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KTB/27/2012. sz. ülés 

(KTB/137/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2012. június 20-án, szerdán 10 óra 12 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott együttes üléséről 

                                                 

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirend: 

 

1. 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 - kapcsolódó módosító 

javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 

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

 Ékes József (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Pősze Lajosnak (független), 

 Seszták Oszkár (KDNP) dr. Puskás Imrének (Fidesz). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Tomcsányi Írisz, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Köszöntöm a bizottság tagjait. Külön köszöntöm 
dr. Puskás Imre régi-új tagját a bizottságnak, a bizottság új alelnökét. Gratulálok a 
megválasztásához, és eredményes együttműködést kívánok mind a bizottságban, mind az 
elnöki-alelnöki együttműködésben. 

A bizottság ülését megnyitom. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselő 
hölgyeit, és megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt 
határozatképes. A mai alkalomra egy, illetve másfél vagy két napirendi pontot javasoltam, 
ennek elfogadását kérem a tisztelt bizottságtól. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta az ajánlott napirendi pontot, 
ami nem más, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, illetve az ehhez érkezett kapcsolódó módosító javaslatok. Ezek sorsáról kell 
döntenünk, a kiegészítő ajánlásban szerepel összesen három pont. 

Az 1. ponttal kapcsolatban, mielőtt megadom a szót Márton Attila úrnak, aki az 
előterjesztők nevében képviseli a törvényjavaslatot, megjegyzem, hogy a szakértők 
álláspontja szerint ez az 1. pont Házszabályba ütközik. Azért nem tekinthető 
házszabályszerűnek, mert egy módosító indítvány tartalmát, sőt, formáját hozza vissza. 
Nevezetesen Bertha Szilvia képviselő asszony módosító indítványát ismétli meg, módosító 
indítvány formájában. Ezért tehát formailag ez nem tekinthető módosító indítványnak. 
Ráadásul ez kapcsolódik a 3. ajánlási pontban lévő kapcsolódó módosító javaslathoz. Azzal 
meg az a gond, hogy házszabályszerűségi szempontból vet föl kérdéseket. 

Ezek után megadom az előterjesztőnek a szót. Illetve bocsánat, Márton képviselő úr, 
ha már belekaptam ebbe, akkor azt javaslom, hogy döntsük el, miként tekintünk az 1. és a 3. 
ajánlási pontra. Tehát ha az 1. ajánlási pontot úgy véli a bizottság, hogy ez ütközik a 
Házszabállyal, akkor nem kérem Márton Attila urat, hogy kommentálja. Ezért megkérdezem, 
ki az, aki úgy gondolja, hogy az 1. ajánlási pontban lévő kapcsolódó módosító javaslat nem 
Házszabályszerű, ütközik a Házszabállyal. Aki így gondolja, az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság úgy döntött, hogy az 1. ajánlási pont 
Házszabályba ütközik, ezért nem kell róla tárgyalni. 

A 3. ajánlási pont pedig nem házszabályszerű, mert túlterjeszkedik azon a témakörön, 
amivel foglalkozik. Erről pedig azt kell megkérdeznem, hogy házszabályszerűnek véli-e a 
bizottság ezt a módosító javaslatot, kapcsolódó módosító javaslatot. Kérem, hogy aki 
házszabályszerűnek tartja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen, tehát a bizottság a 
3. ajánlási pontban levő kapcsolódó módosító javaslatot nem tartja házszabályszerűnek. Ezért 
ezzel érdemben szintén nem foglalkozik. 

A 3. ajánlási pontban Harangozó Tamás és Józsa István képviselő urak kapcsolódó 
módosító javaslatával kapcsolatban most megadom a szót Márton Attila úrnak. Parancsoljon! 

 
MÁRTON ATTILA (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Előterjesztőként nem lehet támogatni ezt a módosító javaslatot, hiszen egy olyan általánosan 
elfogadott elvet szeretnének a képviselő urak megváltoztatni, ami nem illik bele a NAV már 
működő rendszerében. Tehát ezt a módosítást nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja a kapcsolódó módosító 

javaslatot. Megkérdezem a Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselő Tomcsányi Írisz 
osztályvezető asszonyt, hogy miként vélekedik erről. 
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DR. TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! A tárca sem támogatja a kapcsolódó módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságot kérdezem. A bizottság tagjainak van-e véleménye 

a kapcsolódó módosító javaslatról. (Nincs jelentkező.) Nem látok véleményt, tehát szavazni 
fogunk erről. Ki az, aki ezt a kapcsolódó módosító javaslatot támogatja? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Támogató nincs, a bizottság nem támogatja. 

Ezzel az 1. napirendi pontot abszolváltuk, köszönöm a nemzetgazdasági tárca 
képviselőinek a jelenlétet. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyebekben azt szeretném az új alelnökünktől kérni, 
hogy szíveskedjék ülés után a bizottsági titkárságra jönni közérdekű megbeszélnivaló 
céljából. Ha más egyéb nincs, akkor jövő héten hétfőn 9-kor újabb bizottsági ülés lesz, azon 
már keményebb ügyek lesznek. Azért 9-kor, mert elég sok minden van, méghozzá nem 
könnyű dolgok. Úgyhogy akkor mára befejeztük. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok 
mindenkinek. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


