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Napirendi javaslat  
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(Rogán Antal, Babák Mihály, dr. Dancsó József és Márton Attila (Fidesz) képviselők 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kézcsókom! 
Szép napot kívánok mindenkinek! Megvan a hangosítás is, úgyhogy elkezdjük a bizottsági 
ülésünket. A határozatképességünk is adott, szakértő asszony is lassan beérkezik a terembe, és 
halkabban folytatja mindazt, amit eddig tett. Köszönöm szépen. Foglaljon helyet, szakértő 
asszony.  

A határozatképesség megállapítására kerítünk sort. Szemmel láthatólag is 
határozatképes a bizottság, de a helyettesítéseket a jegyzőkönyv számára diktálom: jómagam 
Kiss Pétert helyettesítem, Kara Ákos alelnök úr Varga József alelnök urat helyettesíti, Karakó 
László helyettesíti Czira Szabolcsot, Nagy István helyettesíti Polics Józsefet, Kontur Pál 
helyettesíti Szedlák Attilát és Bertha Szilvia Egyed Zsoltot. Ez azt jelenti, hogy jelen állás 
szerint 16 kézzel fogunk dolgozni. (Farkasné dr. Molnár Valéria: 17-tel.) 17, így van, helyes, 
szakértő asszony jól látta a kérdést. Köszönöm szépen. 

A mai meghívóban, mely elektronikus formában kiment, négy napirendi pontot 
terveztünk, ezzel együtt jelezni szeretném képviselőtársaimnak, hogy a biztosítási adóról 
szóló T/7032. számú törvényjavaslathoz nem érkezett kapcsolódó módosító javaslat, ezért a 
mára kiküldött 1. napirendi pontot töröljük. Kérdezem, ki ért egyet ezzel a módosítással? 
(Szavazás.) Ez automatikus, de köszönöm szépen a kézemeléseket. 

A munkánkat majd azzal kezdjük, hogy a törölt napirendi pont után a többi napirendi 
pont elfogadására kerítünk sort, hogy ezeket tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú, és ilyen értelemben három napirendi pont 
tárgyalására kerítünk sort. 

A tárgyalási időkeret tekintetében, ahogy látom a módosítókat, 15 perces időtartamot 
javaslok a bizottságnak. Alelnök úr? (Kara Ákos bólint.) Köszönöm szépen.  

A faliórára most ne tekintsünk, mert azon fél három múlt 8 perccel, de nagyjából az 
időérzékünk rendben lesz, és nem fog minket megcsalni. A szokások alapján haladunk, 
azonos időtartamban, aszerint, ahogy a bizottság korrekten szokta végezni e tekintetben a 
munkáját.  

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat (T/7037. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunk a pénzügyi tranzakciós illetékekről szóló T/7037. szám alatt 
futó törvényjavaslat, itt a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatására kerítünk sort. Mindösszesen egy darab módosító javaslat van, melynek 
képviselőtársaim előtt kell lennie, mely dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza javaslata.  

A napirendi pont kapcsán először is engedjék meg, hogy hadd köszöntsem Laki Gábor 
főosztályvezető urat. Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat is keresem, mert nekem 
jelezték, hogy ő is lesz, de ezek szerint ő nem tudott részt venni a bizottság ülésén, de semmi 
probléma. Köszönöm szépen. 

A döntésre fogunk sort keríteni, miután a kormány álláspontját megismertük a 
módosítóval kapcsolatosan. Tehát dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képviselő urak 
módosítójáról van szó, kérdezem a kormány álláspontját. 

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani, és a tárca a módosító javaslatot nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a módosító 
javaslatot. (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? 3. 
Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatja. 

Ezzel ezt a napirendi pontunkat lezártuk. Főosztályvezető úr, köszönjük szépen, hogy 
a napirendi pontnál a kormányálláspont helyett a tárca álláspontjának a rögzítését megtette. 
Szép napot kívánok önnek, és jó munkát a későbbiekre! 

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) (Módosító javaslatok megvitatása) 

A második napirendi pontunkra térünk át, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010. törvény módosító törvényjavaslata, a T/7425. szám alatt futó, mely Rogán Antal, 
Babák Mihály és más képviselők önálló indítványa. A módosító javaslatok megvitatására 
kerül sor. Közben meg is érkezett Márton Attila képviselőtársunk, aki az előterjesztő nevében 
fog majd álláspontot rögzíteni, és köszöntöm az őt segítő kollégákat, hölgyeket is. Majd azt 
kérem, hogy mutatkozzanak be - a hölgyeket nem tudom kivétel nélkül bemutatni - a 
bizottság előtt, az álláspontok rögzítését megelőzően. Márton Attilát pedig arra kérem, hogy a 
módosító javaslatokhoz illesztetten előterjesztőként az álláspontját fogalmazza meg. 

Hat darab módosító javaslattal találjuk magunkat szemben. Az 1. módosító javaslat 
Bertha Szilvia részéről fogalmazódik meg. Kérdezem az előterjesztő és a kormány részéről az 
álláspontot. 

 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): A módosító javaslatot nem támogatjuk. Most mondjak 

hozzá részletesebb indokolást, vagy csak akkor, ha kéri valaki? 
 
ELNÖK: Csak akkor, képviselőtársam, ha kéri valaki.  
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Előterjesztőként nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mi a kormány viszonyulása? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, tisztelt 

elnök úr. Tomcsányi Írisz vagyok a Nemzetgazdasági Minisztérium vámosztályáról.  
A tárca véleményét tudom mondani, nem támogatjuk a módosító javaslatokat, egyiket 

sem.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztő és a tárca sem támogatta. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 12. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. 

A következő a 2. számú, dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosítója. Előterjesztő? 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Nem sorszámozott példányom van, ezért elnézést kérek, 

meg kell keresnem. Előterjesztőként nem támogatjuk a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. 
Köszönöm szépen. 

A 3. számú szintén dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata, ez a 7. §-hoz 
kapcsolódik. 

 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Előterjesztőként nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Tárca? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 13. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen.  
A 4. számú Bertha Szilvia képviselő asszony módosítója, a 9. §-t módosítaná. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Előterjesztőként nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Képviselő asszony kér egy indoklást. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Ez a módosító javaslat arról szól, hogy a minősítési lap, 

illetve az elvégzett munka alapján minősített dolgozókat szeretné kiemelt bérben részesíteni, 
ami tulajdonképpen egy általánosítás, a teljes állományra vonatkozóan szeretnék ezt 
megtenni. Itt, a megszövegezésben kifejezetten azokra a vezető beosztású dolgozókra 
gondoltunk, akik már hosszú évek óta, tehát több évtized óta a pályán vannak. Mivel a 
beterjesztett javaslatban egyébként más lehetőségek vannak, de értem én, amit képviselő 
asszony ezzel a módosító javaslattal szándékozott elérni, viszont a törvényjavaslatban benne 
van annak a lehetősége, hogy adott esetben azokat, akik pályakezdőként kerülnek be, és 
kiemelkedő munkát végeznek, egészen konkrétan például soron kívüli előreléptetéssel, 
például címzetes címek adományozásával, illetve különböző szakmai címek - szakmai 
tanácsadó, szakmai főtanácsadó cím - odaítélésével lehetséges az illetmények módosítása.  

Ráadásul ez a megfogalmazás, amely a törvényben szerepel, és amelyet a képviselő 
asszony módosítani akar, teljes egészében beleilleszkedik a köztisztviselői törvényben 
megfogalmazottakba, ezért nem tartanánk szerencsésnek, hogyha itt eltérnénk. Egyébként 
még egyszer mondom, a törvényjavaslat lehetőséget ad a minősítés után történő különböző 
szakmai munka elismerésére az - idézőjelbe tett - fiatalabbak számára, akár pályakezdő 
számára, akár a néhány éve a szervezeten belül dolgozók számára. Tehát itt elsősorban a 
köztisztviselői törvénnyel egységes kezelést és megfogalmazást szerettünk volna elérni, és 
mivel a módosító javaslat ettől eltér, ezért nem tudjuk ezt támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő kiegészítését. Akkor tehát az 

előterjesztőnek mi a viszonyulása ezzel együtt, mert szeretném hallani. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Az előbb elmondottak miatt nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca egyetért az 

előterjesztővel, nem támogatja.  
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ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. 
A következő az 5. számú, szintén Bertha Szilvia képviselő asszony módosító javaslata, 

ez a 13. §-t módosítaná. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre.) Szintén kér a képviselő asszony egy indoklást. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Ebben a módosító javaslatban a képviselő asszony a 

hivatásos állományúakra vonatkozó törvénynek nem megfelelően, de ahhoz hasonló jellegű 
módosítást szeretne elérni az illetménypótlékra való jogosultságot illetően. Az a helyzet, hogy 
azért nem tartjuk szerencsésnek ezt a jellegű módosítást, mert bár kétségtelen, hogy van 
hasonlóság a hivatásos állomány és a Hszt.-ben, a fegyveres testületekben, illetve más 
testületekben lévő hivatásos állomány dolgozói között, de egy nagyon fontos különbség is 
van, ami egyébként az eredeti Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben is van, hogy 
míg az előző szervezetek esetében az illetékes szakminiszter közvetlenül irányítja az adott 
szervezetet, szervezeteket, itt csak felügyeleti joga van, tehát nem közvetlen irányítási joga 
van; ez az egyik indok.  

A másik indok az, hogy szintén a köztisztviselőkről szóló törvényben 
megfogalmazottakkal összhangban szeretnénk, ha a közszolgálatra vonatkozóan egységes elvi 
szabályozás érvényesülne. Konkrét példát is mondok: például a közszolgálatban a 
hivatalvezetők azok, akik hasonló jogosultsággal - tehát az adott foglalkoztatási szabályzatban 
- rendelkeznek, és nem kívánunk itt sem eltérni egyébként a köztisztviselőkről szóló törvény 
megfogalmazásaitól, ezért nem támogatjuk. Teszem hozzá gyorsan, megértve ezt a szándékot, 
egyébként valóban olyan helyzet van, amelyet talán érdemes lenne nem e törvény keretein 
belül, de mondjuk a Hszt. vonatkozó szabályozásában érdemes lenne valamikor később 
átgondolni, mert valóban nem egységesek a Hszt.-ben foglaltak sem a különböző 
szervezetekre vonatkozóan. Ennyiben értve és elfogadva a módosítás szándékát, de még 
egyszer mondom, a NAV-ot tekintve, az elmondottak szerint ezért nem támogatjuk a 
módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Képviselő asszony, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, a szót. Ennek az egésznek az 

lenne a lényege, hogy egy lényegesen nagyobb jövedelembiztonságot adjon, mert mi félünk 
tőle, hogy a költségvetési helyzettől függően adott esetben nem szakmai szempontok szerint 
fogják ezeket az illetménypótlék-jogosultságokat megállapítani, hanem a rendelkezésre álló 
keret szerint, és mivel a foglalkoztatási szabályzatban lesz ez rögzítve, ezért bármikor lehet 
módosítani; tehát ez egy nagyon komoly jövedelembizonytalanságot fog eredményezni. Ez 
volt az egyszerű megoldás, hogy ezt tegyük bele, de a valódi megoldásnak inkább azt látnánk, 
hogy egy mellékletben külön lefektetni azokat a munkaköröket - csak már nem volt időnk ezt 
kidolgozni -, legfőképp azért, mert a NAV elnöke szakmailag igazából nem lát rá. Pontosan a 
pénzügyőrök szakmai részére, annak szabályozása sokkal közelebb áll a Hszt.-hez, illetve az 
egész munkakör, és ezt ezért látnánk jónak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő elmondta az álláspontját, a véleményét, 

hogy nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. 
A következő a 6. számú, Bertha Szilvia képviselő asszony a 23. §-t érintő módosító 

javaslatot tett. Az előterjesztő álláspontját kérdezem a 6-osról, mely összefügg a 7-essel.  
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja ezt a módosító javaslatot 

sem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárca? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk mi sem. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. Ezzel a 2. 
napirendi pontunkat is befejeztük.  

Köszönöm szépen képviselőtársamnak és a NAV kollégáinak, vezetőinek is az 
álláspontok rögzítését. Önöknek szép napot, jó munkát kívánok! 

Egyebek 

Az utolsó napirendi pontunkra térünk rá, az egyebekre. Itt nekem két közlendőm van. 
Az egyik az, hogy jövő héten, hétfőn a rendes menetrend szerint, ahogy szoktuk, 9 óra 30 
perckor találkoznánk. Itt különféle elmaradt dolgainkat, jelentéseinket, az ÁSZ-jelentéssel, a 
fogyatékosügyi programokkal kapcsolatos jelentéseket tárgyaljuk.  

A második bejelentésem az, hogy 25-én lesz Matolcsy miniszter úrral egy 
találkozásunk, azt tervezzük, annak a jövő héten tudjuk megbeszélni a kereteit egymás között.  

Van-e más bejelentenivaló? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor köszönöm szépen a 
jelenlétet. Jó munkát kívánok mindenkinek! Szervusztok, viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 27 perc) 

  

Gúr Nándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


