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Napirendi javaslat  

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7456. szám) (Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

  

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7425. szám)  (Rogán Antal, Babák Mihály, Dr. Dancsó József 
és Márton Attila (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) 

  

3.  Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Varga József (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)   
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics Ottó (Fidesz)  
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Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Nagy István (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
Karvalics Ottó (Fidesz) megérkezéséig Polics Józsefnek (Fidesz) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Windisch László főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
Márton Attila (Fidesz) előterjesztő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
képviselőtársaimat, meghívott előadónkat. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. A 
határozatképesség megállapítására kerítek sort. Jómagam Kiss Pétert helyettesítem, Kovács 
Ernő Nagy Istvánt, és Vécsey László helyettesíti Spaller Endrét és még Polics József 
Karvalics Ottót, és akkor 17 kézzel dolgozunk.  

A napirendi pont elfogadására kerítek sort, az elektronikus formában megküldött 
meghívóban három napirendi pont tárgyalására tettünk javaslatot. Kérdezem, kik fogadják el. 
(Szavazás.) Egyhangú. Közel egyórás időtartamra gondoltunk, lehet, hogy hamarabb is 
befejezzük, bár itt tárgysorozatba-vételről és általános vitára való alkalmasságról is beszélünk. 
Meglátjuk, menet közben hogy alakul.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7456. szám) (Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

Az első napirendi pontunkra térünk rá. Kósa Lajos az önálló indítvány megtevője. 
Kósa urat nem láttam még. (Kara Ákos: Kontur Pál lesz helyette.) Köszönöm szépen. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat 
üdvözlöm. Kérdések, észrevételek egy körben hangozzanak majd el. Itt kettős a feladatunk. 
Tárgysorozatba-vételről is szó van, illetve az általános vitára való alkalmasság 
megállapításáról. A vita kapcsán egyszerre mindkét kérdéshez illesztetten végezzük a 
munkánkat, és a szavazásnál majd különválasztjuk a szavazásokat.  

Ezt követően megadom a szót Kontur Pál képviselőtársamnak. 

Kontur Pál előterjesztése 

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tehát a csődeljárásról és 
a felszámolási eljárásról szóló törvény módosításának a célja, hogy a kölcsönzött 
munkavállalók szociális biztonsága és munkabérhez való joguk védelme biztosítva legyen, 
hogy a kölcsönbevevő gazdálkodó szervezet felszámolása ne veszélyeztesse a kölcsönzött 
munkavállalók munkabérét.  

Ezért a javaslat két törvény, a csődtörvény és a Bérgarancia Alapról szóló törvény 
módosítását kezdeményezi. A módosítás eredményeképpen a felszámolási költségek között a 
kölcsönzött munkavállalóknak járó munkabér és járulékok összege előresorolásra kerül, 
másrészt a felszámoló lehetőséget kap arra, hogy a Bérgarancia Alaphoz forduljon abban az 
esetben, ha az adós gazdálkodó szervezet mint kölcsönbevevő nem tudná teljesíteni e 
bérkifizetési kötelezettségét. A javaslat szerinti megoldás összhangban van a kollektív 
kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló EU-irányelvvel is, amelynek egyik célja 
szintén a kölcsönzött munkavállalók védelmének biztosítása. Ennek részeként a munkabérhez 
való joguk védelme. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. A kormány véleményét kérdezem. 
 
Dr. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. A jegyzőkönyv számára mondanám, hogy 
egyeztetünk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, de ezen a héten, tehát a 
benyújtás óta eltelt időben kormányülés nem volt, így egyeztetett tárcaálláspontként azt 
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tudom mondani, hogy irányaiban támogatjuk, tehát jó gondolatnak tartjuk a törvényjavaslatot. 
Annak előrebocsátása mellett, hogy a kormány részéről pontosításokat és módosításokat 
indítványoznánk majd a vitában.  

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Képviselőtársaimat 

kérdezem, kérdés, észrevétel. Alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek 

KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz-frakció részéről a 
következő véleményt szeretném elmondani. Egyrészt képviselőtársunknak az önálló 
indítványa egy nagyon fontos területre, több alkalommal tárgyalt terület szabályozására 
vonatkozik. Összességében célszerűnek és indokoltnak látjuk a törvényjavaslat benyújtását, 
de szeretnék néhány észrevételt jelezni. 

Egyrészt meg kellene vizsgálni a későbbi vitaszakaszban, hogy a hivatkozott EK-
irányelv az iskolaszövetkezetek dolgát mennyiben érinti, milyen módon tárgyalja, másrészt 
pedig a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban az időbeliség dolgát egy későbbi 
vitaszakaszban alaposabban körbe kéne járni, hogy a bérgarancia intézménye mikor, milyen 
összefüggésben jelenhessen meg, hogy félévnél hosszabb idő vagy más terminus, ezt majd 
pontosítani kellene. Egyébként is jelzem, hogy szerintem garanciákat kellene beépíteni a 
törvényjavaslatba annak érdekében, hogy a munkaerő-kölcsönzők ne minden korlátozás 
nélkül vehessék igénybe a bérgarancia védelmét. Jelzem, hogy ez az én személyes 
álláspontom a kérdésben. Magam próbáltam nézni, szintén személyes vélemény, hogy 
tulajdonképpen hány vállalkozást is érintett, ezt majd mindenképpen célszerű volna tisztázni 
egy későbbi szakaszban, nyilván a törvényjavaslat későbbi tárgyalása során. Tekintettel arra, 
hogy az én értelmezésemben ezt a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni 
kell, így a hatálybaléptetéssel kapcsolatos szabályokat át kellene gondolni. 

Elnök úr, ezeket szerettem volna elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ellenzéki oldalon nem látok kérdést, észrevételt, 

akkor két gondolatot mondanék. Az egyik egy megállapítás, a másik egy kérdés. Érthető 
ennek a kérdésnek valamilyen szinten való napirendre hozatala, hiszen duplázódik tavalyhoz 
képest a csődeljárások, felszámolási eljárásoknak a száma. Biztos a jó gazdaságpolitika 
eredményeképpen. A másik, ami inkább kérdés, hogy mondjuk a Malév jelesül részévé válik 
ennek a történetnek. Köszönöm szépen. Ha más kérdés nincs, akkor visszaadom az 
előterjesztőnek a szót. 

 
KONTUR PÁL (Fidesz): További egyeztetések, ahogy ez elhangzott, lesznek, 

folyamatban vannak, tehát én most egyelőre többet nem kívánok mondani. Támogassák a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Értettem. Köszönöm szépen. Ha más nincs, akkor a kormány esetleg?  
 
DR. DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem, köszönöm. Én is csak a kérdésre válaszolnék, ugye maga a benyújtott 
törvényjavaslat valóban azt mondja, amit az alelnök úr mondott, hogy a folyamatban lévő 
eljárásokra is alkalmazni kell, tehát így elvileg érintett lehetne a Malév is azzal a 
megjegyzéssel viszont, hogy ebben az esetben a kölcsönözött munkavállalókat maguk a 
kölcsönbeadók kifizették. Itt a kölcsönbeadók részéről nincs tartozás a munkavállalók szerint 
tudomásunk szerint, és egyébként a Malév munkavállalók a Bérgarancia Alapból is 
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megkapták azokat a kifizetéseket, amelyek őket munkabérként megillették. Tehát azt 
gondolom, hogy Malév ügyében rendezetlen munkabértartozás nincs.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ők nem így tudják, de hát istenem… A másik része a 

történetnek, hogy zárjuk a dolgot, hogy nyilván itt még tisztázandó feladványok állnak a 
kormány előtt is meg az előterjesztő előtt is, ahogy ezt az előterjesztő képviseletében Kontur 
Pál és Kardkovács Kolos helyettes államtitkár megfogalmazta.  

Határozathozatal  

Akkor a tárgysorozatba-vételről döntünk. Kérdezem, kik azok, akik támogatják. 
(Szavazás.) 17. Egyhangú igen.  

Általános vitára való alkalmasság tekintetében ki támogatja az általános vitára való 
alkalmasságot? (Szavazás.) 15 igen, 2 tartózkodás. Ezzel majdnem lezárjuk a napirendi 
pontot, még jelezni szeretném, hogy a Fidesz-frakció írásban kívánja a többségi álláspontot 
benyújtani. Még nem tudjuk, mikor kerül a parlament elé. Köszönöm szépen. A kisebbségi 
véleményt is így oldjuk meg.  

Ezt a napirendi pontot lezárjuk. Az előterjesztőknek azt kérem, maradjon, helyettes 
államtitkár úr, önöknek köszönöm a jelenlétet. Jó munkát kívánunk. Viszontlátásra!  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7425. szám) (Rogán Antal, Babák Mihály, Dr. Dancsó József és 
Márton Attila (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) 

A második napirendi pontunkra térünk át. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál, 
amennyire jól tudom, és látom is, Márton Attila országgyűlési képviselőtársunk az, aki az 
előadói szerepet betölti. Köszönöm szépen neki, hogy itt van a bizottsági ülésükön. A 
napirendi ponthoz illesztetten szeretném még jelezni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről Windisch László főtanácsadó urat köszönthetjük, Tomcsányi Írisz főosztályvezető 
asszonyt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről dr. Baté Zsuzsanna és Gondos Judit 
szakfőigazgató kiegészíti ezt a munkát. Márton Attilának adom meg a szót először.  

Márton Attila el őterjesztése 

MÁRTON ATTILA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 
Néhány gondolatot engedjenek meg, hogy elmondjak a törvényjavaslattal kapcsolatban. 
Alapvetően ennek a törvényjavaslat, ha nagyon leegyszerűsítem, azt lehet mondani, hogy 
három igazán kiemelhető oka és indoka van, amiért az egyébként 2010-es keletkezésű 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosítását szeretnénk megejteni. Az egyik, 
mondhatom azt, hogy a legfontosabb a NAV bűnügyi tevékenységének a megerősítése, és itt 
elsősorban a személyi állományt érintő olyan jellegű szabályozásváltoztatás, amely arról szól, 
hogy a NAV állományában jelenleg meglévő közel 800 fő pénzügyi nyomozói létszám 
bérrendezését szeretnénk elsősorban megvalósítani ezzel a benyújtott törvényjavaslattal.  

Miről van itt konkrétan szó? Ha tisztelt képviselőtársaim esetleg tanulmányozták a 
törvényjavaslat kapcsán a különböző szervezeteknél fennálló bérezési rendszert, akkor azt 
lehet látni, hogy bizony jelentős nagyságrendi különbségek vannak a NAV-nál dolgozó 
pénzügyi nyomozók és mondjuk a rendőrség állományában lévő, hasonló területtel foglalkozó 
nyomozó munkakörben foglalkoztatott dolgozók között. Ez adott esetben havi szinten akár 
közel százezer forintot is elérő bruttó jövedelemkülönbség, amely teljesen természetszerűen 
magával hozza az ilyen esetben egyébként meglévő elvándorlást. Tehát a NAV állományából 
az elmúlt időben is megindult az elvándorlás a rendőrség – mondjam így – szakmai 
szervezetei irányába, amely viszont, mi úgy gondoljuk, és úgy látjuk, hogy nem egészséges, 
és ha már hasonló feladatot hasonló végzettségigényt megkövetelő feladatot látnak el, akkor 
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mindenképpen meg kell teremteni annak az esélyét és lehetőségét, hogy a NAV keretein belül 
is legalább hasonló jövedelmi kategóriába tartozhassanak a pénzügyi nyomozók, így 
megtartva a NAV megfelelő szakmai állományát, és így biztosítva a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hosszú távú működőképességét.  

Ez tehát, ami kifejezetten a nyomozói körre vonatkozik. Ezen belül vagy ezzel együtt 
a törvényjavaslat megcélozza a NAV-nál dolgozók illetményrendszerének egységesítését is, 
és egységes rendszerben történő kezelését. Ha képviselőtársaim esetleg megnézték a 
törvényjavaslatot, ott az 1-es, illetve a 2-es számú mellékletben, konkrétan táblázatos 
formában láthatják, hogy hogyan és milyen formában részben az előmenetelhez 
kapcsolódóan, részben pedig a bértábla szerint hogyan és milyen módon szeretnénk ezt az 
egységesítést elvégezni.  

Még egy – mondjam így, hogy – harmadik célja ennek a törvénymódosításnak, elébe 
menve az esetleges kérdéseknek, hogy mi úgy látjuk, hogy a NAV-nál dolgozó személyi 
állományra vonatkozóan mindenképpen célszerű lenne legalábbis ott, ahol ezt meg lehet 
tenni, egy egységes törvényi kezelést, a hivatásos állományi és a kormánytisztviselői 
állományra vonatkozóan, hiszen jelen pillanatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
törvény, illetve a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó törvény foglalkozik a NAV-nál lévő 
személyi állomány különböző, mondjam így, hogy szabályozásával. Mi ezt, ahol lehet, 
szeretnénk egy egységes formában, egységes keretek közé helyezni, és így a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvény keretein belül megfogalmazni. Ez tehát az előttünk fekvő, közel 
húszoldalas törvénymódosító javaslat lényege. Amennyiben bármilyen kérdés van ezzel 
kapcsolatban, természetesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánykiegészítés?  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kiegészítést nem szeretnénk 

tenni, a kormány még nem tárgyalta a javaslatot, úgyhogy csak tárcavéleményt tudok 
mondani. A Nemzetgazdasági Minisztérium a javaslatot támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A NAV részéről főigazgató asszony? Nem kér szót. 

Köszönöm szépen. Akkor képviselőtársaimé a szó. Bertha Szilvia! 

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntök mindenkit. Egy 
olyan kérdésem lenne, hogy az éjszakai műszakpótlék más ebben a rendszerben mint mondjuk 
a munka törvénykönyve szerint. A munka törvénykönyve szerint az ilyen feltételek fennállása 
esetén már 18 órától reggel 6-ig éjszakai műszaknak számít, és ez itt egy különbség. Ennek mi 
az oka? Csak megjegyezném, hogy erre a problémára, hogy ez fenn fog állni, erre felhívták a 
figyelmet már az APEH és a VPOP összevonásakor a szakszervezetek. Tehát ebből is látszik, 
hogy azért néha érdemes lenne meghallgatni őket, és komolyan venni a szakmai 
észrevételeiket, mert nem mindig demagógia, hanem van azért alapja, és akkor az egész 
elkerülhető lett volna. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, utána Szél Bernadett.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Előterjesztő! Tekintettel arra, hogy a benyújtott törvényjavaslat fontos kérdést rendez, 
és nem szeretném azt az indoklást olyan alaposan, hosszan mondani, ahogy képviselőtársunk 
az előbb kifejtette, de szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy fontosnak tartja a Fidesz-
KDNP-frakció, hogy az a közel ezer ember, több mint 800 fős állományra vonatkozó 
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intézkedési terv valóban megszülessen. Azt gondoljuk, hogy a sikeres munkavégzés feltétele 
sok mindentől függ, a bér alapvetően fontos és meghatározó, ezen kívül persze más feltételek 
is vannak, de mindenféleképpen indokoltnak és szükségesnek tartjuk a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szél Bernadett!  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Örvendetes 

mindenképpen, hogy az illetményt, az előmenetelt és sok mindent megpróbálnak egymáshoz 
igazítani, de itt vannak olyan területek, amelyek még mindig harmonizálatlanok maradtak. 
Erre a VPDSZ fel is hívta a figyelmünket, és kérdezni szeretném, ugye itt szó van arról, hogy 
más szolgálati helyre való vezénylés esetén három hónapon túli folyamatos vezényléshez 
például szükséges a hozzájárulás, a rendőröknél, a pénzügyőröknél csak hat hónap. Nem 
akarok részletezni, mindannyian ismerik ezeket a kritikákat. Én azt szeretném kérdezni, hogy 
mi indokolja, hogy ezek az eltérések megmaradnak. Mi a garancia arra, hogyha tovább 
folytatják ezt az irányt, akkor nem fognak továbbra is másodrendű alkalmazottak maradni a 
pénzügyőrök? Mi lesz itt a harmonizációnak a kívánatos végstádiuma, és milyen ütemtervet 
gondolnak ehhez, és most miért elégednek meg ennyivel?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót az előterjesztőnek. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az éjszakai műszakkal 

kapcsolatban tudomásunk szerint a hivatalos állományra, illetve a kormánytisztviselőkre 
vonatkozóan eltérő szabályozások vannak, mint a munka törvénykönyve általában amilyen 
rendelkezéseket tartalmaz. Alapvetően nem kívántuk ezt megváltoztatni. Én úgy gondolom, 
hogyha szükséges ebben a kérdésben szakmai egyeztetés, akkor az általános vita kapcsán, 
illetve adott esetben módosító javaslatokkal, ha ez szükséges, és mondjuk a NAV részéről is 
úgy látszik, úgy látható, akkor adott esetben ez megvalósítható. Alaphelyzetben nem 
gondolnánk azt, hogy ilyen szinten és ilyen mélységben, tehát alapvető kérdéseket kellene 
megváltoztatni és újraszabályozni. Én úgy gondolom, hogy ugyanez igaz a mondjuk a 
kirendelés vagy átirányításos munkavégzésre vonatkozóan is. Én úgy gondolom, hogyha 
vannak érdekképviseleti szervek, akkor ezeket, az ilyen jellegű, az egész állományt vagy az 
állomány jelentős részét érintő egyeztetéseket akkor nekik kellene adott esetben lefolytatni. 
És megint csak azt mondom, hogy ha és amennyiben itt születik olyan kompromisszumos 
javaslat, amely elfogadható, akkor azt esetleg általános vita után, illetve alatt módosító 
javaslatként befogadjuk, de még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy itt elsősorban a 
NAV vezetése és az érdekképviseleti szervek közötti kompromisszumos megegyezés 
szükséges mindenképpen ahhoz, hogy ezt be lehessen terjeszteni és támogatni tudjuk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Kérdezem, hogy a kormány, tárca, 

adóhivatal részéről van-e kiegészítés.  
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetértünk az 

előterjesztővel. Igazából, amikor a tárca kialakította a támogató álláspontját, akkor azt a fő 
célkitűzést vette figyelembe, hogy a harmonizációnak a NAV-on belül kellene megtörténnie, 
tehát nem a munka törvénykönyvével vagy más házi szabályokkal, hanem a NAV-on belüli 
állomány tekintetében alakítottuk ki a támogató álláspontot a harmonizált szabályozásra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. NAV részéről? Nincs. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

Ha más kérdés nincs, mivel a Számvevőszéki bizottság az, aki a tárgysorozatba-vételt 
rendezi, ezzel nem kell foglalkoznunk, hanem az általános vitára való alkalmasságról dönt a 
bizottság. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kik támogatják az általános vitára való 
alkalmasságot. (Szavazás.) 15 igen, 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Ezzel ezt a napirendi pontot is zárjuk. Köszönöm szépen a jelenlétét a 
meghívottaknak.  

Egyebek 

Egyetlen egy javaslatom van, azt javaslom, mivel kell bizottsági ülést tartanunk, 
csütörtökön 12 óra 30 perckor a Parlamentben tartsunk ülést. Köszönöm szépen.  

Köszönöm szépen. Szép napot mindenkinek!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 3 perc) 
 

Gúr Nándor  
 A bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


