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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2941. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 5

Egyebek 7



- 3 -

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) (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
Dr. Karakó László (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP)
Dr. Nemény András (MSZP)
Kiss Péter (MSZP)
Egyed Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)
Polics József (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP) Spaller Endrének (KDNP)
Bertha Szilvia (Jobbik) Egyed Zsoltnak (Jobbik)
Kaufer Virág (LMP) dr. Nemény Andrásnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kátai Ildikó helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Sipos-Szabó Zsanett főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép napot kívánok! Fél tíz múlt négy perccel, képviselőtársaim, kezdjük el a
bizottsági ülést, azt javaslom. Alelnök úrral való egyetértésben megnyitom a mai bizottsági
ülésünket. Szakértő asszony gondoskodik a helyettesítések aláírásáról, illetve a jelenléti ívről.

Menet közben megjegyzem, hogy határozatképesek vagyunk, és lám, megérkezett a
helyettesítésről szóló papír is: Kara Ákos helyettesíti Varga József alelnök urat, Czira
Szabolcs képviselőtársamat Kontur Pál, Polics Józsefet Kovács Ernő, Karvalics Ottót Spaller
Endre, Kiss Péter én, amíg megérkezik, Bertha Szilviát pedig Egyed Zsolt, Kaufer Virágot
pedig Nemény András. Köszönöm szépen. 18 kézzel, teljes létszámban vagyunk jelen.

A napirendi pontok elfogadására kerítünk sort. Az elektronikus formában megküldött
meghívó alapján két napirendi pontot tárgyalunk. Az első kormánytisztviselők jogállásáról
szóló és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a második pedig az egyebek napirendi
pont. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

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

Akkor ezen pontok tárgyalása mentén haladunk. Alelnök úrral való egyeztetés alapján
egy rövid bizottsági ülést gondolunk. Legkésőbb tíz órakor a termet el szeretnénk hagyni.

A szokásjog figyelembevétele mellett, az időkeret megállapításán túl azonos
időtartamú megszólalásokkal felváltva. (Kiss Péter érkezik az ülésterembe.)

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről dr. Kátai Ildikó helyettes
államtitkár asszonyt és dr. Sipos-Szabó Zsanett főosztályvezető-asszonyt köszöntöm, és a
kollégáit, ha vannak.

Ajánlási pontonként fogják majd ismertetni a kormány álláspontját. Mindenki előtt ott
fekszik a T/2941 számú törvényjavaslat részletes vitájához a 2011. május 4-i ajánlástervezet.
Nyilván összefüggő javaslatok is vannak, ezeket együtt fogjuk tárgyalni, ahogy szoktuk is. Ha
jól emlékszem, 11 pontról kell szavaznunk. Az első Kiss Péter, Gúr Nándor és mások
javaslata, amely összefügg a 4, 9, 17, 21-es pontokkal. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2.

A következő pont a 2-es pont, Bertha Szilvia módosító indítványa.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 4.

3-as Szilágyi Péter és Kaufer Virág, ami összefügg a 8, 16, 18, 19-es pontokkal.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.
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ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodott? (Nincs jelentkező.)

Az 5-ös Bertha Szilvia.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 4.

 A 6-os pont, Bertha Szilvia.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 4.

A 7-es, ami Kiss Péter és más képviselők módosító indítványa, összefügg a 12-essel, a
20-assal.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12.

A 10-es, Kaufer Virág módosítója.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

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

A következő a 11-es Kiss Péter, Gúr Nándor és mások módosítója.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodott? (Szavazás.) 1.

A 13-as Szilágyi Péter és Kaufer Virág módosítója.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

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

A 14-es Szilágyi Péter és Kaufer Virág módosítója.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.
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ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. Tartózkodott? (Szavazás.) 3.

A 15-ös Kiss Péter és mások módosítója.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja
az előterjesztő.

ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12.

Mindent végigtárgyaltunk. Köszönöm szépen a kormány álláspontjának rögzítését.
Ezzel a végére értünk ennek a napirendnek a tárgyalásának. Van előttünk a T/2941-es számú
törvényjavaslathoz egy kapcsolódó állampolgári bejelentés, ami másfél oldal. Kérdezem a
kormány képviselőjét, hogy ismeri-e és tudja-e az álláspontot rögzíteni.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, ismerjük,
most reggel mi is megkaptuk, egy állampolgári beadvány, és egyáltalán nem egyeztethető

össze az előterjesztő álláspontjával. Egyszerűen szakmailag nem tudunk vele mit kezdeni.

ELNÖK: Értem, tehát államtitkár asszony nem támogatja azt, hogy ebben a kérdésben
előterjesztés legyen.

DR. KÁTAI ILDIKÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Adok egy percet, hogy sikerüljön átolvasni. Számomra nehezen volt
értelmezhető, így az én álláspontom egyértelmű. Államtitkár asszony álláspontjával
megegyező egyébként. Tehát szavazásra teszem fel a kérdést, hogy aki egyetért azzal, ami az
államtitkár asszony részéről megfogalmazódott, hogy nem támogatja, az szavazzon.
(Szavazás.) Egyhangú. Szakértő asszonyt arra kérem, hogy ennek a megfelelő visszajelzéséről
gondoskodjon. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok önöknek. (Az előterjesztők távoznak az
ülésteremből.)

Egyebek

A második napirendi pontunk az egyebek. Nincs más döntésünk, csak ha kapcsolódó
módosító indítvány van ehhez a törvényhez illesztetten, akkor újra bizottsági ülést kell
tartanunk. Azt javasoltuk, hogy csütörtökön reggel találkozzunk. Nem hiszem, hogy nagyon
hosszú ülés lesz, a szocialista frakció nevében azt tudjuk mondani, hogy segíteni fogjuk a
határozatképességet.

Van-e valakinek egyéb bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.)  Köszönöm szépen. Szép
napot mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Lajtai Szilvia


