alatt 
államcsődhelyzetbe vitték az országot, és egy nappal a bejelentése előtt vették fel a nagy 
hitelt. A 22 ezer milliárd forintról nem lehet azt mondani, hogy ez egy bagatell összeg, a 8 év 
pedig nem 8 nap. 8 napot az ember az életében elfelejt, de 8 évet nem, és pláne nem ilyen 
8 évet. 

Nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, a kioktatást én is kikérem magamnak, de én 
már az előző négy évben is itt voltam, és akkor is ugyanígy beszélt az elnök úr, amióta elnök 
úr, azóta próbálkozott és megtette. Az akkori kormánypártiak szolgalelkűen igencsak 
örömmel megszavaztak mindent, elfogadtak mindent, és máig sem járnak lesütött szemmel, 
hanem pofátlanul emelt fővel járnak. 18 ezer vagy 16 ezer embert rúgtak ki, a portásig 
lecserélték a hivatalok létszámát, tehát nem kell félrebeszélni! Riogatni nem kell, mert nem 
lett kirúgva, mit tudom én, hány ezer ember, még ezzel a törvénnyel sem, amellyel indoklás 
nélkül lehetett eltávolítani köztisztviselőket. Nem lettek elbocsátva! De nagyon szépen 
köszönjük, mert nem biztos, hogy a bölcsesség köve mindig nálunk van, követhetünk el hibát, 
és akkor egy másik törvényjavaslattal, egy másik módosító javaslattal megváltoztatjuk. 
Ilyenek vagyunk, ilyen volt a Fidesz 2002-ig, 1998 és 2002 között, és ilyen lesz most is. Tehát 
nem biztos, hogy minden jól megy, de akkor meg fogjuk változtatni, ha kiderül, 
megváltoztatjuk. 

A munkahelyi lojalitásról pedig csak annyit: ha valaki tudja azt, hogy dolgozik egy 
munkahelyen, most teljesen mindegy, hol, mi a Hankooknál voltunk látogatáson, és érdekes 
módon feltettünk kérdéseket az ottani mérnököknek, s mindegyik tudta, hogy meddig 
mehetnek el, mert nekik lojálisnak kell lenniük a céghez, nem vihetik kívülre a cégen belüli 
problémákat, ehhez nincs joguk, mert akkor ki kell rúgni, igen, mindenhol kirúgják, ahol egy 
normális cég működik. Ha önnek van egy cége, kollégái vannak, és a háta mögött mocskolják 
önt, a rossz hírét keltik, azzal nem tud együttdolgozni, az nem való az ön cégébe. Egy 
köztisztviselőnél meg van határozva, hogy hová mehet el. Onnan kapja a fizetését! Neki 
mindenképpen lojálisnak kell lennie!  Igen, az államhoz lojálisnak kell lennie. Olyan emberek 
kellenek, bármilyen vezető háta mögött olyan embereknek kell állniuk, olyanok legyenek a 
segítői, akiknek ő hátat mer fordítani, bizalommal van az irányukban. Ha nincs bizalom, ha 
nincs szeretet, hanem állandóan a fúrás, faragás megy, ilyen légkörben csak rossz munkát 
lehet végezni. Pont ezt akarja a Fidesz, pont egy teljesen más gondolkodású közszolgálatot 
akarunk!  
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Más államot akarunk, az embereket csak így lehet szolgálni, nem a fúrás, faragással, 
mindenki mindent kimond, és össze-vissza beszélhet. Nem! Lojálisnak kell lenni! Nem így 
működik a dolog! Ha nincs lojalitás, akkor az a világ vége! (Kaufer Virág: Az állam iránt kell 
a bizalom.) Az állam iránt is, mert ez az ő hazája. Most a nulla alól kell Magyarországnak 
kimennie. Kedves szocialista barátaink elvittek bennünket! Lehet beszélni, ragozni, lehet, de 
az 50 százalékos államháztartási hiányból lett 80 százalék! Lehet ezt meg nem érteni, de nem 
nagy a különbség? Ezt érték el a 8 év alatt! Ez 22 ezer milliárd dollár! Ez a tartozás ennyi, 
amilyen helyzetben vagyunk. Ma mindenkinek igaza van, mindenkinek lehet követelőzni, 
mindenkinek igaza van, de olyan helyzetben van az ország, hogy meg lehessen érteni, mi ez a 
nagy adósság, olyan helyzetben van az ország, mint amikor a lakáshiteles elbukta a hitelt, nem 
tudja fizetni, elveszik a házat a feje felől, kilakoltatják. Ilyen helyzetben van Magyarország! 
Ekkora az a 22 ezer milliárd, amit a kedves szocialista és liberális kormány a nyakunkba 
zúdított! Ezt így lehet felfogni, ekkora bajban vagyunk. Nem a nullán vagyunk, hanem a nulla 
alatt, és az országban mégis olyan egzisztenciák vannak, ahol vissza kellene venni a 
fogyasztásból meg mindenből.  

Tudja, képviselő asszony, mit csináltak Dél-Koreában 1997-ben, amikor ilyen 
helyzetben voltak, válságban voltak, és ilyen tartozásuk volt? Akkor beadták az arany ékszert, 
az ezüstöt, és reggeltől estig dolgoztak, hogy ki tudják fizetni, vissza tudják hozni az 
országukat. Nem kell össze-vissza beszélni, nem kell gyűlölködni, és nem kell fúrni, faragni 
egy közalkalmazottnak, egy köztisztviselőnek, itt rendnek kell lenni. Ha a szekeret egy 
irányba húzzuk, akkor tudunk ebből kilábalni. Addig ki lehet oktatni bennünket egy bizottsági 
elnöknek, mindent lehet, hogy mondjon konkrétumokat a polgármester. Tiszakécskéről 
beszélt! A konkrétumokról beszélt, ő pedig Litérről beszélt, a konkrétumról beszélt! Csak 
konkrétumokról beszéltek! Azért beszéltek ők, mert konkrétumot tudnak mondani az életből, 
nem a könyvből olvasta! Nem a könyvből, az életből! Erről szól a történet, egy ország 
története, az emberekről és azok életéről szól. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy ne menjünk mélyebbre, ne folytassuk 

ezt a fajta logikát, ne ennek a logikának a medrében haladjunk, mert a Kontur Pál 
képviselőtársam által elmondott dolgokra ezernyi reflexiója van mindegyikünknek, az arany  
ékszertől kezdve az egykulcsos személyi jövedelemadóig sok minden más. Ilyen helyzetben 
az egykulcsos személyi jövedelemadót bevezetni! A tehetőseknek segíteni! (Kontur Pál: A 
lopott pénzt vissza kell talicskázni!) Képviselőtársam! Hosszan beszélt, egy szót nem szóltam. 
(Kontur Pál: Én szólok!) Bizottsági ülésen vagyunk, majd kint beszélgetünk, az az interaktív, 
ha ismerős a fogalom. Köszönöm szépen. Tehát, ha egyetértenek, képviselőtársaim, és 
elfogadják, azt javaslom, hogy ne menjünk mélyebbre. Köszönöm szépen. 

Úgy láttam, Varga alelnök úr szót kért. (Varga József: Visszavonom a hozzászólási 
szándékomat.) Annyi látszik, hogy nyilván bizalmatlanság van a rendszer iránt, mert az elmúlt 
egy évben sok olyan dolgot megtapasztaltunk, ami nem úgy sikerült, mint ahogyan előtte 
mondták, és most, amikor a kormánytisztviselőkről és a köztisztviselőkről esik szó, nem 
véletlen az ellenzéki képviselőtársaim által elmondott kételyek sokasága. 

Megadom a szót a kormány képviselőjének, a főosztályvezető úrnak. Azt hiszem, két 
felvetődő kérdés volt. Öné a szó. 

Válaszadás 

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm a szót, megpróbálok válaszolni. A kérdések az érdekegyeztetést, 
illetőleg a normaszöveg nyilvánosságra hozatalát érintették.  

Úgy gondolom, hogy a társadalmi egyeztetés keretében speciális célcsoportról van 
szó. Ez a törvényjavaslat a közigazgatásban dolgozókat érinti, elsősorban az ő 



18  

szempontjukból lényeges az, hogy megismerjék, mi a szabályozás tartalma, a véleményüket, 
észrevételüket az érdekképviseleti szerveken keresztül tudják közölni, tudják tolmácsolni. 
Ennek érdekében a kormányzat eddig három fordulóban egyeztetett az illetékes 
érdekképviseleti szervekkel, speciális érdekegyeztetési fórum keretében működő 
Köztisztviselői, Kormánytisztviselői Érdekegyeztető Tanács, valamint az Országos 
Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács közös plenáris ülésén került először 
sor április 6-án, második alkalommal április 21-én, majd április 28-án kifejezetten egy 
szakértői szintű normaszöveg tételes átbeszélése, tárgyalása céljából került sor erre a szakértői 
szintű egyeztetésre, és most, május 4-én egy negyedik fordulóban történik egyeztetés az 
érintett szakszervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel. Úgy gondolom, ezek a fokozatok, 
illetőleg ezek az egyeztetések lehetőséget adtak arra, hogy a törvényjavaslatot egyrészt 
megismerjék az érintett szervek, illetőleg az észrevételeiket, véleményüket el tudják mondani, 
a szabályozással kapcsolatosan a kérdéseiket fel tudják tenni. 

Ami a konkrét törvényjavaslattal kapcsolatos 24/A. és 24/B. paragrafussal kapcsolatos 
kérdést illeti, itt tulajdonképpen az úgynevezett tárcaközi céljuttatással, célmegállapodással 
kapcsolatos szabályozásról van szó. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy 
megállapodás, tehát nem a munkáltató által meghatározott, egyoldalúan elrendelt 
munkavégzésről van szó.  

Itt arról van szó, hogy a kormánytisztviselő a saját munkaköri feladatain túlmenően 
megállapodhasson a munkáltatóval arról, hogy bizonyos feladatokat külön díjazás ellenében – 
még egyszer hangsúlyozom, külön díjazás ellenében – el tudjon látni. Tehát nem egy 
egyoldalúan ráerőltetett, elrendelt munkavégzésről, hanem a kormánytisztviselő által 
megállapodással, konszenzussal felvállalt munkavégzésről van szó. Ennek egy tárcaközi 
formája jelenik meg a javaslatban, mert eddig a törvény gyakorlatilag csak a minisztériumon 
belüli célmegállapodás megkötését tette lehetővé. A javaslat most igazodik ahhoz a 
realitáshoz, a valósághoz, hogy a kormányzati munka gyakran igényel tárcák közötti 
együttműködést.  

A tárcák közötti együttműködés keretében ez a javaslat meg kívánja teremteni a 
lehetőséget arra, hogy az egyik tárca vezetése egy másik tárcánál dolgozó kormánytisztviselő 
munkáját egy célfeladat ellátásában megfelelően tudja honorálni. Tulajdonképpen erről van 
szó, ennek a kereteit teremti meg a törvényjavaslat. 

Szavazás  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára való alkalmasságról kell dönteni. 
Képviselőtársaim, azt kérdezem, ki tartja a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak? 
(Szavazás. – 12 igen szavazat.) Köszönöm szépen, ez 12 szavazat. Ki nem ért ezzel egyet? 
(Szavazás. – 6 nem szavazat.) Köszönöm szépen.  

A többségi előadó Kara Ákos alelnök úr lesz, a kisebbségi előadó pedig Nemény 
András képviselő úr Kaufer Virág képviselő asszonnyal megosztva. Köszönöm szépen. Ez 
holnap délelőtt van, úgy néztük, hogy 10 óra magasságában lesz a tervezett napirendi pont 
tárgyalása. 

Ha képviselőtársaimnak segítségre van szükségük a holnapi bizottsági álláspont 
rögzítéséhez, akkor a szakértő asszony a bizottsági jegyzőkönyv kivonatát a rendelkezésükre 
bocsátja. Köszönöm szépen, ezzel az első napirendi pontot lezárom. 

Megköszönöm a kormány részéről a főosztályvezető úr és a főosztályvezető-helyettes 
asszony részvételét, szép napot, jó munkát kívánunk önöknek. 

Egyebek 

Az Egyebek napirendi pontra térünk át. Kaptunk egy átiratot az Állami 
Számvevőszéktől, ami arról szól, hogy takarékossági szempontból a különféle tárgyalási 
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anyagok új ellátási rendszere úgy alakul, hogy kevesebb példányban kerül a képviselők elé. 
Jelezni szeretném, hogy ez a bizottságnál mindig fellelhető és megtalálható, érdeklődő 
képviselőtársaink ezeket az anyagokat meg tudják nézni. 

Az Egyebek napirendi pont keretében egyéb más nincsen. 
Van-e bárki részéről észrevétel? (Nincs jelzés.)  
Megköszönöm a részvételüket, szép napot kívánok mindenkinek, mai bizottsági 

ülésünket berekesztem. 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc)  
  

Gúr Nándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


