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Napirendi javaslat  

1.  Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  

2.  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

3.  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) (A Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság módosító javaslatának megvitatása) 

  

4. Egyebek 
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Varga József (Fidesz) alelnök 
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Kajdi László (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Tomcsányi Írisz osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Képviselőtársaimat köszöntöm. A meghívottakat is, akik itt vannak a bizottsági 
ülésünkön. Elektronikus formában kiment a meghívó, négy napirendi pont tárgyalására 
tettünk javaslatot. Mielőtt az elfogadására kerítenék sort, azt megelőzően a határozatképesség 
megállapítására kerítünk sort. Látható a határozatképesség, ahogy számolok, azt látom, hogy 
12 kéz van a kormányoldalon, és az ellenzéki oldalon is van három kéz jelen pillanatban. 
Úgyhogy 15 kézzel dolgozunk, de lehet, hogy ez még menet közben fog változni. A 
helyettesítéseket nem sokára be fogom diktálni, kérem a képviselőtársaimat, hogy a jelenléti 
ívet jegyezzék ellen.  

A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot. Kérdezem, hogy kik azok, akik az 
előzetesen elektronikus formában jelzett meghívó alapján a négy napirendi pont tárgyalását 
elfogadják. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tárgyalási időkeret tekintetében azt javaslom, hogy maximum egy órában határozzuk 
meg a mai ülésünk időtartamát. Azonos időtartam a megszólalásoknál, mint ahogy szoktuk. 
Először az ellenzéki, majd a kormányoldal megszólalása mellett.  

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunkra térünk rá. (Kara Ákos és Bertha Szilvia érkezik.) Most 
már 17 kézzel fogunk dolgozni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Asztalosné 
Zupcsán Erika helyettes államtitkár asszony nem tud itt lenni, de vártuk, mert jelezték, hogy 
itt lesz. De itt vannak kolléganői, Bódiné Pajer Mariann főosztályvezető asszonyt, és őt 
kísérte el Bódi Éva. Köszönöm szépen. Ők lesznek azok, akik majd az álláspontok rögzítését 
meg fogják tenni a kormány részéről. Képviselőtársaim előtt ott kell hogy feküdjön egy 
ajánlástervezet, a T/7678/29-es szám alatt fut. A bólogatásokból látom, hogy ott van. 

Az ajánlási pontok tekintetében körülbelül 11 egynéhány ponton futunk végig, ami a 
bizottságot érinti. Fogom jelezni, hogy mely pontok ezek. Az 1-es ajánlási ponttal kezdünk, 
amely az Ifjúsági bizottság részéről került beadásra. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 3 

nem, 3 tartózkodás. Közben Szél Bernadett is megérkezett. 
A következő pontunk a 4-es, amely a 6-os oldalon található, szintén az Ifjúsági 

bizottság részéről.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 17 

tartózkodás.  
Az 5-ös, szintén az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 

tartózkodás.  
A 6-os pont a következő, ez is az Ifjúsági bizottság javaslata.  
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BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 

tartózkodás. 
A 7-es, ez is az Ifjúsági bizottság javaslata. 
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 4 

nem és 2 tartózkodás. 
A 9-es, ami összefügg a 10-essel, az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 

tartózkodás. 
A 11-es is az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 3 

nem, 3 tartózkodás. 
A következő a 31-es, az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 

tartózkodás. 
A 32-es, amely összefügg a 35-össel, az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 6 

tartózkodás. 
A 33-as összefüggésben a 34-essel, az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 

tartózkodás. 
A 39-es, az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 6 

tartózkodás. 
A 40-es, az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 

tartózkodás. 
A 44-es, az Ifjúsági bizottság javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 

tartózkodás. 
Az utolsó a 45-ös, ami összefügg a 46-ossal és a 49-essel, az Ifjúsági bizottság 

javaslata.  
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 

tartózkodás. 
Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e olyan ajánlási pont, amit úgy 

éreznek, hogy tárgyalni kell, de nem tárgyaltuk. (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen a 
kormány álláspontjának a rögzítését. 

Mielőtt belekezdünk a következő napirendi pont tárgyalásába, bediktálom a 
helyettesítéseket: jómagam Nemény Andrást, Karvalics Ottó Spaller Endrét, Bertha Szilvia 
Egyed Zsoltot helyettesíti.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi pontunkra térünk át. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úr van jelen, köszöntöm őt és kollégáit: Szatmári 
Edinát és Kajdi László főtanácsadókat. Képviselőtársaim előtt ott fekszik az a vaskos 
ajánlástervezet, amit kettesével tudnak használni. Azt kérem, hogy egymás mellett ülve 
kezeljék az anyagot. Itt szakértő asszony arra törekedett, hogy a bizottság feladatkörébe 
tartozó, legfontosabb ajánlási pontokat vegyük számba. Körülbelül 25-30 között van a 
szükségszerű ajánláspontok tárgyalásának száma. Ebben a munkában kérem majd helyettes 
államtitkár urat, hogy a kormány álláspontját rögzítse.  

A 3-as ajánlási pont, Bertha Szilvia módosító javaslata. Kormány?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudunk képviselni, a tárca nem támogatja. És engedje meg elnök úr, hogyha 
lesz vita, akkor kollégáim segítsenek a válaszadásban.  

 
ELNÖK: Hogyne, természetes. Azt szomorúan konstatáljuk, hogy tárcaálláspontot 

tudunk csak magunkévá tenni, de hát ez van. Képviselő asszony, parancsoljon! 
  
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Az lenne a kérdésem, hogy mi az oka, hogy ezt a napi 

felső határt nem emelik meg minden évben az inflációval, miközben a nyugdíjaknál 
törekednek az inflációkövetésre. Tehát ez sem indokolja azt, hogy miért nem emelik.  

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot. A felső határ emelése a bérek emelésével, az átlagkeresetekkel van összhangban, 
nem az inflációval. És ennek megfelel ez az emelési mérték. A javaslatnak lenne számszaki 



- 8 - 

hatása is, tehát azt is át kell nevezni, tehát így formai hibás ebben a formában a módosító 
javaslat. 

 
ELNÖK: A választ értjük, tehát valójában arról szól a történet, hogyha az átlagkereset 

emelkedése kevesebb egyébként mint az infláció, akkor veszteségtartalommal jönnek ki az 
emberek a dologból. Ugye képviselő asszony, erről szól a kérdés is. Köszönöm szépen. 
Hogyha a válasz érthetősége okán más kiegészítést nem kíván képviselő asszony, szavazunk. 
Kérdezem, kik azok, akik támogatják a módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 igen, 12 nem és 4 
tartózkodás.  

A következő a 4-es, Bertha Szilvia módosítója.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
A következő az 5-ös, Baráth Zsolt és más képviselők javaslata. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás.  
A 82-es Scheiring Gábor módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 116-os Bertha Szilvia módosítója.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
A 117-es Ertsey Katalin módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
A 118-as, Szabó Timea és Scheiring Gábor.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 121-es? 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
A 125-ös, Hegedűs Lorántné módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
A 126-os, Schiffer András módosítója.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 132-es, Schiffer András módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 262-es, Szávay István módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
A 265-ös, dr. Tapolczai Gergely módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 6 tartózkodás. 
A 347-es, Szabó Timea és Jávor Benedek javaslata. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 348-as?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 350-es, Szabó Timea és társa módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. 
A 351-es szintén az ő javaslatuk. 
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 352-es is a ő javaslatuk. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 363-as, Kukorelly Endre javaslata. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 391-es, Szabó Timea és Jávor Benedek.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 399-es, Baráth Zsolt és társai módosítója. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
A 400-as, Szabó Timea és Jávor Benedek. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 422-es is az ő javaslatuk. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 14 nem, 3 tartózkodás. 
A 423-as, Szabó Timea és Jávor Benedek. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 424-es is az ő javaslatuk. 
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Nem támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 425-ös.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 14 nem, 3 tartózkodás. 
A 426-os, Z. Kárpát Dániel javaslata. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
A 465-ös, Szabó Timea és társa javaslata. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. 
Az 514-es, dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
Az 515-ös Ertsey Katalin és Szabó Timea. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 14 nem, 3 tartózkodás. 
Az 522-es, Scheiring Gábor. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
Az 530-as, Osztolykán Ágnes. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
Az 556-os?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 12 nem, 5 tartózkodás. 
Az utolsó a 603-as, Bertha Szilvia. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 4 tartózkodás. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Azt lehet tudni, hogy a tárca mit kíván kezdeni azzal a 

helyzettel, hogy a legalacsonyabb illetmény, illetve utána még számos kategória még a 
minimálbért sem éri el? Tehát ezt mikor kívánják rendezni, hogy ne a mindenféle ilyen-olyan 
pótlékolásokkal érjék el a minimálbért, hanem, hogy az alapbérbe számítson ez? Számos 
juttatás miatt ez fontos lenne.  

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minimálbér-szabályozás 

ugyanúgy vonatkozik a közszférára is. Tehát azt a keresetet el kell érni mindenkinek. 
Egyébként pedig a rendezésre majd az életpályamodell során kerül sor.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, képviselő asszony velem együtt még nem 

nyugodt, de ez legyen a mi problémánk. A kormány teszi a dolgát, az, hogy hogyan és 
miképp, az egy másik dolog. Köszönöm szépen. Parancsolj, Szabolcs! 

 
DR. CZIRA SZABOLCS (Fidesz): Nem tartozott a bizottság hatáskörébe, de a 261-

esről szavazhatnánk-e? Kíváncsi vagyok a kormány álláspontjára. 
 
ELNÖK: Hogyne. Kérdezem a tárca álláspontját. Korondi Miklós képviselő 

módosítójáról van szó.  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ez összefügg a 154-essel. Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 5 igen, 5 nem és 8 tartózkodás. 
Kérdezem, van-e más szavazni való módosító? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a tárcaálláspont rögzítését. És főtanácsadó 
hölgynek és úrnak is köszönjük a munkát.  

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) (A Számvevőszéki és költségvetési 
bizottság módosító javaslatának megvitatása) 

A harmadik napirendi pont tárgyalására térünk át. Köszöntöm Márton Attila képviselő 
urat, és a Számvevőszéki bizottság módosító javaslatát fogjuk megvitatni, úgy emlékszem, két 
pontról van szó. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Tomcsányi Írisz osztályvezető 
asszonyt köszöntjük. Ő fogja rögzíteni a kormány álláspontját. 

Mindenki előtt ott fekszik az ajánlás. Ha ez adott, akkor elkezdhetjük a munkát.  
Két ajánlási pont, az 1-es, a Számvevőszéki bizottság részéről került benyújtásra. Az 

előterjesztőt kérdezem, utána pedig Tomcsányi Íriszt.  
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MÁRTON ATTILA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Mivel tulajdonképpen 
technikai jellegű módosításról van szó, ezért mind a két módosító ezt az elírást javítja, így 
mindkettőt támogatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az Nemzetgazdasági Minisztériumot kérdezem.  
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! A kormány támogatja mindkettőt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az 1-es javaslatot? (Szavazás.) 12 igen, 6 

tartózkodás. 
A 2-es ajánlási pont szintén a Számvevőszéki bizottság részéről lett benyújtva. Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 6 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi 
pontot zárjuk. Osztályvezető asszony, köszönöm szépen.  

Egyebek 

Az egyebekben két dolgot szeretnék jelezni. Az egyik az, hogy várhatóan július 9-én 
találkozunk a szokásos időpontban, a másik, hogy Matolcsy miniszter úr saját maga jelezte, 
hogy ma itt lenne, aztán saját maga mondta le. Nyilván saját maga intézkedik a saját dolgait 
illetően, de azért szeretném mondani, hogy neki azért kötelezettségei is vannak, úgyhogy most 
alelnök urak segítségét kérem abban, hogy találjunk végre egy olyan időpontot, amikor 
Matolcsy úrral találkozni is tud a bizottság, nemcsak hallani róla, hogy van Matolcsy úr. 
(Kontur Pál: Augusztus!) Lehet augusztus is, de szeptember eleje is. Mielőtt megkezdjük a 
parlamenti munkát, azt megelőzően kerítsünk erre sort. Úgyis bizottsági üléssel kezdünk, azt 
javaslom, hogy azon a bizottsági héten, ami a parlament nyitását megelőzi, azon találkozzunk.  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha szabad, akkor hadd 

jelezzem, hogy elnök úrral ebben a múlt héten egyeztettünk, úgyhogy mielőtt az egyéb 
ötletelés elkezdődik, mondanám, hogy elnök úrral volt erről egyeztetés. Úgyhogy az 
alelnökök részéről vállaljuk, hogy ezt koordináljuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Hát reméljük, hogy addig már nem lesz olyan 

kormányátalakítás, hogy utána meg azért nem tudunk Matolcsy úrral találkozni, mert már 
nem lesz miniszter, mert akkor már nem leszünk kíváncsiak a véleményére. Köszönöm 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


