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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: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntök mindenkit a bizottság tagjain kívül is, aki a mai bizottsági ülésünkön 
részt vesz. A határozatképességünk megállapítására kerítek sort. Szemmel láthatóan is 
határozatképesek vagyunk. Nemény András helyettesíti Kaufer Virágot, én magam Kiss 
Pétert, Egyed Zsolt Bertha Szilviát és Kontur Pál Spaller Endrét, Karvalics Ottó Vécsey 
Lászlót és Kovács Ernő Nagy Istvánt. Megállapítom, hogy 18 kezünk van.  

A napirend elfogadására kerítek sort. A meghívó négy pontot tartalmaz. Kérdezem, 
hogy elfogadható-e. (Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen. (Vécsey László érkezik.) Eszerint 
fogunk haladni. 

A tárgyalási időkeret meghatározása: bő egy-másfél óra elég kell, hogy legyen. 
Köszönöm szépen. Nyilván a szokásjog alapján haladva, azonos időtartamban, felváltva, 
egymást követve az ellenzéki oldal prioritást élvezve haladunk. 

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről 
(2009. február - 2011. február) címmel benyújtott beszámoló (J/4456. szám) (Általános 
vita) 

Az első napirendünkre térünk rá. Köszöntöm a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium államtitkárát, Szászfalvi László urat. (Bertha Szilvia érkezik.) Ha 
képviselőtársaim is egyetértenek vele, azt szeretném javasolni, hogy a kérdések, észrevételek 
egy körben hangozzanak el. Az előterjesztők részéről úgy tudom, hogy Szászfalvi László 
államtitkár úr fog szólni. Meg is adnám a szót. Államtitkár úr, parancsolj!  

Szászfalvi László államtitkár előterjesztése 

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden szeretnék néhány gondolatot 
elmondani. Nyilván mindannyian nagyon jól tudják azt, hogy a hatályos kisebbségi törvény 
kötelezi a kormányt arra, hogy kétévente ilyen beszámolót készítsen a Magyarországon élő 
nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről. Ez a beszámoló, ami az önök asztalán van, ez a 
nyolcadik ilyen beszámoló. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatom, hogy átfogó képet alkot 
az elmúlt két esztendőben a nemzetiségek helyzetéről, illetve a nemzetiségek helyzetében, 
életében történt különböző változásokról. Nyilvánvaló, hogy a kormányzati struktúra 
megváltozása tekintetében tavaly óta - és éppen ezért vagyok én itt a bizottság ülésén – a KIM 
önálló államtitkársága tartja a kapcsolatot a hazai nemzetiségekkel, ez az egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság, illetve részben vannak közös 
területeink a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársággal is. Nekik kifejezetten a roma 
integrációval kapcsolatosan vannak kompetenciáik. Szeretném jelezni, és tájékoztatni a 
bizottságot arról, hogy ez a beszámoló egy széles egyeztetésnek a következménye, hiszen 
nagyon sok részanyagot kaptunk, kértünk és kaptunk a különböző állami szervezetektől, 
minisztériumoktól, országos kisebbségi önkormányzatoktól, egyéb kisebbségi civil 
szervezetektől, úgyhogy azt gondolom, hogy a széles egyeztetése ennek a 
beszámolótervezetnek természetesen megvolt. 

Amit még szeretnék kiemelni, az, hogy a beszámolási időszaknak talán a 
legjelentősebb eseménye a tavaly októberi kisebbségi önkormányzati választás volt. 
Szeretném jelezni a bizottságnak, amit nyilván minden bizottsági tag lelkesen végigolvasva a 
hosszú beszámolónkat, tájékozott ezekről a számokról. Tehát a tavalyi kisebbségi 
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önkormányzati választások eredményeképpen 13,2 százalékos növekedés történt a 2006. évi 
kisebbségi önkormányzati választási eredményhez képest.  

Illetve még talán annyit hadd mondjak el, hogy a 2011. évi költségvetésben a 2010-es 
költségvetéshez képest átlagosan 7,4 százalékos költségvetési támogatási növekedés van a 
nemzetiségpolitika, kisebbségpolitika területén. Én azt gondolom, hogy ez a mostani 
költségvetési viszonyaink, gazdasági viszonyaink közepette egy jó eredmény. 

Nem mennék bele a részletekbe, hogyha esetleg kérdés van, akkor szívesen 
válaszolunk. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa az általános vitára való 
alkalmasságot az Országgyűlés plenáris ülése felé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A képviselőtársaimhoz fordulok, kinek 

van kérdése, észrevétele. Bertha Szilvia, parancsoljon. 

Kérdések, hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak megjegyezném, 
hogy bár a Jobbik nem fogadja el ezt a jelentést, de mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a 
Ház előtt folyjon erről vita. Amit nagyon hiányolunk, hogy például a cigány kisebbség esetén 
abszolút becsléseken alapulnak a számok, és a hatástanulmány, hogy ezeknek a 
programoknak milyen eredménye lett, hiányzik a jelentésből. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más képviselőtársamnak észrevétele, véleménye?  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A többség, a Fidesz-KDNP részéről 

szeretném javasolni az általános vitára való alkalmasságot. Támogatjuk természetesen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy mondatot mondanék csak én is. Súlyos kérdéseket 

taglal az anyag. Államtitkár úrnak szeretném jelezni, biztos vagyok benne, hogy többen 
átolvastuk ezt az anyagot, nem azért nincs tömkelegében kérdés, észrevétel, hogy nem ismerik 
képviselőtársaim az anyagot, hanem vagy azért mert az egyik oldalon támogatják, vagy azért, 
mert a másik oldalon – mint elhangzott - adott esetben becsléseken alapul, és kíváncsiak 
figyeljük azt a folyamatot, ami a most elinduló Roma Tanács keretei között rajzolódik ki. 
Tehát az ellenzéki oldalon ezen beszámolóhoz illesztetten vannak kételyeink, amelyet a 
parlament falai között fogunk kibontani. Nem terhelném a bizottságot azzal, hogy ezen 
kérdéseket taglaljam. Köszönöm szépen. Ha más kérdés, észrevétel nincs, visszaadom a szót 
az államtitkár úrnak.  

 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném felhívni a figyelmet arra, 
és ez talán részben Bertha Szilvia képviselő asszony felvetésére, ez a beszámolási időszak 
kifejezetten és konkrétan két esztendőről szól, 2009 február és 2011 februárjáról. Tehát azt 
gondolom, hogy részben a módszerek, a szakmai megközelítési metódusok nem változtak. 
Másrészt, hogyha már a becslésekre gondolunk, azt gondolom, hogy az a fajta előretekintés, 
amellyel elkezdtük a munkánkat, ez bizonyára meg fogja hozni a maga gyümölcsét, illetve a 
Roma Koordinációs Tanács, illetve a felzárkóztatási bizottság gőzerővel dolgozik, 
megszületett a kormány és az ÖRÜ-nek az együttműködési megállapodása. Ennek már 
konkrét eredményei vannak, tehát bizakodhatunk abban, hogy azok a folyamatok, amelyek 
negatívok voltak, meg fognak változni. Ezen dolgozunk. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A remény hal meg utoljára. Tehát, ha más 
kérdés nincs, szavazásra kerítünk sort. Általános vitára való alkalmasság tekintetében 
kérdezem a bizottság tagjait, hogy kik azok, akik általános vitára alkalmasnak tartják. 
(Szavazás.) 17. Ki nem tartja alkalmasnak? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1. Köszönöm szépen.  

Előadókat állít a bizottság. Kérdezem a többségi előadót. Dr. Karakó László. Rendben. 
Kisebbségi előadó? Úgy látom, rám maradt a dolog. Holnap reggel Budapesten leszek, a 
Parlament falai között. Ezt a napirendet lezárom.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4458. szám) (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

A második napirendünkre térünk át. Ha jól tudom, ennél a napirendnél a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Tomcsányi Irisz osztályvezető asszony, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről Gondos Judit szakfőigazgató van jelen. A Vám- és 
Pénzügyőrség Független Szakszervezete jelezte, hogy itt lesz, de nem látom őket.  

Mindenki előtt ott fekszik az ajánlástervezet. Ajánlási pontonként haladunk. A 
bizottság munkatársai áttekintették a módosító javaslatokat, és valamennyiről szavazunk.  

Az 1-es pont alatt Gúr Nándor és Bertha Szilvia módosítója.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Én fogok nyilatkozni. Nem 

támogatjuk az indítványt, tekintettel arra, hogy egy olyan összevont szabályt fogalmaz meg a 
pályáztatásra vonatkozóan, ami jelenleg is a Hszt.-ben és a Ktv.-ben hasonló módon van jelen. 
A kettőt megpróbálja ötvözni és semmilyen egyéb egyedi jogosítványt nem enged a 
vezetőknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az már minket ott is zavart, nem véletlen jelent meg ez a 

javaslat, tehát ezt a hivatkozási alapot nem tudom magamévá tenni. (Kontur Pál: Az kit 
érdekel?.) Az kit érdekel, mondja Kontur Pál képviselőtársam, úgyhogy az ő szavait alapul 
véve szavazásra teszem fel a kérdést. (Derültség.) Képviselőtársam, én kérhetek indoklást is a 
dologban, tehát nincs baj, ha a véleményem nem egyezik azzal, ami az előterjesztő 
véleménye.  

Tehát kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet vele? 
(Szavazás.) 12. Köszönöm szépen.  

A 2-es, dr. Szilágyi Péter módosítója. Kormányálláspont?  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk, az indoklás 

hasonló, miután ugyanazt a rendelkezést érinti. 
 
ELNÖK: Értettem. Bertha Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Mi indokolja azt, hogy ne pályázat útján töltsenek be 

egy vezetői állást?  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Elmondtam az előzőben, hogy a 

Hszt.-ben és a Ktv.-ben is ez különböző módon szabályozódik az elmúlt húsz évben, van, 
amikor pályáztatáshoz volt kötve, van, amikor nem, jelenleg nem, a hatályos szabályozás 
szerint, ezért azt gondoljuk, hogy nem kell külön kitérni arra, hogy a NAV-nál valamivel 
diszkriminatívabb legyen ez az elbírálás, mint az összes többi területen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem kell ismételni az előbbiekben elmondottakat, hogy 

miért nem értünk egyet vele, de szavazásra kerítünk sort.  
Tehát kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet vele? 

(Szavazás.) 12. Köszönöm szépen.  
A 3-as dr. Harangozó Tamás javaslata, ami összefügg az 5-össel és a 35-össel.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Tehát kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért 

egyet vele? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen.  
A következő a 4-es. Bertha Szilvia módosítója.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen.  
Áttérünk a 6-osra. Bertha Szilvia képviselő asszony módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. 
Dr. Harangozó Tamás a 7-esben, ami összefügg 30-assal. Kormány?  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. 
A következő a 8-as, Gúr Nándor.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 11. Tartózkodott? (Szavazás.) 1. Köszönöm szépen. 
A 9-es dr. Harangozó Tamás, Bertha Szilvia és Szilágyi Péter.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen. 
A 10-es Gúr Nándor módosítója.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen. 
A 11-es Bertha Szilvia módosítója.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen. 
A 12-es Gúr Nándor.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen. 
A 13-as dr. Harangozó Tamás módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Valami indoklást lehet kérni hozzá? Mi indokolja, 

hogyha elküldik szakmai konferenciára, az nem minősül munkaidőnek?  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Egyetlen dolog indokolja, az 

általános vitára bocsátásnál is elmondtuk, hogy az az alapvető célja a törvénymódosításnak, 
hogy a hivatásos szolgálatot, illetve a kormánytisztviselői törvény szerinti foglalkoztatást 
valamelyest közelítsük azoknál a témáknál kizárólag, ami nem foglalkoztatásspecifikus. Azt 
gondolom, hogy az, hogy egy értekezleten, egy szakmai konferencián valaki részt vesz 
kormánytisztviselőként vagy hivatásosként nagyjából ugyanazt jelenti vagy egész pontosan 
ugyanazt jelenti, amennyiben a kormánytisztviselőknek ehhez nem jár semmilyen további 
juttatás, azt gondolom, hogy nem méltányos, hogy egyébként hivatásosoknak jár. Ráadásul az 
indoklásban próbáltuk leírni, hogy ezt azért mi mindig úgy szervezzük, hogyha lehet, akkor 
munkaidő végéig fejeződjön be, és effektíve utána már munkavégzés nem történik, maximum 
az utazással telik az út.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): És mi az oka annak, hogy mindig a rosszabbik 

verzióhoz igazítják, amikor össze kell hangolni két terület jogszabályait?  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Ezt azért cáfolom, mert ez nem 

teljesen így van. Alapvetően egyébként ezt nem titkoltuk, miután az illetményrendszert is, 
amit tavaly első lépésben léptünk meg, a kormánytisztviselői illetményrendszerhez 
igazítottuk. Ebből következően az összes többi szabályozás, most a Hszt. szabályozása is 
nagyon sok tekintetben ezt követi. Tehát azt gondolom, hogy nem lógunk ki ebből a sorból, 
ráadásul ez nem pontosan így igaz, mert van olyan, a mostani törvényjavaslatban, ami 
kifejezetten pozitívan például a kormány tisztviselőjéhez igazítja a szakmai címek 
adományozásánál például a Hszt.-ben egészen másképp van, és sokkal korlátozottabban 
jelenik meg, itt pedig alkotunk egy közös szakmai címet, ami mindkét területre azonosan 
adható. Csak hogy egyet mondjak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mehetnénk még a mélyebb irányokba is, de azt javaslom, 

ne. Szedlák Attilát innentől kezdve Kara Ákos helyettesíti, csak a jegyzőkönyv számára 
jelzem.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a módosítóval. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 
vele? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen.  

A 14-es Szilágyi Péter képviselő módosítója.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen. 
A 15-ös Harangozó Tamás, Bertha Szilvia módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 
A 16-os dr. Harangozó Tamás módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás. 
A 17-es, ami összefügg a 36-ossal és a 40-essel. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás. 
A 18-as dr. Harangozó Tamás.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás. 
A 19-es dr. Harangozó Tamás indítványa. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás. 
A 20-as?  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás. 
A 21-es, dr. Harangozó Tamás indítványa. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 
A 22-es?  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 
vele? (Szavazás.) 12. 

A 23-as Gúr Nándor módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 
A 24-es Gúr Nándor indítványa. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás.  
A 25-ös Gúr Nándor módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 
A 26-os Bertha Szilvia módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 
A 27-es Gúr Nándor.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Itt szeretnék egy indoklást kérni.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Itt szó szerint a köztisztviselői 

törvényből átemelt paragrafus. Azt gondoljuk, hogy ha egyébként a köztisztviselőkre és a 
kormánytisztviselőkre általában igaz ez a szabály, akkor semmi sem indokolja, hogy a NAV 
kormánytisztviselőire és pénzügyőreire ne ugyanez vonatkozzon. Van egy összefüggő 
módosítás.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 
A 28-as Gúr Nándor. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk. Ez egy nagyon 

régi szabály, tehát nem most találta ki senki.  
 
ELNÖK: Ismerjük. Attól, hogy régi egy szabály, attól még megváltoztatható.  
Ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet vele? (Szavazás.) 12. 
A 29-es Gúr Nándor.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás.  
A 31-es Bertha Szilvia módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 
A 32-es dr. Harangozó Tamás módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás. 
A 33-as Szilágyi Péter módosítója.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás. 
A következő a 37-es, Bertha Szilvia módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 5. Ki nem ért egyet 

vele? (Szavazás.) 12. 1 tartózkodás. 
A 38-as Gúr Nándor módosítója.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk. Semmi sem 

indokolja, hogy a …  
 
ELNÖK: Nem kértem indoklást, köszönöm. Ha én indoklást kérek, várom a választ, 

ha nem kérek, akkor nem kérek. (Kovács Ernő: Én szeretnék kérni.) Parancsoljon! Az én 
módosítómra, gondoltam, én kérem, ha akarok, de nem én kértem. 

 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Elnézést kérek, én vágtam bele. 

Csak egyszerűen azért, mert ez nem egy módosuló szabály. Eddig is ez volt érvényes, csak 
szerettem volna, ha ezt tisztázzuk, hogy eddig is ez volt érvényes a hivatásos állományú 
pénzügyőrökre. Nem gondolom, hogy mást kellene alkalmazni, mint amit egyébként a többi 
hivatásosra is ebben az esetben.  

 
ELNÖK: Kielégítő volt az indoklás? Számomra nem volt kielégítő, de nem ez a 

lényeg, hanem, hogy a bizottság hogyan szavaz. Ezért szavazásra teszem fel a kérdést. 
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 6. Ki nem ért egyet vele? (Szavazás.) 12. 
Köszönöm szépen.  

A 39-es dr. Harangozó Tamás módosítója. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzet Adó- és Vámhivatal): Nem támogatjuk.  
 



- 13 - 

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 3. Ki nem ért egyet 
vele? (Szavazás.) 12. 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel minden módosító javaslat 
szavazására sort kerítettünk. Nincs több. Szeretném megköszönni a második napirendi 
pontunknál jelen lévő hölgyeknek azt, hogy álláspontot rögzítettek. Köszönöm szépen.  

Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 1110. számú jelentéséről, a Nemzeti 
Fejlesztési Terv végrehajtásának ellenőrzéséről  

A harmadik napirendi pontunkra térünk át. Köszöntöm az Állami Számvevőszék 
igazgatóhelyettesét, dr. Zöldréti Attilát és munkatársát Tóthné Kiss Katalin főtanácsos 
asszonyt. Úgy volt, hogy vetítés lesz, de kiosztásra került az anyag. Képviselőtársaimnak azt 
javasolnám, hogy kérdések, észrevételek egy körben hangozzanak el. Az előterjesztőnek 
pedig megadnám a szót, hogy szóbeli kiegészítést tegyen. Dr. Zöldréti Attila, parancsoljon! 

Dr. Zöldréti Attila el őterjesztése 

DR. ZÖLDRÉTI ATTILA (Állami Számvevőszék): Tisztelt Bizottság! Talán még a 
kiosztott anyagnál is rövidebben szeretném a jelentés tartalmát ismertetni.  

2006-ban a nemzeti fejlesztési terv időarányos végrehajtását is ellenőrizte az Állami 
Számvevőszék, majd mivel a program zárása befejeződött, a bizottság az operatív 
programokhoz kapcsolódó záró elszámolásokat is végzi, ezért volt indokolt és aktuális, hogy 
az Állami Számvevőszék áttekintse a nemzeti fejlesztési terv végrehajtásának eredményeit. A 
vizsgálat alapvetően arra irányult, hogy hogyan hasznosultak mind pénzügyileg, mind egyéb 
eredményeit tekintve az uniós és hazai források felhasználásai.  

Ebben az időszakban közel 700 milliárd forint állt rendelkezésre a hazai 
társfinanszírozással együtt, ami az adott időszak fejlesztési forrásainak 15 százalékát tette ki. 
Nagyon intenzív pályáztatás mellett folyt a nemzeti fejlesztési terv végrehajtása, ebből 
mintegy húszezer projekt valósulhatott meg.  

Összességében a jelentés azt a fő megállapítást foglalja magában, hogy bár 
pénzügyileg a végrehajtás nagyon magas arányban teljesült, ugyanakkor egy átfogó 
társadalmi-gazdasági stratégia hiányában, a harmonizáció hiányában, a célok módosulása 
következtében nem valósulhatott meg a források haszonmaximalizálása. Ez részben azzal is 
magyarázható, hogy az intézményrendszer alapvetően a források maximális kihasználására és 
nem a projektekben levő eredményeknek és hatékonyságoknak a teljesítésére koncentrált.  

A fejlesztési tervről még annyit, hogy öt operatív programot tartalmazott, alapvető fő 
célkitűzése az volt, hogy a felzárkózást segítse az unióhoz társadalmi-gazdasági értelemben. 
Ha a GDP-arányos, egy főre eső GDP-hez való hozzájárulását nézzük az nft.-nek, akkor 
szerény 4 százalékos eredményt tudott elérni ebben az időszakban.  

A végrehajtáshoz tartozó négy ágazati operatív terv mellett volt egy regionális 
operatív terv, a specifikus célkitűzések között szerepelt a területi felzárkóztatási elvek, ez 
sajnos igazából, annak ellenére, hogy a regionális források célirányosak jó helyre kerültek, 
ennek ellenére az ország négy régiója bekerült az Európai Unió húsz legszegényebb régiója 
közé. Tehát itt ezen a területen továbbra is óriási feladatok előtt áll az ország.  

Bizonyos részterületeken, a környezetvédelmi, az egészségügy és az oktatás területén 
eredményes projekteket sikerült végrehajtani. Ugyanakkor részben ezek fenntarthatósága 
kérdéses.  

Az új és megőrzött munkahelyek tekintetében a zárójelentésekre való tekintettel 
mintegy 34 ezer főről számolnak be ezek a jelentések, ugyanakkor a mi ellenőrzésünk arra 
mutatott rá, hogy inkább munkahelymegőrzés program keretében lehet eredményekről számot 
adni. Kérdés tekintetében 330 ezer ember képzését látták el a nemzeti fejlesztési terv 
keretében. Az elhelyezkedést segítő programok vonatkozásában mintegy felének sikerült az 
oktatást követően elhelyezkedni. Sajnos a hátrányos helyzetűek esetében ez az arány 
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rosszabb, ott a tíz százalékot érte csak el ez az arány. Vizsgáltuk a projektek 
fenntarthatóságát, itt mintegy negyedénél mutatkozott probléma.  

147 mintát ellenőriztünk konkrétan a helyszínen is. Ebből a mintából három esetben 
találtunk konkrétan olyan hibát, ahol a hasznosulással probléma volt, valószínű, a 
mintaválasztásunknak a jó reprezentativitása miatt, sajnos azt kell mondanom, bár ez a 
mintának csak a 2 százaléka, de a forrásait tekintve 15,8 százalékát érintően jelentkezett ilyen 
hasznosítási probléma. Négy esetben találtunk konkrét szabálytalanságot, az egyik esetben 
bűncselekmény gyanújával feljelentést is tett az Állami Számvevőszék.  

Az intézményrendszer az uniós követelményeknek megfelelően lett kiépítve, és látta el 
a feladatát, ugyanakkor számos átszervezés volt folyamatban és jellemezte folyamatosan az 
időszakot, és ennek ellenére az intézményrendszer működési hatékonyságára vonatkozóan is 
tettünk olyan javaslatokat, amely arra irányul, hogy itt további előrelépésre lenne szükség.  

Javaslatot tettünk a fejlesztési miniszternek, illetve a vidékfejlesztési miniszternek arra 
vonatkozóan, hogy a jövőben a stratégiai célok között ne csak a forrásfelhasználás 
maximalizálása, hanem a fenntarthatóság is mint stratégiai cél jelenjen meg. Javaslatot tettünk 
arra is, hogy olyan projektek is voltak, amelyek az elszámolás során az uniós pénzügyi 
érdekek szem előtt tartása miatt teljes mértékben hazai forrásból kerültek végül 
finanszírozásra, de javasoltuk azt, hogy vizsgálják meg ezeket a projekteket a hazai pénzügyi 
érdekeknek a védelmében is, vizsgálják felül ezeknek a szabályszerűségét. Illetve javaslatot 
tettünk arra vonatkozóan, hogy azoknál a projekteknél, ahol a hasznosulásnál problémák 
merültek fel, intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy ezek hasznosuljanak. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy bárkinek van-e kérdése, észrevétele. 

(Nincs jelentkező.) A jelentés tartalma ismert képviselőtársaim előtt, a Power Point-os anyag 
kiosztásra került. Úgy látom a szóbeli kiegészítést követően nincs kérdés, észrevétel. 
Válaszolni ugyan nem kell, de visszaadom a szót, hogyha még elmaradt egy gondolat.  

 
DR. ZÖLDRÉTI ATTILA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Szeretném 

megköszönni, hogy a bizottság napirendjére tűzte a jelentésünket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Számomra volt megtisztelő, hasznos információk 

sokaságával találkoztunk.  

Egyebek 

A negyedik napirendi pontunkra térünk át. Egyebek kapcsán három apró jelzésem 
lenne: szeretném jelezni képviselőtársaim felé a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatóját 
megküldtük. Köszönöm szépen.  

A másik, hogy holnap 15 órakor bizottsági ülésünk lesz, ez a költségvetést és a 
megalapozó adótörvények megvitatásával kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Másfél-két 
órában beszéltük meg alelnök úrral.  

A másik, hogy jövő hét hétfőn biztos, hogy van bizottsági ülés, és holnap még a 
büntető törvénykönyvről szóló törvény kerül megtárgyalásra. Az rövidebb, a harmadik 
országbeli feketefoglalkoztatás kérdéskörét kezeli, ami a bizottságunkat érinti. Nekem az 
egyebek között ennyi közlendőm lett volna. Viszontlátásra! Szép napot mindenkinek!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 17 perc) 

 

Gúr Nándor  



- 15 - 

  
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


