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Napirendi javaslat 

 
1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4458. szám) 
(Általános vita)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

 
A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)   
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics ottó (KDNP)  
Spaller Endre (KDNP)  
Dr. Nemény András (MSZP)   
Bertha Szilvia (Jobbik)  
Egyed Zsolt (Jobbik)   
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Karakó László (Fidesz) dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  
Kaufer Virág (LMP) Bertha Szilviának (Jobbik) 
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

  
 Dr. Tomcsányi Irisz osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

Gondos Judit humánigazgatásért felelős szakfőigazgató (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal)  
Holecz Gyula elnök (Vám- és Pénzügyőrség Független Szakszervezete)  
 

Jelenlévők 

 
Dr. Baté Zsuzsanna jogász (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)  
Dr. Kántor Árpád (Dr. Kósa Ádám képviselő munkatársa – Európai Parlament) 
Szabó Tibor (VPDSZ)  
Hegedűs Istvánné (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 47 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek! Alelnök urak aláírtak, a bizottsági ülést megkezdjük. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit, a határozatképességünk megállapítására kerítek sort. 
A helyettesítésekről adok számot: dr. Karakó Lászlót dr. Czira Szabolcs képviselőtársam 
helyettesíti, Szedlák Attilát Kovács Ernő képviselőtársam helyettesíti, Kiss Pétert jómagam 
helyettesítem, Kaufer Virágot pedig Bertha Szilvia helyettesíti. Köszönöm szépen. 

Így megállapítom, hogy 18 kezünk van. 
A határozatképesség megállapítását követően a napirend elfogadására teszek 

javaslatot. A mai házbizottsági ülésen, illetve az azt követő bizottsági elnöki értekezleten 
került szóba, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot holnap behozzák a Ház elé, ezért 
került sor a mai soron kívüli bizottsági ülésünkre sor. Ezen kívül még az egyebek napirendi 
pontot javaslom megtárgyalni, ez elektronikus formában is megíródott, nyilván kiküldésre 
nem került, de a szóban elmondott napirendi pontok tárgyalása kapcsán.  

Azt szeretném kérdezni, hogy képviselőtársaim egyetértenek-e azzal, hogy e két 
napirendi pontot tárgyaljuk. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nem látok ellenszavazatot, tehát 
ezt a napirendi pontot fogjuk tárgyalni. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/4458. számú törvényjavaslat 

Az első napirendi pontnál, ha a szakértő asszony írását képes vagyok olvasni, akkor a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Tomcsányi Irisz osztályvezető asszonyt 
köszöntöm, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről Gondos Judit humán igazgatásért felelős 
szakigazgató asszonyt és dr. Baté Zsuzsanna jogászt köszönhetjük. Szép napot önöknek! 
Valamint a Vám- és Pénzügyőrségi Dolgozók Szakszervezete részéről Holecz Gábor elnök úr, 
Szabó Tibor, VPDSZ, és Hegedűs Istvánné az NGM részéről vannak jelen a napirendi pont 
tárgyalásánál. Köszöntök mindenkit, aki itt van. Ha valakit véletlenül nem olvastam, akkor az 
azért van, mert az idő rövidsége folytán nem tudtuk rögzíteni. Tőlük elnézést kérek. 

Javaslom az első napirendi pontként megjelölt Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
törvénytervezet tárgyalásának a megkezdését. Gondolom, az előadók szóbeli kiegészítést 
kívánnak tenni. Igen, a bólogatásból ez köszönt vissza. Parancsoljanak! 

 
Dr. Tomcsányi Irisz osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. TOMCSÁNYI IRISZ osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Dr. Tomcsányi Irisz 
vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és vámigazgatási főosztályán a vámosztályt 
vezetem. 

A T/4458. számon beterjesztett törvénytervezet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítását tartalmazza. A törvénytervezetben a 2011. január 
1-jével megalakult Nemzeti Adó- és Vámhivatal ez idő alatt szakmailag problémás kérdéseit 
igyekszik az előterjesztés kiigazítani, pontosítani, illetve attól, hogy megalakult a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, már nem rendvédelmi szerv, hanem államigazgatási és fegyveres 
rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. Azonban a jogrendszer még sok esetben 
rendvédelmi szervként jelöli, ezért ezeknek a pontosítása is szükséges. 

Az előterjesztés rövid ismertetése ennyi lenne, amennyiben részletes kérdéseik 
lennének a törvénytervezettel kapcsolatosan, akkor Gondos Judit szakfőigazgató asszonyt 
szeretném felkérni a válaszadásra. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom a bizottság tagjainak, hogy kérdések, 

észrevételek körében egy körben fussunk, ha egyetértés van. Alelnök úr? (Varga József: 
Igen.) Köszönöm szépen. Azt is javaslom, mivel most 4 óra lesz olyan 7-8 perc múlva, hogy 
negyed 5 környékére a bizottsági ülést próbáljuk meg befejezni, mert többen jelezték, hogy 
még más elfoglaltságuk is van a plenáris ülés megkezdését megelőzően. 

Tehát ha ebben egyetértés van, akkor nagyjából megpróbáljuk ehhez illeszteni a 
napirendi pontok tárgyalását. (Nincs jelzés.) Úgy látom, egyetértés van. 

Köszönöm szépen. Akkor azt kérdezem képviselőtársaimtól, hogy kinek van kérdése, 
illetve észrevétele. Először természetesen az ellenzéki oldalon lévő képviselőtársaimnak adom 
meg a szót, Bertha Szilviának, utána pedig, ha a kormányoldalról kívánnak szólni, akkor övék 
a szó. Parancsoljon! 

 
Kérdések, hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én ismét csak erre a 
rendkívül méltányolandó eljárásra szeretném felhívni a figyelmet, amikor a bizottsági ülés 
előtt mondjuk másfél órával megtudjuk, hogy bizottsági ülés lesz, és még le sem lehet tölteni 
az anyagot, hogy egyáltalán elolvassuk, vagy valamennyire utánajárjunk, hogy miről lesz szó 
a bizottsági ülésen. 

Teljesen abszurd és nevetséges ez az egész eljárás, ahogy próbálják a nem is tudom, 
hogy nevezzük-e törvényalkotásnak vagy inkább tákolásnak ezt az egész módszert. Tehát ezt 
felháborítónak tartjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván tartalmi észrevétel is lenne, ha a képviselők 

megfelelő módon elő tudtak volna készülni, de szeretném jelezni, hogy én is a bizottsági 
elnöki ülést megelőző percekben tudtam meg azt, hogy ez holnap felszavazásra kerül, tehát 
tárgyalásra kerül. 

Nyilván, vagy inkább azt mondom, hogy valószínűsítem, hogy a többségi oldalon 
lévő, tehát a kormányzati oldalon lévő képviselőtársaimnak volt módjuk átnézni, tehát nem 
okoz különösebb gondot, problémát e kérdéskörben az álláspont kifejtése, mert nyilván ők 
ismerik és tudomással bírnak az előterjesztésről. 

Egyébként, ha valami pici, apró gyorsolvasási segítség alapján történő információt 
lehet adni a dologban, akkor ha én jól olvasom, ha én jól ismerem az előterjesztés 
beltartalmát, akkor ez a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a szolgálati 
viszonyát érinti bizonyos értelemben, illetve az 1996. évi CXXII. törvénynek talán a 43. §-át, 
amely gyakorlatilag biztosította a különféle kedvezményeket, és ennek a 
kedvezményrendszernek a lepuhításáról szól ez a törvényjavaslat, gyakorlatilag a 
kormánytisztviselők szintjére, a kormánytisztviselőket megillető támogatásokra, illetve 
juttatásokra hozza. 

Indokként én azt véltem felfedezni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nagyjából 
ilyen 15 ezer fős létszámmal üzemel, lehet, hogy nem pontos. (Gondos Judit: 23 ezer.) Igen, 
akkor az a másik szám, a 7,5 ezer fő az az egyéb létszám, ami gyakorlatilag az érintettségi 
kör, de majd erre pontosabban visszatérünk. Tehát a Pénzügyőrség 7-7,5 ezer fős létszámát 
humánpolitikailag nehezen tudja kezelni a rendszer, nem tudják alkalmazni a különféle 
kiküldetésekkel kapcsolatos fogalomrendszereket, a vezénylést, a Hszt. szerinti jobb pénzügyi 
konstrukcióknak a működtetését, a pótszabadságok eltérő mértékét, és sok minden egyéb 
mást. 

Tehát magyarra fordítva a szót, megint csak oda térek vissza, hogy szűkíteni kívánja a 
jelen törvénytervezet a juttatások körét, ha jól olvastam abban a rövid egy-két órában, ami 
rendelkezésre állt. A formai megnyilatkozást, ami az előbb elhangzott Bertha Szilvia részéről, 
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azt csak megerősíteni tudom. Egyébként jelzem a bizottság tagjainak, hogy a bizottsági elnöki 
ülésen is azt mondtam el, hogy ha csak az a cél egy-egy ilyen törvénytervezet kapcsán, hogy 
megnyomjuk a gombot, akkor sok is rá ez az idő, mert akkor nem kell még két óra sem, hogy 
elteljen, vagy három a bizottsági ülés és a megismerés között. Ha más is, ha az is, hogy 
tartalmi álláspontok megfogalmazására kerüljön sor, akkor ettől több időre lenne szükség. 
Tehát a képviselőnek, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, ellenzéki vagy kormánypárti, a 
tisztes felkészülés tekintetében több idő kellene ahhoz, hogy ezekhez a kérdésekhez 
viszonyulni lehessen. 

Nem ragozva Bertha Szilvia szavait, azt akarom mondani, hogy teljes az egyetértés e 
tekintetben, hogy ezt így nem szabad, nem lehet csinálni, mert ez lebecsülése annak a 
munkának, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki képviselő, amit végzünk. 

A másik része, a tartalmi ügyek tekintetében én néhány dolgot felvetettem. Szeretném, 
ha reagálnának rá, hogy tényleg erről van-e szó, vagy valami egészen másról, és akkor utána, 
ha valami egészen másról választ kapok, akkor majd még beljebb megyek a dologban. 
Köszönöm szépen. 

Kérdezem a kormányoldalon képviselőtársaimat, hogy azóta bárkiben megindult-e… 
(Dr. Kara Ákos: A többségi álláspont miatt mondok egy gondolatot.) A többségi álláspont 
miatt, igen. Alelnök úr! 

 
DR. KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 

Jelenlévők! Tekintettel arra, hogy a feladat az, hogy az általános vitára való alkalmasságnak a 
mai bizottsági ülésen, legalábbis a javaslattételben eleget tudjunk tenni, szeretném, ha 
rögzítésre kerülne, és akkor ez elmondható az ülésteremben, amikor ez tárgyalásra kerül. Azt 
a pontot szeretném kiemelni az indoklásból, ami arról szól, hogy a témában korábban jelentős 
kérdések 2011. január 1-jével már rögzítésre kerültek, a kormánytisztviselőre és a hivatásos 
állományra vonatkozó szabályozás tekintetében a közös szervezetben eltöltött idő és a további 
feladatok pontosítást, kiegészítést, technikai jellegű módosítást sürgetnek. Ennek ez az 
előterjesztés megfelel, ezt szerettem volna, hogy többségi álláspontként ez rögzítésre kerüljön. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Még egy pici türelmet kérek. Kérdezem 

képviselőtársaimat, akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalon, hogy ezeket követően van-e 
bármilyen észrevételük. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 

Akkor viszont azt szeretném megkérdezni, hogy mivel jeleztem, hogy jelen vannak a 
szakszervezet részéről is, nyilván az érdekegyeztetés mechanizmusrendszerében fontos az, 
hogy mi zajlott, mi zajlik, mi fog zajlani, valószínűsítem, hogy szeretnének szót kapni, egy 
pillanat türelmet kérek, mert ehhez a bizottság jóváhagyása szükséges. Amennyiben igen, azt 
láttam a fejbólintásokból, akkor kérdezem a bizottság tagjait, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az 
érdekképviseletek részéről egy rövid, tömör hozzászólás elhangozhassék. (Szavazás.) Úgy 
látom, nincs tiltakozás. Köszönöm szépen. 

Akkor arra kérem bármelyiküket, hogy foglaljon helyet az asztalnál. Köszöntöm 
Holecz Gábor urat, és akkor elnök urat arra kérem, hogy 3-5 percben foglalja össze azt, amit 
fontosnak tart. Köszönöm szépen. 

 
HOLECZ GÁBOR elnök (Vám- és Pénzügyőrség Független Szakszervezete): Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Főigazgató Asszony! Tisztelt Minisztérium! 
Köszönöm szépen a lehetőséget. Igazából mi is ennek a kapkodásnak vagyunk tanúi, amit 
önök is jeleztek. Gyakorlatilag ma kaptam a telefont, hogy lehetőség van erre, hogy most 
tárgyalják, hiszen pénteken nyújtották be ezt a törvényjavaslatot, és ma már a bizottságok 
tárgyalják. 
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Nem volt normálisan ez a törvényjavaslat társadalmi egyeztetésre bocsátva. Amikor 
elkezdődött ennek a törvényjavaslatnak a kidolgozása a NAV-on belül, akkor jeleztük, hogy 
ebben részt szeretnénk venni. Akkor az volt a válasz, hogy nincs még egységes javaslat, majd 
ha egységes javaslat lesz, és a belső egyeztetési körök lezajlanak, akkor majd mi megkapjuk 
ezt a törvénytervezetet. 

Majd a későbbiek során megkaptuk megismerés céljából, de közben már olyan 
információink voltak, hogy teljesen fölösleges nekünk bármilyen javaslatot tenni, hiszen ez a 
törvénytervezet már kész formában továbbment a további egyeztetési folyamatban. 

Ez még nem is lenne probléma, hiszen ezt a feladatot a törvény nem a NAV-ra 
delegálja, hanem vagy a minisztérium, vagy pedig megvan ennek a plenáris ülése, a RÉF, a 
Rendészeti Érdekegyeztető Fórum, ahol minden Hszt.-módosítással kapcsolatos dolgot meg 
kellene tárgyalni. Mi rögtön, amikor a NAV-nak megjött a végleges változata, 
kezdeményeztük ennek az összehívását. Sajnálatos módon nem történt meg, majd azt 
mondták informális úton, hogy ezt akkor fogják megtenni, ha az összes többi szakszervezet is 
csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. 

A múlt héten szintén tartottunk egy RÉF-oldalülést, ahol egységesen kezdeményezték 
a szakszervezetek ennek a RÉF-ülésnek az összehívását, hiszen ebben a kérdésben a RÉF az 
illetékes, hogy megtárgyalja ezeket a dolgokat. Gyakorlatilag a mai napig várjuk a RÉF 
összehívását, de ez a mai napig nem történt meg. 

Igazából a törvénymódosítást én egy kicsit két részre bontanám, mert van egy szakmai 
része, és azzal én különösebben nem kívánok foglalkozni, bár egy-két dologban erre is 
módosítási javaslatot fogunk tenni, hogy különböző adóztatási szervek juttatásai azon a 
szinten valósuljanak meg. De a törvénymódosítás azon része, amely a hivatásos 
jogviszonynak a további legyengítését tartalmazza, azzal mi már nem tudunk egyetérteni, és 
ennek az írásbeli indoklását természetesen a tisztelt bizottság és a tisztelt frakciók részére meg 
fogjuk küldeni a holnapi nap folyamán. 

Itt röviden összefoglalva: van egyrészt ami érthető, hiszen a NAV megalakulása ezt 
alátámasztja, és bár leírta közleményében a NAV, hogy én nem haladok a társadalmi és a 
gazdasági folyamatokkal. Én igenis, haladok a társadalmi és gazdasági folyamatokkal, de azt 
nem tudom elfogadni, hogy egy hivatásos állomány kötelezettségei ugyanolyan magas szinten 
legyenek megállapítva, mint egy rendőré, egy bv-sé vagy akár egy tűzoltóé, viszont a 
juttatásai és a jogosultságai pedig egyre lejjebb szorításra kerüljenek. 

Gondolok itt a nyelvpótlékkal kapcsolatos törvényre, a vezénylési rendszerre, bár ezt 
korábban is jeleztük, hogy nem feltétlenül tartjuk ezt jónak, és ezt módosítani kell. A vezetői 
felmentésekkel kapcsolatos dolgokra a szolgálat érdekében a kivezénylés visszakerül, az 
azonos juttatásoknak a biztosítása, ezekben gyengíti röviden összefoglalva a törvény a 
jogosultságainkat. Illetve még azt is sérelmezzük, hogy bár nyilvánvalóan értem én, hogy 
kormányhivatalról van szó, és ez a NAV szempontjából indokolt is, mi azonban azt sem 
támogatjuk, hogy például a különböző jogosultságok tekintetében elnöki utasítás határozza 
meg a költségtérítések szolgálatteljesítési idővel összefüggő kérdések, visszavétel, vezénylés 
eljárási rendjének meghatározását, ezek mind a többi szerv esetében minisztériumi jogkört 
tartalmaznak. Ezek alacsonyabb szintű szabályozási rendszerben kerülnének rögzítésre. 

Az sem biztos, és azzal sem feltétlenül értünk egyet, hogy a munkáltató a munkakör 
tartalmát egyoldalúan határozhatja meg, hiszen ez gyakorlatilag az átszervezés fogalmát 
kiüresíti, és azzal sem értünk egyet, hogy van belső vezénylés és külső vezénylés, mert ez is a 
Hszt. általános fogalomrendszerében meglehetősen idegenül hangzik. 

Röviden és tömören ebben foglaltam volna össze a szakszervezet álláspontját, és 
köszönöm a lehetőséget, hogy itt ezt elmondhattam. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztőknek adom vissza a szót. 
Parancsoljanak! 

 
Gondos Judit humánigazgatásért felelős szakfőigazgató (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
válaszai 

GONDOS JUDIT humánigazgatásért felelős szakfőigazgató (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal): Köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Gondos Judit 
vagyok, a NAV szakfőigazgatója. 

Természetesen megpróbálok reagálni néhány mondatban az elnök úr által, illetve a 
Holecz úr által felvetettekre. 

Egyrészt szeretném leszögezni, hogy a juttatási kört, amit elnök úr említett, abszolút 
nem érinti a törvényjavaslat, tehát nem erről van szó. Itt ebben a bizonyos 43. §-ban, amire 
utalt elnök úr, abban egy olyan szabály szerepel, miszerint a vezetői megbízatás megszűnését 
követően eddig a Hszt. szerint 6 hónapig még az előző illetményre volt jogosult a vezető. Ezt 
valóban harmonizálási szempontból, mivel ez a kormánytisztviselőknél és a többi 
jogviszonyban nem így van, ezért úgy gondoltuk, hogy egy egységes szervezetben ez elég 
nehezen kezelhető és védhető, és azt gondolom, hogy teljesen az egységes irányítás irányába 
hat, ha ezt a szabályt meghozzuk. De nem akarom részletesen, egyenként ezeket kifejteni, 
hanem csak azt szeretném elmondani, egyrészt Holecz úrnak az érdekegyeztetés folyamatára 
nem szeretnék részletesen kitérni, mert ez nem a mi területünk vagy nem a mi asztalunk.  

Valóban a NAV, amikor ez a jogszabálytervezet elkészült, akkor annak rendje és 
módja szerint egyébként a szakszervezetek részére megküldte. Két reprezentatív 
szakszervezet működik a kereteiken belül, a másik szakszervezet annak rendje és módja 
szerint egyébként reagált, elküldte a véleményét, egyébként pedig nem volt már abban a 
stádiumban természetesen, merthogy még messze volt a benyújtástól, vagy legalábbis a 
kormány elé kerüléstől maga a javaslat. Tehát amikor kaptunk egyébként máshonnan is 
észrevételt, akkor még abban a fázisban korrekciókat végeztünk a tervezeten. Tehát abszolút 
nem volt idő utáni ez a bizonyos időpont, amire Holecz úr utalt. 

De a dolog lényegét tekintve, tehát a tartalmi lényegét tekintve igazából maga a 
törvényjavaslat három fő téma köré csoportosítható valóban. Egyrészt a személyi kör, tehát ez 
a bizonyos 23 ezer fős személyi kör, amelyből egyrészt 17 ezer fő a kormánytisztviselői kör, 
és a maradék a hivatásos állományú. Valóban nagyon sok tekintetben a két törvény, a 
kormánytisztviselői, illetve a hivatásos jogviszonyban állók törvénye, bár elveiben 
hangsúlyozom: azonos metodikát követ, de részletkérdéseiben mégis eltérő szabályozás. 
Inkább a végrehajtás tekintetében mást mond. A hivatásos szolgálati törvény egy részletesebb 
törvény a végrehajtás szempontjából is, mint a kormánytisztviselői törvény, de ahhoz, hogy 
egyébként ez a hivatal már ezzel a 23 ezer főjével jól tudjon működni, valóban össze kell 
hangolnunk, és valamennyire a végrehajtási szabályokat, inkább az eljárási típusú végrehajtási 
szabályokat összhangba kell hoznunk. 

Van néhány, csak azért, hogy példaként említsem, ami azt gondolom, hogy könnyen 
belátható, hogy mind a két esetben van egy pályáztatási rendszer különböző 
részletszabályokkal. Azokat most próbáltuk egységes elvek mentén szabályozni, nem bántva 
egyébként, sőt a garanciális szabályokat beiktatva magába a törvénybe, vagy akár az 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok ugyanilyenek. Ami egyébként magában az 
illetményrendszerben lezajlott változás, már ez évtől kezdődően azt eredményezte, hogy a 
Hszt. szerinti eredeti beosztási kategóriák, illetve maga az illetményrendszer átalakult, és a 
kormánytisztviselőihez közelített, aszerint épül fel a NAV illetményrendszere. Tehát ebben 
tényleg van egy olyan szabályozási kényszer is egyébként, hogy bizonyos, a Hszt.-ben 
szereplő kategóriák, mint a beosztás, az alacsonyabb beosztás, a magasabb beosztás innentől 
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kezdve nem értelmezhető a mi vonatkozásunkban, és erre nézve pontosítani, egyértelművé 
kellett tenni ezeket a szabályokat. 

Úgyhogy igazából ez volt a lényege az új szabályozásnak. A másik kör pedig valóban 
az, ami ezt a sok-sok törvényt érinti, de ez nem azt jelenti, hogy abban érdemi módosulás van, 
hanem igazából a szervezet nevének a megváltozása, illetve a kormányhivatali mivolta 
generálta ezeket a változtatási szükségeket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tetszett mondani, hogy korrekciók befogadására is sor 

került. Tetszene mondani néhány példát, hogy a bizottság tagjai kellő nyugalommal vegyék 
tudomásul? 

 
GONDOS JUDIT humánigazgatásért felelős szakigazgató (Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal): Persze. Ez a közigazgatási egyeztetés keretében volt, ahol a többi 
minisztériummal az egyeztetés megtörtént, így a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériummal, a Belügyminisztériummal. A Belügyminisztérium, mint a Hszt. gazdája 
egyébként, az nagyon fontos volt, hogy velük egyeztessünk, és csak olyan szabályokat 
iktassunk be, amivel egyébként ők is egyetértenek, és ez az egyetértés megtörtént. Volt 
néhány esetben, ahol kérték, hogy módosítsunk, pontosan azért, hogy ne sérüljön a hivatásos 
jogviszony lényege, az érdemi léte. 

Még ezt hadd hangsúlyozzam ki, hogy azt gondolom, hogy egyetlen olyan szabály 
sincs pillanatnyilag a törvénymódosításban, ami egyébként a hivatásos létet, mint olyat 
veszélyeztetné, vagy közvetlenül úgy érintené, hogy negatív szabályként lépne be a 
korábbiakhoz képest. Más, azt gondolom, csak más. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ez nem az érdekegyeztetés utáni korrekciókat 

jelentette, hanem a közigazgatás rendszerében történőt. Igen, csak hogy tiszta és világos 
legyen. 

Lehet, hogy én még csak felületesen tudtam elolvasni, számomra nem ez az 
üzenetérték köszönt vissza. Én olyasmit is olvastam, ami bizonyos értelmű elpuhítást, 
veszteségtartalmat hoz, de még figyelmesebben a ma este folyamán át fogom tanulmányozni, 
és holnap a parlament ülésén erről majd fogunk tudni bővebben beszélni. 

Most nehéz lenne bővebben beszélni, mert talán kevesünknek volt alkalma arra, látom, 
alelnök úr is bólogat, tehát még talán ő sem tudta átolvasni, ezért azt javaslom 
képviselőtársaimnak, hogy a vitát zárjuk le. Köszönöm szépen a szakszervezet elnökének, 
hogy az álláspontját elmondta. Köszönöm szépen a bizottság tagjainak, hogy erre módot 
adtak. 

Szavazunk, azt követően pedig arra kell sort kerítenünk, hogy a többségi és kisebbségi 
álláspont rögzítőjét jelöljük meg. Szavazás következik az általános vitára való alkalmasság 
tekintetében. Kérdezem képviselőtársaimat, kik azok, akik az általános vitára alkalmasságot 
megerősítik. (Szavazás.) 12 igen. Köszönöm szépen. Kik azok, akik nem tartják általános 
vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 6 nem. 

Alelnök úr jelezte, hogy dr. Nagy István lesz a többségi álláspont rögzítője. (Varga 
József: Dr. nélkül.) Varga alelnök úr helyesbít, hogy dr. nélkül Nagy István. A kisebbségi 
véleményt ki fogja elmondani? (Nincs jelzés.) Ha nincs túlzottan sok jelentkező a holnap 
délutáni szerepvállalásra, akkor kénytelen vagyok magamra vállalni. Köszönöm szépen a 
megtisztelő bizalmat képviselőtársaim részéről. 

Ezzel a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a 
vendégeinknek, hogy itt voltak. Jó munkát kívánok! 

Az egyebek között csak egyetlenegy mondatot mondanék, hogy ha én jól tudom, akkor 
ezen törvénytervezet módosító javaslatainak a benyújtására csütörtökig kerülhet sor, úgyhogy 
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képviselőtársaimat arra buzdítom, hogy azt gondolják végig, hogy csütörtökig ilyet kívánnak-
e benyújtani. 

Van-e bárkinek, bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor időben, 
ahogy ígértük, negyed 5-kor a bizottsági ülést bezárom. Jó munkát kívánok mindenkinek! 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 15 perc) 

 
 
 

 Gúr Nándor 
            a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


