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Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága
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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vejkey Imre elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2020. november 9.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló
törvényjavaslat
(T/13471. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.
A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.
A bizottság a részletes vita során - a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján - megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e
a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
Mivel a bizottság a benyújtott képviselői módosító javaslatok egyikét sem támogatta, továbbá saját
módosítási szándékot sem fogalmazott meg, ezért részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot
nem nyújt be.
A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. november 9-én lezárta.

Melléklet
A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/134 71/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés új 3. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
3. § [Értelmező rendelkezések]

( 1) E törvény alkalmazásában:
3. átszervezés: a rendvédelmi szervnél végrehajtott minden olyan, az állománytáblázat
módosításával járó szervezési intézkedés, amelynek következtében a foglalkoztatott által
betöltött munkakör megszűnik, vagy lényeges tartalma - így különösen a munkakör besorolása,
vagy ahhoz rendelt képzettségi, végzettségi követelmények vagy a munkavégzési hely
megváltozik. Nem minősül átszervezésnek, ha a NAV szerv egészét vagy érintett szervezeti
egységét más szervezeti egységgel összevonják vagy annak alárendelik, feltéve, hogy a
munkakör lényeges tartalma nem változik;
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § ( 4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója az elvégzett vizsgálat megállapításai, a (3) bekezdés
szerinti meghallgatás alapján és a NAV szolgálati érdekeit is figyelembe véve dönt arról, hogy
a pénzügyőr életvitele a 34. § (5) bekezdés e) pontja alapján kifogásolható-e. A döntést
határozatba kell foglalni, melynek világosnak. valós tényeken alapulónak és okszerűnek kell
lennie.
T/13471/5/1-15.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
43. § [Próbaidő}
(1) A kinevezésben - az e törvényben meghatározott kivétellel - a szolgálati jogviszony
létesítésekor legalább hat, de legfeljebb tizenkettő hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. Hat
hónapot meghaladó határozott idejű kinevezés esetén a felek a próbaidő kikötéséről azzal
állapodhatnak meg, hogy a próbaidő legfeljebb a határozott idejű kinevezés időtartamának a
fele lehet.
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell az érintett beleegyezése
d) azonos besorolású más munkakörbe helyezéskor, kivéve, ha a nem pénzügyőri munkakört

betöltő pénzügyőr munkakörbe, pénzügyőri munkakört betöltő pénzügyőr tisztviselői
munkakörbe, illetve a tisztviselői munkakört betöltő foglalkoztatott pénzügyőri munkakörbe
kerül áthelyezésre,
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)
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nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(3) A (2) bekezdés e) és e)-g) pontjában meghatározott okból a foglalkoztatott kinevezését
abban az esetben módosíthatja a munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett beleegyezése nélkül,
ha az új munkavégzési hely és a tartózkodási hely között - tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát illetve a tíz éven aluli gyermeket nevelő
foglalkoztatott esetében a másfél órát nem haladja meg, kivéve ha az új munkavégzési helyre
történő utazási idő rövidebb, mint a korábbi munkahelyre történő utazásé. Ha a munkavégzési
hely tömegközlekedési eszközzel nem közelíthető meg, úgy a foglalkoztatott kinevezését abban
az esetben módosíthatja a munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett beleegyezése nélkül, ha az
új munkavégzési hely és a tartózkodási hely között történő oda- és visszautazás ideje gépjárművel - naponta a két órát, illetve a tíz éven aluli gyereket nevelő foglalkoztatott esetében
a másfél órát nem haladja meg, kivéve, ha az új munkavégzési helyre történő utazási idő
rövidebb, mint a korábbi munkahelyre történő utazásé.
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/13471/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(5) A (2) bekezdés e) és e)-g) pontjában meghatározott okból a foglalkoztatott kinevezését
abban az esetben módosíthatja a munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett belegyezése nélkül,
ha az új munkavégzési hely és a tartózkodási hely között - tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje naponta a (három] két órát, illetve tíz éven aluli gyermeket
nevelő foglalkoztatott esetében a (két] másfél órát nem haladja meg, kivéve, ha az új
munkavégzési helyre történő utazási idő rövidebb, mint a korábbi munkahelyre történő utazásé.
Ha a munkavégzési hely tömegközlekedési eszközzel nem közelíthető meg, úgy a
foglalkoztatott kinevezését abban az esetben módosíthatja a munkáltatói jogkör gyakorlója az
érintett belegyezése nélkül, ha az új munkavégzési hely és a tartózkodási hely között történő
oda- és visszautazás ideje - gépjárművel - naponta a két órát, illetve tíz éven aluli gyermeket
nevelő foglalkoztatott esetében a másfél órát nem haladja meg, kivéve, ha az új munkavégzési
helyre történő utazási idő rövidebb, mint a korábbi munkahelyre történő utazásé.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)
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nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)

Módosítópont: T/134 71/5/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
73. § [Afelmeniési idő]
(1) A [felmentési idő két hónap] kéthónapos felmentési idő a szolgálati viszonyban töltött
a) öt év után egy hónappal,
b) tíz év után két hónappal,
e) tizenöt év után három hónappal,
d) húsz év után négy hónappal,
e) huszonöt év után öt hónappal,
f) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik.
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A [részben vagy egészben] készenléti jellegű munkakörben (a továbbiakban: készenléti
jellegű munkakör) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, de heti negyvennyolc órát
meg nem haladó heti munkaidő állapítható meg.
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- a Kormány (képviselője)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/134 71/5/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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nem támogatja
nem ért egyet

103. § [Munkaközi szünet}
(1) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a foglalkoztatott részére a munkaidőn [túl] belül
- a munkavégzés megszakításával - napi harminc perc munkaközi szünetet kell egybefüggően
biztosítani. A tizenkét órát elérő munkaidő esetén negyvenöt perc, a huszonnégy órát elérő
munkaidő esetén hatvan perc munkaközi szünetet kell biztosítani.
T/13471/5/1-15.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

Megjegyzés: A T/13471/5/8. sz. és T/13471/3/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg szerint
azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/134 71/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
103. § [Munkaközi szünet}
(1) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a foglalkoztatott részére a munkaidőn [túl] belül
- a munkavégzés megszakításával - napi harminc perc munkaközi szünetet kell egybefüggően
biztosítani. A tizenkét órát elérő munkaidő esetén negyvenöt perc, a huszonnégy órát elérő
munkaidő esetén hatvan perc munkaközi szünetet kell biztosítani.
Megjegyzés: A T/13471/5/8. sz. és T/13471/3/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg szerint
azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(6) Az e § szerinti napi pihenőidő és heti pihenőnap nem eshet egybe.
T/13471/5/1-15.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.
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A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 106. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás
(3) Nem jogosult túlmunka teljesítése esetén szabadidőre, illetve díjazásra
[bJ a foglalkoztatott a NAV-on belüli szakmai értekezleten, konferencián történt részvétel,
illetve a rendezvényre történő oda- és visszautazás, valamint az egészségügyi és ruházati
ellátásával kapcsolatos oda- és visszautazás időtartamára.]
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/134 71/5/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) A II. besorolási osztályba tartozó foglalkoztatott esetében a pótszabadság mértéke évente:
a) [2-12 éves jogviszonyban töltött idő után S munkanap] 2 évig terjedő jogviszonyban
töltött idő után 3 munkanap,
b) [13-28 éves jogviszonyban töltött idő után 8 munkanap] 3-8 év jogviszonyban töltött
idő után 5 munkanap,
e) [29 év és annál hosszabb jogviszonyban töltött idő után 10 munkanap.] 9-16 év
jogviszonyban töltött idő után 7 munkanap,
d) 17-24 év jogviszonyban töltött idő után 9 munkanap,
e) 25-3 l év jogviszonyban töltött idő után 11 munkanap,
f) 32-39 év jogviszonyban töltött idő után 12 munkanap,
g) 40 év és annál hosszabb jogviszonyban töltött idő után 13 munkanap.
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)
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nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/134 71/5/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
[(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti határidőt követően a szabadság nem adható ki és nem
vehető igénybe, a szabadság nem halmozódhat.]
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/134 71/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. §
Módosítás jellege: módosítás
120. § [Gyermekápolás céljából a pénzügyőrt és tisztviselőt megillető egészségügyi
szabadság}
( 1) Gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg
a) a pénzügyőr és tisztviselő anyát, ha egyévesnél fiatalabb, kórházi ápolás alatt álló
gyermekét szoptatja,
b) a pénzügyőr és tisztviselő szülőt, ha beteg gyermekét ápolja, a gyermek egyéves koráig,
e) a pénzügyőr és tisztviselő szülőt,
ca) ha az egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és
gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át,
eb) ha háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és
gyermekenként negyvenkét, egyedülálló esetén nyolcvannégy naptári napon át,
cc) ha hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és
gyermekenként tizennégy, egyedülálló esetén huszonnyolc naptári napon át,
d) a pénzügyőr és tisztviselő szülőt a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben
történő kezelése esetén a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő
tartózkodás címén
da) a gyermek egyéves koráig,
db) egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek esetén a e) pont ca)
alpontjában meghatározott mértékben,
dc) háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek esetén a e) pont eb)
alpontjában meghatározott mértékben,
dd) hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek esetén a e) pont cc)
alpontjában meghatározott mértékben.
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(2) A gyermek betegségére tekintettel az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Ebtv. 50. § (3)
bekezdésének megfelelő alkalmazásával méltányosságból egészségügyi szabadság állapítható
meg a pénzügyőr és tisztviselő szülő részére,
a) ha tizenkét éves, vagy annál idősebb, de tizennyolc évesnél fiatalabb beteg gyermekét
otthon ápolja, vagy
b) tizenkét éves vagy annál idősebb, de tizennyolc évesnél fiatalabb gyermeke kórházi
kezelésének időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg
ellátást nyújtó intézményben.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 127. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(4) A távmunkavégzésre vonatkozó részletszabályokat a [NAV vezetője] miniszter rendeletben
határozza meg.
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1 7.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(4) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a [NAV vezetője] miniszter rendeletben
állapítja meg.
T/13471/5/1-15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16-18.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)
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nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13471/5/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás
252. § [Értelmező rendelkezések az illetmény megállapításához]
( 1) A 251. § és a 25 3. § alkalmazásában:
d) minimum illetményemelkedés: a korábbi rendszeres díjazás [tíz] húsz százalékának
megfelelő összeg.
T/13471/5/1~15.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-5., 7-9.,
11-14. és 16- 18.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- a Kormány (képviselője)
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nem támogatja
nem ért egyet

