
Nbb-23/2011.
(Nbb-42/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának
2011. október 11-én, kedden, 10 óra 05 perckor

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1.  Tájékoztató a Katonai Biztonsági Hivatal 2011. évi első féléves tevékenységéről

(Zárt ülés!)

2. Tájékoztató a Katonai Felderítő Hivatal 2011. évi első féléves tevékenységéről

(Zárt ülés!

3. Döntés panaszügyben (Nbb/159/2011.) (Zárt ülés!)

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes

kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4458. szám)

(Általános vita)

5. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Vadai Ágnes (MSZP), a bizottság elnöke

Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz)
Németh Szilárd István (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Gulyás Gergely (Fidesz) távozása után Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz) távozása után Meggyes Tamásnak (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)
Móring József Attila (KDNP) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről
Dr. Imre Bernadett, a bizottság tanácsadója
Magyar Árpádné, a bizottság munkatársa

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek
Dr. Tomcsányi Írisz osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Futó Veronika (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Gondos Judit humánigazgatásért felelős szakfőigazgató (Nemzeti Adó- és
Vámhivatal)
Dr. Baté Zsuzsanna (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)
Dr. Stadler Endre szakértő (LMP)
Szegő László ezredes, főosztályvezető (Köztársasági Elnöki Hivatal, Katonai
Főosztály)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
reggelt kívánok, képviselőtársaim! Megkezdjük a mai bizottsági ülésünket a jelenlét
megállapításával. Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr helyettesíti dr. Kocsis Máté képviselő

urat, dr. Tóth József képviselő úr helyettesíti Móring József Attila képviselő urat és dr. Vadai
Ágnes helyettesíti dr. Molnár Zsolt képviselő urat. Így a bizottság 9 szavazattal
határozatképes.

Döntés a napirendi javaslat kiegészítésére irányuló javaslatról

Képviselőtársaim kézhez kapták az új változatban beterjesztett napirendi pontokat, ami
az eredetihez képest a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvénnyel egészül ki. Illetve a
tegnapi nap folyamán képviselőtársaim… (Németh Szilárd István megérkezik az ülésre. -
Németh Szilárd István: Jó napot kívánok! Kezét csókolom!) - Jó napot kívánok! - …kézhez
kapták Mirkóczki Ádám képviselő úr napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatát, amit a
Házszabály szerint nyújtott be. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a napirend
kiegészítéséről a bizottság vita nélkül határoz. Mindazonáltal előre szeretném bocsátani, hogy
szakmai konzultációnk alapján úgy éreztük, hogy ez a téma nem tartozik a bizottság
hatáskörébe, de a bizottság tagjaira szeretném bízni a napirend kiegészítésére vonatkozó
javaslatot. Elsőként tehát ezt a napirend-kiegészítést, -módosítást teszem föl szavazásra,
mégpedig oly módon, ha a bizottság ezt elfogadja, akkor feltételezve, hogy ez zárt ülésre
tartozó napirendi pont, akkor 4. napirendi pontnak javasolnám.

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért a napirend kiegészítésével a
helyettesítéseket is figyelembe véve. (Szavazás.) Egy. Ki az, aki a helyettesítések
figyelembevételével ezt nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A bizottság ezt a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

A napirendi javaslat elfogadása

Képviselőtársaim előtt az eredeti, általam előterjesztett új változatú napirend található,
mely két jelentést, egy panaszt és egy törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról való
döntést, illetve egyebeket tartalmaz. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb javaslat.
(Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincsen, kérdezem, ki az, aki a bizottság napirendjével
egyetért a helyettesítések figyelembevételével. (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem?
(Szavazás.) Egy.

Akkor e napirend szerint haladunk tovább.

(A bizottság 10 óra 08 perc és 11 óra 33 perc között zárt ülést tartott,
melyről külön jegyzőkönyv készült.)

(Szünet: 11.33 - 11.42)

(A nyílt ülés folytatásának időpontja: 11 óra 42 perc)
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/4458. számú törvényjavaslat
(Általános vita)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor folytatjuk a bizottsági ülést. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
T/4458. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról dönt a mai napon a bizottság.

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál előadóként a Nemzetgazdasági
Minisztérium helyettes államtitkárát, Balog Ádám urat, osztályvezető asszonyt, dr. Tomcsányi
Íriszt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalból Gondos Judit humánigazgatásért felelős
szakfőigazgatót és dr. Baté Zsuzsannát.

Képviselőtársaim előzetesen megismerhették a törvényjavaslatot. Kérdezem, hogy az
előterjesztőknek van-e kiegészítenivalójuk ezzel kapcsolatosan. Önöké a szó.

Balog Ádám kiegészítése

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Kiegészítenivaló az előterjesztéshez képest nincsen, de úgy gondolom, hogy érdemes lenne
pár szóban összefoglalni, hogy mégis miről szól az előterjesztés, mi alapozza meg és mik a
legfontosabb indokok.

Tavaly novemberben szavazta meg a tisztelt Országgyűlés a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló törvényt, ez rendezte a vám- és pénzügyőrség, illetve az APEH
összevonását. Az azóta eltelt körülbelül tíz hónap alatt számos kérdés merült fel, amit meg
kell oldani ebben a törvényben; illetve haladt előre az integráció, a két szervezet minél
erősebb összekapcsolása és egységesítése, és ez is megkívánja azt, hogy bizonyos
paragrafusok változzanak. Itt egy összesen 23 ezer fős szervezetről beszélünk, tehát
mindenképpen fontos, hogy megfelelő legyen az a jogszabályi háttér, ami az ő
integrációjukat, illetve jövőbeni munkájukat megerősíti.

A módosítást három részre lehet bontani. Egyrészt a módosítás közös rendelkezéseket
vezet be a pályázati rendszerre, besorolásra, idegennyelv-tudási pótlékra, szakmai címekre és
az összeférhetetlenségi szabályokra, másrészt a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hivatásos állományú tagjaira vonatkozó
speciális szabályokat építi be, harmadrészt pedig a vám- és pénzügyőrség tekintetében
módosít a jogszabályon. Korábban ez egy rendvédelmi szerv volt, ugyanakkor ez már a NAV
részeként fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. Így ennek kapcsán is a
szükséges definíciós fogalmi módosításokat meg kell tenni.

Összefoglalva tulajdonképpen arról szólna ez a törvény, hogy a NAV minél inkább
integráns egészként, egységes hivatalként tudjon fellépni feladatai elvégzése érdekében.
Ehhez tartalmaz számos pontosítást, kisebb módosítást, integrációt stb.

Nem tudom, hogy főigazgató asszony, esetleg valamit hozzátenne-e? (Gondos Judit:
Nem.)

Szerintem bevezetésként ennyi, és amennyiben kérdés merül fel, akkor azt igyekszünk
megválaszolni. Köszönöm.

Vélemények, észrevételek

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük a törvényjavaslattal
kapcsolatosan. (Nem érkezik jelzés.)

Kérdezem akkor, hogy második körben vélemény van-e. (Nem érkezik jelzés.) Én
mondanék, ha megengedik. Annak idején, amikor az eredeti törvényjavaslatot tárgyaltuk,
akkor én a Házban kifejezetten a titkos információgyűjtés - és ezért tárgyalja a bizottság,
merthogy ez érinti a bizottság hatáskörét - kapcsán kifejtettem, hogy a szolgáltató Nemzeti
Adó- és Vámhivatallal az én meglátásom szerint ez a fajta titkos információgyűjtés széles
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körű alkalmazása szerintem nem fér össze. Ez itt egy szakmai vita, ez az én álláspontom. Úgy
gondolom, hogy már az Alkotmánybíróság is több alkalommal elmondta, hogy ilyen titkos
eszközöket, módszereket csak kivételesen és ultima ratióként kell használni. Őszintén szólva
azt gondolom, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak inkább szolgáltató, az állampolgárokat
segítő szervként kell működnie, és olyan jogszabályi környezetet kell kialakítani, ahol az
önkéntes teljesítésen van a hangsúly.

Arról nem is beszélve, meg kell hogy mondjam, hogy a múlt heti kis afférjuk, mármint
itt a bizottságon belüli affér, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem volt képes egy precíz,
pontos közbeszerzés alóli mentesítést elkészíteni, megerősít engem abban, hogy a precizitás,
ami ezekben az ügyekben rendkívül fontos, annak a jövőbeli figyelemmel kísérése mindenféle
szinten, nemcsak parlamenti szinten, hanem állampolgári és civil szervezeti szinten is kiemelt
fontosságú lesz.

Úgyhogy mi természetesen nem fogjuk támogatni ezt a módosító javaslatot.
Hozzáteszem, ha az eredeti NAV-törvényt precízebben készítették volna elő, akkor

most nem lenne szükség erre. De értve a tapasztalatokat, csak szeretném mondani, hogy a
Magyar Köztársaságban van tapasztalat szervezeti integrációra. Ennél nagyobb, a határőrség
és a rendőrség összevonásának tapasztalatát, azt gondolom, hogy a Belügyminisztérium egész
nyugodtan megoszthatta volna önökkel. Tehát ha akkor azt a törvényjavaslatot egy kicsit
pontosabban előkészítették volna, akkor most nem lenne szükség arra, hogy egyébként megint
egy terjedelmes módosítást benyújtsanak. Azzal én egyetértek, hogy mindig lehet javítani,
jobbító szándékot felfedezni, az alapfilozófiai kérdéssel van gond, itt a titkos
információgyűjtés, ahol az adóhivatal, ami az állampolgári pozitív megítélésben nem áll az
élen - múlt hét óta már az én megítélésemben sem áll annyira az élen -, arról legyen ismert,
vagy azáltal kerüljön be inkább a köztudatba, hogy itt levéltitoktól kezdve mindenféle
dolgokba beletekinthessenek, ha úgy értékelik, hogy itt ilyen súlyos bűncselekményről van
szó, amit öt évvel vagy annál többel rendel büntetni a büntető törvénykönyv, úgy gondolom,
hogy azt a fajta célkitűzésnek semmiképpen sem felel meg, hogy egyébként a szolgáltató
államban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy szolgáltató szerv legyen.

Úgyhogy mindezek alapján én a szerény két szavazatommal, helyettesítéssel nem
fogom tudni támogatni ezt a törvényjavaslatot. De nyilván a kormánypárti képviselők
szavazatával ezt általános vitára alkalmasnak fogja találni a Nemzetbiztonsági bizottság.

Azt persze szeretném elmondani, hogy mivel ilyen feladatokat fog ellátni a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, én azt teljesen természetesnek gondolom, hogy az elfogadás után, amely
most már teljes körű, minden elkészült törvény után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nemcsak
közbeszerzés alóli mentesítés ügyében fog a bizottság elé jönni, hanem évente jön beszámolni
arról, hogy egyébként a titkos információgyűjtést milyen szabályok mentén és hogyan hajtotta
végre. Mert én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ne legyen igazam, ahhoz egy eset is kevés, de
mondjuk legalább egy évente történő beszámoló szerintem rendkívül fontos.

Ha nincsen más (Senki sem jelentkezik.), akkor én szavazásra tenném fel a kérdést.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki az, aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról és az egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló T/4458. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak
találja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kettő.
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy.

Kérdezem a kormánypárti képviselőket, hogy ma délután - ez külön egy szaftos része
a dolognak, hogy pénteken sikerült ezt beadni és ma meg már tárgyalja az Országgyűlés, de
erről önök nyilván kevésbé tehetnek - kíván-e a kormánypárti képviselők közül valaki
bizottsági előadóként megjelenni, vagy írásban tegyük meg az ajánlást. (Csenger-Zalán Zsolt:
Írásban!) Akkor írásban megtesszük az ajánlást.



- 8 -

Köszönöm szépen a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
munkatársainak, hogy itt voltak. (A napirendi pont tárgyalására meghívott vendégek távoznak
az ülésről.)

Egyebek

Az 5. napirendi pont az egyebek. Annyit szeretnék mondani, képviselőtársaim, hogy a
jövő héten elkezdjük a költségvetés tárgyalását. A keddi napon még nem lehet az ütemezés
szerint tárgyalni, várhatóan csütörtökön tárgyaljuk, de az alelnök úrral erről még
mindenképpen konzultálunk, hogy egy olyan időpontra jussunk, ahol biztosítani lehet a
kormánytöbbséget és biztosítani lehet, hogy az előterjesztők is meg tudjanak jelenni.
Úgyhogy kedden pont ezért nem lesz bizottsági ülés. Szerdán, de inkább csütörtökön az
általános vitára való alkalmasságról döntenénk.

Ha nincsen más (Senki sem jelentkezik.), akkor köszönöm a mai bizottsági ülésen való
részvételüket, és további kellemes napot és hetet kívánok. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Farkas Cecília


