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Napirendi javaslat: 

 

1. Munkarend felállítása 

2. Áfacsalások gyanújával összefüggésben Horváth András, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal volt ellenőrének és más vezetőinek, valamint Varga Mihály jelenlegi és 

Matolcsy György korábbi nemzetgazdasági miniszterek meghallgatás 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), az albizottság elnöke 
 

 Boldvai László (MSZP) 

Vágó Gábor (LMP) 
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Meghívottak részéről: 

Hozzászólók: 
 
 Horváth András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt munkatársa 

 Mesterházy Attila (MSZP) 

 Scheiring Gábor (független) 

 Dr. Ángyán József (független) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc) 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 

szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a számvevőszéki és költségvetési bizottság 
ellenőrző albizottságának ülésén. 

Bár egy előzetes jelzés alapján előállt az a helyzet, hogy a kormánypárti frakciók 
képviselői korábbiakban jelezték, hogy részvételi szándékuktól elállnak, mi magunk nem 
kívántuk ezt a meghívást visszamondani. Az ügy súlyára és fontosságára tekintettel 
elengedhetetlennek tartjuk azt, hogy tárgyalható legyen ez a kérdés, legalább beszéljünk róla. 
Mindemellett a kormánypárti képviselők részéről olyan hivatkozás hangzott el, amely szerint 
úgy érzik, hogy nem feltétlenül kompetens ez az albizottság bármiféle kérdést feltenni ezen 
tárgykörben. 

Ugyanakkor látnunk kell, hogy az Állami Számvevőszékről szóló, előttem fekvő 
törvény egyértelműen behatárolja az Állami Számvevőszék feladatait ellenőrzési 
kérdésekben. Azt is látnunk kell, hogy mivel az Állami Számvevőszék ellenőrizheti és 
ellenőrizhetné a NAV körüli ügyeket, a számvevőszéki és költségvetési bizottság ellenőrző 
albizottsága, lévén, hogy a nevében is benne foglaltatik, értelemszerűen tehet fel kérdéseket, 
értelemszerűen tárgyalhatja ezt a kérdéskört. Éppen ezért teljesen egyértelműnek látszik, hogy 
bár határozatképes ülést nem tudunk tető alá hozni, mégis nagy tisztelettel megkérném a 
tisztelt gyorsírót is arra, hogy jegyzőkönyv készüljön, maradhasson nyoma annak, amiről ma 
itt beszélünk. 

A házszabályi rendelkezések szerint tudnunk kell azt, hogy megszavazott napirenddel 
tudnánk akár csak tanácskozást is folytatni, de ehhez is az albizottsági tagok egyharmadának 
jelenléte lenne szükséges. Mivel ez elvileg fennáll, azt kell mondjuk, mégsem 
tanácskozhatunk, hiszen ehhez elfogadott, megszavazott napirendre lenne szükség, amihez a 
többség nem áll fenn. Éppen ezért konzultációs jelleggel tudjuk folytatni ezt a napot. Én 
magam a kormánypárti képviselők érkezésére nem várnék, technikai szünetet nem rendelnék 
el, hiszen előzetes jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy az érintett képviselők sajnálatos 
módon nem kívánnak részt venni az ellenőrző albizottság mai munkájában. 

Azt is el kell hogy mondjuk, hogy a kiküldött napirendi javaslat tekintetében is 
módosításra van szükség. Nem először szerepel első napirendi pontként a munkarend 
felállítása. Ez nem az ellenőrző albizottság lustasága miatt került ide, hanem egész egyszerűen 
azért, mert amikor jó fél évvel ezelőtt megpróbáltuk tető alá hozni az új vezetésű ellenőrző 
albizottság első ülését, sajnálatos módon akkor sem tette tiszteletét a kormánypárti többség, 
tehát nem tették lehetővé azt, hogy egy határozatképes ülés keretein belül egy munkarend 
felállításával el tudjuk kezdeni azt a munkafolyamatot, amelynek a mai ülés is része. Én 
mégis, a többi képviselőtársam iránti tisztelet jeléül, megvárnám az ő jelenlétüket a 
munkarend közös kialakításával, mert úgy érzem, ennyi elegancia bele kell hogy férjen a 
rendszerbe. 
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A bizottsági ülés hivatalos része azzal folytatódik, hogy most határozatképtelenné 
nyilvánítom az albizottság ülését, a hivatalos részét be kell rekesztenem. Ezt meg is teszem. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 39 perc.) 
 

(Az ezt követően 13 óra 50 percig tartó konzultációról szó szerinti jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

 

 

Z. Kárpát Dániel 

az albizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


