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Napirendi javaslat

1. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat (T/336. szám) (Dr.
Czomba Sándor és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Zárószavazás előtti
módosító javaslat(ok) megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (Általános vita)

3. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/582. szám) (Általános vita)

4.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke)
Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Dr. Karakó László (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Polics József (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Kiss Péter (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Varga József (Fidesz) távozása után dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)
Polics József (Fidesz) megérkezéséig Kara Ákosnak (Fidesz)
Karvalics Ottó (Fidesz) megérkezéséig Spaller Edének (Fidesz)
Dr. Nemény András (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik) távozása után Egyed Zsoltnak (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről

Farkasné dr. Molnár Valéria, a bizottság főtanácsadója

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Bérces Kamilla szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Jónás Béla főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Hadi László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Fónagy János parlamenti államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 32 perc)

Elnöki bevezető

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot
kívánok! Ha mindenki úgy gondolja, elkezdjük a bizottság ülését. A jelenléti ívre tekintek és
azt látom, hogy két helyettesítésről kell beszámolnunk. Kara Ákos alelnök úr helyettesíti
Polics József képviselőtársunkat, jómagam pedig dr. Nemény András képviselő urat. Kaufer
Virág hiányzik. Azt javaslom, hogy a határozatképesség megállapítását követően a napirendi
pontok elfogadására kerítsünk sort aszerint, ami az elektronikus formában megküldött
meghívóban is szerepel.

Négy napirendi pont tárgyalására tettünk javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat,
hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. Így az
első napirendi pont tárgyalására fogunk áttérni. Nyilván azt megelőzően, csak a pontosítások
kedvéért mondom, az időkeret megállapítására teszek javaslatot. Alelnök úr fülembe súgta,
hogy rövid bizottsági ülésen szeretne ülni. Hát majd meglátjuk még, hogy a szakmai
egyeztetések mit tesznek lehetővé, de én is azt gondolom, hogy maximum egy órában zárni
fogjuk az ülésünket.

A tárgyalás menete nyilván aszerint zajlik, ahogy a szokásjog alapján ez kialakult, az
pedig nem más, mint lehetőség szerint azonos időkeret biztosítása mellett felváltva, először az
ellenzéki oldal megszólalását biztosítva.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat (T/336. szám) (Dr.
Czomba Sándor és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Zárószavazás
előtti módosító javaslat(ok) megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Az első napirendi pontunk az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat. Itt
a zárószavazás előtti módosító javaslat megvitatására kerítünk sort. Mindenki előtt ott kell,
hogy szerepeljen a T/336/49-es számú módosító indítvány. Úgy volt, hogy a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium (Sic!) részéről dr. Czomba Sándor államtitkár úr vesz részt a
bizottsági ülésünkön, és jegyzi az álláspontjukat mint előterjesztő és mint kormány is. Nem
látom államtitkár urat, úgyhogy gondolom, hogy helyette Bérces Kamilla fogja ezt az
álláspontot rögzíteni. Parancsoljon.

DR. BÉRCES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez a
módosító javaslat nagyobb részt csak nyelvtani, illetve jogszabály-hivatkozások pontosítására
irányul. Két dolgot emelnék csak ki belőle, ami nem teljesen egyértelmű a szövegből, illetve
egy pármondatos magyarázatot érdemel. Az első, ami a 2. és a 4. pontot illeti. Itt annak a
közösségi rendeletnek a megnevezése került módosításra, ami a szociális biztonsági
rendszerek összehangolásáról szól. E mögött az áll, hogy a korábbi rendeleteket felváltotta, az
alaprendeletet és az annak a végrehajtására irányuló rendeletet két másik uniós rendelet. Ezek
nyilvánvalóan közvetlenül hatályosulnak a magyar jogrendszerben. Valószínűleg lesz egy
olyan módosító javaslat a kormány részéről, ami ezt a fajta szóhasználatot valamennyi olyan
jogszabályon át kívánja majd vezetni, amelyikben ezekre a rendeletekre utalás történik, és
mivel ez a törvényjavaslat ezt megelőző stádiumban van, így ennek az átvezetésére egy
zárószavazás előtti módosítóval kerülne sor.

A másik pont, amihez magyarázatot fűznék, az a 3-as pont, ahonnan kikerült a (4)
bekezdésben foglaltak kivételével szövegrész. Ennek az az oka, hogy a 11. § (4) bekezdése,
amire itt utalás történt, az már korábban egy módosító javaslattal kikerült. Ami a 4. pontban
szerepel, a 11. § (4) bekezdésére, az már az új átszámozás utáni. Tehát nem arra utalna a 11. §
(1) bekezdése. Tehát itt egy jogszabály belső koherencia érdekében kellene ezt kivenni.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen szakmai tanácsadó asszonynak az álláspont rögzítését.
Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazásra kerítünk sort.
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy
majdnem egyhangú. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Én csak a jegyzőkönyv számára
tartózkodom az egyik kezemmel, mivel Nemény András nincs jelen, és őt helyettesítem.
Köszönöm szépen. Szakértő asszony pedig megállapítja, hogy 16 igen, 1 tartózkodás mellett a
bizottság a javaslatot támogatta. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok önnek, tanácsadó
asszony. Jó munkát! (Dr. Bérces Kamilla távozik az ülésteremből.)

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (Általános vita)

Áttérünk a második napirendünk tárgyalására. A második napirendi pontunk az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
törvényjavaslat. Ez a T/581. szám alatt kerül megvitatásra. Itt az általános vitára való
alkalmasság megvitatására kerítünk sort.

Ha jól tudom, akkor ennél a tárgyalásnál a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről
vannak itt a kollégák. Elsőként, ha jól emlékszem, dr. Petrovics Zoltán jogi referens és dr.
Jónás Béla főosztályvezető-helyettes úr fogja elmondani az előterjesztéshez a kormány
álláspontját. És ha minden igaz, akkor dr. Pilcz Tamás, dr. Raszler Tibor tanácsos és dr. Hadi
László főosztályvezető úr, valamint Lucz Zoltánné főosztályvezető-helyettesek vannak még
jelen, de ebben nem vagyok biztos. Csak az előre tett jelzések alapján ezek az infók értek el
engem. Javaslom, hogy a jobb időkeret felhasználása érdekében, ha képviselőtársaim is
egyetértenek velem, az észrevételek és a kérdések egy körben történő elhangzására kerítsünk
sort, amikor odaértünk. Nagy tiltakozást e tekintetben nem látok, akkor eszerint haladnánk.
De mielőtt erre sort kerítenénk, először a kormány álláspontját kérdezném.

Dr. Jónás Béla szóbeli indoklása

DR. JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Jónás
Béla vagyok, én fogom összefoglalni a kormánynak a törvényjavaslattal kapcsolatos célját,
elképzeléseit, és hogy miről is van szó tulajdonképpen. Bár azt hiszem, mindannyiunk előtt
ismert már ez a 29 pontos akcióterv, amely 16 pontjának részbeni végrehajtására tesz ezzel
kísérletet a kormány, és bízunk abban, hogy ez eredményes is lesz.

A törvény célja kettős, egyrészt az államháztartás egyensúlyi hiányának a
megszüntetése, illetve a vállalkozók gyenge versenyképességének a fokozása, a fegyelmezett
költségvetési politika, ami az utóbbi időszakban azért jellemző volt a magyar gazdaságra, igen
fontos kritérium, de önmagában álláspontunk szerint nem elégséges a társadalmi problémák, a
gazdasági helyzet kezelésére. Ezzel párhuzamosan a növekedés feltételeinek is teret kell
engedni, meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek az új gazdaságpolitikai rendszer
kialakításának első elemét képezhetik.

A program alapvetően három pillérre épül. Az első pillér a pénzügyi stabilitás, a
közpénzügyek átláthatóságának a fokozása érdekében javasol intézkedéseket, a társadalmi
igazságérzet növelése is fontos célja az előterjesztésnek. Ennek részeként megteremti a
bankok, biztosítók, bizonyos pénzügyi intézmények különadó-fizetési kötelezettségét,
bizonyos közpénzből származó, egyes magánszemélyeket terhelő jövedelemadó-fizetési
kötelezettséget, különadó-fizetési kötelezettséget ír elő. Bevezeti a bér- és jövedelemplafont a
közszférában, de a vállalkozások szempontjából is fontos rendelkezései vannak.

Adózási szempontból hangsúlyozni szeretném, hogy például a társasági adó majdnem
a felére fog csökkenni. Megteremti az előterjesztés, de azt hiszem, ez is mindenki előtt ismert
már, a szabad párlatfőzés lehetőségeit.
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A második pillére ennek az előterjesztésnek, javaslatcsomagnak a tíz kisadó
megszüntetésével az adórendszer egyszerűsítését, a közterhek arányosabbá tételét,
csökkentését próbálja megtenni. Csak említeni szeretném például a kommunális adófizetési
kötelezettség megszüntetését, az üdülőket terhelő idegenforgalmi adófizetési kötelezettség
megszüntetését is.

A beruházások elősegítése mellett engedélyezési egyszerűsítéseket is tartalmaz az
előterjesztés, amely kiterjeszti az ipari és kereskedelmi célú és munkahelyteremtő célú
beruházásokra is, és ezzel párhuzamosan csökkenteni kívánja a vállalkozások adminisztratív
terheit.

A harmadik pillére a javaslatnak, amely talán a bizottságot leginkább érdekelheti, az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás feltételeinek a megteremtésére irányul. Ezt
legalizálja, és erről szeretnék egy picit részletesebben is szólni.

A törvényjavaslat első fejezete, amely az említett címet viseli, egy új jogintézményt
vezet be, ez az új jogintézmény pedig arról szól, hogyha magánszemély másnak
munkalehetőséget biztosít, akkor e munkavégzés után szerzett jövedelem után adófizetési
kötelezettsége nem keletkezik az érintetteknek, sem a munkaadónak, sem a munkát végző

személynek. Ez a jogviszony, ez a lehetőség meghatározott háztartási munkákra – az otthoni
háztartási munkákkal kapcsolatos tevékenységgel összefüggésben -, az erre irányuló
jogviszonyra terjed ki. Rendkívül egyszerű lesz a gyakorlatban ennek az alkalmazása. Az
érintetteket csupán regisztrációs bejelentési kötelezettség terheli, amelyet egyelőre
elektronikus és telefonos formában lehet majd megtenni, a későbbiek során ez a lehetőség
akár e-mailben, más elektronikus formában is megoldható lesz az elképzelések szerint.

Adóbevallási kötelezettség nem keletkezik e tevékenység végzése után, ugyanakkor a
foglalkoztató vagy más néven a megbízó ezer forintos úgynevezett regisztrációs díjat kell
hogy fizessen havonta egy ilyen foglalkoztatott személy után. A jogintézmény
társadalombiztosítási státuszt, jogviszonyt nem keletkeztet, ugyanakkor szankcionálja azokat
az eseteket, amennyiben ez a bejelentési vagy regisztrációs kötelezettség elmarad. Akkor
visszamenőlegesen teljes adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli az érintetteket e
jogviszonnyal kapcsolatban is.

Az érintett, megbízott, vagy nevezzük munkavállalónak, igazolást kérhet erről az
elvégzett tevékenységről, és ezzel igazolhatja az adóhatóság felé, hogy ezen tevékenységéből
származó jövedelem után adófizetési kötelezettség nem terheli. Természetesen a törvény más
fejezetei is közvetetten érinthetik a foglalkoztatást, de én ennyiben szeretettem volna
összefoglalni az előterjesztés lényegét. Amennyiben kérdések vannak, én és szakértő
kollégáim természetesen megpróbálunk válaszolni.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Kérdezem
képviselőtársaimat, kinek van kérdése, észrevétele. Igen, Szilvia, parancsoljon!

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az 1. fejezethez szeretném
kérdezni, hogy ezt a százezer forintos büntetést biztos, hogy ennyire szigorúra kell venni.
Tehát az, hogy minden hónapban be kell jelenteni, regisztrációs díj, tehát ez már eleve annyi
adminisztrációt jelent egy egyszeri polgárnak, hogy mindezt, hogyha valamit elmulaszt,
százezer forinttal büntetni, igazságtalanul szigorú szerintem.

A 2. fejezethez egy kérdésem lenne. A 9. § (2-3-4) bekezdése, ezek határozzák meg a
hatvan nap, illetve kétmilliós határt, és hogyha mindent összevetünk, a 60 nap értelmét veszti,
mert a kétmillió forint az, ami igazából a határ. Tehát így nem sikerült olyan helyzetet
kisakkozni, hogy a 60 nap lenne a mérvadó. Ez egy ilyen észrevétel.
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A 3. fejezethez, a 13. § (4) bekezdéséhez pedig a külföldi szervezet definícióját jó
lenne belefoglalni, mert így ez eléggé tágan értelmezhető és bármit rá lehet mondani. Ennyi.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Bertha Szilvia. Kérdezem képviselőtársaimat,
kormányoldalon van-e valakinek kérdése. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Ellenzéki
oldalon igen, Kiss Péter képviselő úr.

KISS PÉTER (MSZP): Még nem a részletes vitánál, hanem az általános vitára való
alkalmasságnál tartunk, és a háztartási foglalkoztatás ügyénél - őszintén szólva - azért vagyok
tanácstalan, mert nem látom, hogy mi az az érdek, amelyik is a munkaadónál,
munkavállalónál munkálni fog arra nézve, hogy működtessék ezt a rendszert. Hiszen sem nem
társadalombiztosítási, sem nem jogszerző konzekvenciákkal nem jár, ugyanakkor a
fenyegetettség arra nézve, hogyha valaki ezt az utat nem járja, hanem a továbbiakban is be
nem jelentett módon foglalkoztat, rendkívül pici.

Arra még példa nem volt, hogy munkaügyi szervezet lakásban ellenőrzött volna,
nincsenek is nagyon jogosítványai, hogy ilyet tegyen, ez egy nagyon régi dilemma. Na de,
tegyük föl, hogy ez most speciel megvalósulna valamilyen módon, olyan nagyarányú házi
foglalkoztatás lenne, hogy jobban megérné ennek a beavatkozásnak a költsége, mint az
elhárítandó kár, akkor is ez a nulla és százezer forint közötti fenyegetettség valóban jelképes.
Tehát a megoldás arra, hogy igazából ne legyen különféle módon treníroztatva a munkaadó,
munkavállaló, az világos, nem is akarom támadni, a másik oldalról nem pontosan értem, hogy
miért lesz olyan, aki bejelentést tesz.

Ezért tehát azt hiszem, hogy a lecke nincs elvégezve. Ez egy komoly aggályom a
dologgal kapcsolatban. És hát van egy távlatos is.

Most képzeljék el, hogy összegyűjt valaki, mert megkéri az igazolást, sok éven
keresztül ilyen munkát, de azzal semmit nem tud kezdeni. Mert ugyan igazolást kérhet a
munkáltatójától, de következménye nincsen. Ott fog állni a nyugdíjrendszer határán, vagy
pedig azt mondjuk neki jó tanácsként, hogy vásároljál magadnak nyugdíjszerző időt, de akkor
azt ide kell tenni korrekten, a kommunikációban akkor azt kell mondani, hogy ez nem egy
ingyenes dolog, hanem ahhoz, hogyha azt akarod, hogy biztosításod legyen, legalább
minimálnyugdíjad, ehhez havonta ennyit és ennyit be kell fizetni. Erre van szabály, tehát ezt
nem kell itt külön rögzíteni, csak akkor azt hiszem, hogy úgy precíz ezt elmondani, hogy hát
mi is a megoldás. Summa summarum azt akarom mondani, hogy ebben a kérdésben zavarban
vagyok.

A többi részben – azt hiszem – nem a bizottságunk feladatköre az, hogy általában
ezzel a csomaggal most mindenféle véleményeket mondjon. Én annyit tudnék a múltkori 29
pontos vitából ide tenni, hogy azt a részét kevésbé lehet látni a néhány egyszerűsítő
vonatkozáson túl, ami ezen csomagnak a munkaerő-piaci pozitív konzekvenciáira vonatkozna.
Hát nyilván várakozással kell legyünk a további kezdeményezésekre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, Kovács Ernő képviselőtársam.

KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Mégis fontosnak tartom ezt a
lehetőséget, mert tudom, tudjuk mindannyian, hogy vannak olyan emberek, akik, ha mondjuk,
hirdetést adnak fel idősgondozásra vagy a ház körüli munkákra, takarításra, és ez most már
teljesen legális lesz, akkor sokkal bátrabban fogják ezt megtenni, mint ahogy eddig
megtehették. És azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon nagy szüksége van olyan
embereknek, akik több idős embert is gondozhatnak. Az egyikhez majd hétfőn fog elmenni, a
másikhoz majd szerdán, a harmadikhoz majd pénteken, tehát azt gondolom, hogy ez igenis
segít a rászoruló embereken és valamilyen jövedelemkiegészítés is lehet. Én nem elsősorban
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arra gondolok, hogy ebből fognak megélni, de tisztességes munkával meg lehet élni ebből az
országban. Tehát én ezt a lehetőséget jónak tartom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Bertha Szilvia még egyszer jelentkezik,
parancsoljon képviselő asszony!

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Nekem annyi hozzáfűznivalóm lenne ehhez a részhez,
hogy ennek, az úgymond legalizálásnak annyi értelme mindenképpen lehet, hogy nagyon
sokan rendelkeznek olyan jövedelemmel, amit nem tudnak igazolni, például ilyen apró
munkákból, és mivel nem tudják igazolni, ezért kerülnek sokszor olyan helyzetbe, hogy
például ilyen Provident jellegű hitelekhez kell folyamodniuk. Holott valójában, hogyha
igazolhatnák a jövedelmüket, normális, biztonságosabb hiteleket is fel tudnának venni. Tehát
én akkor látom ennek az egésznek az értelmét, hogyha a hitelpiacon is – adott esetben –
elfogadják ezeket a jövedelemigazolásszerű papírokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti oldalról? (Nincs jelentkező.) Nem látok
mást. Ja, de igen látok. Bocsánatot kérek. (Dr. Hadi László: Én csak reagálni szeretnék az
elhangzottakra.) Egy pici türelmet kérek, még a képviselőknél tartunk. Kormánypárti oldalon
kérdezem, van-e szándék. (Nincs jelentkező.) Akkor még a reagálást megelőzően én is
szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, és majd utána adom át a szót a reagálásra.

Én nemcsak a háztartási munkával kapcsolatos dolgokról szólnék, hanem úgy en bloc,
100-110 oldal, nem tudom pontosan, nagyjából, ahogy végigolvastam ezt, a gazdasági-
pénzügyi törvények megalkotásáról szóló törvénytervezetet, nekem az első gondolatom az
volt, hogyha mondjuk az elmúlt ciklusokban így került volna egy törvény a parlament elé,
akkor milyen reflexiókkal kellett volna szembenézni. Hát, elég furcsa reflexiókkal!
Olyanokkal, amit most nem szívesen hallgatnának végig. Ugye? Általában 5-6 hét volt egy
törvénytervezetnek a végigvitele, és nyilván a törvénytervezet végigvitelét érinti, ahol nem
egyéni képviselők nyújtották be, tudatosan, hanem már kormány részéről történt előterjesztés
volt, ott a megfelelő tárcaegyeztetések, ott a megfelelő szociális partnerekkel történő
egyeztetések, OÉT, sok minden egyéb más is megtörtént.

Na most, ha én jól emlékszem, akkor a múlt hét pénteken délután, estefelé került fel
gyakorlatilag a parlament honlapjára ez a törvénytervezet, nyilván azzal a szándékkal, hogy a
képviselők úgysem tudják mivel tölteni a hétvégéjüket, teljesen logikus és okszerű
gondolkodás. Olvassanak, tegyék azt, amit tenniük kell, nincs is ezzel semmi baj. Azt
gondolom, hogy egy törvény előkészítésének nem így kell zajlania. Főleg nem egy ilyen
fajsúllyal bíró törvény előkészítésének. Majd utána azzal kell szembesülni a forgatókönyvek
alapján, hogy a héten a részletes vita lefolytatására is sort fogunk keríteni. Még itt a héten
ennek az ügynek a kapcsán kapcsolódó módosító indítványokkal fogunk szembetalálkozni,
pörgetjük az ügyet, és gyakorlatilag a jövő héten, majd az azt követő héten végszavazással le
is zárjuk. Hiszen ez egy oly’ egyszerű történet, senkit nem érint. Társadalmi csoportokat meg
sem legyint, fajsúlytalan ügyek sokaságát hordozza csak és magában egymás mellé rendezve.
De én azt gondolom, hogy ez nem így van, hanem pont ennek az ellentettjéről szól a történet.
Fajsúlyos kérdések sokaságát veti elénk ez a törvénytervezet. És mindezek mellett időt,
módot, lehetőséget nem ad, nemcsak és a törvény alkotóinak, hanem azoknak sem, akikkel –
meggyőződésem szerint – egyeztetni kellett volna ezekről a kérdésekről.

Magyarul, ha címszavakban kell összefoglalni, akkor egyrészt előkészítetlennek,
végiggondolatlannak tartom, és mindezek mellett bizonyos pontjaiban – bár nem nekem kell
ezt megállapítom, de – alkotmányellenes is.

És közben nem találom sehol azt a radikális adócsökkentést, amiről annak előtte én
már 2009. november 10-én hallottam egy hírműsor keretei között miniszterelnök úrtól. A
radikális adócsökkentés az én számomra azt jelenti, hogyha egy előző kormány által
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megindított adócsökkentést mondjuk legalább megdupláz vagy tripláz a törvényalkotói
szándék. Most én azzal találkozom szembe, hogy annak az adócsökkentési nagyságrendnek a
megharmadolásával gyakorlatilag találhatjuk magunkat szembe. Tehát akkor olyan 200-250
milliárd forintos volt a GDP 1 százalék körüli értékének megfelelő, azzal való csökkentési
mérték, ami elindult, majd most azzal találjuk magunkat szembe, hogy ilyen százmilliárd
forint körül összesíthető ez a számadat. Nagyjából annak az egyharmada. Hát ha ez a
radikális, meg ez az azonnali, akkor bajban vagyok a tekintetben, hogy mit hordoz magában a
jövő. Tartalmában pedig azt látom, hogy szinte kivétel nélkül minden vonatkozásban a kis és
a közepesnek mondható átlagkereset szintjén keresőket sújtja, nem azok felé kedvezményez.
Ezt pedig nem igazán tartom elfogadhatónak, hogy minden mozzanatában gyakorlatilag a jó
pozícióban lévő, magasabb jövedelmi szinttel bírókat támogatja.

Tehát még egyszer, az, hogy a kormány beterjeszt és közben egyeztetést nem végez a
nemzeti együttműködés jegyében, ez a számomra igen nehezen fogható és igen furcsának
tartom. Nem akarom részletezni azt, hogy kik járnak rosszul, lesz még módunk rá a bizottsági
ülés keretein kívül is, hogy végigbeszéljük mindezt. De azért néhány címszóval szeretném ezt
megemlíteni.

Jól járnak-e azok, akik, mondjuk a háztartási típusú munkavégzés keretei között
végeznek tevékenységet? Én azt gondolom, hogy abszolút módon nem járnak jól, sőt rosszul
járnak, hiszen, ha belegondolunk, egy ezerforintos, havi egy főre vetített regisztrációs díj
megfizetése mellett gyakorlatilag egy év leforgása alatt, mert nincs korlátozva a
foglalkoztatás napjai időtartamának a száma ilyen értelemben, 12 ezer forinttal megfizetett
regisztrációs díj ellenében egy év viszonylatában bárki, aki erre hajlandóságot mutat,
kiszolgáltatott keretek között foglalkoztathatóvá válik vagy válhat. Gondoljanak bele, úgy
komolyan! Most attól függetlenül, hogy melyik oldalán ülnek a patkónak, hogy az a fajta
logika, ami arról szól, hogy a munka világában a munkaadói és a munkavállalói oldal közötti
egyensúly akkor tekinthető egyensúlynak, hogyha és az egyiknek semmilyen, a másiknak meg
mindenféle pozicionális terület megadatik. Akkor normális ez a dolog, hogyha bejelentési
kötelezettséget írunk elő, mert ezt írja elő a törvénytervezet, regisztrációs díj megfizetése
mellett, és közben - mondjuk – semmilyenfajta társadalombiztosítási ellátás, semmilyenfajta
nyugdíjellátás, jogszerző idő megszerzésének a lehetőségét nem teremti meg. Nem akarok
részletekbe menni, csak egyet említek meg.

Mi van akkor, ha van egy baleset? Mert miért ne lenne? Ezek a munkatevékenységek
nem feltétlen és csak olyanok, amelyek egyetlen asztal mellett ülve, nyolc órán keresztül
mozdulatlan munkatevékenységgel párosulnak. Olyanok is lehetnek, amelyek a baleset
veszélyével is felruházottak. Hol van a folytatás? Mi a jogkövetkezménye ennek? Lehet-e
jogkövetkezménye egy olyan dolognak, amely alapjaiban semmilyen jogviszonyon nem
alapul? Mert jogviszony mint olyan, nem alakul ki a két fél között. Nincs munkaszerződés,
nincs semmilyenfajta szerződés. Nincs semmi. Magyarul: van valami, egy olyan idézőjelbe
tett foglalkoztatási forma, amely után nincs semmilyenfajta megfizetési kötelezettség, ami –
még egyszer mondom – akár a társadalombiztosítási, akár a nyugellátási jogszerző idő
tekintetében lehetőséget adna az emberek számára. És közben azokat, akik meg így
foglalkoztatnak, azzal veszélyezteti és fenyegeti a törvénytervezet, hogy de, és mivel van egy
bejelentési kötelezettséged, ezért majd ott vagy a homloktérben, azért majd vizsgállak, és
hogyha valami nem jó, akkor százezer forintnyi bírságot szabok ki rád. Tehát a mohóság a
másik oldalról megmutatkozik, hogy hogyan szedjünk be pénzt azoktól, akik adott esetben
egy hónapban három napot foglalkoztatnak valamilyen munkatevékenységhez illesztetten.

No, szóval azt gondolom, hogy alapjaiban nincs rendjén ez a történet a háztartási
foglalkoztatás tekintetében. De nem akarok csak és itt leragadni. Nézhetjük akár a
magánszemélyek különadójának a történetét is.

Normális dolog-e az, hogy visszamenőlegesen szabályozunk egy adott adóévben a
korábban megszerzett javadalmakat illetően? Lehet persze. Normális-e, alkotmányos-e?
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Jogszerű-e? Első kérdés. A második kérdés, hogy végiggondolták-e a törvényalkotói
szándékkal bírók azt, hogy mondjuk egy átlagkeresetű, durván kétszázezer forintos jövedelmi
pozícióval bíró ember - lehet ez egy pedagógus, lehet ez egy köztisztviselő –, aki 20-25 évet
eltöltött valahol, és ez év februárjában, márciusában, bármelyik időszakban eltávozott a
rendszerből, végkielégítésre került sor, ha jól emlékszem, az ő esetükben ennek a mértéke, a
12 havi végkielégítés nagyságrendjét is felölelheti. Gyakorlatilag kétmillió forint feletti
mértéket ölel fel a számukra kifizetett összeg. Ezt meg kívánják adóztatni? Azt, aki 25 éven
keresztül tisztességgel, mindenfajta politikai színezet nélkül, különféle színezetű kormányokat
köztisztviselőként kiszolgált. Azt gondolom, hogy megfontolatlan, azt gondolom, hogy
átgondolatlan, végiggondolatlan mindez a történet ilyen értelemben. De ha azt mondom, hogy
a társasági adó kérdése tekintetében, amely a kiegészítés kapcsán is elhangzott, hogy a
vállalkozók gyenge versenypozicionális helyzetén kíván változni, azt kívánja fokozni a
kormány, de elgondolkodtak-e azon, hogy mondjuk az, ami ebben az esztendőben a hátunk
mögött van, az a félév, meg az elkövetkezendő jelen időszaki félév, megkülönböztetettsége
helyénvaló dolog-e egy ilyen történet kapcsán. Az egyik esetben az 500 millió forint pozitív
adóalap 500 millió forintos, 250 millió forintos értéke, a másikban pedig az 50 millió forint
az, ami a 19-ről a 10 százalékos mértékre történő adófizetési kötelezettséggel párosul.

Gondolják, hogy félévente kell különféle adójogszabályok tekintetében változásokat
eszközölni? Vagy félévekre kell bontani? Vagy talán negyedévekre, hónapokra, hetekre? És a
végén hová jutunk el? Azt gondolom, hogy egyébként minden helyett és minden mellett,
hogyha lehetett volna, akkor sokkal inkább az élőmunkát terhelő járulékok csökkentését
kellett volna megtenni úgy, ahogy azt a korábbiakban 5 százalékponttal csökkentette az előző
kormány.

De kitérhetnék az örökösödési vagy épp az ajándékozási illeték kérdéskörére. Az
egyeneságú mentességek körére. Arra is, hogy emlékeznek arra, hogy ma is úgy van, hogy az
ingatlanok esetében húszmillió forintig illetékmentes, és hogyha két-három embert alapul
veszünk, akkor 40-60 millió forintig illetékmentes egy ingatlan. Ugye azt is tudják, hogy
Magyarországon az átlagingatlanok értéke nem több száz millió forintos értékű, hanem és
nagyjából abba a kategóriába esik, ami a mai illetékmentesség körével lefedhető, messze
lefedhető. Akkor miről beszélünk? Miről szól ez az illetékmentesség? Akkor az örökösödési,
az ajándékozási illeték keretei között nem megint arról van szó, hogy a legkiváltképp
jómódúakat kívánják támogatni? Az értékhatár-nélküliség nem azt jelenti, hogy adott esetben
milliárdok, milliárdok, nem millió forintos, milliárdos nagyságrendek illetékmentesen
vándorolhatnak majd tovább? Nem azt hozza ez magával, hogy közbevételek, olyan pénzek
esnek ki a rendszerből, amelyek egyébként, ha bent vannak, az újraelosztásnál számításba
vehetőek lennének? Nem akarom ragozni a szót e tekintetben, de azért ezen is érdemes lenne
elgondolkodni.

Meg azon is, ami a törvénytervezet keretei között van. Hogy bizonyos
luxusdolgoknak, légi, vízi járművek adómentességének a bevezetése, újbóli adómentesség
biztosítása, ez helyénvaló történet-e az önök értékítélete szerint. Ha igen, akkor ezt nyíltan ki
kell mondani, nem burkolt mondatokkal kell alátámasztani, nyíltan vállalni kell és el kell
mondani, hogy igen, azt támogatjuk, hogy a légi, a vízi közlekedés százmillió forintos értékű
járművei adómentesek legyenek. Ki kell állni, el kell mondani, erről kell beszélni, hiszen ezt
teszik. És mindezek mellett persze hozzá kell azt is tenni, hogy a legnagyobb szívfájdalmam
az, hogy az azonnali, meg a radikális adócsökkentés a 29 pontos felvezetésből 16 ponton
keresztül nem érzékelhető számomra.

Ami a személyi jövedelemadó kérdéskörét érinti, majd valószínűleg 2011-re talán
megérik, de lehet, hogy 2011 tavaszára az érik meg, hogy 2012-ben hogy vezessük be. Ez az
azonnali és a radikális pedig az, hogy a 17 százalékos alsó kulcshoz képest majd 16
százalékos lesz a személyi jövedelemadó? És a 32 százalék helyett pedig annak, akinek 32
százalékot kellett fizetni, a módosabbnak, a nagyobb jövedelemmel bírónak, annak majd 16-
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tal kell? Hát ha úgy gondolják, hogy ez a jó út, akkor ezt az utat kell taposni, csak azt
gondolom, hogy akkor erről nyíltan, egyenesen és világosan kell beszélni mindenhol és
mindenkor.

Nem akarok mélyebbre menni, de mehetünk, és akkor tagolhatjuk ezeket a kérdéseket,
ha képviselőtársaim úgy gondolják. Kérdezem, hogy bárkinek van-e még észrevétele. Karakó
László!

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon nagy
érdeklődéssel hallgattam immár nem először elnök úrnak hosszú okfejtését különböző

témáknál, ami egyébként nagyon helyes. Azzal indított elnök úr, hogy mi lett volna, hogyha
önök ezt beterjesztették volna az elmúlt nyolc évben. De nem terjesztették be, elnök úr.

Sok minden történt azóta, mi nagyon sokan egyéni képviselők vagyunk, és nekem ez
nem probléma, hogy péntek este kapom meg, mert szombaton és vasárnap este szoktam
áttanulmányozni az anyagokat.

ELNÖK: Én is.

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Látom. Nem készültem ilyen jegyzetekkel, de úgy
látom, hogy ezt követően így kell készülni. Mi a választók között vagyunk, szombaton négy
helyen voltam, ahol több száz emberrel találkoztam, és érdekes módon azt tapasztalom, hogy
azt mondják az emberek, hogy „na végre, elkezdődött valami”. Azt tudjuk, hogy a jog
általános magatartásokat szabályoz. Mert mindig arra hegyezi ki a jogalkotó a jogszabályt,
hogy azt tulajdonképpen be fogják tartani az állampolgárok, de nagyrészt nem tartják be.
Nyilvánvaló, hogy azért kellenek majd ilyen mögöttes intézkedések, és nem lehet teljes
mértékig akár törvénnyel vagy alacsonyabb szintű jogszabályokkal magatartást szabályozni.
Amiket ön említ, az nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő hónapok, évek során megfelelő

korrekciókon fog végigmenni. Sok minden olyan dolog van, amit - aggályokat fogalmazott
meg az elnök úr – én nem tartok ennyire problémásnak. Ezt az idő – véleményem szerint –
meg fogja oldani. Az a fontos, hogy elindultunk ez irányba, ezt a visszajelzést kapjuk.

Egy megjegyzésem egyébként, hogyha Hagyó úr várt volna egy pár hónapot, akkor
nyugodtan illetékmentesen hagyhatta volna a lányára a vagyontárgyait, és nem lett volna ezzel
probléma. Én kérem azt, hogy legyenek bátrak ebben az ügyben. Más világ van. Kérem azt,
hogy ezeket az aggályokat kellő önmérséklettel és természetesen objektíven fogalmazzák
meg. Nincs is ezzel gond. Én a nyílt politikai vitának vagyok a híve, nem személyes ügy,
amiről én beszélek, gondolom, ezt ön is gondolja, de azért segítsük ennek az országnak a
sorsát, és ne aggályoskodjunk, amikor lett volna lehetőségünk minimális többséggel is ugyan,
de hasonló és ettől még jobb jogszabályokat hozni.

Én úgy gondolom, hogy a jogalkotó szándéka jó, van egy erős társadalmi
támogatottság mögötte, és haladjunk ezen az úton előre közösen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy bárkinek van-e még
észrevétele. Nem látok ilyet. Akkor egy rövid összefoglalót teszek. Sokkal rövidebbet, mint
az előbbiekben megfogalmazottak köre volt.

Azt gondolom, hogy ahogy Karakó László képviselőtársam is megfogalmazta, nyílt
politikai vitának van mindig helye, lehetőség szerint a legnagyobb szakmaiság mellett. Ez a
bizottság eddig is így végezte a munkáját, én arra fogok törekedni, hogy ezt követően is így
végezze, ezért mindig azokat az aggályokat, amelyek joggal vethetők fel, azokat el fogom, el
fogjuk mondani. Egyszerűen azért, mert azt hiszem, hogy az aggályok felszínre hozatala
bizonyos értelemben a kormányzatot is és a kormányzáshoz kapcsolódó képviselőket is segíti,
segítheti abban, hogy az elgondolásaikhoz képest lehetőség szerint még jobb pályát lehessen
futni, ami a közös érdekünk, mármint Magyarország közös érdeke. Ilyen értelemben viszont
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nézetkülönbség nincs közöttünk. Abban a vonatkozásban viszont van, hogy egy törvény
beterjesztésének és annak a végigvitelének nem ez a menetrendje. Az „így” tekintetében van
közöttünk nézetkülönbség, én azt gondolom, hogy szükségszerű a tárcák között adott esetben
vagy másfajta érdekképviseletekkel vagy épp a parlamenti demokrácia keretei közötti
feltételek biztosítása melletti képviselők számára való jogok gyakorlásának a lehetőségét
mindenkinek biztosítani kell. Ennyit az általános dolgokról, és akkor nem megyünk beljebb,
mert nem látom ennek értelmét, és úgy látom, képviselőtársam is ezzel egyetért. Köszönöm
szépen.

Mielőtt nyilván lezárnánk a vitát, azelőtt az előterjesztőknek adnám meg a szót a
válaszadásra. Parancsoljanak!

Dr. Hadi László reagálása

DR. HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Elnök Úr! Én csak a konkrét felvetésekre reagálnék, ami az egyszerűsített foglalkoztatással
vagy adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozott. Elhangzott, hogy nem
teremt semmiféle társadalombiztosítási jogviszonyt, meg akkor minek ez, és egyébként a
százezer forintos bírság pedig durva. Vagy legalábbis kiemelkedő mértékű. Ehhez képest
megjegyezném, hogy az APEH nyilvántartásából kivadásztuk, hogy összesen 14
magánszemély az, aki bevallja, hogy van háztartási alkalmazottja, és fizet utána a mai
szabályok alapján adót és járulékot. Valószínűleg nem hihetjük, hogy ez egy komolyan valós
szám. Tehát nyilvánvaló, hogyha megnézzük az alkalmazási kört, hogy mit ölel át ez a
tevékenység, akkor a házi takarítástól a mosásig, az idősgondozás, a gyermek külön
taníttatása és így tovább, valószínűleg több tízezer embert érint mint foglalkoztatottat. Ha
csak a mai szabályokat nézzük, akkor ez tisztán feketefoglalkoztatásnak minősül, és hogyha
ez feketefoglalkoztatás, akkor az adózás rendjéről szóló törvényben alkalmazottanként - és
minden egyes alkalomként, amikor ezt megállapítják, akkor a gazdaság kifehérítéséért
folytatott küzdelemben a parlament úgy döntött, hogy egymillió forintba kerül és - még három
havi elmaradt járulékot is meg kell fizetni. Ebben a konstrukcióban, minthogy ez teljesen
speciális, mert magánszemély adózott pénzéből fizet másik magánszemélynek ezekért a
tevékenységekért, ezért az ezzel kapcsolatos kötelezettség megszegéséért legfeljebb százezer
forintig terjed a bírság, és ez nem jelenti azt, hogy az adóhatóság az eset összes körülményeit
mérlegelve feltétlenül százezer forintot szab ki. Egyébként aki után ma nem fizetnek
társadalombiztosítási járulékot, azok a Tbj.tv. 39. § (2) bekezdése szerint kötelesek ezt a
körülményt bejelenteni az állami adóhatóságnak, és az adóhatóság havi 4900 forint körüli
összeget vet ki, és ezért jár természetbeni egészségügyi ellátás. És hát valóban, a másik
lehetőség az, hogy aki rendszeres takarításból és így tovább-ból viszonylag jól keres
egyébként, az meg köthessen szerződést a nyugdíjbiztosító intézettel, és így
nyugdíjbiztosításra is jogot szerezhet.

De mi azt gondoljuk vagy azt gondolta a kormány, amikor így döntött, hogy ezzel
tulajdonképpen legalizálódhatnak ezek a jogviszonyok, mégpedig könnyedén egy viszonylag
egyszerű eljárásban, és ezért a havi ezer forintos, központi költségvetést megillető bevétel
egyáltalán nem nevezhető túlzásnak. Tehát, ami eddig magánszemélyek közötti, úgymond
magánviszony volt, az valójában sosem volt az, mert aki ebben az országban jövedelmet
szerez, és aki őt foglalkoztatja, mindkét fél oldaláról van elég komoly fizetési kötelezettség.
Ez egy speciális helyzet, tehát ezért speciális a jogkövetkezmény is az általánoshoz képest.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára legyen szíves bediktálni a nevét.
(Hadi László vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóigazgatási főosztályának a
vezetője.) Köszönöm szépen.
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Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy a szavazásra, az általános vitára való
alkalmasságra keríthetünk sort, hogyha más képviselőtársamnak még észrevétele, kérdése
nincs. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.

Határozathozatal

Akkor kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára az előterjesztett törvénytervezetet
alkalmasnak tartja. (Szavazás.) Tizennégy. Ki az, aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Egy. Köszönöm szépen. Tizennégy igennel és egy tartózkodás mellett a bizottság
támogatja az általános vitára való alkalmasságot. (Farkasné dr. Molnár Valéria bizottsági
főtanácsadó: A jegyzőkönyvbe be kellene diktálni, hogy Spaller úr helyettesíti Karvalics urat.)
Jó. Karvalics úr közben elment, és Spaller úr helyettesíti őt. Köszönöm szépen. (Dr. Karakó
László:Kiss Péter is elment.) (Farkasné dr. Molnár Valéria bizottsági főtanácsadó: Őt nem is
számoltuk bele, nem szavazott.)

Uraim! Köszönöm szépen, szép napot kívánok önöknek, jó munkát! (A napirend
meghívottai távoznak az ülésteremből.) A második napirendi pontot lezártuk.

A téma lezárását megelőzően többségi és kisebbségi álláspont megfogalmazására
előadót állítunk. Alelnök úr, többségi? (Kara Ákos: Kovács Ernő!) Kovács Ernő
képviselőtársam. A kisebbségit jómagam vállalom. Köszönöm szépen. (Dr. Karakó László: …
az arányok…) Volt egy tartózkodás és egy ellenvélemény, ezáltal kisebbségi előadó is
állítható. Egyébként is, egyébként is, de így meg kiváltképp. Köszönöm szépen.

Áttérünk a harmadik napirendi pontra.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/582. szám) (Általános vita)

A harmadik napirendi pontunk a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
módosításáról szóló, T/582. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának a
megállapításáról szól. Látom, az előadók elfoglalták a helyüket. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium részéről dr. Fónagy János parlamenti államtitkár urat tisztelettel köszöntöm.
Nem tudom, hogy kollégái vannak-e még önnel, nekem azt jelezték, hogy Nyikos Györgyi
fejlesztési helyettes államtitkár, valamint dr. Jánosi Andrea leendő közbeszerzési helyettes
államtitkár asszony, Dessewffy Anna szakértő, Csók Balázs szakértő, Csók István szakértő,
Kovács Balázs szakértő, Dudás Gábor szakértő és Tátrai Tünde szakértők vesznek részt,
valamint a MOSZ részéről Paragi Márton úr. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. FÓNAGY JÁNOS parlamenti államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
fiúk itt vannak, a két első hölgy nincs, mert együtt vannak egy másik bizottságban, Tátrai
Tünde van jelen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom képviselőtársaimnak, hogyha elfogadják,
hogy az előző napirendi pont tárgyalásához illesztetten észrevételek, kérdések egy körben
fussanak, hogyha ez így elfogadható. De mielőtt erre sort kerítenénk, nyilván az előterjesztőt,
Fónagy János államtitkár urat hallgatnánk meg. Államtitkár úr, parancsoljon!

Dr. Fónagy János szóbeli kiegészítése

DR. FÓNAGY JÁNOS parlamenti államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!

Egy olyan törvénymódosításra irányuló javaslat fekszik a bizottság előtt, amely talán
az elmúlt egy évtizedben - mert ez a jogszabály, lévén, hogy 2003-as, gyakorlatilag az utolsó
hét évben állandóan - mind a jogalkotói, mind a gazdasági közbeszéd tárgya volt. A
közbeszerzési törvény olyan, melyet pártállásra tekintet nélkül általában a bajaink forrásaként
szoktunk megjelölni, és ezért a módosításra, javításra, jobbításra irányuló szándék is – és az
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elmúlt évek ezt bizonyítják – nem pártfüggő volt, tulajdonképpen majdnem mindenki mind
kormányzati pozícióból, mind egyéb oldalról próbálta ezt jobbítani. Mielőtt a jelen módosítás
legfontosabb céljait megjelölöm, szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy ez is egy
módosítás. Tehát az eddigi hosszú módosítási sorokba a következő stáció, és mi is tisztában
vagyunk azzal, hogy tulajdonképpen generális megoldást egy olyan új közbeszerzési törvény
jelenthet, amelyik egyszerűen jobban igazodik a 2010-zel kezdődő évtizedhez, hiszen
mindent, amit mi szabályozunk, azok korábbi tapasztalatokon nyugszanak, de hát a korábbi
tapasztalatok egy más gazdasági-társadalmi struktúrán alapultak.

Ezzel együtt meggyőződésünk, hogy a kormányváltásra is tekintettel, erre a
módosításra szükség van azzal, hogy a belátható közeljövő feladata egy olyan új
közbeszerzési törvény megteremtése, amelyet mind a parlamenti pártok, de nagyon gyorsan
hozzáteszem, mind a gazdasági élet meghatározó szereplői reményeink szerint konszenzussal
fogadnak el. Ehhez viszont idő kell. Ezt ki kell tárgyalni, ki kell érlelni, meg kell beszélni
egymással. Pro és kontra meg kell vitatni, ehhez idő kell. Ugyanakkor a közbeszerzésnek
vannak olyan stációi, amelyek azonnali lépést igényelnek. Melyek ezek?

Amikor a módosítás előkészítésére sor került, és megint hozzá kell tennem, hogy
ennek egyes elemeit már a kormányváltás előtt megkezdték a szakemberek, tehát ez egy
folyamat része, de szerepelt a korrupció visszaszorítása, szerepelt a közbeszerzési eljárások
egyszerűsítése, lehetőség szerint olcsóbbá tétele, közös törekvés volt, és egyébként ebben a
szobában tárgyaltuk például a körbetartozásoknak a mérséklési lehetőségét, és egy számunkra
nagyon fontos területet, a kis- és középvállalkozások helyzetbe hozását, a jelenlegi
közbeszerzési rendszernek valamilyen továbbfejlesztésével a hazai kis- és
középvállalkozóknak helyzetbe hozását.

Engedjék meg, hogy – minthogy ez az általános vitáról szóló előterjesztés és a vita,
ezért – a legjobb igyekezetem szerint összefoglalja az ezekhez kapcsolódó javaslatokat.
Egyébként az önök előtt lévő törvénytervezet, mint látszik, 88 szakaszból áll, tehát egy
rendkívül terjedelmes, indokolással együtt 120-130 oldalas anyag, ezért engedjék meg, hogy
inkább a gondolati irányokat, törekvéseket foglaljam össze, minthogy egy-egy szakaszra való
normaszöveget emeljek ki.

A korrupció visszaszorítása érdekében a javaslat szélesíti a közbeszerzési eljárás
irataiba való betekintés lehetőségét. Megítélésünk szerint különösen jelentős, hogy már az
ajánlatok bontásakor be lehet tekinteni abba az úgynevezett felolvasó lapba, amely az ajánlati
árat és a többi bírálati szempontot tartalmazza.

Új a javaslatban, hogy az össze nem fűzött ajánlatokat a bontáskor össze kell fűzni. Az
ördög nem alszik, biztos, ami biztos.

A közbeszerzési jogsértéseket leggyakrabban már a közbeszerzési eljárás megkezdési
iratoknál tapasztalhatjuk, mindannyian tudjuk, akik a gazdasági életben így vagy úgy
dolgoztunk, hogy a közbeszerzési eljárások jelentős része nem a bírálatkor vagy uram bocsá’
később a szerződés megkötésekor, hanem bizony az ajánlattételi felhíváskor dől el. Ezért az
ajánlati felhívás vagy a dokumentációba ütköző törvénybe ütközését ez a tervezet különösen
szankcionálja. A javaslat megnöveli az ajánlati felhívás és a dokumentáció megtámadásának
határidejét, csökkenti az ezzel kapcsolatos jogorvoslati eljárás díját, és erre az időszakra is
kiterjeszti az előzetes vitarendezés lehetőségét. Tehát már a kiíráskor a dolog átlátható és
támadható. Ismétlem: mindnyájan tudjuk, hogy jelentős része az ajánlatoknak a kiíráskor dől
el.

Az előzetes vitarendezést és a döntőbizottsági eljárást, azaz a jogorvoslati eljárásokat a
beszerzés tárgyával kapcsolatos tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szerv is
megindíthatja, tehát nemcsak az érintett felek valamelyike, hanem érdekképviselet vagy
kamara is.

A közbeszerzések elbírálásának szakmaiságát reményeink szerint növeli, és egyben a
korrupciót eredményező szubjektív elbírálást csökkenti, hogy a javaslat lehetővé teszi a
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műszaki alkalmasság részszempontként történő értékelését. Tehát a dolognak a velejét, a
műszaki tartalmat.

A javaslat számos eljárási cselekmény elektronikus végzését teszi lehetővé, ezáltal
ösztönzi, de hangsúlyozni szeretném, nem teszi kötelezővé az elektronikus közbeszerzést. A
cél az, hogy ez elektronikus legyen. Reményeink szerint előbb-utóbb sorra kerül, de lássuk be,
hogy ma a hazai kis- és középvállalkozók egy része technikailag nincs arra felkészülve,
egyébként a hozzáértésben is vannak problémák, hogy elektronikus úton tegye meg ajánlatát.

A kis- és középvállalkozások részvételnyerési esélyeinek növelése érdekében
igyekeztünk a módosító indítványainkkal korlátozni az esélyegyenlőséget sértő ajánlatkérő
előírások lehetőségét. Így például a pénzügyi alkalmasság körében a sorban állásra vonatkozó
követelmények törvényi korlátozásával az induló vállalkozások részvételének megkönnyítését
azáltal, hogy amennyiben árbevételük van, működésük megkezdésétől, ha annyi árbevételük
van működésük megkezdésétől, amennyi a beszerzés becsült értéke, indulhatnak az
eljárásban. Ugye eddig mindig a hosszabb idejű gazdasági erőt kellett bizonyítani.

A módosítási tervezet előírja, hogy minden ajánlatkérő köteles lehetővé tenni
részajánlat tételét, és a tíz százalék alatti alvállalkozóra az ajánlatkérőnél szigorúbb
alkalmassági feltételek előírásának megtiltásával és annak kötelezővé tételével, hogy az
ajánlattevő a tíz százalék feletti alvállalkozóval, sőt a tíz százalék alatti alvállalkozóval együtt
is jogosult megfelelni az ajánlati feltételnek. Tehát a kicsiknél lazítottuk ezt a korábban merev
alatta-fölötte szabályt. És igyekeztünk az ajánlatok lehetséges maximális formai
követelményeinek előírásával tenni.

Ez utóbbira vonatkozó szabályok első olvasásra talán túlszabályozottnak tűnhetnek, de
azt a jelenséget, hogy az ajánlatkérők felesleges bonyolult formai követelményeket írjanak
elő, csak úgy lehetett megszüntetni, ha a közbeszerzési törvény maga határozza meg a
maximális formai elvárásokat. Ezt engedjék meg, hogy megismételjem, mert ebben magam is
személyesen közreműködtem. Akkor nincs vita, hogy valami formailag megfelel vagy nem
felel meg, ha mindenki számára érthetően ott van egy taxatív felsorolás, hogy ezeknek benne
kell lenni, ezeknek nem. Tehát nincs értelmezési lehetőség, a kisvállalkozó elolvassa és
odafigyel, hogy minden rubrika ki legyen töltve, akkor nem lehet őt formai okokra hivatkozva
kizárni. Tudom, hogy ez egy kicsit didaktikus, kicsit bürokratikusnak tűnik, de kérem,
gondoljanak a spanyol etikettre, amit sokan nevetségesnek tartanak, holott pontosan
megmondta a társadalom minden rétegének, hogy adott pillanatban hogyan kell viselkednie.
Nem rajta múlott. Ez egy etikettkérdés, hogy mi kell, hogy benne legyen.

A kkv-k helyzetbe hozása érdekében, továbbá közösségi értékhatár alatti eljárásban az
árubeszerzés és a szolgáltatás esetében lehetővé teszi, hogy az előző évben százmillió forint
feletti árbevételű cégeket kizárjuk az ajánlattevők közül. Tehát kifejezetten a százmillió alatti
cégeknek tartjuk fenn az adott kiírást. A szerződéskötés utáni időszakra vonatkozó
biztosítékok mértékét korlátozza, egyértelművé teszi, hogy azokat nem kell az ajánlatban
rendelkezésre bocsátani, és hogy az ajánlatban legfeljebb milyen nyilatkozat kérhető róluk.

A nemzeti értékhatár, egy új kivétel bevezetése nyomán könnyebb lesz az
őstermelőktől történő vásárlás. Itt kérem gondoljanak a közétkeztetésre, a helyi, elsősorban
helyi közétkeztetési közbeszerzéssel kapcsolatos dolgokra. Látszólag egy parciális dolog, de
nem az, hiszen számában, jelentőségében igen jelentős, és a nemzeti értékhatár alsó részébe
eső közbeszerzési eljárásban tilos lesz ajánlati biztosítékot és teljesítési biztosítékot előírni.
Kétségtelen, hogy ennek van kockázata, ugyanakkor kinyitja azon mikro-, kis- és
középvállalkozások előtt a részvétel lehetőségét, amelyeket a korábbi tilalmak kizártak.
Egyszerűsíteni szeretnénk a közbeszerzési eljárást, amely szintén a kkv-k részvételi és nyerési
lehetőségeit növeli, és a számukra felesleges adminisztráció mindig nagyobb terhet jelent,
mint a nagyobb, önálló apparátussal rendelkező cégek számára. Ennek érdekében nem lehet
eredeti vagy hiteles másolati igazolást kérni egyszerű eljárásban még a kizáró okokból sem.
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Elnézést, talán az elején kellett volna mondanom, és a tárca, kormány véleménye
mellett engedjék meg, hogy a sajátomat is elmondjam, hogy meggyőződésem és
meggyőződésünk, hogy sok egyéb mellett a közbeszerzési eljárásban is a jóhiszeműség elvét
kell érvényesíteni. Magyarán, száz jelentkező közül azért, mert két vagy három potenciális
gazember lehet közöttük, nem kell másik 94 ajánlattevőnek az életét megkeseríteni. Az más
dolog, hogyha ezeket sértő pályázókat elkapunk, akkor ott következetesen kell eljárni. De az,
hogy mind a százat korlátozni, mert netán lesz közöttük egy-kettő, aki ezzel visszaél, én ezt
egy olyan küszöbnek és túlzott adminisztratív tehernek tartom, amin változtatni kell.

Ide tartozik, hogy az elektronikus közhiteles vagy a hatósági nyilvántartásban szereplő

adatok igazolását az ajánlatkérő nem kérheti, maga kötelezi ellenőrizni az interneten és ebbe a
körbe tartozik a köztartozásmentes adóbázis megtekintése is. Tehát olyan adatot, amelyre egy
állami szerv egy másik állami szerv adatbázisából információt tud szerezni, nem lehet az
ajánlatkérőtől követelni.

A köztartozásokkal kapcsolatos papíralapú igazolásokra vonatkozó szabályozásokat is
igyekeztünk egyszerűsíteni. Korlátlanná tettük a hiánypótlás lehetőségét. Így esetenként
feloldható lesz az egyszerű elírási vagy számítási hibalehetőségek korrigálása. Az ajánlatban
nem megfelelő tartalommal közölt címmel csak akkor kell az ajánlattevőt kizárni, ha ez az
adat az érvényesség vagy az elbírálás szempontjából releváns. Tehát hogyha másodlagos,
harmadlagos adatközlésekben van egy elírás, akkor az nem kizárási ok, az javítható.

Az ajánlati biztosítékok miatti és a formai érvénytelenség körét igyekeztünk jelentősen
csökkenteni. Megszűnik az a szabály is, ha csak egy érvényes ajánlat marad, kötelező
eredménytelenné nyilvánítani a közbeszerzés lehetőségét, ezt megismétlem, mert nagyon
fontos és jelentős eltérés, hiszen ez eddig az egyik – hogy mondjam? – kedvelt
eredménytelenségi ok volt. Tehát ha csak egy érvényes ajánlat marad, akkor attól még nem
kötelező eredménytelenné nyilvánítani az egész eljárást. (Polics József érkezik az
ülésterembe.)

Az ajánlatkérő számára is egyszerűsíti, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az eljárást.
Reményeink szerint megszűnik a kötelező szerkesztőbizottsági hirdetményellenőrzés, nem
lesz kötelező hivatalos közbeszerzési tanácsadót igénybe venni. Ha a dokumentáció eltér az
ajánlati felhívástól vagy belső ellentmondásokat tartalmaz, kiegészítő tájékoztatással lehet
közölni, hogy az ellentmondó szabályok közül melyik semmis. A felhívás vagy dokumentáció
hirdetménnyel történő módosítása esetén az eddigi új 45 napos határidő helyett elegendő 20
napot biztosítani. Az eredményhirdetés és a szerződés közötti kötelező várakozási idő 12
napra csökken, és az egyszerű eljárásban meghatározott értékhatár alatt ismét lehetséges lesz
hirdetmény közzététele nélkül három ajánlatot kérni, tehát közvetlenül.

A körbetartozás visszaszorítása érdekében kizáró ok lesz, ha egy ajánlattevő nem, nem
teljesen vagy késedelmesen fizette ki az alvállalkozóját. Azt viszont szigorúan és
következetesen meg szeretnénk tartani, hogy az, aki valamelyik korábbi ügyletben az
alvállalkozóját nem vagy hiányosan vagy késedelmesen fizette, az ne vehessen részt a
következő közbeszerzési eljárásban.

Az ajánlatkérő az ellenértéknek először azt a részét fizeti ki az ajánlattevőnek, ami az
alvállalkozóknak jár, és az ajánlattevő teljesítésének értékét fedező részt csak akkor, ha az
ajánlattevő igazolta, hogy az alvállalkozókat kifizette. Tehát a kifizetési sorrendben az
alvállalkozók prioritást kapnak.

A javaslat előírja, ha egy szervezet 25 százalékban vagy ezt meghaladó részben vesz
részt a szerződés teljesítésében, akkor az ajánlatban nem szerepelhet alvállalkozóként, hanem
ajánlattevőnek kell minősíteni. Tehát nem lehet bebújni a másodlagos szerep közé.

Ezekben szerettem volna a módosítás fő céljait és leglényegesebb részeit
összefoglalni, bízva abban, hogy a tisztelt bizottság az általános vitára való alkalmasság
megítéléséhez ezeket elegendőnek tartja. Természetesen, ha ezen túlmenő vagy részletesebb
információra van szükség, munkatársaimmal állunk rendelkezésre. Köszönöm a figyelmüket.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást
is. Nagyon sok olyan pontra rávilágított, ami az elmúlt évek tapasztalásai alapján alakult ki, és
a korábban már elindult folyamatokat igazolja vissza. Úgyhogy számomra ilyen értelemben
pozitív tapasztalás.

Államtitkár úr előterjesztését követően kérdezem a képviselőtársaimat, hogy bárkinek
van-e észrevétele, kiegészítése. Igen, parancsolj, Karakó képviselőtársam!

Képviselői kérdések, észrevételek

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár úr! Teljes
meggyőződéssel vallhatom, hogy szellemiségében ez a módosítás megfelel azoknak a
céloknak, amelyekkel dolgoztunk, és úgy gondoljuk, hogy a gazdasági átalakulásnak fő

motorja lehet.
Egy gyakorlati kérdést szeretnék feltenni, illetve egy javaslatot. Sok mindenféle

emberrel találkozunk munkánk során, én jogászokkal sokszor találkozom, akik többek között
közbeszerzésekkel is foglalkoznak, és sok olyan kérdés itt már a javaslatban elhangzik, ami
könnyíti majd ezt a munkát. De nekem egy nagyon kedves ismerősöm, egy nagyon jó eszű
jogász azt mondta, hogy a legelső módosítás talán az kellene, hogy legyen, hogy kógens
szabályként rögzítsük a törvényben, hogy egy alvállalkozót nevezhessen csak meg, aki
pályázik egy munkára. Most lehet, hogy ez túlságosan le van egyszerűsítve. Mi erről a
kormánynak, illetve államtitkár úrnak a véleménye? Tehát magyarul, a fővállalkozó, aki a
közbeszerzésen elindul, egy és csak egy alvállalkozót nevezhessen meg. Hogy ez a sorozat ne
mehessen le. Tudjuk, hogy miért, körbetartozás, számtalan más dolgot megfogalmaz. Nem
gondolkodnak esetleg ezen, hogy ezt a szabályt beépítsük? Fel fogom venni a kapcsolatot
majd ezzel a kedves jogász ismerősömmel, és majd beszélünk róla, meg fogom nézni, hogy
ezen szakmailag érdemes-e gondolkodni, de ez a kérdésem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat: más észrevétel vagy
kérdés? (Nincs jelentkező.) Nekem van még, államtitkár úr egy észrevételem, egy kérdésem.

Hasonlóan Karakó László képviselőtársamhoz, én is elég sok impulzust kaptam ehhez
a törvénytervezethez, igazából olyan típusú – én is azt mondom, hogy lehet, hogy módosító
indítványként jöhet számításba, ha a kormányoldal is látja értelmét a dolognak –
módosításnak államtitkár úr látja-e értelmét, ami bizonyos értelemben a közbeszerzéseken
való részvétel lehetőségét akképpen is szabályozza, hogy azok vehessenek részt bizonyos
munkafeladatok vállalását illetően a közbeszerzésen, akik – arányokat nem akarok mondani
tudatosan – a munka elvégzéséhez illesztetten, akár az élőmunka tekintetében, akár
eszközoldalról, bármilyen más megközelítettség tekintetében, bizonyos hányadot önmaguk
tudnak biztosítani? Merthogy, és ne lehessen olyan helyzet, amit az előbbiekben említett,
hogy a nyolcadik végkifejlet kapcsán jut el oda, hogy valaki elvégzi, adott esetben már
kifizetésre sem kerül. Ez az egyik része.

A másik része sokkal rövidebb, az arról szól, ahogy államtitkár úr említette, hogy a
hiánypótlás gyakorlatilag korlátlan. Ilyen értelemben egy címlap beadása mellett új pályázat
is beadható, ha korlátlan, ha szó szerint értem a korlátlanságát a hiánypótlásnak. De
gondolom, nem erről szól a történet. Erre szeretnék megerősítő választ kapni, államtitkár úr.
Ha más kérdés nincs. (Nincs jelentkező.) Nincs. Parancsoljon, államtitkár úr.

Dr. Fónagy János válaszai

DR. FÓNAGY JÁNOS parlamenti államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Ha megengedi elnök úr, a végével kezdem, természetesen nem. A
hiánypótlás a pályázat releváns részére nem vonatkozik. Arra vonatkozik, amikor nyilvánvaló
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formai hiba, nyilvánvaló számítási hiba, nyilvánvalóan egy adatnak a fordított leírása, tehát,
hogy ne lehessen formai okból kilökni az adathibás pályázatot.

A másik kérdés az az egy alvállalkozó dolga. Ez gyakorlatilag sem volt ellentétes
azzal a céllal, hogy minél több alvállalkozót vonjunk be, és némiképp összefügg az elnök úr
kérdésével is, tehát az, hogy az ajánlattevő az ajánlatban foglalt feladat megvalósítása és a
szükséges, megfelelő képzettségű munkaerővel, vezérgéppel, műszaki berendezéssel
rendelkezzen. Ezen az elmúlt 15 évben is, szóval 2003 előtt is volt már közbeszerzés, mindig
vita volt.

Engedjétek meg, hogy Deákot idézzem, Deák Ferenc valami olyasmit mondott, hogy
„törvénnyel nem lehet gazdaságot teremteni, de a gazdaság működését lehet elősegíteni”.
Tehát ott, ahol van egy szétzilált gazdaság, egy közbeszerzési törvénnyel az egészet
garanciálissá tenni, és tutira működőképessé tenni nem lehet. Mindennek megvan a maga
ellentéte.

Próbálkoztunk, kérem, emlékezzetek vissza, hogy sok évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy
az alapvető berendezésekkel rendelkeznie kell. Akkor kiderült, hogy nem rendelkezett, hanem
bérelt egyet. Akkor beírtuk, hogy bérelt géppel nem lehet, akkor lízingelt egyet, ahol
megkapta a tulajdont, de nem fizette ki. Tehát mindig, minden praktikusnak tűnő megoldásra
volt egy valamilyen kitétel. Mondtuk, hogy munkaerő. Rendelkeznie kell nem tudom, x
minősített hegesztővel, ezzel-azzal-amazzal. Abban a pillanatban beléptek a munkaerő-
kölcsönzők, aminek egyébként a tevékenységét mi támogattuk, de mi azt szerettük volna,
hogy a fővállalkozói szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtása legyen biztosítva
szakértelemmel, kikerülték.

Tehát attól tisztelettel óvnám a bizottságot is, hogy azt higgyük, hogy egy jó
közbeszerzési törvény vagy egy jelenleginél több dologra tekintettel lévő közbeszerzési
törvény az összes, gazdasággal kapcsolatos gondunkat megoldja. Sajnos nem oldja meg.

Nincs ebben benne tulajdonképpen, de sokszor elmondtuk, és erre is azt kell mondjam,
hogy pártokra tekintet nélkül elmondtuk, amit egy, nevezzünk patrióta gazdaságnak, hogy
hogyan kell azt elérni, hogy az Európai Unió szabályai között azért magyar költségvetésből
Magyarországon megvalósuló létesítmény, amelyre van alkalmas hazai kivitelező vagy
szolgáltató, az a magyar cégé legyen. Ugye direktben ezt nem lehet leírni, mert üti az uniós
szabályokat.

Pár évvel ezelőtt egyébként az akkor kormányon lévő kollégákkal mentünk
Bajorországba és érdeklődtünk, hogy ott a nagy infrastruktúra-beruházásoknál hogyan van az,
hogy mindig bajor cég nyeri. És akkor néztek ránk, hogy miért, kinek kellene nyernie. Erre
mondtuk, hogy Európai Unió, meg közbeszerzés, mondtuk a szokásos belföldi bajainkat, és
egyszerre megértették a kérdést. „Csak nem gondoljuk, hogy bajor költségvetésből
Bajorországban miért nyerne más”. A jogszabály tehát ezt a, nagyon remélem, hogy közös
gondolkodást, legfeljebb elősegíteni tudja, de megteremteni nem. Ez vonatkozik az elnök úr
által kérdezett vezérgép vagy legfontosabb dologra.

Az egy alvállalkozó meg azért nem jó, próbálkoztak már hasonlóval, mert abban a
pillanatban össze fognak állni, és aki kimarad abból az egyből, az megint nagyon
kiszolgáltatottan kénytelen lesz nagyon jelentős engedményeket tenni, ha úgy tetszik, feketén
beállni a sorba, mert meg kell élnie az ellenőrzés szempontjából. Nyilvánvaló, hogy
egyszerűbb, hogy egy fővállalkozó, egy alvállalkozó, de egyszerűen nem lehet megcsinálni,
hiszen kizárom belőle, a jogszerű részvételből kizárom a többieket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Még van kérdés Vécsey képviselőtársam
részéről.

VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Az eddigi
eljárásokban nagyon-nagyon fontos vagy nagyon nagy súllyal szereplő kibújási lehetőség volt
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az ajánlattevők részéről az, hogy irreálisan alacsony áron vállaltak be munkákat. És ebbe már
sokszor belekalkulálták azt, hogy alvállalkozót vagy bizonyos vállalkozókat egyáltalán nem is
fizetnek ki.

Az elhangzottakból az következtethető, hogy önök ezzel számoltak, tehát az, hogy
kizárja a következő közbeszerzésből azt a következő fővállalkozót, aki, amely nem teljesít az
alvállalkozók felé, az egy nagyon jó irányú törekvés. Mi történik akkor, hogyha alvállalkozók
és fővállalkozók között elszámolási vita keletkezik? Ezt hogyan tudja kezelni a törvény?
Illetve, azt hiszem, hogy az angol rendszernek van egy olyan sajátossága, hogy a
jogviszonyban tulajdonképpen az alvállalkozó is az ajánlatkérővel jogviszonyba kerül, és a
munkavégzés során a teljesítéseknél akár az is megfontolandó lehet, hogy az alvállalkozó fél
közvetlenül lehessen teljesíteni abban az esetben, ahogy az elszámolás megtörténik.

Ez azért érdekes, mert gyakorlatilag folyamatában zárja ki azt, hogy a munka
befejeztével az elszámolásnál egy, akár már eleve eltervezett elszámolási vita kapcsán
dolgozó alvállalkozó ne juthasson hozzá a pénzéhez, ráadásul, ha alvállalkozói lánc épülhet
fel, ami egy nagyobb vállalkozásnál azért indokolt lehet, akkor az alvállalkozói lánc legalján
állók abban az esetben, ha eleve betervezett konfliktusok vannak az ajánlattételben, akkor
soha nem fognak a pénzükhöz jutni. Tehát nem tudom, hogy hogy kell, mélységben
kidolgozható-e az angol rendszer figyelembevételével, hogy ezek az anomáliák
kiküszöbölhetőek legyenek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kezet láttam, Kontur Pál képviselőtársam.

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt elhangzott, hogy az
ajánlattevők jóval alacsonyabb áron tesznek ajánlatot. És ez a jellemző a közbeszerzésekre és
pályázatokra általában. Egyszer nyernie kell a fővállalkozónak, utána megy le az alvállalkozói
sor, és a végén minőségileg lesz gond. Most tudnám mondani a Grassalkovich-kastély
felújítását annak idején, nekem egy barátom volt ott ellenőr, és azt mondta, hogy egy
lehetetlen dolog, de – elnézést - székletből lett végül csinálva. Ha az eredeti ár szerinti
anyagokat alkalmazták volna az alvállalkozók, nekik nem lett volna nyereség. Tehát egy
minimum minőségi kritériumot kellene kitenni, hogy meddig lehet alámenni egy árnak. Mert
az már nem fedi a belekerülési költségeket. Itt a Margit hídnál is tettek ajánlatot, aztán már
hányadiknál tartunk. Egy reális összeg alá ne lehessen ajánlatot tenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FÓNAGY JÁNOS parlamenti államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Ismételni szeretném, hogy a közbeszerzési törvény tulajdonképpen egy
eljárási szabály. Érdemben sem üzleti tisztességet, sem vállalkozói felelősséget, sem egy adott
ország köz- és gazdasági morálját ez ugyan elősegíteni tudja, de megoldani, mi több, pótolni
nem tudja. Tehát, ha valaki tisztességtelenül szerződik, annak ellenére, hogy a közbeszerzési
törvény most javasolt módosítása előírja a kötelező szerződésmintákat, tehát benne van, hogy
mire kell válaszolnia, és ő arra egy csalárd választ ad, akkor annak vállalnia kell a
következményeket. A közbeszerzési törvény nem tudja kizárni. Annak megvannak a maga
normális következményei, ergo, először is tönkremegy, kettő, ha csalárdul járt el, akkor az
egyéb következményeket is vállalnia kell. Kettő: egy közbeszerzési törvény, tehát egy törvény
gyakorlatilag egy bizonyos pontig tud szabályozni, alatta már nem.

Az európai gyakorlat, amelyet követni igyekszik ez a módosítás is, ez általában a
fővállalkozó alá egy szinttel megy le, tehát ez a főgebra-gebra vagy fővállalkozó-vállalkozó
szintre megy. A számtalan alvállalkozói körben már nem tud hatni a törvény, mert ott már a
szerződések jönnek be. Itt persze megint a következő kérdésben előkerül, hogy a harmadik-
negyedik-ötödik sorban van, ahogy a bíróságokat végigjárja, tönkremegy. Ezért mondjuk azt,
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hogy amíg ez az ország nem működik, mondjuk az igazságszolgáltatása nem olyan ütemben
működik, ahogy az kell, akkor önmagában a közbeszerzési törvény ezt nem fogja megoldani.
Elősegíteni tudja azzal, hogy felhívja a figyelmet erre. Felhívja a figyelmet erre, és igyekszik,
ahogy az előbb említettem, kötelező szerződésmintákkal ezt nem mellőzhetővé tenni. A reális
kötelezettségvállalás egy alapvető gazdasági szabály. Aki túlvállalta magát mennyiségileg,
eleve tudja, hogy képtelen azt a minőséget biztosítani. Annak végiggördül a felelőssége.
Nézze meg a fővállalkozó, hogy kivel szerződik! Nem azért, mert közbeszerzési törvény van,
hanem azért, mert neki kell jótállnia az alvállalkozója munkájáért. Ez már nem közbeszerzési
törvény, hanem Ptk., hogy én a teljesítési segédemért köteles vagyok helytállni.

Kolléganőm súg közben, és igaza van, hogy a reális teljesítésekkel kapcsolatos
tájékoztatókat a Közbeszerzési Tanács ki fogja adni. Egyébként ez a módosítás a
Közbeszerzési Tanácsnál hasonlóan a bíróságokhoz, közbeszerzési eljárások elvi irányítására
mi fokozott feladatokat kívánunk a Közbeszerzési Tanácsra hárítani, hogy jelölje meg ezeket
a veszélyforrásokat. A kérdésben szerepelt, csak engedelmükkel megismétlem, hogy az
ajánlatkérő először az ajánlattevőnek azt az értéket fizeti ki, ami az alvállalkozónak jár, és
csak utána, az alvállalkozó kielégítése után kapja meg a vállalkozó, a fővállalkozó a pénzét.
Tehát a kielégítési sorrend változik, megfordítottuk.

Ha teljesítési vita van, ez megint nem a közbeszerzési eljárás kérdése, döntsék el
egymás között, alapszabály az, hogy neki fizetünk. Nyilvánvaló, megint az van, hogy nem
lehet minden társadalmi konfliktuspontra megoldást találni. Tisztában vagyok vele, hogy
esetenként a fővállalkozó mondvacsinált minőségi kifogással akasztja meg a kifizetés
folyamatát. De ez a sorrenden nem változtat. Attól ő még nem kapja meg a pénzét, tehát a
fővállalkozó érdekelt lesz abban, hogy az alvállalkozó minél előbb megkapja a pénzét. A
minőségi követelményeknél meg alapvetően – mondom én, elsősorban a gépészetnél a dolog
egyszerűbb, de építési munkáknál meg tessék a menetközbeni műszaki ellenőrzést
komolyabban venni. Az építőiparban húsz évvel ezelőtt az építési napló „hétszentség” volt.
Abban volt egy bejegyzés, akkor azt 24 órán belül kötelesek voltak figyelembe venni. Ma
évek után lehet bíróságon lobogtatni az építési naplót, az építés folyamatát ez nem akasztja
meg. Tehát valahol ezekhez a rigorózusabb követelményekhez vissza kell térni. Ismétlem,
önmagában a közbeszerzési törvény ezeket feloldani nem fogja tudni.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés nincs, szavazásra kerítünk sort. Kérdezem
a képviselőtársaimat, hogy kik támogatják általános vitára. (Szavazás.) Tizenöt igen, egy
tartózkodás. Többségi-kisebbségi vélemény? Szedlák Attila mondja a többségit, a kisebbségit
pedig megbeszéljük mi majd. Köszönöm szépen, államtitkár úr, jó munkát kívánok.

Egyebek

Áttérünk a negyedik napirendi pontunkra, az egyebekre. Itt három dolgot szeretnék
közölni. A törvénykezési menetrendünkből fakadóan szerdán kilenc órakor találkozunk.

A bizottság előszobájában az Állami Számvevőszék Kutatóintézetének egy újabb
tanulmányát tekinthetik meg képviselőtársaim, valamint Spaller Endre képviselőtársamnak
köszönöm a beszámolóját. Képviselőtársaim ezt megkapták. Remélem, hogy az út is jól
sikerült ugyanúgy, mint a szakmai beszámoló.
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Nekem más nincs az egyebek között. Kérdezem, hogy bárkinek van-e? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm szépen. Szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


