
Országgyűlés Hivatal a

Iroraányszárn: , j f/( '1

Érkezett : 2013 MÁJ 1 6 .

2013, évi . . . . törvény
a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó egyetértési és a rekvirálási jogró l

1 .§ (1) A Fidesz és a KDNP országgyű lési képviselője (a továbbiakban kormánypárti képviselő)
tulajdoni igényt jelenthet be bármely, Magyarország területén található ingatlanra .
(2) A tulajdoni igényt az Igazságügyi és Közigazgatási miniszternél kell az erre rendszeresítet t
űrlapon bejelenteni . Az űrlapon közölni kell a kiszemelt ingatlan

(a) helyrajzi számát
(b)természetbeni fekvését
(c) megnevezését
(d)tulajdonosát vagy tulajdonosait
(e) becsült forgalmi értékét .

(3) Az igény bejelentését követő 24 órán belül a miniszter törvényjavaslatot terjeszt a z
országgyű lés elé a megnevezett ingatlan állami tulajdonba vételéről .
(4) A törvényjavaslatról az országgy űlés rendkívüli és sürgős eljárásban - vita nélkül - határoz . A
törvényjavaslat elfogadásához a megválasztott országgyűlési képviselők 2/3-ának igenlő
szavazata szükséges .
(5) A törvényjavaslat elfogadása esetén az állami tulajdonba került ingatlant a Nemzetgazdaság i
Miniszter 24 órán belül térítésmentesen az igényl ő képviselő tulajdonába adja. Az ingatlan
korábbi tulajdonosa kártalanításra vagy kárpótlásra nem jogosult .

2.* (1) Az évi 100 milliárd forintos bevételt elérő gazdasági társaság- kormánypárti képviselő
támogatásával - tulajdoni igényt jelenthet be bármely, Magyarországon bejegyzett gazdasági
társaságra .
(2) A tulajdoni igényt az Igazságügyi és Közigazgatási miniszternél kell az erre rendszeresítet t
űrlapon bejelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell az igénylő társaság előző évi
mérlegbeszámolóját . Az űrlapon közölni kell a kiszemelt gazdasági társaság

(a) megnevezését
(b) cégjegyzékszámát
(c) cégbejegyzésének id őpontját
(d) székhelyét

(3) Az igény bejelentését követő 24 órán belül a miniszter törvényjavaslatot terjeszt a z
országgyűlés elé a megnevezett gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről .
(4) A törvényjavaslatról az országgyű lés rendkívüli és sürgős eljárásban — vita nélkül - határoz . A
törvényjavaslat elfogadásához a megválasztott országgy űlési képviselők 2/3-ának igenlő
szavazata szükséges .
(5) A törvényjavaslat elfogadása esetén az állami tulajdonba került gazdasági társaságot a
Nemzetgazdasági Miniszter 24 órán belül térítésmentesen az igényl ő tulajdonába adja. A
gazdasági társaság korábbi tulajdonosa kártalanításra vagy kárpótlásra nem jogosult .

3.§ (1) Az évi 100 milliárd forintos bevételt elér ő gazdasági társaság egyetértési jog iránti igényt
jelenthet be az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekre kiírt közbeszerzés i
eljárások feltételeinek meghatározására .
(2) Az egyetértési jog iránti igényt az Igazságügyi és Közigazgatási miniszternél kell az err e
rendszeresített űrlapon- kormánypárti képviselő ellenjegyzésével - bejelenteni . A bejelentéshez



mellékelni kell az igényl ő társaság előző évi mérlegbeszámolóját. Az űrlapon közölni kell a z
igénylő gazdasági társaság

(a) megnevezését
(b) cégjegyzékszámát
(c) cégbejegyzésének időpontját
(d) székhelyét

(3) Az igény bejelentését követő 24 órán belül a miniszter törvényjavaslatot terjeszt a z
országgyűlés elé, amely kimondja, hogy az Európai Unió támogatásával megvalósul ó
fejlesztésekre közbeszerzési eljárást kiírni csak olyan feltételekkel lehet, amelyekkel a z
egyetértési jogot igénylő gazdasági társaság képviselője egyetért.
(4) A törvényjavaslatról az országgyű lés rendkívüli és sürgős eljárásban — vita nélkül - határoz . A
törvényjavaslat elfogadásához a megválasztott országgy űlési képviselők 2/3-ának igenlő
szavazata szükséges.

4.§ Felhatalmazást kap az Igazságügyi és Közigazgatási miniszter, hogy az 1 .§ (2), 2 .* (2), 3 . §
(2) bekezdésekben említett űrlapok formátumát rendeletben szabályozza .

5.§ Jelen törvény módosításához a megválasztott országgyűlési képviselők 9/10-ének igenlő
szavazata szükséges .

6.* Jelen törvény visszamenőleges - már a dohányboltokra is alkalmazható - hatályú, és a 2010-
ben megválasztott országgy űlés megbízatásának megszűntével hatályát veszti .

Általános indoklás

A 2014-es országgyűlési választásig hátralévő szűk egy év már nem elegendő arra, hogy az eddig
megszokott, joggal kisiparinak nevezhető módszerekkel ki lehessen elégíteni a kormányzó párt é s
gazdasági holdudvara mohóságát és lenyúlás iránti igényét, és el lehessen érni a végső célt : a
magyarországi anyagi javak összességének Fideszes tulajdonba vételét . Olyan módszerek
kialakítására van szükség, amelyek ezeket a folyamatokat lényegesen leegyszerűsítik és
felgyorsítják. Jelen törvényjavaslat célja ilyen módszerek törvénybe iktatása és szabályozása .

Részletes indoklás

1 .§-hoz

A miniszterelnök ismeretes módon arra bíztatta a főváros főpolgármesterét, hogy terjesszen elő
törvényjavaslatot, amely egy ingatlan tulajdonjogának megváltoztatására irányul, amely ingatla n
tulajdonjogára a fővárosnak városrendezési okokból szüksége lett volna . A kezdeményezés
helyénvaló, és beleillik abba a koncepcióba, amelyet jelen törvényjavaslat érvényesíteni kíván ,
szükségesnek látszik azonban az eljárás általánossá tétele és jogi szabályozása . Ezzel foglalkozik
az 1 .§
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Az ügymenet meggyorsítása és az igénylők számának mérséklése érdekében célszer űnek látszott
az ilyen eljárást megindítani jogosultak körét az országgy ű lési képviselőkre korlátozni . Ez nem
jelenti az önkormányzatok lehetőségeinek korlátozását, hiszen minden önkormányzatnak va n
országgyűlési képviselője, aki az önkormányzat nevében és érdekében az eljárást megindíthatja .

A szakmai követelmények maradéktalan érvényesítése céljából a törvényjavaslat nem az igényl ő
képviselő, hanem az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium feladatává teszi az igény t
érvényesítő törvényjavaslat benyújtását.

Gondoskodni kellett arról, hogy a kormányzó pártokhoz nem tartozó képvisel ő igényét
érvényesíteni hivatott törvényjavaslatot még csak véletlenül se fogadja el az országgy űlés, ezért
köti a javaslat ezek elfogadását az abszolút 2/3-hoz .

Az eljárás meggyorsítása és az esetleges obstrukció megakadályozása végett intézkedik úgy a
javaslat, hogy az ilyen indítványokat az országgyűlés minden esetben kivételes és sürgős
eljárásban tárgyalja.

A kártalanítási vagy kárpótlási igény kizárását a költségvetés tehermentesítésének szándék a
indokolja .

2.§-hoz

Jelen paragrafus azt a de facto már fennálló helyzetet kívánja jogilag megalapozni é s
formalizálni, hogy Simicska Lajos és Nyerges Zsolt cégbirodalma minden korlátozás nélkü l
terjeszkedhet és bármely különösen jövedelmező vagy konkurens gazdasági társasá g
tulajdonjogát különösebb nehézség nélkül megszerezheti . A 100 milliárdos árbevétel előírásával
az ilyen igény benyújtására egyáltalán jogosult cégek számát sz űkítjük minimálisra, az
államosítást kimondó törvényjavaslat abszolút 2/3-os szavazatarányhoz kötése pedig garantálja ,
hogy csak a Simicska-Nyerges birodalom által benyújtott ilyen irányú igények teljesüljenek .

Az eljárás jogi támadhatatlansága érdekében bízza a törvényjavaslat a kisajátítást elrendel ő
indítvány benyújtását az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztériumra. Az eljárás meggyorsítása
és az esetleges obstrukció megakadályozása végett intézkedik úgy a javaslat, hogy az ilye n
indítványokat az országgyű lés minden esetben kivételes és sürgős eljárásban tárgyalja.

A kártalanítási vagy kárpótlási igény kizárását a költségvetés tehermentesítésének szándék a
indokolja .

3.§-hoz

Jelen paragrafus azt a de facto már fennálló helyzetet kívánja jogilag megalapozni é s
formalizálni, hogy a Közgép Zrt . ellenére az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztésekre közbeszerzési eljárást kiírni nem lehet .
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Az ilyen közbeszerzési eljárások feltételeivel kapcsolatban törvény biztosítana egyetértési jogo t
egyes, azt igénylő gazdasági társaságoknak . A 100 milliárdos árbevétel előírásával az ilyen igény
benyújtására egyáltalán jogosult cégek számát sz űkítjük minimálisra, az egyetértési jogot odaítél ő
törvényjavaslat abszolút 2/3-os szavazatarányhoz kötése pedig garantálja, hogy ilyen jogot csak a
Közgép Zrt . kaphasson .

Az így biztosított kiváltság jogi támadhatatlansága érdekében bízza a törvényjavaslat a z
egyetértési jogot biztosító indítvány benyújtását az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztériumra .
Az eljárás meggyorsítása és az esetleges obstrukció megakadályozása végett intézkedik úgy a
javaslat, hogy az ilyen indítványokat az országgyűlés minden esetben kivételes és sürgős
eljárásban tárgyalja .

4.§-hoz

Egy, a lebonyolításhoz szükséges formális eljárás rendeletben történő szabályozására hatalmazz a
fel a javaslat a minisztert .

5.-6.§-hoz

Lényeges, hogy a törvény mielőbb hatályba lépjen és a jelenlegi országgyű lési ciklus végéi g
hatályban is maradjon. Arra a nem várt esetre készülve köti az 5 .§ a megválasztott képviselők
9/10-ének szavazatához a törvény módosítását, hogy a kormánypárti képvisel őket valamilyen
indokolatlan szeméremérzet, vagy tisztességi roham fogja el . E szabálynak köszönhetően a
törvény érvénytelenítését ebben a valószínűtlen esetben is meg tudja akadályozni negyven, a
törvény rendelkezései által közvetlenül érintett képvisel ő.

Gondoskodni kellett ugyanakkor arról is, hogy e törvényt a kés őbbi, esetleg megváltozott
többségű országgyűlés ne fordíthassa a jelenlegi haszonélvezők ellen . Ennek megakadályozására
rendelkezik úgy a 6 .§, hogy a törvény a jelen országgyűlés megbízatásának megszűntével
hatályát veszti .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
törvénviavaslat

Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Mellékelten - a határozati házszabály 85 . § (1), valamint 98. § (1) alapján – benyújtjuk
a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó egyetértési és a rekvirálási jogról " címme l
törvényjavaslatot.

Budapest, 2013 . május 14 .

Tisztelettel :

Varju László
DK
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