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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BERTHA SZILVIA (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Mindenkit szeretettel köszöntök az ellenőrző albizottság mai
ülésén. Ma a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, illetve a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben eszközölt módosításokat terveztük átnézni. A legnagyobb
sajnálatunkra nélkülözni vagyunk kénytelenek a szakszervezeti vezetőket, ugyanis nem ment
ki hozzájuk a minisztériumból a meghívó, így nem értesültek, csak most, a szakértő asszony
telefonjára, hogy jönniük kellett volna, pedig pont ez lett volna a lényeg, hogy ők
elmondhassák a véleményüket, illetve a megoldási javaslatukat az alkotmányossági okokból
bekövetkezett lukra. Majd valahogy megoldjuk most nélkülük.

Köszöntöm a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból dr. Kátai Ildikó helyettes
államtitkárt, dr. Sipos-Szabó Zsanett főosztályvezető-helyettest, az Állami Számvevőszéktől
Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető főtanácsost és Szilágyi Péter országgyűlési képviselőt,
az LMP-től.

A helyettesítéseket mondanám: én helyettesítem egyedül Kaufer Virágot, és teljes
létszámban jelen vagyunk.

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatásának
vizsgálata

Az első napirendi javaslat mint említettem, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló
törvény, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben eszközölt módosítások. A
második pedig az egyéb napirendi pont. Aki egyetért, az jelezze kézfeltartással. (Szavazás.)
Egyhangúlag megszavaztuk.

Kiküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztató anyaga már régebben,
ebben is van egy rész, ami kifejezetten ezt a részt érinti, illetve ez csak a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló törvény, amennyiben érdekes, a köztisztviselőkről szóló az, hogy az
Alkotmánybíróság megsemmisítette az indoklás nélküli felmondást, és ennek kapcsán most a
kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényben egy joghézag keletkezett, amit valamilyen
módon be kell tölteni, és egyrészt egy általános véleményre is kíváncsiak vagyunk, illetve
ennek az űrnek a betöltésére, hogy milyen lehetőségek mutatkoznak.

Akkor én most itt megkérdezném, hogy ki kíván elsőként szólni először vendégeink
közül. Mert azt tudom, hogy az LMP-nek volt egy benyújtott javaslata. Hogyha esetleg arról
hallhatnánk valamit.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Erről nagyon röviden, és köszönöm szépen a szót.
Tulajdonképpen Kaufer Virággal egy olyan törvényjavaslatot nyújtottunk be, ami úgy kívánta
lezárni a fennálló helyzetet még az előző alkotmánybírósági határozatot követően, hogy a
munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseit kívánta volna beemelni a
kormánytisztviselők számára is. Ugye ott volt egy olyan rendelkezése az alkotmánybírósági
határozatnak, hogy nem visszamenőleges hatállyal, hanem egy később meghatározott
időponttal kezdődően vonatkozott rájuk ez az alkotmánybírósági határozat, úgyhogy ez volt a
mi javaslatunk lényege.

ELNÖK: A munka törvénykönyvéből? Nem a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény volt?

SZILÁGYI PÉTER (LMP): A kormánytisztviselők!



- 6 -

ELNÖK: Akkor most megkérdezném, hogy valakinek ehhez hozzáfűznivalója van-e.
Vagy tapasztalatok arról, hogy miként is működött ez a törvény a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló? Mennyire voltak elbocsátások. Ugye itt a minisztériumi elemzés kapcsán
nem nagyon történt ilyen, 300 valamennyi elbocsátás történt összesen. Vannak frissebb
adatok?

DR. SIPOS-SZABÓ ZSANETT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Hozzánk tartozik a kormánytisztviselői törvény és a köztisztviselői törvény. És tavaly nyár óta
idén február közepéig a tárcáknál tudok adatot mondani, 505 fő került elbocsátásra.

ELNÖK: És esetleg arról, hogy ezek az elbocsátottak két hónap felmondási idővel
milyen arányban tudtak elhelyezkedni utána, arról nincsen adatuk? Pedig ez lett volna jó.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Nekem egy olyan kérdésem lenne a főosztályvezető-
helyettes asszonyhoz, hogy az 505 fő helyett hány fő került felvételre.

DR. SIPOS-SZABÓ ZSANETT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Megmondom őszintén, hogy ilyen összesítés nincsen nálam, olyat tudunk kimutatni, hogy a
tárcáknál összesen mennyi a létszám. Illetve létezik egy a kormányhatározat, az 1166/2010-es
talán, ez az, ami általában a közigazgatási szervek létszámáról szól. Ez – azt hiszem – most
fog ismét a kormány elé menni módosításra, tehát akkor lesz egy eléggé friss adat, ilyet, ha
bizottság igényt tart rá, tudok mondani, hogy hány fő van a tárcáknál, illetve egyéb közig.
szerveknél. De ehhez egy kis időt kérünk, hogy ezt be tudjuk küldeni, hogyha ez szükséges.

ELNÖK: Még valaki ehhez hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Akkor nekem egy
kérdésem lenne, itt úgyis vannak köztünk polgármesterek. Mi azon az irányon gondolkodunk,
mert ez valóban esetenként felmerülő probléma, hogy akit szükség lenne elbocsátani, mert a
munkavégzése nehézségekbe ütközik vagy legalábbis a munkaügyi bíróságon biztos, hogy
pert fog nyerni az önkormányzat ellen, mi olyan területen gondolkodtunk, hogy a minősítő
rendszert átalakítani úgy, hogy a minősítő rendszerben kettő-három elégtelen minősítés vagy
alkalmatlan minősítés után automatikusan fel lehessen mondani neki, és akkor már valóban ne
kelljen indokolni, hiszen van előtte kettő vagy három olyan minősítés, ami ezt megindokolja.
Mi ezen a területen próbálunk elmozdulni. Hogy ebben mennyire látnak a polgármester urak
lehetőséget vagy racionális utat?

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Hogyha megengedik, valóban jó, de hogyha nézzük az
Alkotmánybíróság határozatát, abban is bent van, hogy az a fajta bebetonozás, az a fajta
mozdíthatatlanság, amelyik akár a kormánytisztviselőknél, akár a köztisztviselőknél megvan,
azt nem lehet megtartani, így nem lehet a rendszert jobbá vagy hatékonyabbá tenni. Egy
hatékonyabbá tevés annyit jelent, hogy valószínű, hogy leépítéssel jár. Munkaköröket kell
összevonni, új munkakörök jöhetnek elő, főleg most, hogy a megyerendszer kezd visszajönni
és vissza fog állni.

Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy egy olyan törvényt hozzunk, ahol
akár azzal, hogy minőségi dolgokat írunk elő, de a közigazgatásban a minősítés, illetve a
munka ellenőrzése elég nehéz. Ott, ahol emberekkel foglalkoznak, ahol szembe kell menni
azokkal a dolgokkal, amit az ügyfél nem akar, és mégis csak határozatot kell hozni, miért
várunk ott jó véleményt. A lakossági vélemény az egyik. A belső vélemény mindig
szubjektív, eddig is az önkormányzatoknál szubjektív vélemény alapján alakult ki az, hogy ki
jó köztisztviselő vagy ki rossz. Gondolom, a minisztériumban is ugyanez van. Én most is azt
mondom, hogy valamilyen rendszerben kell gondolkodnunk, mert az, hogy a köztisztviselők



- 7 -

és a közalkalmazottak egy életpálya címszó alatt működő, valamilyen régen meghozott
jogszabály alapján szinte kimozdíthatatlanok, akár elvégzi a munkáját, akár nem végzi el a
munkáját, így nem lehet reformot csinálni, így nem lehet hatékonyabbá tenni a közigazgatást.

Biztos, hogy kell valamit csinálni. Azt, hogy milyen módon? Ez egyfajta mód, amit
elnök asszony mondott. Én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb bizalommal kell lenni a
vezetőkkel szemben, mert ha végignézzük, azért nem volt itt vérengzés. Ha végignézem a
számokat a minisztériumban, ott sem volt vérengzés, amit előre beharangoztak egyesek. Ugye
valószínű, hogy abban a létszámban ennyi nem egészen jól működő kormánytisztviselő
lehetett. Csak a saját példámat tudom és a környéket. Nem volt annyi elbocsátás, mint amit
mondtak. A választások előtt azt mondták, hogy mindenki ki lesz rúgva. Idézőjelbe téve. Ez
így nem igaz. Tehát meg kellene bízni abban a vezetőben, aki ott van, aki erre rálátással bír,
és abban a testületben, akit a lakosság, az emberek megválasztottak, hogy a településnek
valószínűleg jobbat akar, és ebbe beletartozik a közalkalmazotti kar is, amelyik a település
dolgait irányítja. Én úgy gondolom, hogy a jogszabályban valahol amellett, hogy
leszabályozzuk, és sarkossá tesszük azokat a sarokpontokat, amit senki nem léphet túl, se a
vezető, se a város vezetése, úgy gondolom, ezek mellett egy sokkal nagyobb bizalmat, egy
sokkal egyénibb mozgásteret kell beépíteni, mert mégis csak az látja, aki mellett dolgozik.
Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy egy új vezető mellett egy nagyon jó képességű, de
emberileg összeférhetetlen közalkalmazott van, amelyiket ugyancsak el kell távolítani, vagy a
vezetőt kell eltávolítani, de mivel ezt az emberek választották, nem nagyon lehet, és a testület
dönt róla, ezért a kisebbek rosszat kell választani, és valahol ezt az egységet tisztességesen
rendbe kell hozni, hogy működjön.

Én azt mondom, hogy sokkal nagyobb lehetőséget kell hagyni a helyi vezetésnek
azzal, hogy meghatározza, hogy kivel kíván együtt dolgozni, és ki az a szakember, akivel
együtt is tud dolgozni. Köszönöm szépen.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Azt hiszem, ha jól érzékelem, a Foglalkoztatási
bizottság albizottsága is, de maga a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságnak is nemcsak a
munkaadói oldalt kell sok esetben figyelembe vennie, hanem sok esetben a munkavállalói
oldalt is. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert azért bárhogy nézzük, és önkormányzati
polgármesterként is mondom, aki kilencedik éve, hogy irányítok egy települést, azért az
nehezen fogadható el, hogy mondjuk egy köztisztviselő bármikor két hónapos felmondással
úgy otthagyhatja a hivatalt, hogy néha azért a hivatal is sokszor megrenghet egy ilyen
köztisztviselőtől. Akár egy pénzügyire vezetőre is gondolhatnék, hiszen mindannyian tudjuk,
hogy milyen elvárások vannak pénzügyek területén akár a Magyar Államkincstár felé vagy
akár más szervek felé. És azért én azt hiszem, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy mind a
munkavállaló, mind pedig a munkaadói oldal talán egyenlő félnek tekinthető, hogyha kicsit
közelít ez a „felmondok vagy nem mondok fel, vagy ki mond fel kinek”. Természetesen az én
tapasztalatom az, hogy míg egy körjegyzőségnél köztisztviselők vannak, ott nem a
polgármester tisztogat, és ezt szeretném hangsúlyozni, hanem a körjegyző, a munkáltatója a
dolgozóknak. És az én időm alatt, az elmúlt kilenc évben sem volt olyan, hogy valakit ki
kellett volna úgy rúgnunk, hogy munkaügyi bíróságra kellett volna menni. Vagy közös
megegyezés vagy pedig a köztisztviselő mondott föl. És az többször előfordult.

Kimondottan azt szeretném kérni a minisztériumtól, hogy azért próbáljunk meg egy
olyan jogszabályt kidolgozni, amivel ez esetben a munkaadói oldalt is tudjuk védeni, és azért
mondom ezt hangsúlyosan, mert ismerősek azok az esetek, amikor hiába próbáljuk azt
mondani vagy hiába próbálja mondani a munkaadó, hogy ez a munkavállaló nem úgy
dolgozik, ahogy kellene dolgoznia, és letelt már mondjuk a három hónap vagy a hat hónap
próbaidő. Egyszerűen képtelenség kimozdítani. Vagy ha kimozdítja, jön a bíróság. A bíróság
pedig 99 százalékban vagy visszahelyezi vagy plusz büntetésre ítéli az intézményt. Én azt
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kérem a minisztériumtól hangsúlyozottan még egyszer, hogy dolgozzunk ki egy olyat, ami
mindkét félnek megfelelő. Mindegyiknek hasonló jogokat ad mint a munkaadói, mind a
munkavállalói oldalról.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen. Én a kormánypárti képviselőktől
szeretnék kérdezni egy olyat, hogy emlékszem, amikor a köztisztviselőkről szóló törvény
részletes vitája során hajnali fél 5-kor Kósa polgármester úrral vitatkoztunk, és én azt a
kérdést tettem fel neki, hogy kíván-e a kormány a jövőben olyan objektív mérőrendszert
kialakítani, amivel valamilyen szinten lehet egy elbocsátást megalapozni. Akkor ő nekem azt
válaszolta a vitában, hogy nem értem az egész dolog lényegét, mert egy teljesen más modell
kidolgozásáról van szó. Az lenne a kérdésem, hogy akkor szeretnék-e ezt a modellt mégiscsak
megváltoztatni, tehát kívánnak-e valamilyen objektív mérőrendszert kialakítani már csak
szándék szintjén is.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): A mérőrendszerre szeretnék válaszolni, mert azért
igazából itt a minisztérium majd megmondja, amennyiben van már egyáltalán elképzelés,
hogy mi úton megy majd ennek a törvénynek a módosítása. A mérőrendszernek, akár amit az
elnök asszony mondott, Bertha Szilvia, abban is vannak fenntartásaim. Azért vannak, mert ha
egy hivatalon belül mérjük egymást, köztisztviselők, mondjuk körjegyzőségen belül mérjük
egymást vagy méri önmagát vagy méri a jegyző vagy a körjegyző a dolgozóit, hát én már
láttam sok ilyen mérést, meg ilyen véleményeket. Inkább jobb nem alkalmazni ezt a módot,
én azt mondom. A másik meg, hogy csak a mérőrendszert nézem a közalkalmazottaknál teljes
tiszta és világos, hogy a minőségirányítási rendszeren belül egymást mérjük. Nagyon örülök
neki, hogy be fog jönni a közalkalmazott pedagógusoknál a szakfelügyeleti rendszer, mert
mindig jobb, hogyha külső mérő mondja meg, hogy az adott pedagógus megfelelő szinten
van-e vagy nincs. Tehát, hogyha van egy külső mérés, bár ez is nagyon nehéz szerintem a
közigazgatásban, van egy külső mérés, azt sokkal jobban lehet szerintem elfogadottá tenni,
mint mondjuk a belső mérést. Bár lehet, hogy a Szilviék is ilyen külső mérésre gondoltak és
nem belsőre.

ELNÖK: Még valakinek esetleg ehhez?

POLICS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy az
önkormányzatoknál is, elsősorban a köztisztviselőknél ez a minősítési rendszer
célfeladatrendszer megvan, csak az a baj, hogy ez nem olyan, mint az egyéb munka
világában, hogy hogyan mérjük a gyámügyest, hogy mérjük az adóügyest vagy hogy mérjük
az építésügyet vagy bármelyik ágát nézzük az önkormányzatoknak, nagyon nehezen mérhető

dolgok ezek, és ha megkérdezzük az ügyfeleket, hát az ügyfél, ha adót kell fizetni, sose lesz
elégedett, ha az építési engedélyét a 39. napon kapja meg, mert 45 nap lenne, akkor sem lesz
elégedett, ha a huszadikon. Tehát ez nagyon nehezen megfogható. Inkább ennek, úgy
gondolom, hogy van egy politikai vetülete, az együttműködés, és ez a világon mindenütt így
van. Európában és Amerikában is, hogyha van egy új vezetés, az új vezetéshez új zenekar is
tartozik. Valahol meg kell védeni, igen, ez a legnehezebb. Meg kell találni az optimumot a
munkavállaló és a munkaadó oldaláról. Itt kell valahogy egy olyan jogi környezetet teremteni,
hogy ez az optimum valahogy létrejöjjön. Én ebben, mint aki 14 évig dolgoztam
önkormányzatnál, illetve most polgármester vagyok, megmondom őszintén, ráadásul
mondhatom, hogy politikai alapon 2002-ben kirúgtak, nagyon nehezen tudnám megmondani
azt az optimumvonalat, amit itt meg lehetne határozni, de az biztos, hogy mondjuk Komló
esetében azt nem lehet mondani, hogy az ottani dolgozók konzervatív érzelműek voltak.
Ennek ellenére most a választások után a beígért tisztogatás vagy mondogatott tisztogatásból
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nem lett semmi. Tíz fő le lett építve, és be lett tartva a törvény, ahogy be kell tartani. De
menet közben az volt a tapasztalatom, amit az Attila is mond, hogy azok a köztisztviselők,
akik viszont úgy érezték, zokszó nélkül bejelentették és elmentek, és gondoskodj a
pótlásukról, amikor egy meghatározó szakterületre a fregoliról nem lehet embert leakasztani.
Tehát nincs meg a munkaadó biztonsága sem ebben a kérdésben, holott politikai oldalon
folyamatosan a tisztogatás szóra van kihegyezve minden. Én úgy gondolom, hogy az
elmondott számok sem azt bizonyítják, hogy itt arról lenne szó. Köszönöm.

ELNÖK: Én is szólnék pár szót a lecsapódott tapasztalatokról. Az első, amit el
szeretnék mondani, hogy nemcsak az abszolút számok, amennyi embert kirúgtak, az a
probléma, hanem ez a folyamatos fenyegetettség. Olyan szintű egyoldalú kiszolgáltatottság
lett úrrá ezen a szektoron most, hogy igazából ez önmagában nagyon rossz hatással volt akár a
szakmaiságra, akár a munkamorálra nézőknél. Nem lehet úgy dolgozni, hogy az ember
folyamatosan attól retteg, hogyha bármi rosszat mond, mert hiszen, honnan ismerné ő a
jegyzőjét olyan szinten, hogy mit mondhat, mit nem mondhat, mennyire bízhat meg benne.
Úgyhogy ha az alapvető morált vennénk, hogy meg kell bízni, mert jót akar, akkor minek
kellenek törvények, akkor bízzunk meg egymásban és akkor nem kellene törvények, és akkor
mindenki majd jól fog viselkedni. A törvények arra kellenek, hogy garanciát nyújtsanak,
elismerem mind a két oldalnak! Tehát ezt tudom, ez számomra is ismert, hogy bizony, ha
elmegy egy jó szakember, akkor bizony sokszor hónapokig vagy akár évekig nem lehet
pótolni. Tehát igazából az lenne a megoldás, hogy lehetőleg ne a munkavállalói oldalt is
lehúzzuk oda, mint ahol most a munkaadói van, hogy két hónap alatt elmentek, hanem
próbáljon meg mind a két fél számára megfelelő garanciákat teremteni ahhoz, hogy egyik se
hagyhassa úgy cserben a másikat, hogy utána az a település vagy a szervezet kárára váljon.
Ugyanakkor ne is élhessen vissza a vezető se azzal, hogy igazából emberi antipátia vagy
akármilyen politikai nézetkülönbség döntsön, vagy hogy barna a szeme és csak a
kékszeműeket szereti, ezért felmondjon az alkalmazottnak.

Mert jelen pillanatban ez a törvény lehetőséget adott rá, és lehet, hogy az 505-ból száz
embert rúgtak ki így, és persze nem fog jönni Navracsics képviselőtársamhoz panaszkodni,
mert úgysem tudja bizonyítani, de annak a száz embernek lehet, hogy az életét tették tönkre,
és erre nem biztos, hogy hosszú távon lehetőséget kéne hagyni. Nem tudom, hogy van-e még
ehhez valami hozzáfűzni való.

Dr. Sipos-Szabó Zsanettet meg szeretném kérdezni, hogy tudhatnánk-e arról, hogy
milyen előkészítési fázisban van a törvénytervezet. Köszönöm.

DR. SIPOS-SZABÓ ZSANETT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen,
hát jelen pillanatban, mivel az Alkotmánybíróság döntött mind a kormánytisztviselők,
köztisztviselők esetében a felmentésről, ezért erre nyilván egy új törvényjavaslat készül, ami
még a tavaszi ülésszakban szerintem benyújtásra is fog kerülni a parlamenthez. Ez jelen
pillanatban közigazgatási egyeztetésen van, egyeztetésre kerül a szakszervezetekkel is, a múlt
héten történt velük egy egyeztetés és még ezen a héten is tervezi közigazgatási államtitkár úr
nálunk, hogy szintén tovább egyeztet erről a törvényjavaslatról. Szerintem ez a jogviszony-
megszüntetést mind a kormánytisztviselők, mind a köztisztviselők esetében rendezni fogja.

Esetleg még azt tudom mondani a mérőrendszer kapcsán, még ez eszembe jutott, hogy
a jogviszony-megszüntetés rendezése egy sürgető dolog, tehát igazából egy
kormánytisztviselői, közszolgálati, tehát egy életpályamodellben gondolkodik a kormány,
tehát én abban reménykedem, hogy ez az életpályatörvény, ami a végén összeáll, ez majd erre
a mérésre is esetleg később választ tud adni, de az csak egy második lépés. Most a
jogviszonymegszűnések kerülnek a tavaszi ülésszakban benyújtásra.
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ELNÖK: Esetleg tartalmilag részleteket, hogy milyen irányba mennek el?

DR. SIPOS-SZABÓ ZSANETT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Sajnos
nekem erre nincs felhatalmazásom.

ELNÖK: Esetleg még valaki bármelyik témához?

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Csak egy apró tapasztalatot. Ez a nagy félelem! Nem
volt itt semmiféle félelem, azok féltek, akik nem jól teljesítettek, akiknek már előtte is a
mérőszámuk olyan volt, hogy nagy valószínűséggel nincs rá szükség, természetesen azok
féltek. Én azt mondom, hogy a munkamorálra és a minőségre ez a tartás, ami, hangsúlyozom
nem jó, hogy indoklás nélkül mondjunk föl, nem biztos, hogy egyetértek vele, de inkább
javított. Legalábbis én a saját tapasztalatomat mondom a saját városunkban a köztisztviselők
próbáltak úgy viselkedni, mint akik szakmát végeznek, és nem átpolitizált hivatalt visznek. Az
volt a baj, hogy ez alatt a hosszú idő alatt a köztisztviselők is átmentek politikusba, holott én
azt mondom, hogy a köztisztviselő egy szakma. Az, hogy a vezetők jönnek-mennek, az, hogy
a jegyzővel nem tud kijönni az új polgármester, ez egy dolog, majd ők megegyeznek, de maga
a köztisztviselői kar szakma, annak ott kellene maradni, annak nem szabadna mozdulni, és az,
amiről most beszélünk, hogy fenyegetettség, sajnos az jött át amit én tapasztalok, gazdaságból
jöttem, hogy egy bizonyos fenyegetettség, egy bizonyos állásnak a féltése vagy az
egzisztenciának a féltése, az javult, javított a munkamorálon, javított a minőségen és javított
az elvégzett munka mennyiségén is. Én ezt vettem észre. Csak azért mondom, hogy az a keret,
amit a minisztérium megfogalmaz, az valahol mind a két fél részére úgy, ahogy
képviselőtársam mondta, tegye lehetővé ezt a dolgot, mert mindenféle tartás, félelem és
mindenféle olyan fenyegetettség nélkül, hogy én azt csinálok, amit akarok, ami most van
tulajdonképpen és mégsem tudnak felmenteni, ez a lehető legrosszabb, mert ez valóban a
munkamorálra, a minőségre rosszul hat.

Ezen kívül, mivel a köztisztviselő, akár tetszik, akár nem, nagyon sokat foglalkozik
emberekkel és akár tetszik, akár nem, emberekkel kell foglalkoznia a szakmai tudásán kívül
egy kapcsolatteremtő, emberi felmérést is kellene tenni, mert ennek a szakmának a fele
legalább ebből áll. A másik fele csak a szakma. Én úgy gondolom, hogy az új köztisztviselői
karba, és az mindegy, hogy kormánytisztviselő vagy lent van, ezt a dolgot nagyon keményen
bele kéne venni, mert van, aki nagyon jó szakember, de fent lehet tartani a második emeleten
irodában, ahol elvégzi a munkáját, de nem szabad leengedni az emberek közelébe se, mert
abból csak probléma lesz. Tehát ezt a részt is szét kellene válogatni, és bele kellene venni
abba a lehetőségbe. És ezért mondtam, hogy nagyobb teret adni annak, aki foglalkoztat, és
akinek dolgozni kell együtt egy köztisztviselővel, és én úgy gondolom, hogy hamarosan, pár
éven belül, most nem azt mondom, hogy két-három év, de a köztisztviselő ugyanolyan
szakma lesz, mint egy kőműves, festő vagy autószerelő, és bent a hivatal nem politizál.

Az, hogy a vezetés mit csinál, az egy másik dolog, az jöhet-mehet, de a szakmát meg
kell tartani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nem tudom, hogy van-e még egyéb hozzáfűznivaló.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Csak az előttem felszólalóra nagyon röviden reagálnék.
Én köztisztviselőként dolgoztam mielőtt képviselő lettem volna, és az, hogy minket egy
nagyobb munkajogi védelem illetett meg, az nem annak volt tulajdonítható, hogy mi azt
csinálhattunk, amit akartunk, hanem minket védeni akartak attól, hogy a politikai széljárás
minket is elfújjon. Azt akarta a törvényalkotó elérni ezzel a védelemmel, hogy mi csak a
szakmaiságra készüljünk. Az, amit most képviselőtársam elmondott, nekem nagyon ijesztő,
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hogy ők egy fenyegetettségi helyzetet szeretnének fenntartani és ezzel sarkallni a
köztisztviselőket a jobb munkavégzésre. Úgy gondolom, hogy az nagyon ijesztő, hogy ezt a
jövőben is fenn kívánják tartani, itt a köztisztviselők elismerésre vágynak és arra, hogy a
munkájuk becsülete meglegyen. Nem fenyegetettségre. Csak ennyit szerettem volna
elmondani.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Úgy gondolom, erre azért válaszolni kell. Elég
sarkalatosan fogalmazott a képviselőtársam. Lehet, hogy köztisztviselőként dolgozott, de egy
oldalról látott mindent. A köztisztviselő ugyanolyan munkát végez mint bárki más ebben az
országban. Ugyanúgy el kell végeznie a munkáját, úgy gondolom, mindenki dicséretre vágyik
és arra, hogy őt kiemeljék, de ennek bizony a munkavégzéssel kapcsolatosan vagy a munka el
nem végzésével vagy a munka nem jó minőségben való elvégzésével kapcsolatos
fenyegetettségnek bizony meg kell lenni bárhol, akár köztisztviselő az illető, akár pedagógus,
akár szakmunkás. Ez a fajta – és a fenyegetettség idézőjelbe téve – fenyegetettség bizony, ha
nincs benne egy munkába, bármilyen munka az, lehet egyszerű kőműves és lehet
köztisztviselő… az más kérdés, hogy az életpályát össze kell rakni, hogy tudja, hogy miért
kell neki ezt csinálni és tudja, hogy hová juthat el, mert érzem, hogy ez egy zárt szakma, egy
zárt munkavégzés, de hogy teljesen kivédjük azt a fajta „fenyegetettséget”, amelyik bizonyos
tartást ad, bizonyos munkavégzésre sarkal, ezt nem lehet kivenni egyetlen egy jogszabályból
sem, mert akkor gyakorlatilag odakerülünk, hogy azt csinál, amit akar. Idáig nem szabad
eljutni, és sajnos az a fajta védelem, ami eddig a köztisztviselőknél megvolt, az bizony-bizony
ezt okozta.

ELNÖK: Szakértő asszony jelezte, hogy szakmai hozzászólást szeretne tenni, úgyhogy
most megadom a szót neki.

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: A munka
törvénykönyvének az újraszabályozásánál 1992-ben azért alakult meg a köztisztviselői és a
közalkalmazotti törvény, mert mind a kettő egy-egy életpályamodellt biztosított egy állami
foglalkoztatási rendszerben. Az állami foglalkoztatási rendszerben a köztisztviselő azért
részesült még magasabb védelemben és rendszerben, mert a rendszerváltást követő
átalakulások levezénylésében a régi tanácsi törvény és a tanácsakadémiás működés
következtében a munkajogi védelem teljes egészében a ’962-es munka törvénykönyvének
megfelelő szabályokon nyugodott, amely egy nagyipari vállalati rendszerre épülő, mindenféle
érdekvédelmekkel, szakszervezetekkel megtűzdelt védelmet jelentett. Az életpályamodellben,
amikor a köztisztviselői törvényt megalkották, akkor azt is megmondták, lett egy értékmérő
rendszer, amit a személyi nyilvántartáson kívül az egyéni feladatokra lebontva a vezetők
felelőssége volt tartalommal kitölteni, és minden évben előírták, hogy a minimálbérhez
viszonyítottan milyen mértékben térítik el a fizetéseket ahhoz, hogy az átalakulás egész
rendszerének a szakmai munkáját el tudják végezni. Na most, ez körülbelül a nyolcadik évben
bicsaklott meg, 2000 körül, amikor nem haladt a minimálbéremelés azon a szinten, ahogy
ugye elvárta volna a társadalom és gyakorlatilag az induló 7000 valahányszáz forintos
fizetéssel megrekedt egy 15 ezer forintos minimálbéres bérezésnél, tehát már nem lehetett a
munka világának a bérezését és a köztisztviselői bérezést, a politika, ha változott, ha nem, ki
kell szolgálni, mert ez egy szakma, mert ügyeket intézünk, és nem politizálunk, ennek
érdekében egy magasabb bérezési rendszer volt.

Ez egészen odáig csúszott, hogy amikor 1998 és 2002 között a Fidesz megemelte a
minimálbért 47 százalékkal, akkor elcsúsztak ezek a bérek, és akkor nagyon komoly
köztisztviselői előnyökhöz juttatták a köztisztviselőket. E közé tartozott a könnyítettebb
lakáshoz jutás, mert ugye közben kialakult egy rendszer, elfogytak a tanácsi bérlakások, nem
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volt lehetőség újat vásárolni, tehát a bankrendszer kiépítésével és minden egyébbel, ahogy a
gazdaság rendeződött, a köztisztviselőknek megnyílt a lehetőségük, és rendkívül megbecsültté
váltak ebből a szempontból az előző Fidesz-kormányzás alatt.

A mostani szabályozás. A hatékonysággal semmi probléma, a belső mérőrendszerrel
sem, mert hogy az indikátorokat pontosan meg kell határozni, ugyanúgy, mint a vállalkozói
formában. Tehát nincs ennek semmi akadálya, csak az a fajta átcsengés, hogy egy
menedzsment szemléletű köztisztviselői rendszer működjön, az minden további nélkül
befogadható. Itt a védelmi rendszer bontódott le, és innentől kezdve a köztisztviselő nem érzi
azt a részét, nem ez a mindennapos fenyegetettség, mert ma köztisztviselő, holnap
munkavállaló, tehát ebből a szempontból mindig a munkás oldalon marad. Én erre azt
mondom. De még rosszabb helyzetbe kerültek a közalkalmazottak. A közalkalmazottak, a
pedagógusok, a háttérintézményekben alkalmazott emberek bére még jobban lemaradt. Ott a
Medgyessy-kormány csinált egy úgynevezett 50 százalékos bérfejlesztést, de az is
rettenetesen régen volt, tehát ilyen formában azt a részét, amikor most a védelmi oldal le van
bontva, az életpályamodellt nem fejlesztették tovább, tehát nem indultak meg olyan szakmai
képzések… Tehát a közgazdaságtudományi egyetemen indult közszolgálati
menedzsmentképzés, élt négy évet. Ezt onnan tudom, elvégeztem, tudom. A vezetőválasztás
és a vezetőképzés, ezek belső képzések, ezek gyakorlatilag a felnőttképzés megjelenésével, a
szakképzés rendszerének a változásával, sérelmet szenvedett a közszféra.

Az egyetemeknek nem volt érdekük egy minőségibb köztisztviselős képzést tartani,
noha megvan az államigazgatási főiskolán, illetve most a közigazgatási intézetben ez a fajta
képzés, de a köztisztviselők rendszeres belső képzése éppen, mert pénzbe kerül, már a
munkáltatók mindenütt igyekeztek spórolni, nem valósult meg, és közben lezajlott az európai
uniós csatlakozásos belső felkészítős képzéses rendszer, ami szintén rengeteg pénzt emésztett
fel. Tehát most szerintem tele van a köztisztviselői gárda egy csomó olyan munkavállalóval,
aki valamilyen szinten kapott egyfajta képzést, meg rendszert, az ügykörét ismeri, ellenben az
ő karbantartása a belső képzéssel és egy minőségi közigazgatási képzéssel sérelmet
szenvedett. Az elmaradt.

ELNÖK: Köszönjük az áttekintést szakértő asszonynak. Nem tudom, hogy ehhez
valakinek hozzáfűznivalója van-e még. (Nincs jelentkező.) Az előzőekben nagyjából össze is
foglaltam, hogy igazából a célt közösnek tekinthetjük, egy mindkét oldalról kellő
garanciákkal és biztonsággal leszabályozott kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői
törvény lépjen életbe, és talán majd teszünk javaslatot a minisztérium felé, hátha ebből a
beszélgetésből sikerül egy következtetést levonni, és nagyon sajnáljuk, hogy a
szakszervezetek nem képviseltették magukat, mert ők lettek volna azok, akik gyakorlati
oldalról, a munkavállalók szempontjából meg tudják világítani nekünk a helyzetet.

Az első napirendi pontot le is zártam. Köszönjük, hogy itt voltak.

Egyebek

A második napirendi pont alatt valakinek hozzáfűznivaló?

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Csak egy észrevételem lenne ahhoz, amit az elején az
elnök asszony mondott, hogy a minisztérium nem hívta meg a munkavállalói oldal
szakszervezeteit. Nekem az a furcsaság ebben, hogyha mi hívjuk össze, nekünk kell meghívni
őket. Tehát mindig, aki valamit megtervez, akár egy bizottsági ülést, akkor nekünk kellett
volna szerintem időben meghívni és nem pedig a minisztériumnak. Ez az én észrevételem,
legalábbis a kilenc évi polgármesterségem alatt, hogyha én valamit összehívtam, én hívom
meg, és nem pedig ráhárítom a körjegyző úrra, hogy te miért nem hívod meg. Tehát, mindegy
mi a válasz, én akkor is azt mondom, a meghívónak kell meghívni.
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FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA bizottsági főtanácsadó: Az érdekvédelmi
szervezetekkel való közvetlen kapcsolattartást a bizottság főbizottsági szinten sem teszi, a
Országos Érdekegyeztető Tanács két oldala, a munkavállalói és munkaadói két oldal kapja
meg hivatalosan a meghívót éppen annak érdekében, hogy ő tartja a mindennapi kapcsolatot a
tagszervezeteivel. Na most, ott történt a hiba, tehát mi rendesen átküldtük a minisztériumnak
ugyanúgy a meghívóval, tehát benne van a levelezési listában név szerint mind a két oldalnak
az ügyintézője, és mivel nem jelentkeztek be a szakszervezetek, ezért rájuk telefonáltam, hogy
mi történt, miért nem érdekli őket főleg így, hogy az alkotmánybírósági határozat is
megszületett, és erre kaptam azt a választ, hogy nem ment át nekik ebből a szempontból ez a
fajta dolog, hogy ülésre lehetne jönni.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nem akarom vitatni, én emlékszem olyan
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsági ülésre, amikor nem a minisztérium által meghívott
emberek voltak, hanem a bizottság által vagy a bizottság elnöke által vagy a szakértői, tehát
az itteni dolgozók által meghívottak, legalábbis, gondolom, az elnök kérésére. Tehát még
egyszer mondom, semmiből sem állt volna egy e-mailt rákattintani, mellékletben megkapják
ők is. Ez az én véleményem.

ELNÖK: Hát akkor azt hiszem, most élő példáját láttuk annak, hogy miért van
szükség szabályokra, írott szabályokra, és ne arra számítsunk, hogy ki miben hogyan fogja
majd morálisan vagy tehetsége okán előadni magát.

Megköszönöm a részvételt, lezárom a második napirendi pontot. Köszönöm szépen a
részvételt.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc)

Bertha Szilvia
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Lajtai Szilvia


