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Napirend: 
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szóló törvényjavaslat (T/8967. szám - módosító javaslatok megvitatása első helyen 

kijelölt bizottságként) 

2. Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8989. szám - módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 39 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Ma reggeli bizottsági ülésünket megnyitom. 
Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében megjelent vezetőket, 
szakértőket, Balog Ádám helyettes államtitkár urat is köszönteném, de ő nincs itt. A 
munkatársai vannak. Tisztelettel az a kérésem, hogy tessenek beülni a terembe, ha itt vannak, 
mert fél 9-re szól ez a meghívó, és most már 10 perccel túlmentünk ezen. Legalább azzal 
tessék jelezni, hogy önök már itt türelmetlenül várják a szereplés lehetőségét. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes, tekintettel arra, hogy több képviselő mást is képvisel, mást helyettesít. 

A napirend elfogadása 

Ezért a mai napra javasolt két napirendi pont elfogadásáról kell döntenünk, két 
napirendi pontunk van az egyebeken kívül, az Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény 
módosításához benyújtott módosító javaslatok és a pénzügyi ombudsmannal kapcsolatos 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok sorsáról kell döntenünk. Megkérdezem, 
ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért. Az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a napirendi ajánlásomat. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok tárgyalása 

Rátérünk az 1. napirendi pontban szereplő törvényjavaslathoz érkezett módosító 
javaslatok megvitatására. Az ajánlást mindenki ismeri. Sorba megyünk az ajánlási pontokon. 

Az 1. ajánlási pontban Szilágyi Péter képviselő úr indítványáról van szó. Kérdezem a 
tárca véleményét arról, hogy mit szól ehhez a módosító indítványhoz. Tessék parancsolni! 
Nevet majd tessék mondani! 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tomcsányi Írisz vagyok a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és vámigazgatási 
főosztályáról. A tárca nem törvény az említett módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Majd az a kérésem, hogy tessék hangosabban 

beszélni a továbbiakban, hogy én is halljam, meg a jegyzőkönyvvezető hölgy is. Van-e a 
bizottságnak észrevétele? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. 

Ki támogatja az 1. ajánlási pontban szereplő módosító indítványt? (Szavazás.) Nem 
látok támogatót, a bizottság nem támogatja. 

A 2. ajánlási pontban Harangozó Tamás és Józsa István MSZP-s képviselők 
indítványáról kérdezem a tárca véleményét. 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Szeretném egyúttal bemutatni a mellettem ülő szakértőket is. 
 
ELNÖK: Tessék! 
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TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Gondos Judit szakfőigazgató 
asszonyt, illetve dr. Baté Zsuzsa szaktanácsadó asszonyt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
részéről. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyébként nem támogatjuk 

ezt a módosító indítványt sem. 
 
ELNÖK: Ennek ellenére nem támogatják. A tárca nem támogatja. A bizottság részéről 

észrevételt nem látok. Szavazás következik a 2. ajánlási pontban lévő módosító indítványról. 
Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 

A 3. ajánlási pontban Harangozó Tamás és Józsa István javaslat. A tárca véleményét 
kérdezem. 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Észrevételt nem látok. Szavazás következik a 3. 

ajánlási pontról. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 4. ajánlási pontban szintén Harangozó Tamás és Józsa István indítványáról van szó. 

A tárca véleményét kérdezem. 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Észrevétel nincs, a szavazás következik. Ki 

támogatja a 4. ajánlási pontban szereplő indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság 
nem támogatja. 

Az 5. ajánlási pontban szintén Harangozó Tamás és Józsa István javaslat. A tárca 
véleménye? 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás 

következik. Ki támogatja az 5. ajánlási pontban lévő indítványt? (Szavazás.) Senki nem 
támogatja. (Jelzésre.) Jaj, elnézést kérek, két igen mellett a bizottság nem támogatja. 

A 6. ajánlási pontban szintén Harangozó Tamás és Józsa képviselő úr indítványa. 
Tárcavélemény? 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Észrevétel, kérdés nincs. Szavazás következik. Ki 

támogatja a 6. ajánlási pontban lévő javaslatot? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 7. ajánlási pont következik, ugyancsak Harangozó Tamás és Józsa István 
indítványa. Tárcavélemény? 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs reflexió. Szavazás 
következik a 7. ajánlási pontról. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 8. ajánlási pontban Kiss Sándor képviselő úr indítványáról a tárca véleménye? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel nincs. Szavazás következik. Ki 

támogatja a 8. ajánlási pontban szereplő indítványt? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság 
nem támogatja. 

A 9. ajánlási pontban Harangozó Tamás, Józsa István indítványa következik. A tárca 
véleménye? 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás! A 9. 

ajánlási pontot ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 10. ajánlási pont összefügg a 12., 13., 21., 22. ponttal. Erről a négyről együtt 

kérdezem a tárca véleményét. 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk egyik pontot 

sem. 
 
ELNÖK: Az egyik pontot sem támogatja. A 10. pontról és a kapcsolódó másik négy 

indítványról döntünk. Észrevétel nincs. Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Két 
igen mellett a bizottság nem támogatja. 

A 11. ajánlási pontban Harangozó Tamás és Józsa István indítványáról a tárca 
véleményét kérdezem. 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről van észrevétel: Veres képviselő 

úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Hogyan oldják meg az itt felmerült problémát, ha nem 

támogatják a javaslatot? Van-e más megoldási forma erre a kérdésre? 
 
ELNÖK: Ez egy kérdés volt. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azt gondolom, hogy meg kellene oldani azt, ami itt 

szerepel. Nevezetesen az van a szövegben, nem kell elmagyaráznom, ugye? Tehát mi a 
megoldás akkor, ha ezt nem támogatják? 

 
ELNÖK: Igen, tessék parancsolni! 
 
GONDOS JUDIT (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm szépen. A megoldás 

egyébként, az utazási költségtérítésekkel kapcsolatos rendelkezés a törvényben, illetve az 
alsóbb rendű jogszabályokban. Ez azt jelenti, hogy a munkahely és a lakóhely közötti 
közlekedés költségét térítjük meg, itt az áthelyezésről és a vezénylésről van szó, ami 
nyilvánvalóan nem ugyanazt jelenti. Ebben az esetben nem napi munkába járásról van szó. 
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Egyébként pedig az átköltözéssel kapcsolatos költségeket térítjük a törvény szerint, csak nem 
a napi munkába járás költségét. Tehát ez most is megoldott, és ez egyébként gyakorlati 
problémát nem okoz. 

 
ELNÖK: Tessék, képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Amit mondott, azt megértettem, csak szerintem nem 

válasz arra, ami a javaslatban szerepel. A javaslat arra vonatkozik, ha a pénzügyőr szolgálati 
érdekből való áthelyezésével vagy vezénylésével kapcsolatban fölmerül a lakóhely és az új 
szolgálati hely között rendszeres utazási költség, akkor az megtérítésre kerüljön. Az 
átköltözés tiszta ügy, nem gyakran van, most így fogalmazok. Mondom a példát. Ha Egerből 
az ukrán határra vezénylik hosszú távra, nem egy napra, nem egy hétre, hanem hosszú távra, 
ekkor milyen módon oldják meg? 

 
ELNÖK: Ezt most tekintsem egy újabb kérdésnek? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Számomra a válasz arra a problémára, ami szerepel 

ebben a módosító indítványban, szerintem nem kielégítő válasz. Mert jó válasz arra, ha 
átköltözés van, hadd ne mondjam végig, de arra, ami itt szerepel az indítványban, nem volt 
kielégítő. Elmondtam azt, hogy van olyan helyzet, amire a módosító indítvány íródott, és az 
nem megoldott. Legalábbis én most úgy gondolom, hogy nem megoldott. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Értem. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ehhez az 

indítványhoz van-e más észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, újra megadom a szót a tárca 
képviselőinek. Tessék parancsolni! 

 
GONDOS JUDIT (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm szépen. A tervezet 32/A. 

§ (1) bekezdésében azt mondja ki, hogy meg kell téríteni azokat a költségeket, amelyek a 
hivatásos szolgálati viszonyból fakadó feladat ellátásával kapcsolatosan indokoltan 
felmerülnek. Ez természetesen ebbe a kategóriába tartozik, és ez külön szabályozásban jelenik 
meg, mert nem lehet fölsorolni, törvényi szinten nem tartjuk indokoltnak fölsorolni, és nem is 
feltétlenül tudjuk azokat a megjelenő indokolt költségeket, amelyeket meg kell téríteni, de ezt 
természetesen megtérítjük, belső szabályozás alapján. 

 
ELNÖK: Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor most helyben vagyunk. Ami miatt szerintünk 

rossz ez a fogalmazás, ahogy be van nyújtva a javaslat, és módosítani kellene, hogy amire 
hivatkozni tetszett, korlátozó módon van megfogalmazva. Tehát azt mondja, hogy meg kell 
téríteni azokat a költségeket, amelyek: a) a kormányzati szolgálati viszonyból, illetve a 
hivatásos szolgálati jogviszonyból fakadó feladat ellátásával kapcsolatban, b) a munkaszüneti 
és pihenőnapról történő visszarendeléssel összefüggően, c) a pénzügyőr szolgálati érdekből 
történő áthelyezésével vagy vezénylésével kapcsolatban az átköltözés folytán indokoltan 
merültek fel. 

Ugye, mi most azt mondjuk, hogy van olyan helyzet, szerintem jelenleg is, amikor 
nem átköltözéssel, hanem szolgálati érdekből történő áthelyezésével vagy vezénylésével 
kapcsolatosan indokoltan merülnek fel. Tehát nincs átköltözés, de vezénylés, szolgálati 
érdekből történő áthelyezés van. Remélem, kellően körül tudtam írni azt, hogy ahogyan most 
meg van fogalmazva és be van adva, nem érvényes arra a helyzetre, amit én példaként 
mondtam. Két hónapra Egerből átvezénylik Záhonyba a pénzügyőrt, nincs átköltözés, 
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ugyanúgy meg kéne téríteni a költségeket. Nem hiszem, hogy bárki úgy gondolja, hogy az ő 
költsége csak az, hogy elmenjen Egerből Záhonyba, mondjuk kéthetente, hetente vagy 
négynaponta, majdnem mindegy, hogy milyen gyakorisággal. 

De miután a fogalmazásban benne van az a korlátozás, hogy az a), b) és c) pontokra, 
ráadásul a c) pontnál fölsorolt indoknál „az átköltözés folytán merülne föl” korlátozás van, 
magyarul azt akarom mondani, hogy a c) pont egyéb körülményeinél is meg kellene téríteni a 
költséget szerintünk. Ennyit akartam vitatkozni, nem fogok többet hozzászólni a témához. 
Szerintem kitárgyaltuk a dolgot, és eddig így volt a VPOP-nál. Tudom, hogy úgy volt, hogy 
ha a vám- és pénzügyőrségtől ez a vezénylés megtörtént, mindegy, hogy milyen gyakoriságú 
utazást tett indokolttá, akkor az biztos, hogy nem a vezényelt költsége volt. Köszönöm, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr érvelése alapján ismételten 

megkérdezem a tárca, illetve az adóhivatal szakértőinek véleményét. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm szépen. Ez ezután is így 

lesz. A c) pontnál csak a c) pontra vonatkozik az átköltözéssel kapcsolatosan, a korábbiakra 
nem. Tehát az a) és b) pontra nem. Ennek alapján tudjuk megtéríteni szerintem ezeket a 
költségeket, ahogy eddig is megtörtént, és most is megtesszük. 

 
ELNÖK: Tehát változatlanul nem támogatják az indítványt. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Nem. 
 
ELNÖK: Világos. Szavazás következik. Még nem. Pósán képviselő úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz). Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy 

Veres képviselő úr felvetése indokolt. Nem jó a megfogalmazás, mert ha ez így marad a c) 
pontban, akkor bizony értelmezhető úgy, ahogyan azt Veres képviselő úr mondta. Tehát vagy 
az „átköltözés folytán” részt kell olyan módon áthelyezni a szövegben, ami ebből a 
szempontból világossá teszi, hogy az csak és kizárólag a c) pontra vonatkozik, vagy azt kell 
kihagyni. Nem tudom még pontosan, de ezt így ugyanúgy aggályosnak érzékelem, ahogyan 
azt Veres képviselő úr mondta, mert valóban okot adhat félreértésre. Tapasztalatom szerint a 
jogászi bikkfanyelv alkalmas arra, hogy ha úgy akarják, akkor szűkítően értelmezik, nem 
pedig a valós indoklásokkal. Tehát szerintem ezen érdemes változtatni, akár egy bizottsági 
módosítóval, ami ezt az aggályt szétoszlatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik ezek ismeretében a 11. ajánlási 

pontban szereplő módosító indítványról. Ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 
Három igen mellett a bizottság nem támogatja. 

Következik a 14. ajánlási pontban Harangozó Tamás és Józsa István indítványa ismét. 
Tárcavéleményt kérek! 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: a tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás 

következik. A 14. ajánlási pontban lévő indítványt ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett 
a bizottság nem támogatja. 

A 16. ajánlási pontban ismét Harangozó- és Józsa-féle módosító indítvány. A tárca 
véleménye? 
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TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 

támogatja. 
A 17. ajánlási pont ugyancsak e két képviselő módosító javaslatát tartalmazza. A tárca 

véleménye? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 18. ajánlási pontban Harangozó Tamás képviselő indítványa. A tárca véleménye? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Észrevétel nincs, szavazás következik. Ki támogatja 

a 18. ajánlási pontot? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 19. ajánlási pontban Harangozó Tamás és Józsa István indítványa. A tárca 

véleménye? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás 

következik. Ki támogatja a 19. ajánlási pontot? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 20. ajánlási pontban szintén e két képviselő indítványáról van szó. Tárcavélemény? 
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás 

következik a 20. ajánlási pontról. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

Tisztelettel jelentem, hogy az ajánlás összes pontján végigmentünk, miután a többi 
már más indítványokkal érintkező indítvány. Tehát lényegében végeztünk ezzel a napirendi 
ponttal. (Dr. Pósán László jelentkezik.) Tessék parancsolni, képviselő úr! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök úr, a 11. ponthoz kapcsolódóan volt egy 

felvetésem, hogy egy bizottsági módosító javaslattal esetleg próbáljuk rendbe tenni. 
Tisztelettel azt javaslom, hogy a 11. sorszám alatt szereplő módosítás c) pontjánál azt a két 
szót, hogy „átköltözés folytán” vegyük ki. Reményeim szerint akkor talán jobb megoldásra 
jutunk azzal a dilemmával kapcsolatban, ami itt előkerült. Tehát ez lenne a javaslatom, hogy 
egy bizottsági módosító indítványt adjunk be, ha ezzel egyetért a bizottság. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én magam egyetértek a javaslattal, tartalmában is, az eljárásban 

is. Kétféle módon lehet ezt kezelni, vagy a képviselő úr egy kapcsolódó módosító javaslatot 
nyújt be ehhez, vagy a bizottság nyújtja be. De akkor valaki fogalmazza meg ezt a bizottsági 
javaslatot. 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök úr, a következőképpen szólna a c) pont: A 
pénzügyőr szolgálati érdekből történő áthelyezésével vagy vezénylésével kapcsolatosan 
indokoltan merültek fel. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, semmi gond nincs tartalmilag. Tessék idetenni a papírt! Le kell 

írni, magyarán szólva. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Már bocsánatot kérek, de elhangzott egy javaslat. Ha 

a bizottság erről állást foglal, hogy egy ilyenfajta változatást tud támogatni, akkor 
gyakorlatilag az a technikai megoldás marad csak, hogy szépen, a bizottság ülését követően 
mint bizottsági módosító javaslat az elnök úr aláírásával bekerül a Ház elé. Ennél 
bonyolultabbnak nem látom a problémát. Nem értem, hogy mi itt a probléma. 

 
ELNÖK: Nekem az égvilágon semmi problémám nincs, értem, hogy mi a tartalma 

ennek a gondolatnak. Csak van egy eljárási szabály, ami nem így szól, ahogy tetszik mondani. 
Tehát most itt a "szabály az szabály" alapon vitatkozom csak, ennyi a különbség csak 
köztünk. Tessék parancsolni! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök úr, a bizottság állásfoglalása nélkül bizottsági 

előterjesztést nem tehetek. Muszáj erről dönteni. 
 
ELNÖK: Világos. Akkor arról szavazzunk, hogy a képviselő úr javaslatát tartalmilag 

támogatja-e a bizottság. És ha igen, majd ő benyújtja a szükséges indítványt. De ezt 
megelőzően még Dancsó képviselő úr kért szót. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tartalmilag egyetértve 

Pósán képviselő úr fölvetésével, szeretném megkérni elnök urat, kérdezze meg az 
előterjesztőket is. Mert logikailag szerintem Veres képviselő úrnak igaza van, de 
jogtechnikailag ez a forma, amit Pósán képviselő úr mondott, helyes-e. Nem vagyok benne 
biztos ugyanis, hogy ez jogtechnikailag is rendjén való. Tehát olyan bizottsági módosítót 
nyújtsunk be, ami ezt az ügyet orvosolja, megoldja, mert szerintem a felvetés jogos. Viszont 
jogtechnikailag nem vagyok benne biztos, hogy ha elhagyjuk azt a szűkítő két szót, akkor 
helyes eredményre jutunk-e. Tiszteletteljesen az lenne a kérésem elnök úrhoz, kérdezzük már 
meg az előterjesztőt, hogy ez jogtechnikailag megfelelő megoldást tud-e nyújtani a felmerült 
problémára. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A problémát tartalmilag megoldottuk, jogtechnikus 

nem vagyok én sem, de hátha segít nekünk a tárca. Tessék, megadom a szót. 
 
GONDOS JUDIT (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm szépen. Hadd hívjam fel 

a figyelmet, hogy ha ezt elhagyjuk, akkor gyakorlatilag ez a c) pont azonos lesz az a) ponttal. 
Az a baj, hogy akkor pont arra nem adunk semmilyen megoldást, hogy az átköltözéssel 
kapcsolatos költségeket meg kelljen térítenünk. Szerintem ez így tartalmilag sem lesz jó, mert 
nem fogja fedni azt, amit egyébként valóban meg akarunk oldani. Tehát így fogjuk szűkíteni a 
megtérítendő költségek körét, mert hogy ez egy speciális esete ennek a költségtérítési 
formának. Szerintem az átköltözést mindenképpen benne kell hogy hagyjuk ebben a 
rendelkezésben. Ha az megnyugtató esetleg, akkor egyrészt van ott egy vessző, azt húzzuk ki, 
és akkor szerintem egyértelmű lesz, hogy csak a c) pontra vonatkozik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük a segítséget. Veres képviselő úr! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha jól értem, amit Judit mondott, annak a megoldásnak 

a fogalmazása nagyjából úgy lenne a c) pontban, hogy „kapcsolatosan, valamint az átköltözés 
folytán”. És ekkor mind a két dologra érvényes, ekkor teljesül arra, hogy „a pénzügyőr 
szolgálati érdekből történő áthelyezésével vagy vezénylésével kapcsolatosan, valamint az 
átköltözés folytán”, mert ekkor nem szűkítő az átköltözésre vonatkozó része a mondatnak. 
Úgy gondolom legalábbis. 

 
ELNÖK: Most szólok közbe, akkor itt egy jó kompromisszum. Köszönjük, képviselő 

úr. Akkor leegyszerűsítve arról van szó, hogy be kell toldani a „valamint” kötőszót, és 
valakinek ezt be kell nyújtani kapcsolódó módosító javaslatként. Puskás képviselő úr! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Lehet, hogy nincs igazam 

házszabályilag, csak precedensként hozom, az alkotmányügyi bizottságban volt olyan 
gyakorlat, hogy nagyon egyszerű és áttekinthető módosító indítványt jegyzőkönyvbe is 
lehetett mondani. Szerintem megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, ez egy könnyen áttekinthető, 
mert ha jól értettem, a valamint szó kerül be ebbe a módosításba, a jegyzőkönyv hitelesen 
igazolja, hogy miről van szó, a bizottság dönt róla, elnök úr meg aláírja. Szerintem ezzel 
megspórolunk egy következő bizottsági ülést. Bízom benne, hogy a Házszabályt sem sértjük 
ezzel. 

 
ELNÖK: Oké. Köszönöm, alelnök úr. Én magamra vállalom ezt a hallatlan 

felelősséget, a „valamint” szót a jegyzőkönyv alapján bele fogom tétetni az indítványba, és alá 
fogom írni. Aztán ha valaki házszabályellenesnek minősíti, akkor majd forduljon az 
alkotmányügyi bizottsághoz. 

Megyünk tovább! (Jelzésre.) Ezt viszont megszavaztatom. Tehát hatalmazzon föl 
engem a bizottság arra, hogy a 11. pontban megtárgyalt ominózus c) pontba ezt a „valamint” 
szót betegyük a jegyzőkönyv alapján, és akkor én ezt így fogom prezentálni. 

Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
bizottság ezzel a kis nagyvonalúsággal ezt így fogja kezelni. 

A napirendi pont lezárása 

Akkor haladunk tovább. A 16. pontra térünk vissza. Tehát Harangozó Tamás és Józsa 
István indítványáról van szó ismét. (Jelzésre.) Persze, bocsánat. Egy órakor feküdtem le, 
Puskás alelnök úrral volt egy kis vitánk éjfélkor és úgy látszik, engem jobban megviselt. 
Köszönöm. Végeztünk az 1. napirendi ponttal nagy nehezen. 

Hadd mondjam el pihentetésképpen, hogy nem tudom, melyik híres skót költőtől, azt 
hiszem Oscar Wilde-tól, nem tudom már pontosan, de egy híres költőtől egy újságíró 
megkérdezte, hogy mester, mivel töltötte a délelőttjét. Azt mondja, hogy átnéztem a tegnap írt 
versemet, és találtam benn egy vesszőt, ami szerintem nem oda való. És kivettem a vesszőt. 
Hát ez óriási szellemi teljesítmény. Mi történt délután? Ebéd közben tovább gondolkoztam és 
rájöttem, hogy mégis csak kell az a vessző. Na szóval, valami ilyen hasonlat jutott eszembe, 
amikor kiveséztük ezt a 11. pontot. Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

Kedves Képviselőtársaim! Ezen intermezzo után térjünk rá a 2. napirendi pontra, a 
pénzügyi ombudsman helyéről, szerepéről szóló törvénymódosítás van szó. Az ajánlást 
mindenki ismeri. Ebben összesen nem sok módosító javaslat van. 
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Az 1. ajánlási ponttal kapcsolatban kérdezem a kormány képviselőjét, Simon Gábor és 
Tóth Csaba képviselő urak által jegyzett módosító indítványról mi a tárca vagy a kormány 
véleménye. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tárcaálláspontot áll módomban mondani, a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Világos. Ismét hibát követtem el, mert ez a vélemény ugyan nem 

lényegtelen, amit tetszett mondani, de ez módosító indítvány nem tartozik a bizottság 
hatókörébe, csak a 2. és a 3. Tehát erről végül is nem nyitunk vitát. Köszönöm szépen. 

Megyünk a 2. ajánlási pontra. Kiss Sándor, Z. Kárpát Dániel indítványáról van szó, 
most erről tessék véleményt mondani. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok ilyet. Szavazás következik. Ki támogatja a 2. ajánlási pontban lévő indítványt? 
(Szavazás.) Egy támogatás mellett a bizottság nem támogatja. 

A 3. ajánlási pont következik. Megint a tárca véleményét kérdezem. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kinek van kérdése vagy véleménye? (Nincs jelentkező.) Akkor azért 

megkérdezem, mert tényleg nem értem, és nem azért, mert frakciótársamról van szó, de ez a 
bizonyos elhagyni javasolt utolsó mondat… Miért kell azt csinálni ezzel a szegény pénzügyi 
ombudsmannal, hogy a kinevezés előtt és után szerzett értékpapírt, satöbbi, 3 hónapon belül 
köteles elidegeníteni? Ezt nem értem? Miért van ez? Miért kell ez? Miért, az a kérdésem. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca álláspontja szerint a 

pénzügyi jogok biztosára kellően szigorú szabályoknak kell vonatkozniuk. Ha megnézzük, 
nemcsak ezen a területen, hanem más összeférhetetlenségi területen is hasonlóan igen szigorú 
szabályokat jelent. Ez voltaképpen egy igen szigorú szabályrendszernek egy része, amelynek 
ilyetén való megkérdőjelezése a többi ponton is fölmerülhetne akár. Tehát mi a magunk 
részéről úgy látjuk biztosítottnak a függetlenséget és a teljes mértékű el nem kötelezettséget, 
ha a legszigorúbb összeférhetetlenségi szabályoknak felel meg ez a poszt. 

 
ELNÖK: Értem, csak föl nem foghatom. Az az igazság, hogy én ilyen szigorú szabályt 

nem ismerek. Ön biztosan ismer ilyen szigorú szabályt, hogy köztársasági elnököt, ilyen 
magas funkcióban lévő személyiséget mondjak. Nem ismerek ilyen szigorú szabályt. 
Egyébként meg azt a megjegyzést hadd tegyem, hogy a függetlenség abszolút relatív. 
Elmondtam első körben, azáltal, hogy a pénzügyminiszter nevezi ki ezt a leendő pénzügyi 
ombudsmant, ne tessék… Életszerűtlen, uram. Olyan nincs, hogy a kinevező főnökömtől 
független vagyok. Bármikor kirúghat. Hát ő nevez ki. És független vagyok tőle? Ez nem 
életszerű. Na, nem folytatom. 

Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, hogy szót kértem ebben a fontos 

polémiában. Teljes mértékben egyetértek a tárcát képviselő úrral, hiszen megítélésem szerint 
még az esélyét is le kell kerülni annak, hogy bármilyen érdekeltsége vagy ellenérdekeltsége 
legyen a jövendőbeli pénzügyi ombudsmannak abban a vonatkozásban, ahogy latinul szokták 
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mondani, sine ira et studio, harag és részrehajlás nélkül foglalkozzon bizonyos ügyekkel. Úgy 
gondolom, helyes, hogy ez a passzus benne van ebben a jogszabályban. Így a látszatát vagy 
még a vélelmét is el lehet kerülni annak, hogy valamilyen személyes indok alapján nem a 
megfelelőképpen tud és fog eljárni a pénzügyi ombudsman egy-egy pénzügyi probléma 
kezelésében, személyes érintettség okán, ha adott esetben öröklés útján vagy egy jelentős 
részvénypakettje. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tessék parancsolni! 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az értékpapírokkal 

kapcsolatban annyit azért el kell mondani, hogy a pénztőke- és biztosítási piacnak az 
értékpapír piac egy része. Tehát magában foglalja az értékpapírokkal kapcsolatos szabályokat, 
konkrét ügyeket, az ezekkel kapcsolatos bejelentési, fogyasztóvédelmi szabályokat. Ha 
jelentős mértékű értékpapírral rendelkezik valaki, értelemszerűen nem függetlenítheti magát 
teljes mértékben ezektől a dolgoktól. Tehát itt voltaképpen, ha megnézzük a pénzügyi jogok 
biztosának tevékenységét, a meglévő jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatos módosításokat 
kezdeményezhet, és ajánlásokat fogalmazhat meg. Még egyszer mondom, ha az érintettség 
fönnáll valamilyen területen, valamilyen kötődés, valamilyen érdek folytán, akkor nem biztos, 
hogy feddhetetlenül meg tudja oldani ezeket a kérdéseket. 

A miniszteri kinevezéssel kapcsolatban pedig annyit, hogy a tevékenysége folytán 
nem utasítható és nem befolyásolható. Ilyen megoldásra van példa más területen is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A polémiához annyit szeretnék tenni, hogy tudom, 

hogy úgy van minősítve, hogy az 1. pont nem tartozik a bizottság hatáskörébe, de ha nem a 
miniszter, hanem az Országgyűlés nevezné ki, akkor a függetlenség nagyobb mértékben 
biztosított lenne. Ilyen értelemben az elnök úr által fölvetett kérdés sokkal relevánsabban 
része lehetne ennek a szabályozásnak. Ugyanis jelen pillanatban a szabályozás azt mondja, 
hogy a pénzügyi jogok biztosának megbízása megszűnik a felmentésével. Ilyen értelemben ez 
a függetlenség egy relatív függetlenség. Ráadásul a miniszter mentheti föl. 

Tehát most azt gondolom, hogy sikerül létrehozni egy olyan intézményt, amely 
elnevezésében lehet, hogy új, de tartalmában, függőségi viszonyaiban, kapcsolatrendszerében 
nem látom, hogy olyan mértékben új lenne, mint amilyen mértékben próbálja ezt 
hangsúlyozni vagy érzékeltetni ez a törvényjavaslat. Ezért szerintem a dolog igazi problémája 
a honnan kapja kinevezését című kérdésre adandó válasz. Én nem akarom kinyitni ezt a vitát, 
de úgy gondolom, akkor lenne releváns a kérdésre adott válasz, hogy valóban ne legyen 
egyáltalán értékpapírja egy átmeneti idő után sem, ha ez a fajta nagyobb függetlenség 
biztosítható lenne. Ezzel a mostani szabályozással semmiképpen nem látom ezt a nagyobb 
függetlenséget biztosítottnak. Főleg azért, mondom, mert a törvényben rögzített feltételek 
alapján, most úgy fogalmazok, egy rossz hangulatban talált miniszter felmentheti. 

Ugyanis nincs olyanfajta, egzakt kritériuma a felmentésnek, amelynek alapján ez egy 
szigorú feltételrendszer mellett valósulhatna meg, és korlátozná magát a kinevezőt is. Jelen 
pillanatban nagyon egyértelműen látszik a függelmi viszont, hiszen a kinevező lényegében 
teljes mértékben szabad döntési lehetőséget kap. Köszönöm, ennyi lett volna, ahhoz, ami itt a 
polémiában fölmerült. Megértem, hogy az 1. pontról nem vitatkozunk, de a dolog gyökere az 
1. pontban, azaz a kinevezőnél rejlik. Ez a vita fönnáll közöttünk, hogy a miniszter vagy az 
Országgyűlés nevezi-e ki magát a biztost, ha már létrehozunk egy ilyen intézményt. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm én is. Mielőtt zárszóra még visszaadnám a szót, annyit hadd 
tegyek hozzá, hogy ezt az ominózus 1. ajánlási pontban lévő kérdést az általános vitában 
elmondtam. Tudniillik az a véleményem, hogy a parlamenti szintre kéne rendelni ezt az 
intézményt, és akkor másként lehetne kezelni. De tudomásul veszem, hogy ez nem a szorosan 
vett hatásköre ennek a bizottságnak. 

A másik megjegyzésem pedig, azt is elmondtam, hogy ez az ombudsmani intézmény 
egy svéd, skandináv import, és ahol a protestáns érték vezérli a közgondolkodást meg a 
köztisztviselők tevékenységét, ott érthető. Ez a dolog számomra továbbra sem életszerű, de túl 
vagyunk a vitán. Utoljára megadom a lehetőséget reagálni. Tessék parancsolni! 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az alaptörvény szerint csak egy 

országgyűlési biztos lehet. Ez egy alapvető tétel, ezt nem tudjuk a jelen körülmények között 
nem figyelembe venni. Ha jól tudom, az országgyűlési ombudsmannak jelenleg két helyettese 
van, a jövő nemzedék ügyeivel és a kisebbségi ügyekkel foglalkozó. Ebbe a körbe így most 
nem is tudjuk, egyébként nem biztos, hogy célszerű lenne beemelni a pénzügyi jogok biztosát, 
mivel egyébként sem közszolgáltatással és állami hivatalokkal kapcsolatos eljárások tartoznak 
a tevékenységi körébe. Viszont nagyon hasonló a feladatköre a már létező oktatási biztos 
feladatkörével. Voltaképpen már egy meglévő, nagyon hasonló szabályrendszer vonatkozna 
erre a tevékenységre is. Ezért nem tartjuk célszerűnek ilyen legitimáció megadását ebben a 
tekintetben. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor a szavazás következik. Aki a 3. ajánlási pont lévő 

indítványt támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egy támogatás mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Ezzel tulajdonképpen végeztünk a 2. napirendi pont tárgyalásával is. Köszönjük 
szépen főosztályvezető úr segítségét, véleményét. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben szeretném bejelenteni, hogy csütörtökön lesz legközelebb bizottsági 
ülés, 2 órakor, de most ezt kivételesen szeretném pontosan kezdeni. Ez a mai nap 
meglehetősen nehezen indult el. 

Kinek van még egyéb észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm. Bezárom az 
ülést. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 16 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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