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Napirendi javaslat: 

 

1. - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kialakított ellenőrzési portfólió és a 

kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről szóló 

határozati javaslat (H/13243. szám - Ivády Gábor és dr. Szili Katalin (független) 

képviselők önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő számvevőszéki ellenőrzés végzéséről szóló 

határozati javaslat (H/13245. szám - dr. Nyikos László (Jobbik) képviselő önálló 

indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

3. Az Állami Számvevőszék elnökének meghallgatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 

2010 óta végzett számvevőszéki vizsgálatok megállapításairól (az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (1) bekezdése alapján) 

4. 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 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 

Vágó Gábor (LMP) 

 

 

 

 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

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

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit. A 
bizottság mai ülését megnyitom. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság nem határozatképes. A bizottság 
tagjai közül jelen van az elnökön kívül Ékes József képviselő úr, Hoffman Pál képviselő úr, 
Szekeres Imre képviselő úr, Z. Kárpát Dániel képviselő úr és Vágó Gábor képviselő úr. 
Szekeres képviselő úr Boldvai László képviselő urat helyettesíti. (Jelzésre.) Bocsánat, Puskás 
Imre alelnök urat kifelejtettem, elnézést kérek. Tehát összesen hét képviselő személyesen van 
jelen, egy képviselő közvetve, összesen nyolcan vagyunk. 

Vagyis nem vagyunk határozatképesek, amit rendkívül sajnálok, mert olyan ügyek 
vannak az általam javasolt meghívóban, olyan ügyek várnának tárgyalásra, amik szakmai és 
politikai szempontból is jelentősek. Ugye, közpénzekről van szó, és a szakma szabályai 
szerint a közpénzek jelentős ügyeket üzennek akkor, ha nagy összegről van szó. Jelen esetben 
ismerjük az ügyet, tehát nem mondok számokat, nagy összegű közpénzekről van szó. Olyan 
ügyről van szó, ami társadalmi érdeklődés övez, nemcsak a parlamentben, hanem a médiában 
is. Jelentős azért is, mert abban a kontextusban, amely kontextusban ezek a közpénzek 
vannak, eltűntek vagy léteznek, nem tudjuk, ezt kellene megismernünk a Számvevőszék 
segítségével, tehát ebben a kontextusban is jelentős, hiszen itt nagyon közel áll a 
korrupcióhoz, amiről megint tudjuk, hogy jelentős betegsége a magyar társadalomnak. 

Nem utolsósorban azért is jelentős kérdésnek tartom azt, hogy a Számvevőszék elnöke 
is részt vegyen ezen az ülésen, mert a hétfői azonnali kérdések órájában rendkívül furcsa 
válaszokat adott Vágó Gábor képviselőtársunk kérdésére. Azt mondja, hogy ellenőreink, 
mármint a számvevők nem találtak bűncselekményre utaló jelet. Én ezt elhiszem, de nem az a 
feladat, azzal a dolognak nincs vége, hogy ha nem találok valamit, attól az még lehet, hogy 
van. Ugye, a szakma szabályai szerint a hibák nem feltétlenül bűncselekmények. Ez az error 
meg a fraud, ahogy az angol mondja, lehet olyan hiba, ami működésbeli zavarok miatt 
keletkezik, és lehet szándékos bűncselekmény, ami csalás vagy annál is rosszabb. Nem 
találtak ilyet. Ha bűncselekményre utaló jelet nem találtak, attól még találhattak volna mást, 
nem is beszélve arról, ami nem derül ki ebből, hogy milyen módon, milyen módszerrel 
ellenőriztek. Gyerekkoromban szerettem gombát szedni, de ha nem találtam gombát, az nem 
azt jelentette, hogy nem volt gomba, csak én nem találtam meg. Hát ugye, ennek is vannak 
szakmai szabályai, a mélységi ellenőrzés, ahogy ezt mondják a szakmában. 

Tehát ilyen szakmai kérdésekről is jó lett volna beszélgetni elnök úrral. De nem 
tudunk beszélgetni vele. Nemcsak azért, mert a bizottság határozatképtelen, hanem azért sem, 
mert ő írt egy levelet nekem ma reggel, faxon. Ezt a rövid levelet fölolvasom. 

Tisztelt Elnök Úr! Az Állami Számvevőszék részéről megtiszteltetésnek vesszük a 
tisztelt bizottság munkánk ellenőrzési eredményei iránt tanúsított érdeklődését. A 2013. 
december 12-i, csütörtöki ülésre szóló meghívóval kapcsolatban azonban jelezni kívánom, 
hogy a bizottság ülésén a megadott időpontban nem tudok részt venni. Tisztelettel Domokos 
László. 

Na most, azt, hogy „nem tudok részt venni”, értem, csak nem jelölte meg az okát 
annak, hogy miért nem. Ennek többféle oka lehet, amit nincs jogom firtatni. Azt nem jelezte 
elnök úr, hogy a parlamenti, eufemisztikus, kifejezéssel halaszthatatlan közfeladatai ellátása 
miatt nem tud részt venni, netán valami magánügybeli dolog jött közbe, ne adj’ isten 
betegség. Ha így lenne, ami nem lenne szerencsés, akkor jobbulást kívánok elnök úrnak innen 
is. Tehát nem tud részt venni, ezért azt kellett volna javasolnom, ha a bizottság 
határozatképes, hogy eleve a 2. napirendi pontot ne tárgyaljuk. Nem tárgyalhatjuk, hiszen 
elnök úr nem jött el a bizottság ülésére. 
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Így aztán nem tehetek mást, mint a bizottság ülését bezárom azzal, hogy levezető 
elnökként befejezem tevékenységemet. Azonban házigazdaként szívesen maradok és 
házigazdaként immár nem az ülés hivatalos keretei között, hanem a szakma és a probléma 
keretei között szívesen beszélgetek mindazokkal, akik jelen vannak, különös tekintettel Szili 
Katalin képviselő asszonyra, aki hasonló karakterű módosító indítványt nyújtott be, mint 
jómagam. De ehhez már természetesen nincs szükség arra, hogy bizottsági keretek között 
tárgyaljunk. (Vágó Gábor jelentkezik.) Képviselő úr, nem tudok szót adni, mert nincs 
napirend. (Vágó Gábor: Beszélgetünk.) Beszélgetünk, de még nem zártam be, most fogom 
bezárni a hivatalos ülést. A számvevőszéki és költségvetési bizottság ülését bezárom azzal, 
hogy össze fogom újra hívni, vélhetően más okok miatt is a bizottság ülését, és ezeket a 
napirendi pontokat, ez első kettőt mindenképpen tárgyalnunk kell, hiszen ez kötelessége 
mindenkinek, aki most nincs jelen, hogy a hivatalosan kiszignált, kijelölt bizottságnak a 
benyújtott határozati javaslatokról véleményt kell mondania, hogy tárgysorozatba ajánlja-e 
vagy nem Ezekre vissza fogunk térni még ebben a hónapban. 

Ezek után tehát bezártam az ülést. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc.) 
 

(Az ezt követően 10 óra 52 percig tartó konzultációról külön szó szerint jegyzőkönyv készült.) 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


