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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem 
a helyettesítések rendjét: Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Vitányi 
István alelnök urat; Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti Bajkai István 
képviselőtársunkat; Vigh László képviselő úr helyettesíti Demeter Zoltán 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Tizenegy. Aki nem? (Szavazás. - 
Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
kiküldött napirendi javaslatot elfogadta.  

A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 
T/13469. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a Kormányzati Személyügyi 
Döntéstámogató Rendszerről szóló T/13469. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében Dargay Eszter helyettes államtitkár asszonyt és munkatársait a 
Belügyminisztérium részéről. Tessék, parancsoljanak, foglaljanak helyet!  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek.  

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő álláspontja szerint a házszabály vonatkozó 
rendelkezéseinek a törvényjavaslat megfelel. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszony. Megnyitom a vitát. Kérdezem, 

ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát e 
vonatkozásban lezárom, szavazás következik. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Három. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Bár a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 47 pontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a pénteki napon megküldtünk önöknek. 
Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetről. Tessék parancsolni! Öné a szó. 
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DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tárcaálláspontot tudok jelezni: a tárca a bizottsági módosító javaslatot 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A 
vitát lezárom, szavazás következik. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-
tervezetet, amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A 
kormány támogatja. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) 
Három. S aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 8 igen és 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot elfogadta.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki 
nem? (Szavazás.) Három. S aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem, köszönöm szépen. Ezzel ennek a 
napirendi pontnak a tárgyalását lezárom.  

Köszönjük Dargay Eszter helyettes államtitkár asszony és kollégáinak a 
részvételét az ülésünkön. További szép napot kívánunk! (Dr. Dargay Eszter és 
munkatársai távoznak az ülésről.)  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról 
szóló T/13471. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló T/13471. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az előterjesztő kormány 
képviseletében Besesek Botond helyettes államtitkár urat és munkatársait a 
Pénzügyminisztérium részéről.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megfelel a felsorolt rendelkezéseknek. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom e vonatkozásban a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát e vonatkozásban 
lezárom, szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Három. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat 



7 

nélkül, 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amely 18 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk.  

Elsőként a háttéranyag alábbi, egymással összefüggő pontjairól kell döntenünk: 
1-5., 7-9., 11-14. és 16-18. pontok. A módosító indítványt Harangozó Tamás MSZP-s 
képviselő nyújtotta be. A benyújtó képviselő nincs jelen.  

Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, Varga 
László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Ahogy elnök úr is mondta, több módosító javaslatot nyújtott be Harangozó Tamás 
frakcióvezető-helyettes úr, képviselőtársunk. Kifejezetten arra kívánt reagálni, amit a 
Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete a levelében, illetve állásfoglalásában 
észrevételez az előterjesztéssel kapcsolatban. El is mondtam tulajdonképpen, az 
általános vitában volt szerencsém hozzászólni, hogy vannak előremutató pontok a 
javaslatban, nyilván a bérfejlesztés a dolgozók többségét előnyösen érinti, de bizony 
munkajogi szempontból több ponton aggályos lehet a javaslat, és van, akinek 
egyébként hátralépést jelent akár a munkabére tekintetében is; de szóba került itt a 
nyelvvizsgapótlék, nagyon sok minden az általános vita során. 

Én úgy gondolom, hogy a Harangozó Tamás képviselőtársam által benyújtott 
javaslatok kifejezetten a szakszervezeti kérésekre, észrevételekre reagálnak. Úgy 
tudom, hogy ezeket a leveleket kormánypárti képviselőtársaim is megkapták, illetve 
maga a kormány is megkapta. Azt gondolom, szerencsés volna ezeket az észrevételeket 
megfogadni. Ha ezek a módosító indítványok elfogadhatóak a kormány számára, akkor 
azt gondolom, az MSZP-frakció nevében tudom mondani, hogy akkor az előterjesztést 
is tudjuk támogatni. Tehát arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy a Harangozó Tamás 
által benyújtott módosító indítványokat támogatni szíveskedjenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a kormány képviselőjét, kíván-e válaszolni az 
elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon, államtitkár úr! Öné a szó. 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 

Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! Ezekre a megkapott észrevételekre írásban 
válaszoltunk. Több körben egyeztettünk a szakszervezetekkel a javaslat kidolgozása 
során jó néhány, a szakszervezet által javasolt módosítást tettünk még az előkészítő 
szakaszban az előterjesztésen. A most kapott észrevételek olyanok voltak, amelyeket 
egyéb, például koncepcionális okok miatt nem tudtunk elfogadni. Úgyhogy a benyújtott 
módosító javaslatokat a tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Több hozzászólót nem látok. A vitát lezárom, szavazás 

következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

1-5., 7-9., 11-14. és 16-18. pontjait, amelyeket a kormány nem támogat. Kérem, 
szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc. S aki 
tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag hivatkozott pontjait 
nem fogadta el.  
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A háttéranyag 6. pontja következik, a módosító indítványt Potocskáné Kőrösi 
Anita Jobbik-képviselő nyújtotta be. Képviselő asszony nincs jelen. Most a kormányt 
kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A 

háttéranyag e pontját a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 6. pontját, amelyet a 

kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért vele? (Szavazás.) Három. 
Aki nem? (Szavazás.) Nyolc. S aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag 10. pontja következik, a módosító indítványt szintén Potocskáné 
Kőrösi Anita Jobbik-képviselő nyújtotta be. Képviselő asszony nincs jelen. Most a 
kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A tárca nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 10. pontját, amelyet a 

kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! Aki elfogadja? (Szavazás.) Három. Aki 
nem? (Szavazás.) Nyolc. S aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

Végezetül rátérünk a háttéranyag 15. pontjára, a módosító indítványt ugyancsak 
Potocskáné Kőrösi Anita Jobbik-képviselő nyújtotta be. Képviselő asszony nincs jelen. 
Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A tárca nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 15. pontját, amelyet a 

kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért vele? (Szavazás.) Három. 
Aki nem? (Szavazás.) Nyolc. S aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

Mivel a bizottság a benyújtott képviselői módosító javaslatok egyikét sem 
támogatta, továbbá saját módosítási szándékot sem fogalmazott meg, ezért a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Három. S aki tartózkodott? (Szavazás. - 
Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 3 nem szavazat 
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mellett, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló T/13467. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló T/13467. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő kormányt ugyancsak Besesek 
Botond helyettes államtitkár úr képviseli a Pénzügyminisztérium részéről; ismét 
tisztelettel köszöntjük. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jogszabálytervezet megfelel a hivatkozott 
rendelkezéseknek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, szavazás következik. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat 

a házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, szavazzanak! Aki 
egyetért ezzel? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) S aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Három. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Egy. S aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e többségi vagy kisebbségi előadót 
állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel ezen napirendi pont 
tárgyalását is lezárom. Köszönjük szépen államtitkár úrnak és kollégáinak a részvételét 
ülésünkön, további szép napot kívánunk. (Besesek Botond és munkatársai távoznak 
az ülésről.)  

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy amennyiben az Országgyűlés a holnapi ülésén a koronavírus-
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világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló T/13571. számú 
törvényjavaslatot sürgős tárgyalásba veszi, a részletes vita lefolytatása érdekében a 
héten még egy ülést kell tartanunk. Erről a holnapi napon tudunk pontosabbat 
mondani. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e bármilyen hozzászólásuk egyebek között. 
(Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor a bizottság mai ülését berekesztem. További szép napot kívánok 
mindenkinek. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


