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Napirend: 

 

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: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

 Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

 Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Vágó Gábor (LMP) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Herman István Ervin (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Dr. Nagy Isván (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Szijjártó Péter (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Tomcsányi Írisz, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat délutáni ülésünkön. Azért kellett ma ismét találkoznunk, mert 
a házbizottság a parlament napirendjére javasolja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, és első helyen kijelölt bizottságként nekünk 
kell állást foglalnunk arról, hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk-e ezt a törvényjavaslatot. 
Illetve az Egyebekben két ügyet szeretnék röviden a bizottsággal együtt elintézni. 

A napirend elfogadása 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezt a napirendi javaslatot elfogadják-e. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, a bizottság 
egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselő hölgyeket, egyben kérem, 
hogy szíveskedjenek ezt a törvényjavaslatot szóban kiegészíteni. Különösen kérem, hogy a 
lényegét tessenek kihangsúlyozni, mert bevallom férfiasan, hogy nem volt túl sok időnk arra, 
hogy ennek jelentőségét kellő mélységben megismerjük. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Én is tisztelettel köszöntöm a tisztelt bizottság tagjait. Dr. Tomcsányi Írisz 
vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és vámigazgatási főosztályán belül a 
vámosztályt vezetem. A T/4458. számon beterjesztett törvényjavaslat a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvény módosítását tartalmazza. 

Az előterjesztés három részre bontható. Egyrészt onnan kell kezdeni, hogy 2011. 
január 1-től megalakult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, jelenleg 2011 októberét írjuk. Az 
azóta a jogalkalmazás terén kialakult gyakorlat, illetve szakmai problémák orvoslását célozza 
ez a jogszabály, a személyi kérdésekkel kapcsolatos pontosításokat. A törvény harmadik 
részében azt a jogtechnikai eszközt alkalmazza, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal most 
már nem rendvédelmi szerv, hanem közigazgatási feladatot ellátó fegyveres szerv, és ennek a 
jogrendszerben való kiigazítását szolgálják azok a kapcsolódó törvénymódosítások, amelyek 
az előterjesztés végén találhatóak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bizonyára lesz még módja majd szólni, ha a bizottság 

tagjai kérdéseiket, véleményüket, észrevételeiket megtették. Kérem tehát a bizottság tagjait, 
kérjenek szót. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? Balla képviselő úr! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Annyi lenne, tisztelt elnök úr, hogy szerintem teljesen 

világos maga az előterjesztés abból a szempontból, hogy egy ilyen átalakítás után 
nyilvánvalóan szükséges meghozni azokat a jogszabályokat, amelyek mindannyiunk számára 
nagyon fontosak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal belső működési rendjét oly módon tudják 
igazítani, ami a költségvetési bevételek megszerzésében segít, és hatékonyabb munkavégzést 
szolgál. Azt gondolom, ez a törvényjavaslat ezt a célt szolgálja, úgyhogy a Fidesz-frakció 
támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Nem látok több észrevételt, akkor tessék parancsolni, ha kíván reagálni erre a támogató 
megjegyzésre. 

 
DR. TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönjük szépen a 

támogatást. Azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy támogassák a törvényjavaslat általános 
vitára bocsátását. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért azzal, 
hogy ez a törvényjavaslat általános vitára bocsáttassék. Aki egyetért vele, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nem kell ellenpróba, úgy láttam, a 
bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönjük szépen a közreműködését. Mi előadót 
választunk. Ki fogja ezt a törvényjavaslatot képviselni? Balla képviselő úr vállalta, hogy a 
plenáris ülésen ezt méltóképpen fogja képviselni. Köszönjük szépen, kezit csókolom. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy kis türelmet kérek még. Az Egyebekben két dolgot 
szeretnék elintézni még, mert szerintem mindkettő fontos. Az egyik az, hogy a bizottság tagja 
lett ismét Rozgonyi Ernő képviselő úr, a Jobbik frakciójából, aki Lenhardt Balázs urat 
váltotta. Talán emlékszünk arra, hogy ő volt korábban a bizottság tagja, és ennek keretében 
belül az ellenőrző albizottság elnöke volt. A Házszabály szerint minden bizottságnak kell 
hogy legyen ellenőrző albizottsága. Az a tiszteletteljes javaslatom, hogy a bizottság adjon újra 
bizalmat Rozgonyi képviselőtársunknak ahhoz, hogy ezt az ellenőrző albizottságot 
vezethesse. 

Van-e ehhez kapcsolódó kérdés vagy ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
akkor kérem, kézfelemeléssel erősítsük meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez elsöprő 
többség, de megkérdezem, kinek van ellenvéleménye. Nincs. Tartózkodás? Kettő. Két 
tartózkodás mellett Rozgonyi képviselő úr az ellenőrző albizottság elnöke lett ismét. 

Ehhez hadd tegyem hozzá, hogy hivatalos levélben fogok elnök úrhoz fordulni, azzal a 
céllal, hogy szíveskedjék az albizottság azokat a hatályos határozatokat átfésülni, amelyek a 
bizottság hatáskörébe tartoznak. Ennek apropóját az adja, hogy a múlt héten elfogadta a Ház 
azt a javaslatot, miszerint 600-700 körüli idejétmúlt, okafogyott határozat került hatályon 
kívül. Miután a kormány, helyesen, nem nyúlt azokhoz, amelyek a parlament úgymond 
belügyei, a parlament égisze alá tartozó intézmények tevékenységével kapcsolatosak, azt 
gondolom, ezek átfésülése időszerű, és ennek a munkának az lehet a vége, hogy születik egy 
határozati javaslat, ha szükségesnek ítéli a bizottság, a további deregulációra is sor 
kerülhessen. Ezt a tartalmat fogom egy levélben elnök úrnak leírni, hogy ezt vegyék 
munkába. 

A másik, talán ennél is fontosabb bejelentésem, hogy házelnök úrtól kaptam egy 
levelet, amelyben arról értesít, hogy az Európa Tanács rendeleteket fog kibocsátani több 
fontos ügyben. Ezek közül kettő érinti ennek a bizottságnak a profilját, mégpedig az Európai 
Unió többéves pénzügyi keretéről szóló tanácsi rendelet, illetve az EU saját forrásainak 
újraszabályozása. Tehát a hagyományos források, áfa alapú befizetések, agrárilletékek, illetve 
a GNI-arányos befizetés. Minden tagországnak nyilvánvalóan véleményt kell erről mondania. 
Hozzáteszem, hogy nemcsak ez a két ügy van a magyar parlament előtt, ennél több, ezt 
házelnök úr levelei kellő helyekre telepítették. Ezekből kettő jutott nekünk. Az lesz a 
javaslatom, hogy hozzon létre a bizottság egy albizottságot, amely ezzel a két fontos kérdéssel 
foglalkozik, és jövő év február közepéig, végéig készítse el azt a javaslatot, amely a magyar 
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álláspontot fogja tükrözni. Az a kérésem a frakciókhoz, gondolkozzanak azon, hogy kiket 
lehetne delegálni ebbe a leendő albizottságba. Legközelebbi ülésen megteszem konkrétabb 
javaslatomat is erre vonatkozóan. 

Nem tudom, van-e ehhez kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
köszönöm szépen, mai ülésünket befejeztük. (Babák Mihály jelentkezik.) Tessék! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Annak a 

színjátéknak, ami itt ma folyt a Nemzeti Bank elnöke részéről és a felügyelőbizottság 
degradálása kapcsán szeretném elmondani, hogy vérlázítónak tartom azt, hogy amikor a 
tisztelt parlament felügyelőbizottságot rendelt a Magyar Nemzeti Bank tevékenysége fölé, 
úgymond az elnök fölé, már nem első alkalommal hazudtolja meg az elnök úr az 
felügyelőbizottság munkáját. Úgy gondolom, ha majd folytatjuk ezt a napirendet, szeretnénk, 
ha nem következne be harmadik alkalommal is, hogy itt konfrontálódnak a vélemények, és 
nem tisztázódnak azok a megállapítások, amelyeket a felügyelőbizottság rendelkezésre 
bocsátott, illetve azokban nem történt semmilyen intézkedés. 

Ez tarthatatlan állapot. A Nemzeti Bank tekintélyét is rombolja, hogy az elnök úr nem 
veszi tudomásul a felügyelőbizottságot, az ott hozott döntéseket, nem tárgyalják ki, nem teszi 
meg a szükséges intézkedéseket. Ez skandalum, elnök úr. Az a tiszteletteljes javaslatom, hogy 
a bizottság hívja föl az elnök úr figyelmét, hogy ezt a feszülő ellentmondást, ami a 
felügyelőbizottság megállapítása és az itteni vélekedése között mindenki előtt nyilvánvalóvá 
vált, tisztázzák, és jelentkezzenek ezzel. Itt a felügyelőbizottság 10 pontban meghatározta, 
hogy milyen komoly gazdálkodási és egyéb más vezetési anomáliák vannak. Erre elnök úr 
nem tett semmit, sőt, amikor az fb elnöke kifejtette a véleményét, mosolygott, különböző 
grimaszokat vágva viccesen viselkedett a bizottsági ülésen. De ez csak egy marginális 
megjegyzés. A lényeg az, hogy írjunk egy levelet, hogy szíveskedjenek tisztázni a dolgaikat, 
és várjuk annak eredményét. 

Tudniillik, egyik is mondta a magáét, a másik is, és a kettő között totális vita van. Ez 
nem eltűrhető állapot a Nemzeti Bank működését illetően. Köszönöm, ezt indítványozom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez egy javaslat. Van-e még észrevétel? Rozgonyi képviselő úr! 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Én meg azt szeretném javasolni, hogy miután itt a 

Nemzeti Bank tevékenységéről van szó és nem két ember vitájáról, hogy ha egy mód van rá, 
próbáljunk meg a szakmával foglalkozni, szakmai oldalról elbírálni azt, hogy a Nemzeti Bank 
monetáris politikája micsoda, arról véleményt mondani. Hagyni kell a fenébe azt, hogy két 
ember itt gyűlöli egymást vagy sem. Azt kell mondanom, egy bizonyos szintig már majdnem 
magánügy. Intézzék el egymás között, és ha ez nem tetszik a magyar kormánynak, akkor hívja 
be mind a kettőt, és csináljon velük, amit akar. De itt egy szakmáról van szó, egy szakma 
beszámolójáról, és tessék elhinni, hogy a szakma vezetőjét, a Nemzeti Bank jelenlegi elnökét 
sokkal kellemetlenebb helyzetbe lehet hozni, ha szakmailag bebizonyítjuk a tökéletes 
alkalmatlanságát. Ha ezt nem vállaljátok, én vállalom, mert ezt fogom bebizonyítani. Értsétek 
már meg, hogy ezt tovább kell engedni plenáris ülésre, ahol darabokra kell szedni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tessék, egy megjegyzést. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Annyi, hogy végtére is tényleg tizedrangú, hogy szeretik 

vagy nem szeretik egymást, ez minket nem kell hogy érdekeljen. A világon van olyan, hogy 
emberek nem kedvelik egymást, de amikor a felügyelőbizottság 10 különböző észrevételt 
tesz, és megállapításait nagy ívben elküldi a fenébe a Nemzeti Bank elnöke, nem lehetséges. 
Ugyanis a parlamentet köpi ilyenkor szembe az elnök úr, amikor nem intézkedik. Lehetséges, 
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hogy abban vannak hibás megállapítások, ezt tisztázzák. Engem nem a személyes viszonyuk 
érdekel, hanem az az ellentmondás, az a probléma, amely a felügyelőbizottság 10 pontjában 
gazdálkodási hiányosságokat, hibákat állapított meg. 

Erre föl például a közbeszerzésre azt mondja, hogy egyszer bírságolták meg 500 ezer 
forintra. Hölgyek, urak, ha a Nemzeti Bank megsérti a közbeszerzési törvényt, megette a fene 
az egészet. Ne tessék haragudni, ez nem személyes ügy. Nagyon fontos, amit Ernő bácsi 
mondott, mert a monetáris politika nagyon fontos szakmai kérdés. Én sem arról beszéltem, 
hogy ripacsok, hanem arról beszéltem, hogy vannak szakmai problémák, pénzügyi, 
gazdálkodási problémák, amelyek között ellentmondás feszül. Egyik oldalon ezt 
megállapították, a másik oldalon pedig az elnök nem tesz semmit. Ez tarthatatlan állapot, 
elnök úr. Ha lehetne, én ragaszkodnék ehhez a levélhez, de támogatnám Ernő bátyánk nagyon 
fontos megjegyzését is. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy megjegyzést hadd tegyek. Örülök annak, hogy ez a kérdés 

itt fölmerült, mert a szűkebb szakmámhoz vezet. Bonyolultabbnak látom a kérdést, mint azt 
képviselő úr mondja. Itt egy harmadik szereplő hiányzott a délelőtti műsorból, a 
könyvvizsgáló. A jegybank könyvvizsgálója, mellesleg a Big 4 valamelyike, tudomásom 
szerint hitelesítő záradékkal látta el a jegybank tavalyi tevékenységéről szóló pénzügyi 
beszámolót. Ha ez így van, akkor itt elég nehéz azt a vitát megítélni és igazságot tenni benne. 
Ad abszurdum, a felügyelőbizottság is tévedhet. Ha az ellenőrzött vitatja az ellenőrző 
megállapításait, akkor itt igazságot tenni rendkívül nehéz úgy, hogy a parlament egyik 
bizottsága ír egy levelet az elnöknek, hogy márpedig szíveskedjék végrehajtani a 
felügyelőbizottság intencióit, javaslatait. 

Én tisztelettel nem vállalkozom arra, hogy innen levelet írjak Simor elnök úrnak. 
Viszont, ha Babák képviselőtársam megírja a levéltervezetet, és a bizottság úgy foglal állást, 
hogy bizottságként írjunk levelet az elnök úrnak, akkor természetesen tudomásul veszem, de 
én személy szerint, mint bizottsági elnök, nem akarok ilyen levelet írni. Nem sok sikert érek 
el ezekkel a levelekkel. Éppen most kaptam egy másik levelet vissza, a fejem fölött néztek át 
a kezdeményezésem után. Köszönöm, tessék! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem szoktam föladni, mert úgy látom, hogy ez a 

feszültség az ország kárára megy. A Nemzeti Bank önállóságának és függetlenségének 
túlhangsúlyozása is károkat okozott már az országnak. Az elnök úr a fizetések kapcsán nem 
volt elég figyelmes, de az egész világot fölkiabálta. Egyébként arra, hogy most milyen 
pénzügyi közállapotok vannak, tekintettel kell lenni a Nemzeti Bank jövedelemelosztásának 
is. 

Elnök úr, egyet szeretnék szakmailag tisztázni, és gondolom, kettőnk közt nem lesz túl 
nagy vita. De az, hogy egy könyvvizsgáló jóváhagy egy mérleget, nem jelenti azt, hogy a 
belső praktikuma megvan a gazdálkodásnak. Tetszik érteni? (Dr. Nyikos László: Hogyne 
érteném!) Tehát ne fetisizáljuk túlságosan a könyvvizsgálót, mert arról mond véleményt, hogy 
a számok valósak-e, de nem beszél arról, hogy miért fizettek ki ilyen jutalékot, mi van a 
közbeszerzéssel. Ez nincs összefüggésben. Ön nem tudja kioltani ezzel a vélekedésével azt a 
véleményemet, hogy ott komoly gondok lehetnek, ha az fb leírta. Egyébként mind a kettő 
fizetést kap, ezt a konfliktust vállalták, és kész, jó napot. Nem szívesség az, hogy a 
felügyelőbizottság dolgozik, és netalán tán a munka eredménye az, hogy megvitatnak valamit, 
és abban konszenzusra jutnak, döntenek. Ezt nem nekünk kell elrendezni, hanem nekik. 

Fölháborító volt, és mondom, számítok arra, hogy harmadik alkalommal is egymást 
hazudtolják itt majd meg, minket bosszantva. Nem az orrunkból pottyantunk ki, fizetünk érte, 
a Magyar Köztársaság költségvetéséből kapnak pénzt. Nincs szívesség. 

 



- 10 - 

ELNÖK: Csak annyit, aztán a magam részéről nem kívánom ezt a polémiát folytatni, a 
menedzsment felelőssége az, hogy a pénzügyi beszámolóban lévő adatok, információk hű és 
valós képet nyújtsanak a gazdálkodásról. A könyvvizsgáló dolga, hogy megnézze, és ha 
hitelesítő záradékkal látja el, akkor a szakma szabályai szerint szavatolja, hogy abban a 
pénzügyi beszámolóban nincs lényeges hiba. Nem azt mondja, hogy hibátlan a beszámoló, 
hanem hogy nincs benne lényeges hiba. Ha nem veszi észre a könyvvizsgáló a lényeges hibát, 
az baj. Az a könyvvizsgáló felelőssége. Mert egyébként a felügyelőbizottság egy belső 
ellenőrző szerv. Ebben egyetértünk. Ezért mondtam, hogy a probléma lényegesebb, mert 
messze nem értek azzal egyet, hogy nemzetközi könyvvizsgáló cég a Nemzeti Bank auditora. 
Ezzel nem értek egyet. Akkor abban tessék ebben támogatni, hogy az Állami Számvevőszék 
legyen a magyar jegybank könyvvizsgálója. De ez messzire vezetne. 

Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Csak egyetlenegy mondatot szeretnék 

hozzáfűzni. Tökéletesen egyetértek Rozgonyi képviselőtársammal, igen, szakmailag kell 
ízekre szétszedni. De itt egy személyeskedő vita alakult ki. Mondhattam volna én is, hogy az 
Amerikai Egyesült Államokkal történt levelezését hogyan értelmezi akkor, amikor a 
magyaroknak meg kell tanulniuk, hogy ingyen lagzi nincs. El lehetett volna ebbe az irányba is 
vinni, de úgy gondolom, méltatlan ennek a helynek a szelleméhez. Viszont az is méltatlan, 
hogy ha felügyelőbizottság elnökét egyszerűen csicskásként kezelték. Ez minősíthetetlen. Úgy 
gondolom, hogy igenis ennek nyomatékosan hangot kell adni, mert tudomásul vesszük a 
jegybank függetlenségét, de nem állam az államban. Akkor, amikor 41 milliárd forintos 
veszteséget halmoz föl, arculatváltásra elkölt 36 millió forintot. És ezen elegánsan átlép. A 
stílusa, már-már azt mondhatnám, hogy nem szarkasztikus, hanem egyszerűen pöffeszkedő, 
cinikus volt. Én is úgy gondolom, hogy ez tarthatatlan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, hadd kérdezzem meg, mi a konkrét javaslata. Itt volt egy 

javaslat Babák képviselő úr részéről. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Támogatom Babák képviselő úr ezen javaslatát. 
 

Az ülés bezárása 

ELNÖK: Akkor nekem az a kérdésem, hogy ki fogja tolni a biciklit. Én személy 
szerint nem akarok levelet írni. Ki az, aki az első tervezetet megírja? Babák képviselő úr. 
Köszönöm. Babák képviselő úr megírja, és majd megvitatjuk. Köszönöm szépen. Mai 
ülésünket befejeztük. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 03 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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