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Napirendi javaslat

1. a) Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/813.
szám)
(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés
elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/1263. szám)
A számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)

2. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1172. szám)
(Dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Vas Imre, dr. Braun Márton (Fidesz),
dr. Rubovszky György (KDNP) és dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(Általános vita)

3. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám)
(Döntés módosító javaslat benyújtásáról)

4. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Pősze Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Volner János (Jobbik)
Bagdy Gábor (KDNP)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Scheiring Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. György István (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Bagdy Gábor (KDNP) megérkezéséig dr. Seszták Miklósnak (KDNP)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)
Schön Péter (Jobbik) Volner Jánosnak (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Domokos László elnök (Állami Számvevőszék)
Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Engyel Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Becker Pál főigazgató (Állami Számvevőszék)
Dr. Lóránt Zoltán főigazgató (Állami Számvevőszék)
Horváth Sándor főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 12 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket, elkezdenénk a bizottsági
ülést. Ha jól látom a jelenléti íven, a bizottság határozatképes, így hozzá tudunk kezdeni a
napirend megvitatásához.

A mai napirendi javaslatunk három pontból, plusz az egyebekből áll össze. Az első
napirendi pont az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés, valamint a
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája. A második napirendi pontunk
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi törvény módosításáról szóló képviselői önálló indítvány
általános vitája, a harmadik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslat benyújtásáról szóló döntés, a negyedik
pedig az egyebek.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése
vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor kérdezem, ki támogatja a
napirend elfogadását, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom,
hogy egyhangú, köszönöm szépen, akkor hozzá is tudunk kezdeni a munkához.

Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló J/813. számú jelentés
(Általános vita)

Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló
H/1263. számú országgyűlési határozati javaslat (A számvevőszéki és költségvetési
bizottság önálló indítványa) (Általános vita)

Tisztelettel üdvözlöm az első napirendi pont kapcsán Domokos László elnök urat és
munkatársait. Gondolom, elnök úrnak van szóbeli kiegészítenivalója a 2009. évi
tevékenységről szóló jelentéshez. (Jelzésre.) Parancsoljon, meg is adom a szót.

Domokos László elnök (ÁSZ) szóbeli kiegészítése

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Igyekszem rövid lenni, már csak annak okán is, hogy ez a

2009. évről szóló jelentés az a jelentés, amihez még sok közöm nem volt, legfeljebb úgy,
hogy képviselőként láthattam a 2009. évi számvevőszéki munkát. De nyilvánvalóan július 4-
ét követően én ellenjegyeztem, hiszen ezt csak az ÁSZ elnöke teheti meg. Ennek megfelelően
a hivatal auditálta, beleértve, hogy a tartalma megfelel a történteknek, és így került
benyújtásra. Becker Pál és Lóránt Zoltán főigazgató urak ülnek mellettem, illetve Horváth
Sándor úr van még jelen, akik a jelentés összeállításával, illetve az elmúlt időszakkal
kapcsolatos kérdésekben rendelkezésre állnak.

Ki szeretném emelni külön azt a részt, amely azt fogalmazza meg, hogy a
Számvevőszék határidőre a törvényekben előírt jelentési kötelezettségének eleget tett, és
ennek megfelelően benyújtotta az Országgyűlésnek többek között a költségvetésről szóló
véleményt, a zárszámadást, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint az MTI Zrt.
ellenőrzéséről szóló jelentést. Egyébként összességében 57 jelentést hozott nyilvánosságra, és
a bizottságok a kötelezőket megtárgyalták.

Itt szeretném még azt külön kiemelni, hogy 2009 decemberében egy olyan döntés
született, amely alapján 2010. évre a számvevők jövedelmét érintően több mint 13 százalékot
meghaladó bércsökkentésről is született döntés, ez természetesen 2010-re van hatással.

A 2009. évvel kapcsolatban úgy gondolom, annyi kitekintést legalább illik - mint új
elnöknek - mondanom, hogy nem nagyon vagyunk elégedettek azzal, hogy a bizottságok
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mennyit tárgyalták a Számvevőszék jelentéseit. Ezért a mai elnöki értekezleten két témában is
felhívtam a figyelmet, ezt most itt is megtenném. Az egyik: elnök úr és az alelnökök
megkapták azt a levelet, amely szerint az Állami Számvevőszék elkezdte a stratégiai tervezést
a jövő éveket érintő ellenőrzések kapcsán, és erre várnánk a jövő héten 11-éig választ. Ez
nagyon egyszerű: egy témához három egyszerű kérdésre kérünk választ. Nyilván azért kérjük
a határidő betartását, hiszen egy-egy témakör mintegy kéthónapos további felszerelést
igényel, másrészről pedig látni kell, ha csak minden bizottságnak egy javaslata van, az már
akkor is több évre való feladatot fog jelenteni, hiszen nagyon sok determinációja van a
Számvevőszéknek.

Másrészről itt ajánlanám fel, amit szintén a bizottsági elnöki értekezleten elmondtam
már, hogy azzal az albizottsági munkával kapcsolatban, amit minden bizottság kitűzött maga
elé, hogy az elmúlt 8 év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság működjön, a Háznak
átadtam azt a kivonatot, melyben kollégáim a bizottságok logikája szerint szétbontották az
egyes jelentéseket, és a Számvevőszék vezetése áll rendelkezésre. Ha ezen napirendekben a
számvevőszéki jelentés bármelyik részével kapcsolatban úgy döntenek, hogy azt napirendre
tűzik, akkor ehhez az ellenőrzést végző kollégákkal az albizottsági munkát támogatni tudjuk,
erre készségünk van. Nyilván nem minden jelentést kell újból megnézni, illetve nagyon jól
tudjuk, hogy nagyon sok olyan képviselő van, akinek korábban nem volt módja ezt elolvasni,
ebben is állunk rendelkezésre a következő hetekben-hónapokban, annak megfelelően, hogy az
albizottság hogyan dönt. A célunk az, hogy a 2009-hez képest mindenféleképpen nagyobb
együttműködés alakuljon ki a szakbizottságokkal, illetve szükség esetén az albizottságokkal.
Erre szerettem volna felhívni a figyelmet, mert úgy gondolom, az a szám, ami azt mutatja,
hogy 2009-ben 6 jelentést és egy tanulmányt tárgyaltak napirendjükön az Országgyűlés
bizottságai, és 46 bizottsági esemény kapcsolódik a jelentésekhez és tanulmányokhoz, ezen
változtatni kell. Ezt növelni kell, azt szerettem volna jelezni, hogy erre nyitottak vagyunk,
akár ezekkel a gondolatokkal, amelyekkel éppen az elmúlt napokban kezdeményezőként
felléptünk.

Köszönöm a figyelmet, ha van kérdés, természetesen állunk rendelkezésre.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel az Állami Számvevőszék

2009. évi tevékenységéről szóló jelentéssel kapcsolatban.
(Jelzésre.) Volner képviselő úr, parancsoljon!

Kérdések, válaszadás

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.
Nekem inkább a jövőre nézve lenne. Többször kifogásolta az elmúlt években a

Számvevőszék azt, hogy nincs egy olyan transzparens gazdálkodást felügyelő rendszer, ami
mondjuk alkalmas lenne arra, hogy a politikai döntéshozó réteg figyelemmel tudja követni
azt, hogy a gazdaságfejlesztésre szánt erőforrások milyen módon hasznosultak. Ez nagyon
sokszor hiányzott, nagyon sokszor egyszerű vélelmen alapult az, hogy egy-egy
multinacionális cég támogatására miért kerül sor, és miért ilyen mértékben, de nem volt
mögötte olyan költségvetési hatásvizsgálat, nem volt mögötte semmi olyan konkrét számítás
egy-egy egyedi kormányzati döntés odaítélésekor, amely vizsgálta volna, hogy valóban
teljesülnek-e ezek az elvárások, valóban azt hozza-e az állam által nyújtott támogatás, mint
amit reméltünk tőle.

Kérdésem volna Domokos úrhoz, hogy erre a jövőben sor tudna-e kerülni, illetve mik
a meglátásai ezzel kapcsolatban.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Annyit engedjen meg nekem, hogy házszabályszerűen is felhívjam a figyelmet arra,

hogy itt alapvetően nem az Számvevőszék jövőbeli tevékenysége, hanem természetesen a
2009. évi tevékenysége képezi a vita tárgyát. Persze ezt a kérdést meg lehet úgy is
fogalmazni, hogy akár arra vonatkozzon, ezért nem vágtam közbe összességében. Csak
jelzem a tisztelt képviselőtársaimnak, hogy azért a jövőben más esetekben meg fogom tenni,
mert próbáljunk meg a napirend tartalmára szorítkozni.

Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem elnök
urat, akar-e a felvetésre válaszolni.

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Annyi a reagálásunk, hogy
természetesen miután most készítjük a következő évek ellenőrzési tervét, itt az elsődleges
szándék az, hogy a bizottsággal többször találkozzunk, ennek meg megvan a módja, hogy
olyan jelentéseket írjunk, olyan dolgokkal foglalkozzunk, amelyekre igény van, ehhez
megkapjuk a jelzést is.

Most előzetesen nem tudok mást mondani, hogy még erre is lehetőség lesz. De hogy
ez ténylegesen jövő évben bekerülhet-e vagy nem, ennek a döntésnek még előtte vagyunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Ha jól értettem, ezt amúgy is lehet jelezni a Számvevőszék felé, gondolom, ezt a

képviselő úr is megteheti a szóbelin túl akár írásban is.
Mivel úgy látom, hogy további kérdés vagy észrevétel nincs, és az általános vitára

való alkalmasságról döntünk, részben a jelentésről, részben pedig ahhoz kapcsolódó
határozati javaslatról, ezeket külön fogom feltenni szavazásra.

Határozathozatal

Tehát először a bizottság arról dönt, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak az
Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentést. Aki általános vitára
alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom,
hogy egyhangú.

A következő döntés arról szól, hogy a számvevőszéki és költségvetési bizottságnak
van egy önálló indítványa, ez a jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat. Ennek az
általános vitára való alkalmasságáról is dönteni kell. Aki általános vitára alkalmasnak tartja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, ez is egyhangú, köszönöm szépen.

Köszönöm szépen elnök úrnak és munkatársainak a jelenlétet.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
T/1172. számú törvényjavaslat (Dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Vas Imre, dr. Braun
Márton (Fidesz), dr. Rubovszky György (KDNP) és dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Általános vita)

Ha megengedik, áttérnénk a következő napirendi pontra, a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló számú törvényjavaslat, amit többek között
Papcsák képviselő úr jegyez, Braun Márton, Rubovszky György, Vas Imre, illetve Vejkey
Imre önálló indítványa, és az általános vitára való alkalmasságról döntünk.

Kérdezem Papcsák képviselő urat, hogy esetleg akar-e szóbeli kiegészítést fűzni
hozzá.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr, csak
nagyon röviden, ha lehetséges.
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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az látszik, hogy a 2008-ban az ügyvédekre
vonatkozó közbeszerzési normák megváltoztak. Az ügyvédek nem csupán a jogi szolgáltatás
TEÁOR szerinti tevékenységével foglalkoznak, és nyilvánvaló, hogy a szabályozás akkor
azért is vonta a közbeszerzési törvény hatálya alá az ügyvédeket, mert nem csupán jogi
szolgáltatással foglalkoznak. Természetesen a módosítás arra irányul, hogy csak és kizárólag
a jogi szolgáltatást emelné ki abból a körből, ami a törvény hatálya alá tartozna, hiszen az
elmúlt év, illetőleg az azt megelőző időszak pedig pozitív értelemben bizonyította, hogy
nagyon jól működött az a rendszer, ami addig volt.

Ráadásul az ügyvédi hivatás, a jogi szolgáltatási tevékenység egy nagyon erős bizalmi
elven alapult, ily módon az ügyvédi tevékenységről szóló jogszabállyal szemben
koherenciazavar mutatkozik, hiszen a szabad ügyvédválasztás joga minden személyt megillet,
így például mondjuk a szabad védőválasztás joga, ami még erősebb ebből a szempontból,
főleg az után, hogy a jogi személyek büntetőjogi felelőssége is felmerül. Tehát eléggé sajátos
helyzet alakulna vagy alakulhatna ki, ha közbeszerzésben kellene egy védőt kiválasztani,
adott esetben egy állami szervezet esetén. Az elmúlt 8 év tevékenységére gondolok itt.

Azért is kértük, hogy sürgősséggel jöjjön be ez a javaslat, mert az elmúlt 8 év
kormányzati és politikai visszaéléseinek vizsgálata tekintetében szükséges egy gyors és
hatékony ellenőrzés, és ennek egyik elemeként a jogi szolgáltatók igénybevétele. Éppen ezért
úgy ítéltük meg, hogy a jogszabály módosítható, illetőleg módosításra szorul.

Nagyon kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák. Azt gondolom, tiszta és
áttekinthető normáról vagy szabályozásról van szó, amely megfelel az európai uniós
normáknak is. Számos európai uniós ország van, ahol ez a gyakorlat, és a magyar gyakorlat a
korábbi időszakban - az elmúlt két évet leszámítva - megfelelt az uniós hatályos normáknak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, Jánosi Andrea helyettes államtitkár asszony
azért van itt, hogy a kormány, illetve a tárca álláspontját ismertesse. Nem tudom, van-e
kormányálláspont, vagy a tárcának van-e álláspontja. Parancsoljon!

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm, elnök úr.

A tárca a módosító javaslatot elfogadja, azonban kisebb korrekciókat javasolnánk,
tekintettel arra, hogy az uniós irányelvek ugyan a képviselő úr által felhozottakat
tartalmazzák, tehát jogi szolgáltatások vonatkozásában lehetőséget teremtenek arra, hogy a
tagállamok a részletesebb szabályok helyett könnyítsenek a jogi szolgáltatások
igénybevételénél, de azért itt is vannak bizonyos megkötések. Egyrészt ilyen esetben is ezeket
az igénybe vett jogi szolgáltatásokat mind előzetesen, mind utólagosan a közbeszerzési
tervben, illetve az éves statisztikai összegzésben szerepeltetni kell, illetőleg hirdetményt kell
közzétenni a speciális eljárásnak megfelelően, és ha ezt a képviselői módosítót elfogadnánk,
akkor értelemszerűen a Közbeszerzési Értesítőben is mindig közzé kellene tenni a
hirdetményt.

Így tehát az átláthatóság, ami kérdéskent merülhetne fel, tekintettel arra, hogy egy
kivételi körbe sorolná a jogi szolgáltatások beszerzését, biztosítható lenne.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem, van-e a bizottság tagjai részéről kérdés vagy észrevétel a törvényjavaslattal

kapcsolatban. (Jelzésre.) Alelnök úr, aztán Kovács képviselő úr!
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ha jól értem a kormány
álláspontját, akkor nem ebben a formában támogatja az elfogadását.

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Kiegészítésekkel.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Akkor így ne bocsássuk általános vitára.

ELNÖK: Elnézést kérek, alelnök úr. Nagyon jó, hogy ilyen keresztkérdéseket tesz fel.
Arra kérném helyettes államtitkár asszonyt, hogy csak akkor válaszoljon, ha megadom

a szót, mert most előbb a képviselőknek szeretném megadni a szót. Alelnök úr elmondhatja az
álláspontját, aztán majd utána sor kerül arra, hogy akár válaszoljon, helyettes államtitkár
asszony.

A másik oldalról ezt a felvetést nem egészen értem. Az általános vitára való
alkalmasság pontosan arról szól, hogy akár módosítani lehessen a későbbiekben a
törvényjavaslatot. Nem arról döntünk, hogy elfogadjuk, hanem arról, hogy általános vitára
alkalmasnak tartjuk. Próbáljunk meg a magyar nyelv szabályaihoz igazodni, ehhez igazodik
egyébként a javaslat is.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Akkor költői kérdést teszek fel. Mert abban igaza van
elnök úrnak, hogy hirtelen válaszolt a kormány képviselője, de én azért nem hagytam abba a
hozzászólásomat, úgyhogy bele tetszett vágni.

Tehát az előterjesztőket kérdezem, hogy mire ez a nagy sürgősség. Amikor
önmagának a mentességét hozza be öt ügyvéd ide a Ház elé… (Közbeszólás: Miért?) Hát a
saját mentességeteket akarjátok behozni. Akkor ez átgondolt dolog? Szóval, mire ez a nagy
sietség? Van egy uniós kodifikáció ebben a tekintetben, amit, ha megkérdezitek a
szakembereket, akkor azok elmondanák, hogyan kellene szétválasztani, hogy melyik része
legyen mentes, melyik ilyen, melyik olyan legyen. Tehát azt mondom, kicsit alaposabb
előkészítést követően lenne ezt ildomos idehozni.

Persze tudom erre a válaszotokat, mert már sokszor hallottam, hogy 8 év, meg ez meg
az, meg mi mindeneket vizsgálsz, úgyhogy ilyeneket ne mondj itt a bizottság előtt. Azt kérem,
hogy alaposabb szakmai előkészítéssel hozzátok ide.

Köszönöm.

ELNÖK: Alelnök úr, még egyvalamire hadd kérjem meg. Nem tudom, hogy
tegeződik-e Papcsák képviselő úrral vagy akár másokkal innen a bizottsági ülésteremből. Van,
akivel én igen, van, akivel nem, de talán észrevette, hogy próbáltam használni én is minden
alkalommal, de a többi képviselők is, mivel ez formális ülés, ahol formálisan értelemszerűen a
magázódást használjuk ebben a formában. Úgyhogy kérném, ezt a jövőben is tegye meg, mert
különben esetleg sértő jelentéstartalmat tudnak tulajdonítani az elhangzott kifejezéseknek,
ami szerintem nem lenne jó. (Dr. Józsa István közbeszólása.) Igen, de attól még nem ön dönti
el, hogy használja-e ezt a formát vagy nem. (Dr. Józsa István: El fogom olvasni az erre
vonatkozó házszabályi utalást.) Nem a Házszabály szól erről, csak az illem, az két külön
dolog.

Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Urak! Konkrétan szeretném megkérdezni az öt

képviselőtársamat, hogy konkrétan melyik öt ügyvédi iroda képviseletében nyújtották be ezt a
szabályozási módosítást. Mert nem tudom, önök elolvasták-e, hogy miről szól a történet.
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Azt jelenti, hogy eddig az 54 millió forint alatti megbízások esetén nem kellett
közbeszerzési eljárás, csak az a fölöttinél kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni. Most azt
akarják elérni a képviselő urak, hogy a saját ügyvédi irodáiknak senkivel ne kelljen
versenyezni a továbbiakban, a különböző állami megbízatások esetében a dolognak semmiféle
kontrollja ne legyen, és ahelyett, hogy állami tisztségviselők végeznék el ezeket a jogi
szakértői feladataikat, ezeket majd ezen ügyvédi irodák, amelyeknek ezek a képviselő urak is
tagjai, kaphassák meg mindenféle közbeszerzési eljárás és ahhoz szükséges nyilvánosság
nélkül.

Csak néhány dolgot hadd soroljak fel, hogy mi tartozik ebbe a kategóriába, amit
Papcsák képviselő úr elfelejtett itt közölni a többi képviselővel: jogi szolgáltatások, jogi
tanácsadási és képviseleti szolgáltatások, jogi képviseleti szolgáltatás, érdekeltek
képviseletével kapcsolatos szolgáltatások, szabadalmi és szerzői jogi tanácsadás, szerzői jogi
tanácsadó szolgáltatások, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatások, dokumentációs
szolgáltatások, elektronikus aláírás-hitelesítési szolgáltatások, és még lehetne vég nélkül
sorolni. De a legnagyobb tétel nyilvánvalóan az lesz, amiben különböző jogi szakértői
megbízásokat kaphatnak ezen ügyvédi irodák, leginkább állami szervezetektől, közbeszerzési
eljárás nélkül, átláthatóság nélkül, nyilvánvalóan majdhogynem azt lehetne mondani, hogy a
jog által szentesített lopás feltételeit kívánják a képviselő urak megteremteni.

Azt szeretném kérdezni, hogy ez így van-e, és szeretném kérdezni még egyszer, hogy
ez az öt képviselő úr mely ügyvédi irodák képviseletében nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot
ide a parlament elé.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Van-e még kérdés, észrevétel vagy hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,

akkor gondolom, előbb az előterjesztő képviseletében Papcsák képviselő úrnak szeretném
megadni a szót. Vagy előbb a kormány képviselőjének adjak szót? (Dr. Papcsák Ferenc: A
hölgynek átengedem.) Helyettes államtitkár asszony, kíván-e válaszolni az itt elhangzottak
egy részére, ami esetleg rá vonatkozott, mert akkor parancsoljon, megadom a szót.

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én
csak a szakmapolitikai kérdésekre tudok válaszolni, tehát lényegében az előbbi felszólaláshoz
nem rendelkezem hatáskörrel.

Az köztudott, hogy a tagállamok maguk döntik el, hogy a jogi szolgáltatások
vonatkozásában részletes, kevésbé részletes vagy túlszabályozást vezetnek be. Jelen esetben
sem arról van szó, hogy ne lennének szabályok, hanem csak arról, hogy a részletes szabályok
alól adnánk kivételt. Ez az egyik. Számos tagállam egyébként erre lehetőséget ad, és a magyar
szabályozás is egyébként 2009. április 1-jéig ezt a lehetőséget megadta. Tehát volt egy
időszak, amíg bizonyos megkötések voltak a jogi szolgáltatások igénybevételénél.

Mondom, én csak szakmapolitikailag tudok hozzászólni, tehát hangsúlyozom,
2009. április 1-jéig ez hatályban volt. Akkor volt egy nagy átfogó módosítás, és akkor
valószínűleg - mert igény nem mutatkozott rá - kivették ezt a szolgáltatást a közbeszerzési
törvény hatálya alól, tehát kivételként jelent meg. De amire utaltam korábban, az akkor is
benne volt, hogy egy sajátságos eljárás keretében hirdetmény-közzétételi kötelezettséggel
együtt. Csak ezt szeretném hangsúlyozni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony.
Papcsák képviselő úr, parancsoljon!

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr.
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Szocialista képviselőtársaimnak címezném: visszautasítom, amit ön állít vagy állítani
szándékozik, kifejezetten felháborítónak tartom, hogy egy abszolút tiszta, szakmai
előterjesztés vonatkozásában képviselőtársait gyanúsítgassa, és olyan kijelentést tegyen, hogy
lopásra szeretné felhasználni.

Csak emlékeztetném önt arra, hogy az elmúlt 8 évben - ha gondolja, eljuttatom önhöz -
közbeszerzés jogcímén a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-nél egy ügyvédi iroda
2,5 milliárd forintot vett fel egy elegáns és tiszta közbeszerzés eljárás keretén belül. Úgyhogy
sajnálom, hogy ön ilyen irányba vitte el ennek a kérdésnek a tárgyalását - illetőleg a
képviselőtársam is. Tiszta, áttekinthető szabályozást szeretnénk, és szeretnénk megoldani azt,
hogy az ügyvédekről szóló törvénnyel egyensúlyba kerüljön.

Azt mindenki pontosan tudja, hogy egy ügyvéd választása bizalmi elven alapul, ezt
elvitatni nem lehet. Vagy azt a megoldást követjük a jövőben, hogy az ügyvédekről szóló
törvénynek adunk igazat, és azt mondjuk, hogy az ügyvédválasztás továbbra is bizalmi elven
alapul, vagy akkor áttérünk, azt mondjuk, hogy ennek a szakmának nincs bizalmi elv, hanem
mint minden más gazdasági szolgáltató, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. Én úgy
ítélem meg, hogy az ügyvédi tevékenység kifejezetten bizalmi elven alapuló, és az
átláthatóságot ezután is biztosítani lehet. A versenyt is lehet egyébként biztosítani, semmi
nem akadályozza meg a szolgáltatást igénybe vevőt, hogy több ajánlatot is kérjen be; a saját
belső szabályi ezt rendezik. De azt mondani, hogy képviselők lobbijáról van szó, ne
haragudjon, ilyen 8 év után, amikor nokiás dobozok szánkóztak be ajtókon, hát, enyhén
felháborító.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő után viszonylag ritkán szoktam megadni
a szót, de most megadom. Tehát adok rá lehetőséget, csak arra kérem, hogy a további
személyeskedő vitákat kerüljük el, próbáljunk koncentrálni a dolog tartalmi részére.

Kovács képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Az a probléma, tisztelt képviselő úr, hogy itt nem az ügyvédi tevékenységről van szó.

Mert az ügyvédi tevékenység - készséggel elismerem - bizalmi elven alapul, ez fontos
szempont. Itt keverik - tudatosan, nyilvánvalóan - az ügyvédi tevékenységet és a jogi
tanácsadási tevékenységet.

Az, hogy ön emlegethet az előző időszakból esetleg olyan eseteket, amit ön gyanúsnak
vagy szabályellenesnek tart, az azért van egyébként, mert az akkori szabályok lehetővé tették,
hogy ön tudhasson erről a dologról. Most önök azt akarják elérni ezzel a szabályozással, hogy
ne is lehessen tudni a későbbiekben ezekről a dolgokról, tehát ne közbeszerzési eljárással
juthassanak hozzá ezekhez a megbízásokhoz.

Ez a problémája a dolognak A helyettes államtitkár asszony is említette azt, hogy az
európai uniós normáknak is az az alapkövetelménye, hogy az átláthatóságot biztosítsák. Az
átláthatósághoz pedig szükségeltetik az, hogy ezen jogi tanácsadói tevékenységek is
közbeszerzési eljárással valósuljanak meg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor a vitakört lezárom, és a zárszó lesz ebben a formában Papcsák
képviselő úré az előterjesztő képviselőjeként. Annyit azonban hadd jegyezzek meg, hogy
legjobb tudomásom szerint az egyes szerződések nyilvánosságának a közbeszerzéshez semmi
köze nincs. Erről külön jogszabályok rendelkeznek, azokat ebben a formában külön kell
megjeleníteni, amennyiben ezek közpénzből történnek, függetlenül attól, hogy közbeszerzés
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alapján születtek meg, vagy nem közbeszerzés alapján. Ezt csak a tények kedvéért szeretném
leszögezni azoknak, akik esetleg - akár újságíróként - majd a jegyzőkönyvet olvassák.

Képviselő úr parancsoljon!

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm, nem kívánok többet hozzátenni.

ELNÖK: Köszönöm.
Most viszont az általános vitára való alkalmasságról döntünk. A tárca véleményét

ismerjük, a tárca véleménye az, hogy módosításokkal tartja alkalmasnak a törvénytervezetet
elfogadásra. Ez az általános vitára való alkalmasságot önmagában nem befolyásolja, ennek
megfelelően kérem a bizottság tagjainak a döntését.

Határozathozatal

Nyilvánvalóan először azt kérem, hogy aki általános vitára alkalmasnak találja a
törvényjavaslatot, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki az, aki nem?
(Szavazás.) 5 nem szavazat mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm szépen államtitkár-helyettes asszonynak is a részvételt, és áttérünk a
következő napirendi pontra.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062. számú
törvényjavaslat (Döntés módosító javaslat benyújtásáról)

A következő napirendi pontunk a zárszámadással kapcsolatos törvényjavaslathoz
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról szól. Engyel Gyula főosztályvezető-helyettes urat,
illetve munkatársait kérem, hogy foglaljanak helyet az asztalnál. Ez a módosító javaslat
kiosztásra került, itt majd a főosztályvezető-helyettes úr segítségét természetesen kérni
fogom.

A bizottsági módosító javaslatnak az a lényege, hogy az Egészségbiztosítási Alapnak
voltak olyan évei, amikor éppenséggel többlete volt - nyilvánvaló, hogy most éppen nem
ilyen esztendőt zárt -, és a többletek elszámolására vonatkozóan gyakorlatilag nem született
döntés, ha jól értettem, az elmúlt esztendőkben. Most ez a javaslat arra irányul, hogy a többlet
elszámolását lehetővé tegye. Ennek nyilván akkor a felszabadításáról valamilyen formában
dönteni kell, tehát ez - amennyiben az idei évben történik - érinti majd a 2010. évi
költségvetés esetleges módosítását is, de azt nem ebben a formában rendezi el ez a módosító,
hanem erre legfeljebb lehetőséget teremt a későbbiekben.

Megkérem főosztályvezető-helyettes urat, hogy a tartalmát illetően egészítsen ki.

ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 2007-ben az Egészségbiztosítási Alapnak többlete volt,
és akkor úgy döntött a kormány, hogy ezt egészség- és nyugdíjcélokra ott tartja az alapoknál,
ami eddig működött is, de a 2009-es zárszámadási törvény arról szól, hogy rendezni kellene
ezt a tartalékdolgot, és a hiányba beleszámítva - tehát csökkentve az alap hiányát - ezt el kell
számolni.

Az a helyzet, hogy az Egészségbiztosítási Alapnál felmerült, hogy erre a tartalékra
szükség lenne a feladatai végrehajtása érdekében, és emiatt az elszámolás módosítására tesz
javaslatot ez a módosító indítvány. Tehát, hogy ez a tartalék maradjon meg továbbra is a
céljának megfelelő felhasználásra, és ne legyen elszámolva az alap hiánya terhére. Tehát
ennek elfogadása után továbbra is 27 milliárd forintos tartalékkal rendelkezik az
Egészségbiztosítási Alap, amit a saját törvényben meghatározott céljaira felhasználhat.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Értem, kicsit más, mint ahogy én megpróbáltam
elmondani, bár a lényeget illetően közel áll hozzá. Amire utalni próbáltam, hogy ezért
szükséges persze ilyenkor a 2010. évi költségvetés módosítása is, hogy ha ez a rendelkezésére
áll az Egészségbiztosítási Alapnak, akkor nyilvánvaló, hogy ennek a tartaléknak a
felhasználásáról lehet dönteni, és amennyiben ezt a döntést meghozzuk, ezt a lehetőséget
megnyitjuk, ismerve a kórházak helyzetét, azt gondolom, erre szükség lehet ebben az
esztendőben.

Tehát azzal bocsátanám a képviselőtársaim elé vitára ezt a bizottsági módosító
javaslatot, hogy ez megalapozhatja a kórházak adósságainak rendezésére irányuló esetleges
következő előterjesztést. Anélkül az nem bírna értelemmel, tehát gyakorlatilag annak az első
alapját teremtjük meg, és ezért kérném a tisztelt bizottságot ennek a megvitatására, illetve
elfogadására. Így talán most már világosabb ebben a formában, számvitelileg nem jól
fogalmaztam, pont rosszul, de a tartalmát illetően jól.

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e a bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban
kérdésük vagy észrevételük. (Nincs jelzés.)

Határozathozatal

Amennyiben nincs, tisztelettel kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül ezt a
módosító javaslatot támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
Úgy látom, hogy egyhangú, köszönöm szépen.

Ennek a napirendi pontnak is a végére értünk.

Egyebek

Az egyebek tekintetében két dolgot jeleznék előre. Ha a bizottság tagjainak nincs
kifogása ellene, akkor a holnapi napirendet egy valamivel mindenképp ki kell egészítenem.
Nevezetesen a Fidesz képviselőcsoportja jelezte felém, hogy a zárszámadáshoz még egy
további bizottsági módosítót - már mint Fidesz-képviselőcsoport - javasolnának, úgyhogy
ezzel holnapra kiegészíteném a napirendet.

A másik oldalról pedig, ha nincs a bizottság tagjainak kifogása ellene, akkor a mai
napon benyújtásra került a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek megsegítését szolgáló
törvénycsomag, ami, ha minden igaz, akkor estefelé már olvasható lesz a parlament
honlapján. A munka meggyorsítása végett, tekintettel arra, hogy a gazdasági bizottság jövő

héten elvileg kedden ülésezik, ha nem akarjuk, hogy ezt hétfőn tárgyaljuk meg, akkor
elkezdhetjük az általános vitára való alkalmasságát holnap is. Ez nem kényszer, de mivel a
Ház valószínűleg jövő héten hétfőn foglalkozna vele, ennek megfelelően legkésőbb hétfőn
amúgy is meg kellene tennünk. Tehát ez döntés kérdése a bizottság tagjai részéről. Ezt az
opciót fenntartom, de ha olyan jelzés érkezik holnap, hogy még időt kérnek a
tanulmányozására, arra is van lehetőség, de akkor hétfőn ülnünk kell. Tehát ezzel legyenek
tisztában a képviselők. Így fogom kiküldeni a meghívót, és akkor holnap eldöntjük, hogy
szerepeljen-e rajta vagy sem. Szeretném azt a vitát megelőzni, hogy most mennyi idő volt az
áttanulmányozására, illetve mennyi nem. Annyi kényszer van benne - kérem, ezzel
számoljanak a tisztelt bizottsági tagok -, hogy ha nem most, akkor az elfogadás érdekében
hétfőn mindenképpen tárgyalnunk kell.

Az egyebek tekintetében holnap szeretnék majd egy javaslatot tenni, az albizottságok
tekintetében van, ahol személyi javaslatra kerülne sor, két frakció is jelezte ezt az irányomba.
Ennek megfelelően majd egy előterjesztéssel szintén élni fogok az egyebek vonatkozásában.
Volt arra is igény, hogy az albizottságokról beszéljünk, ezt akár meg is tehetjük az
egyebekben a holnapi napon.

(Jelzésre.) Kovács képviselő úr, parancsoljon!
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KOVÁCS TIBOR (MSZP): A módosító indítvány beadására a zárszámadást illetően
ugye, nem arról van szó, hogy ne lehessen ma a részletes vitában erről a módosító
indítványról beszélni? Nem ezért nem kerül ma beadásra a bizottsági ülésre ez a módosító
indítvány, hanem csak a holnapi napon?

ELNÖK: Nincs ilyen szándék, tisztelt képviselő úr. Legjobb tudomásom szerint még
nem készült el, úgyhogy formai probléma van ezzel ebben az értelemben. Természetesen a
záróvita még mindig lehetőséget nyújt erre valamilyen formában (Kovács Tibor: Az ma van.),
meg a bizottsági viták is. A részletes vita van ma, azért mondom, hogy a záróvitában még
mindig van lehetőség erről beszélni a későbbiekben.

Van-e más kérdés, észrevétel az egyebek kapcsán? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
akkor köszönöm szépen a bizottság tagjainak a jelenlétet, az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 47 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Szoltsányi V. Katalin


