
ÖKB-13/2010.
(ÖKB-13/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának
2010. július 5-én, hétfőn, 10 óra 37 perckor

a Képviselői Irodaház 5. emelet 515. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki megnyitó 5

A napirend elfogadása 5

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (Általános vita) 5

Kónya László főosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítése 5

Hozzászólások 6

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 9

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/582. szám) (Általános vita) 10

Dr. Fónagy János államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése 10

Kérdések, vélemények 13

Dr. Fónagy János államtitkár (NFM) reflexiói 17

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 18



- 3 -

Napirendi javaslat

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

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

3. Egyebek



- 4 -
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A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke
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Korondi Miklós (Jobbik)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Tasó Lászlónak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz) megérkezéséig Habis Lászlónak (KDNP)
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Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Kónya László főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium
Dr. Fónagy János államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a bizottsági ülést megnyitom.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 13 fő személyesen van jelen, 7 fő
helyettesítéssel képviselteti magát a bizottsági ülésen.

A napirend elfogadása

A meghívóban jelzett napirendről szavaztatnék, ha nincs más napirendi javaslat.
(Nincs jelzés.) Nincs, köszönöm szépen, akkor a napirendről szavaznánk. Ki ért vele egyet?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A napirendi tárgyalások megkezdését megelőzően szeretném elmondani, hogy volt
egy előzetes javaslat a bizottsági időpontok tekintetében, hogy holnap fél négykor, szerdán
pedig délután kettőkor tartsunk ülést. Úgy láttam jónak, hogy holnap a szavazások után -
úgyis itt van mindenki - tartanánk bizottsági ülést, körülbelül 7-kor, fél 8-kor vagy 8-kor, és
akkor szerdán nem tartanánk ülést, hanem a jövő hétfőn ugyanígy, valamikor déltájban, ezzel
ezen a héten egy bizottsági ülést úgymond kiváltunk ilyetén módon. Ez a menetrend így
nagyjából megfelel-e? (A képviselők bólintással jelzik egyetértésüket.) Egyetértő
bólogatásokat látok, köszönöm szépen.

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

Kezdjük az 1. napirendi pontban az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslattal, amely T/581. szám alatt került
benyújtásra, ennek az általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk.

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében Kónya László főosztályvezető urat.
Kérem, foglaljon helyet az asztalnál. (Kónya László az asztal bal oldalán foglal helyet.)
Lehetne szemben is? Tudom, hogy ez nem szívügyet jelent, hogy balra ült a főosztályvezető
úr, de azt is jelentheti egyébként, csak így látnám az arcát. (Közbeszólás: Mindenkinek
baloldalon van a szíve. - Közbeszólások.) Nem folytatom azzal, hogy jó néhányuknak
behúzódott középre. (Közbeszólások.)

Szeretném először a kormány képviseletében főosztályvezető urat kérni, hogy van-e
kiegészítése. Elsődlegesen azokat a szempontokat kérném kiemelni - ha van szóbeli
kiegészítés -, amelyek az önkormányzati szférát, illetve a területfejlesztési kérdéseket érintik.

Parancsoljon!

Kónya László főosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítése

KÓNYA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Rövid ismertetést adnék erről a törvénycsomagról, természetesen koncentrálva az
ön által is fontosnak tartott kérdésekre. A törvényjavaslat olyan intézkedéseket tartalmaz,
amelyek egyaránt célozzák a pénzügyi stabilitás helyreállítását, másfelől a növekedés
feltételeinek megteremtését. E körben első lépésként az adózás egyszerűsítése adónemek
megszüntetését jelenti.

A javaslat ezen kívül tartalmazza a beruházásokat érintő engedélyek számának
csökkentését, a beruházással kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentését, a költségvetési
szervek működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, javaslatot tesz ezek
egyszerűsítésére, megteremti a költségvetési felügyeleti rendszert, melynek célja, hogy a
kormány alá tartozó központi fejezetek, illetve költségvetési szervek vonatkozásában,
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valamint a jelentős közpénzt felhasználó gazdasági társaságok esetében az előirányzatok
teljesülését, tehát a kifizetéseket felügyelje, kontrollálja.

A javaslat tartalmaz még egy javaslatot a devizakölcsönök terjedésének megállítására,
csökkenti a közszférában kifizethető javadalmak összegét, és jelentős adókönnyítéseket
helyez kilátásba. Ezek közül talán a legfontosabb a 10 százalékos társasági adókulcs, illetve
az egyéni vállalkozóknál a személyi jövedelemadóban az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos
jövedelemnél a mai 50 millió forintos korlát 500 millió forintra emelkedik, tehát addig
alkalmazható a 10 százalékos kulcs, és csak a pozitív adóalap a fölötti részére kell magasabb
összegű adót fizetni.

Megszűnnek adónemek, és ezek bizony érintik az önkormányzatokat is, hiszen az
önkormányzatokat érinti a két helyi adónem megszüntetése. Ez egyfelől a vállalkozók
kommunális adója, illetve az épületek utáni idegenforgalmi adó. Az öröklési és ajándékozási
illeték az egyenes ági rokonok esetében szűnik meg azzal, hogy mindenféle összeghatárra
tekintet nélkül mentesek lesznek ezek a tranzakciók, illetve ez az öröklés által bekövetkező
vagyonszerzés.

Megszűnik az úgynevezett vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás, ez szintén érinti
az önkormányzatokat, ezenkívül a TV-előfizetési díj, illetve a bérfőzési szeszadó. Megszűnik
a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adókról szóló törvény, melyet hatályon kívül
helyeznénk. Ez azt jelenti, hogy három adónem, a nagyteljesítményű gépkocsik, a vízi és légi
járművek adója szűnne meg.

Az adórendelkezések természetesen ki lettek küldve az önkormányzati
érdekképviseleti szövetségeknek, két helyről érkezett visszajelzés, a Megyei Jogú Városok
Szövetségétől, illetőleg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől. Mind a kettő
tulajdonképpen egyetértett az intézkedésekkel, azzal, hogy a hatálybaléptetést 2011. január 1-
jétől javasolták, így akkor szűnnek meg ezek az önkormányzatokat érintő, illetve az
önkormányzatok által működtetett adók.

Egyébként az épület utáni idegenforgalmi adónál hadd emeljem ki, itt egy olyan
adónem szűnik meg, amelyet az önkormányzatok ugyanazt a kört érintően más adónemmel
tudnak pótolni. Hiszen az épület, mint magánszemély tulajdonában álló üdülőépület jelenleg
három adónemmel terhelhető: a magánszemélyek kommunális adójával, vagy
építményadóval, vagy az üdülőépület utáni idegenforgalmi adóval. Tehát ez utóbbi szűnik
meg, ezáltal egyszerűsödik az adórendszer. Ezek a megszűnő adók, a vállalkozók kommunális
adója az adott településen az önkormányzati teljes bevétel 0,1-0,2 százalék között mozog
azokon a településeken, ahol ez működik. Az idegenforgalmi adó egyes települések esetében
jelentősebb arányú bevétel, hiszen van olyan település, ahol adott esetben a 20 százalékot is
eléri.

Ezek a fontosabb és az önkormányzatokat érintő intézkedések.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a
javaslat kapcsán van-e kérdésük a főosztályvezető úrhoz. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy
nincs. Van-e hozzászóló? (Jelzésre.) Varga miniszter úr!

Hozzászólások

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Nagyon
érdekes dolgot mondott, főosztályvezető úr, és azt gondolom, logikus is, hogy az
önkormányzati szövetségek azt kérték - legalábbis az a kettő, amely ebben véleményt mondott
-, hogy 2011. január 1-jével lépjen életbe ez a törvény, mert nyilvánvalóan szeretnék látni,
hogy az önkormányzati finanszírozás hogyan alakul a költségvetés során, hiszen azért jelentős
bevételek esnek ki az önkormányzatok részéről. Az, hogy főosztályvezető úr azt mondta,
hogy átlagosan 0,2 százalékát érinti, ez így nem mond semmit, mert pontosan tudjuk, például
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az idegenforgalmi adó kapcsán, hogy bizony vannak települések, amelyeket ez komolyan és
súlyosan is érinthet.

Akkor mi az oka - és ezt most már nyilván a kormánytól kérdezem -, hogy nem lehet
megvárni az adótörvények általános tárgyalását és a költségvetéssel együtt tárgyalni, ha ez
január 1-jével fog életbe lépni. Tehát nem nagyon értjük azt a kapkodást és sietséget, amivel
ezt most lenyomjuk, és lehet, hogy majd a költségvetés tárgyalása során esetleg komoly
problémákkal fogunk szembenézni. Tehát azt gondolom, hogy így aztán értelme sincs e
jogszabályok a mostani tárgyalásának, ha amúgy is 2011. január 1-jével lép életbe, akkor a
normál parlamenti menetrendben, ősszel, az egyéb adótörvényekkel és a költségvetéssel
együtt érdemes ezeket a dolgokat vizsgálni. Mert azt gondolom, hogy az önkormányzatok
számára ez így lenne kezelhető. Amúgy nyilván ennek a csomagnak vannak olyan elemei,
amelyeket érdemes most eldönteni, de kifejezetten ezekkel az önkormányzati típusú
javaslatokkal, miután ez a bizottság az önkormányzati ügyekkel foglalkozik, azt gondolom, ez
így teljesen értelmetlen.

Az általános vita nyilvánvalóan lefolytatható, majd ott is el fogjuk mondani ezeket az
érveket, hogy akkor jó lenne ezt az egész csomagot az őszi normál parlamenti menetrendben
tárgyalni, és nem most előhúzni a kalapból a nyuszit.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem - megkérdezem főosztályvezető urat -, az
MJVSZ, illetve a TÖOSZ a vállalkozók kommunális adója, illetve az ifa épületekre
vonatkozó részét kéri január 1-jétől bevezetni, nem az egész az egész törvényt, hogy az idei
évben tervezett költségvetési bevételek még teljesüljenek. Jól értem?

KÓNYA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, jól érti.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Jelzésre.) Bóka képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Nagyon rövid reflexióm lenne. Nyilván alaposabban
kell tanulmányozni majd ezt a részt, de önmagában az idegenforgalmi építményadó
megszűnése - hangsúlyozom, önmagában - nem jelenthet bevételcsökkentést a települési
önkormányzatok számára. Hiszen az építményadó hatálya alá be lehet tenni ezeket az
épületeket, építményeket. Egyébként Balatonfüreden 2-3 éve meg is szüntettük ezt az
adónemet, és az idegenforgalmi adó hatálya alá tartozó ingatlanokat az építményadózás
szabályai szerint adóztatjuk. Szerintünk ez így logikus, összehasonlítható, ráadásul nincs
bevételkiesés ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, azért a hatálybalépést alaposan meg kell
néznie az önkormányzati bizottságnak.

ELNÖK: Varga miniszter úr!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tudom, nem illik még egyszer szólni,
de csak meg kell kérdeznem. Jól értem, hogy a vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás
eltörlése azt jelenti, hogy a földtulajdonosoknak - tehát a parti birtokosoknak - ezután nem
kell fizetni hozzájárulást, például a társulások kezelésében lévő belvízvédelmi csatornák
üzemeltetésére és karbantartására? Erről van szó? (Kónya László: Igen.) Azt gondolom, itt
vannak ezek a nagyon komoly problémák. Pontosan tudjuk, hogy az elmúlt időszakban ennek
a struktúrának a nem jó működése - település, társulás, állami főmű - nagyon sok helyen
komoly problémát okoz. Logikus, hogy csak úgy támogathatjuk, ha látjuk, hogy ez hogyan
fog működni.
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Tehát ha az állam átveszi ennek az egész struktúrának a működtetését, azt gondolom,
hogy rendben van, de ha nem veszi át, akkor ebből nagyon komoly gondok és problémák
lesznek az elkövetkezendő időszakban. Hiszen ez a rendszer úgy-ahogy működött, de ha ezt a
középső részét kivesszük, ez a településeknek is okozhat problémát, mert nem fogja tudni
hova elvezetni a belvizét, és a társuláson keresztül jut el az állami főműbe. Tehát azt
gondolom, hogy ezek így nagyon nehezen kezelhető ügyek, és ezek csak elemek, és igazából
részleteiben sem volt - gondolom - módja minden képviselőnek áttanulmányozni ezt a majd
100 oldalt, ami pénteken felkerült a honlapra. Tehát komoly problémának látom, hogy nem
látjuk összefüggésében ezeket az ügyeket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, több hozzászóló nincs, de kivételesen Ivády
képviselő úrnak megadom a szót. Nem láttam az előbb a kezét, ezért gondoltam, hogy
lezárom a vitát, de akkor még nem zárom le. Van-e további jelentkező? (Nincs jelzés.) Nincs,
tehát akkor Ivády képviselő úr után lezárom a vitát.

Tessék, képviselő úr!

IVÁDY GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Azért tettem fel ilyen későn a kezemet,
mert a szemben lévő kolléga is jelzett, és azt gondoltam, hogy egy kormánypárti, egy
ellenzéki képviselő szólhat.

Annak szeretnék hangot adni - unos-untalan megtesszük -, hogy egy ilyen mennyiségű
törvényhez, hogy a részletekig bele tudjunk menni, ez az idő édeskevés. Tehát az, hogy mi
most itt olyan véleményeket tudjunk megfogalmazni, amelyek esetleg szakértőkkel,
önkormányzatokkal, jegyzőkkel stb. egyeztetve vannak, egyszerűen képtelenség.

Azt hittük, hogy ez a dömping, amivel elkezdtük a parlamenti munkát, előbb-utóbb
alább fog hagyni, de most úgy tűnik, hogy egyre durvábbá válik a dolog. Mondhatnám azt,
hogy persze, általános vitára alkalmasnak találjuk, rengeteg olyan elem van benne, amely
valóban még támogatható is, ennek ellenére azt mondom, hogy az idő rövidsége miatt
általános vitára alkalmasnak találhatnánk, ha nem most történne ez az általános vita, hanem
kapnánk egy kis időt arra, hogy a részletekbe is bele tudjunk menni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, ez tipikus ellenzéki
műfaj, egyébként mi is műveltük ezt, amikor azt mondtuk, hogy rövid az idő. De azért ha
belegondolunk, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége, illetve a TÖOSZ, mint két
önkormányzati szövetség - ebből az egyik a legnagyobb magyar önkormányzati szövetség -
még ilyen rövid idő alatt is tudott véleményt mondani oly módon, hogy ezt még el is tudta
juttatni a kormány képviselőjéhez, akkor azért volt, akinek ez nem jelentett megoldhatatlan
feladatot. Nyilván a kis pártoknak ez nehezebb dolgot jelent, de azt gondolom, hogy a
parlament már nem a civil világban történő hangzatos jelszavak pufogtatását jelenti, hanem az
munkát jelent. Néha ez valóban megfeszített, nemcsak a kis pártoknak, hanem azt kell
mondjam, hogy a nagyoknak is.

Ami magát a törvényt illeti, úgy gondolom, a kormányfő által bejelentett 29 ponthoz
igazodnak ennek a törvényjavaslatnak azok a főbb pontjai, amelyek most benyújtásra
kerültek, és ezenközben megőrzi a pénzügyi stabilitást, illetve célul tűzte ki a gazdasági
növekedést. Ebben az adócsökkentés, adónemek megszüntetése, az egyszerűsítés mind-mind
azt jelenti, ami egyébként - azt kell mondjam - a választási kampányban minden párt részéről
a választási anyag fontos elemét képezte. Tehát az adóegyszerűsítés, a különböző adónemek
megszüntetése, a vállalkozások segítése, adóterheik csökkentése mind-mind benne van. Ezt
szolgálja az 50-ről 500 millióra való növekedés a 10 százalék esetében, illetve ami az
állampolgárokat illeti, a devizakölcsönök vonatkozásában is nagyon fontos eleme ennek a
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törvényjavaslatnak, hogy szükség van az ilyenek terjedésének megállítására, hiszen tudjuk,
milyen komoly problémákat jelentenek.

Az önkormányzati oldalról a vállalkozások kommunális adóját alig-alig vetették ki az
önkormányzatok. Mindenki alapvetően az iparűzési adóval operált tehát olyan nagy, tragikus
változást nem hoz ennek a megszüntetése a helyi adók rendszerében. Amiről pedig Bóka
képviselő úr beszélt, az idegenforgalmi adó kiváltására az építményadóval való kiváltására
van lehetőség. Az valóban kérdés lehet, hogy az önkormányzati bevételek vonatkozásában
ennek a háttérszámítása milyen nagyságrendet képvisel. A főosztályvezető úr, ha jól
emlékszem, mintha 0,3 százalékot mondott volna, de lehet, hogy ez nem pénzbeli, hanem
darabszámot jelentett, ez néhány önkormányzatnál jelent csak problémát.

A vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás, ami előkerült, hát, most olvastam egy
kiadványt, és talán a régi képviselők emlékeznek rá, hogy bizottsági alelnökként frocliztam
Kuncze Gábort annak idején, amikor behozta ezt a törvényjavaslatot a vízgazdálkodási
társulásokról, most kiadtak egy könyvet, ahol egyébként fél oldalon keresztül olvashatjuk
Kuncze Gábor elnök hozsannáját, hogy az ezzel kapcsolatos jogi szabályozást milyen
frappáns módon elintézte a parlament az utolsó ülésszakán. De ennek nem ez a lényege,
hanem azt látom - mint ennek a rendszernek a résztvevője önkormányzaton keresztül -, hogy
komoly viták zajlottak a semmiről egyébként az érdekeltségi hozzájárulás vonatkozásában.
Erről az derült ki, hogy legtöbb esetben nem alkalmas ennek a feladatnak az ellátására, mert a
feladat jóval nagyobb. Ez most egyébként megmutatkozott a belvíz és az árvíz ügyeit illetően
is.

Azt gondolom, amit a miniszter úr is jelzett, hogy valóban komoly állami feladat kell
hogy legyen ennek a rendbe tétele, mert önmagában ezeken a kis vízgazdálkodási
társulásokon keresztül nem lehet. Ez alapvetően inkább a kisebb vízfolyásokat kezeli, sok
esetben még ezt sem tudja, mert ezekből az érdekeltségi hozzájárulásból olyan mértékű forrás,
ami kellő kezelést biztosít, nem volt.

Az, hogy a luxusadó megszűnik - elnézést a kifejezésért -, ezt az Alkotmánybíróság
kiherélte az építmények vonatkozásában, most a vitorlásokra és néhány gépjárműre
vonatkozóan szünteti meg. Azt kell mondanom, hogy egyébként nem differenciált a
gépjárművek vonatkozásában, mert a teljesítmény mérése történt ez ügyben, és akár 15 éves
gépjármű, amely ér egy-két milliót, luxusadó alá került a teljesítménye alapján, tehát
igazságtalan rendszer volt, és adott esetben a kevesebb teljesítményű, de mondjuk valóban
luxusként megjelenő Maseratikra nem vonatkozott. Úgyhogy szerintem egy igazságosabb
közteherviselést kell átgondolni e tekintetben is.

Összességében a Fidesz álláspontja az, hogy ez mindenképp alkalmas általános vitára,
és várják is jó néhányan a vállalkozások részéről, illetve azok, akiknek nehéz sors jutott, és
most hirtelen nagy értékű ingatlanokat örökölnek, hogy az öröklési illeték az egyenes ági
leszármazók, illetve felmenők között eltörlődjön. Mert az MDF nagy garral bejelentette, hogy
eltörölte a haláladót, de az történt, hogy 18 millió forintig, de a fölötte levő rész továbbra is
így maradt, tehát félmunkát végeztek. Most a polgári kormány befejezi ezt a félmunkát.

Ezért ajánlom a bizottság tagjainak a figyelmébe, hogy általános vitára mindenképpen
alkalmas ez az előterjesztés.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem is egyben - szavazás következik -, hogy ki ért egyet azzal, hogy általános
vitára alkalmas az előterjesztés. (Szavazás.) 18 igen. Ki van ellene? (Szavazás.)
4 ellenszavazat. Köszönöm szépen.

Az egyik előadó Láng Zsolt lesz. Kisebbségi előadóként Varga miniszter úr? (Varga
Zoltán: Rendben.) A bizottság egyetért-e az előadók személyével? (Szavazás.) Egyhangú,
köszönöm szépen, Láng Zsolt és Varga Zoltán lesznek a bizottság előadói.
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Áttérnénk a következő napirendi pontra, a közbeszerzésekről szóló T/582.számú
módosító törvényjavaslatra. (Rövid tanácskozás.) Amíg Fónagy államtitkár úr megérkezik, az
egyebek napirend keretében nekem nincs bejelentenivalóm. Tíz perc szünetet rendelek el, és
kérjük a minisztériumokat, hogy jobban szervezzék meg az ilyet, mert nem a csík tolja a
repülőt, ezt már elmondtam egyszer, hanem a bizottság mondja meg, hogy mi a menetrend.

(Szünet: 11 óra 2 perctől 11 óra 5 percig.)

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

ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselőtársak türelmét. Tisztelettel köszöntöm az
államtitkár urat. A közbeszerzési törvény következne, ami T/582. szám alatt került
benyújtásra a kormány részéről. Kérdezem államtitkár urat, kíván-e rövid szóbeli indoklást
fűzni a törvényjavaslathoz. (Jelzésre.) Tessék parancsolni!

Dr. Fónagy János államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm,
elnök úr. Köszönöm a türelmet is, az előző bizottságból jöttünk át.

Tisztelt Bizottság! A közbeszerzés mind a politikai, mind a gazdasági közbeszéd egyik
leggyakrabban szereplő fogalma. Ezt azért szeretném bevezetőben hangsúlyozni, mert a
kormány tisztában van azzal, hogy a 2003-as közbeszerzési törvény módosítása csak egy
módosítás, alapjaiban ezt a jogszabályt egy új közbeszerzési törvény lenne vagy lesz képes
kiváltani.

Ennek azonban az előkészítése - éppen az átfogó társadalmi és gazdasági
együttműködés általunk meghirdetett szabályaira tekintettel - hosszabb időt vesz igénybe,
hiszen nyilvánvaló, hogy nagyon jelentős ellentmondásokat kell feloldani, nagyon jelentős, és
az elmúlt években a gazdasági közgondolkodásban rögzült magatartási formákon kell
változtatni.

Mielőtt a jelen módosítás legfontosabb céljait és eszközeit ismertetem, kérem, hogy a
tisztelt bizottság vegye figyelembe Deák Ferencnek abbéli szavait, mely szerint törvénnyel
gazdaságot nem lehet teremteni, működését lehet elősegíteni. Tehát a közbeszerzés nem fogja
a magyar gazdaságot és az ezzel kapcsolatos magyar közgondolkodást alapjaiban
megváltoztatni, de mint eljárási szabály, mindenképpen hatnia kell arra, hogy ezek
változzanak.

Ennek jegyében engedjék meg, hogy az önök előtt lévő, egyébként 88 szakaszból álló
módosítás legfőbb céljait összefoglaljam. Ezek: a korrupció visszaszorítása, a kis- és
középvállalkozások helyzetbe hozása, a közbeszerzési eljárások egyszerűsítése, gyorsabbá és
reményeink szerint olcsóbbá tétele, valamint a körbetartozás enyhítése. E célok többsége
gyakorlatilag az előző kormányzati ciklusban is napirenden volt, ezért a jelen módosításban
szereplő szabályok, szabályjavaslatok egy része egy folyamatos munka végeredménye. Kérem
a tisztelt képviselőtársaimat, gondoljanak arra, hogy például a körbetartozások kapcsán az
elmúlt két évben lényegében közös célok voltak a Ház mindkét oldala között, és
tulajdonképpen az előző ciklusban is voltak egyébként esetenként nagyon előrehaladott és
pozitív lépések ennek megszüntetése iránt. Ezzel azt szeretném jelezni, hogy a mostani
módosítás nem az elmúlt néhány hét gyors produktuma, hanem esetenként egy évek óta folyó
közös gondolkodásnak az új közbeszerzési törvény megalkotásáig általunk szükségesnek
tartott módosítási, de közbenső állomása.

A korrupció visszaszorítása érdekében a javaslat szélesíti a közbeszerzési eljárás
irataiba valóbetekintés lehetőségét, különösen jelentősnek tartom, hogy már az ajánlatok
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bontáskor be lehet tekinteni az úgynevezett felolvasólapba, amely az ajánlati árat és a többi
elbírálási szempont mennyiségi adatait tartalmazza. Az új javaslat szerint az össze nem fűzött
ajánlatokat a bontáskor össze kell fűzni, így azok a kiskapuk, amelyek esetenként a laponkénti
ajánlatoknál azért vélhetően előkerültek, megszűnnek.

A közbeszerzési jogsértéseket leggyakrabban már a közbeszerzési eljárást megkezdő

iratok, az ajánlati felhívás vagy a dokumentáció törvénybe ütköző, gyakran túlzott
követelményeket támasztó előírások okozzák. Tisztelt képviselőtársaim, aki itt ülünk az asztal
körül, mindannyian több éves, esetenként több évtizedes gyakorlattal rendelkezünk, pontosan
tudjuk, hogy a közbeszerzési eljárások eredményét esetenként nem a tenderbontáskor, nem is
a szerződések megkötésekor, hanem bizony az ajánlatok kiírásakor dőltek el a legfontosabb
kérdések. Ezért, éppen a korrupció megelőzése érdekében az ezzel kapcsolatos jogorvoslati
lehetőségeket már a kiírásnál is lehetővé teszi a módosítás.

Ugyanakkor a javaslat megnöveli az ajánlati felhívás és a dokumentáció
megtámadásnak határidejét, csökkenti az ezzel kapcsolatos jogorvoslati eljárás díját, és erre az
időszakra is kiterjeszti az előzetes vitarendezés lehetőségét. Az előzetes vitarendezést és a
döntőbizottsági eljárást, azaz a jogorvoslati eljárásokat a beszerzés tárgyával kapcsolatos
tevékenységű kamara vagy érdekképviselet is kezdeményezheti, tehát nemcsak az érintettek,
hanem kamarák vagy érdekképviseleti szervek is.

Reményeink szerint a közbeszerzés elbírálásának szakmaiságát növeli, egyben a
korrupciót eredményező szubjektív elbírálást csökkenti, hogy a javaslat lehetővé teszi a
műszaki alkalmasság részszempontként történő értékelését. A javaslat számos eljárási
cselekmény elektronikus végzését teszi lehetővé, ezáltal ösztönzi, de - hangsúlyozom - nem
teszi kötelezővé az elektronikus közbeszerzést. Az eljárás dokumentálása átláthatóbb,
utólagos, esetlegesen jogellenes módosítása felismerhető.

A kormánynak a gazdasági élet szinte minden területén deklarált, meghirdetett célja a
kis- és középvállalkozások helyzetének javítása. Ennek érdekében a közbeszerzési törvény
módosítására irányuló javaslat korlátozza az esélyegyenlőséget sértő ajánlatkérői előírások
lehetőségét. Így a pénzügyi alkalmasság körében a sorban állásra vonatkozó követelmények
törvényi korlátozásával az induló vállalkozások részvételének megkönnyítését azáltal, hogy
ha annyi árbevételük van a működésük megkezdésétől, amennyi a beszerzés becsült értéke,
indulhatnak az eljárásban. Annak előírásával, hogy minden ajánlatkérő köteles lehetővé tenni
részajánlat tételét, valamint a 10 százalék feletti alvállalkozókra az ajánlatkérőnél szigorúbb
alkalmassági feltételek előírását megtiltja a javaslat, és kötelezővé teszi, hogy az ajánlattevő a
10 százalék feletti alvállalkozóval, illetve a 10 százalék alatti alvállalkozóval együtt is
jogosult megfelelni az ajánlati feltételeknek.

A kis- és középvállalkozások részvételét kívánjuk elősegíteni - egyben természetesen a
korrupció kizárására is vonatozik -, hogy a javaslat az ajánlatok lehetséges maximális formai
követelményeit előírja. Tehát taxatíve felsoroljuk, hogy minek kell benne lenni, lehetőség
teljesen kizárjuk a szubjektivitást, ezért egy kisvállalkozó maga elé teszi a nyomtatványt, és
nézi, hogy minden ablak ki van-e töltve. Ha ezt megteszi, nem tud formailag téves ajánlatot
benyújtani. Ismert, hogy ma egy közbeszerzési ajánlat összeállítása külön szakmává nőtte ki
magát.

Ezen túlmenően a kkv-k helyzetbe hozása érdekében a közösségi értékhatár alatti
eljárásoknál az árubeszerzési szolgáltatás esetében lehetővé teszi az előző évben 100 millió
forint feletti árbevételű cégek kizárását az ajánlattevők és az alvállalkozók közül, tehát eleve a
kicsiket hozzuk helyzetbe. A javaslat megszünteti azt a ma még hatályos szabályt, hogy a
közösségi értékhatár feletti építési beruházásokat már a közösségi értékhatár feletti eljárás
szerint kell lefolytatni. A szerződéskötés utáni időszakra vonatkozó biztosítékok mértékét
korlátozni kívánjuk, egyértelművé téve, hogy azokat nem kell az ajánlatban rendelkezésre
bocsátani, és hogy az ajánlatban legfeljebb milyen nyilatkozat kérhető róluk. A nemzeti
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értékhatárnál egy új kivétel bevezetése nyomán könnyebb lesz az őstermelőktől történő
vásárlás. Ez látszólag parciális dolog, de kérem, gondoljanak a nagy tömegű helyi
közétkeztetésekkel kapcsolatos beszerzésekre, ennek nagyon sok helyen nagyon komoly
gyakorlati jelentősége van.

A nemzeti értékhatár alsó részébe eső közbeszerzési eljárásokban tilos lesz ajánlati
biztosítékot és teljesítési biztosítékot előírni. Itt szeretném megjegyezni, hogy a közbeszerzési
törvény egy eljárási szabály, tehát az ezzel kapcsolatos eljárást hivatott meghatározni, és
jelenlegi szándékaink szerint egyszerűbbé és olcsóbbá tenni. A közbeszerzési törvény
képtelen egy egész gazdaság moráljának, az üzleti etika szabályinak a betartására, a túl- vagy
alávállalás lehetőségének szabályozására, erre az egész jogrendnek kell rendelkezésre állni,
tehát kérem, hogy az ezekkel kapcsolatos, esetenként nagyon is meglévő problémák
megoldását ne a közbeszerzési törvénytől várjuk. A közbeszerzési törvény alapvetően az erre
vonatkozó eljárási szabályokat állapítja meg.

Az eljárás egyszerűsítésénél szintén elsősorban a kis- és közepes vállalkozások
helyzetbe hozását tartottuk szem előtt, lévén, hogy számukra a nagyobb adminisztráció
lényegesen nagyobb terhet jelent, mint az önálló, erre a célra létrehozott apparátussal
rendelkező ajánlattevőknél. Ennek érdekében nem lehet eredeti vagy hiteles másolati
igazolásokat kérni egyszerű eljárásban, még a kizáró okokról sem.

Bocsánat, itt egy mondatot engedjenek meg az egész előtt. Igyekeztünk a módosítás
során a jóhiszemű eljárás szabályait szem előtt tartani. Tehát a sok esetben sajnos a
jogalkotásban eluralkodó álláspont helyett, hogy egy vagy két rosszhiszemű résztvevő
kizárása érdekében másik 98 résztvevő életét keserítjük meg, igyekeztünk a jóhiszemű eljárás
elvét érvényesíteni, és számos dolgon enyhíteni, lazítani. Hozzátéve azt, hogy nyilvánvalóan,
ahol ezzel ellentétes és tudatos jogsértést követnek el, ott viszont szigorú, és a méltányosságot
lehetőség szerint kizáró eljárást kívánunk követni.

Meggyőződésünk szerint nagy könnyebbséget jelent a kis- és középvállalkozásoknak,
hogy az elektronikus közhiteles vagy hatósági nyilvántartásban szereplő adatok igazolását az
ajánlatkérő nem kérheti, hanem maga ellenőrzi az interneten, és ebbe a körbe tartozik a
köztartozásmentes adózói adatbázis is. Tehát olyan állami nyilvántartásban szereplő adatot,
amelyről az ajánlatkérő, a kiíró az elektronikus rendszerben tájékozódni tud, nem lehet az
ajánlattevőtől igényelni.

Egyszerűsödnek a köztartozással kapcsolatos papír alapú igazolásokra vonatkozó
szabályok is. A hiánypótlás lehetőségét igyekszünk korlátlanná tenni, az ajánlatban lévő egyes
ellentmondások feloldhatók lesznek, továbbá a számítási hiba javításának lehetőségét bővíteni
szeretnénk. Az ajánlatban nem megfelelő tartalommal közölt adat miatt csak akkor lehet az
ajánlattevőt vagy az alvállalkozót kizárni, ha az az adat az érvényesség vagy az ajánlat
szempontjából releváns. Tehát vannak az ajánlatnak - ahogy később a szerződésnek - kötelező
tartalmi elemei, nyilvánvaló, hogy erre nem vonatkozik ez a könnyítő szabály, de ha
nyilvánvaló névelírás, összeadási hiba van, tehát nyilvánvalóan nem az ajánlat lényegét
érintő, nem hamis adatközlés van, hanem felismerhető tévedés, annak a javítási lehetőségét
bővíteni szeretnénk. Tehát az ajánlati biztosíték miatti és a formai érvénytelenség körét
csökkenteni kívánjuk, valamint megszűnik az a szabály, hogy ha csak egy érvényes ajánlat
marad, kötelező eredménytelenné nyilvánítani a közbeszerzési eljárást. Ismert a jelenlévők
előtt, hogy ez az egyik népszerű eredménytelenné nyilvánítási lehetőség volt.

Az ajánlatkérő számára is egyszerűbbé, gyorsabbá, mi több olcsóbbá teszi a
közbeszerzési eljárást. Megszűnik a kötelező szerkesztőbizottsági hirdetmény-ellenőrzés, 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. Így emiatt nem kell módosító
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hirdetményt közzétenni, ami általában 45 nappal meghosszabbította a közbeszerzési eljárást.
Megint mondom, itt is igaz a jóhiszemű eljárás elve.

ELNÖK: Elnézést kérek, államtitkár úr, rendkívül részletes és sokrétű az előzetes
ismertetés, csak általános vitára való alkalmasságról beszélünk, tehát igazából a nagyon-
nagyon apró részletszabályok most nem is képezik a vita tárgyát, hanem a fő vonalakról kell
beszélni.

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Elnök úr,
köszönöm, egyet még engedjen meg. A körbetartozás visszaszorítása érdekében viszont
betettük, hogy kizáró ok lesz, ha az ajánlattevő egy korábbi ügyletben nem, nem teljesen vagy
késedelmesen fizette ki az alvállalkozóját. Tehát nem vehet részt közbeszerzési eljárásban, aki
korábban az alvállalkozóját nem fizette ki tisztességesen.

Köszönöm a türelmét, elnök úr.

ELNÖK: Én köszönöm a megértését, államtitkár úr.
Általában összecsúsznak a kérdések és a vélemények, úgyhogy kérdezem, kinek van

kérdése, véleménye. (Jelzésre.) Apáti alelnök úr!

Kérdések, vélemények

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is az
államtitkár urat. A következő néhány észrevételem lenne, csak a teljesség igénye nélkül.
Kezdem a végén, összességében személy szerint általános vitára alkalmasnak tartom, de
számos módosító indítványt majd meg kell fontolnunk, csak tényleg példálózó jelleggel.

Az egyik, a foglalkoztatási jogviszonyok felsorolásánál kimaradt a megbízási
jogviszony, az egyik leggyakoribb jogviszonytípus. Érdemes lenne megfontolni, hogy
beletesszük.

Az egybeszámítási szabályokat elég érdekesen változtatják meg. A jelenlegi
normaszöveg b) pontját kiveszik, tehát nem feltétel az, hogy a szerződés teljesítésére egy
ajánlattevővel szerződést lehessen kötni. Ez még addig rendben is van, viszont az, hogy csak
az egy költségvetési éven belüli adatokat veszik egybeszámítás alá, aggályos. Azt javasoljuk
majd megtartani, hogy egy költségvetési éven vagy 12 hónapon belül, mert így elég erősen
megteremtődik annak az esélye, hogy ami beszerzésként nem egy költségvetési éven belül
történik meg, azt esetleg a mostani szabályokhoz képest az egybeszámítási tilalom
megsértésével lehet majd beszerezni.

Valóban van néhány vagy több ponton előremutató javaslat - a korrupció
visszaszorítása, egyszerűsítés -, viszont konkrétan a nem elektronikus ajánlat formai
követelményeinél olyan szabályozás kerülne bele, ha így hagynánk, ami szerintem inkább
törvénymagyarázatba vagy kommentárba való, de normaszövegbe semmiképpen sem. Azért
tartjuk feleslegesnek ilyen szinten leszabályozni a formai követelményeket, miután a 88. §
(1) bekezdésénél azt írják, hogy gyakorlatilag formai okból nem is lehet érvénytelenné
nyilvánítani. Mi értelme van akkor ilyen részletes formai követelményrendszert támasztani,
amikor öt oldallal odébb meg leírjuk, hogy egyébként formai okokból úgysem lehet
érvényteleníteni?

Továbbmenve: üdvözlendőnek tartom, hogy visszakerül az ajánlattételi felhívás
közvetlen megküldésével induló eljárástípus az egyszerű eljárási renden belül, viszont
aggályos, hogy ezt konkrét összegekhez kötjük. Az lesz majd a Jobbik javaslata, hogy inkább
a nemzeti értékhatár meghatározott szorzatához kössük, ne a mostani 25 és 80 milliót hagyjuk
benne - építésnél lehet akár a nemzeti értékhatár hatszorosa, 90 millió, tehát még több is, mint
amit most javasoltak -, hanem ilyen módon a szorzatokkal alakítsuk.
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Felhívnám a figyelmet arra, ami főleg a kisebb önkormányzatoknál óriási problémát
jelent - talán itt Budapesten nem is tudják, hogy mekkorát - a különböző élelmiszer- és főzési
alapanyagok beszerzése. Találtam erre utalást, hogy "e fejezet szerinti eljárást nem kell
alkalmazni", tehát kivételi körbe akarják helyezni; úgy látom, hogy elkezdték, de nem
fejezték be. Azt mondom, hogy célszerű lenne akkor egy az egyben vagy az egyszerű eljárási
rendben teljes kivételi szabály alá helyezni, de mivel 53 millió körül mozog most az
árubeszerzés uniós értékhatára, ezért az is lehetne egy csapásirány, hogy az élelmiszer-
alapanyagokra és főzési alapanyagokra a nemzeti értékhatár háromszorosáig tennénk
lehetővé, hogy nem kötelező az eljárást lefolytatni.

Ez azért probléma, mert a 3-5 ezer lélekszám alatti településen működő
önkormányzatoknál nincs szakember, nem tudnak tanácsadót, bonyolítót megfizetni, és -
legalábbis a mi megyénkben - kivétel nélkül elmulasztják lefolytatni az eljárásokat. Tehát ha
lenne egy élelmes versenytárs, aki megnézné, hogy a közbeszerzési eljárás megkerülésével
hogyan szerződhettek élelmiszer-beszállítók, akkor szinte minden önkormányzatot
meglehetne bírságolni nagyon komolyan, hiszen gyakorlatilag nem foglalkoznak ezzel a
kérdéssel a települési önkormányzatok. Ha azt mondom, hogy 24 milliós értékig tényleg nem
kötelező lefolytatni, akkor segítettem egyrészt a helyi termelőket, hiszen a helyi zöldségestől,
gyümölcskereskedőtől, tejtermelőtől, pékségtől be lehet szerezni 24 milliós értékhatárig az
élelmiszer-alapanyagokat, de 53 milliós értékig nem biztos, hogy szabadna megengedni.

A másik a műszaki-szakmai alkalmassági szempontok értékelési szemponttá tétele. Ha
jól sejtem, ez EU-irányelvet sért. Kérem, fontolja meg a kormány alaposan, talán a 2004/18.
EU-irányelvet sérti, és talán több európai bírósági ítélet is van, amely ezt megtiltja. Úgy
gondolom, ez pontosan a nagyvállalkozókat és a multikat támogatná, és nagyon rosszul hatna
a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességére. Nagyon helyes protekcionista
szabály a mostani normaszövegben is az egymilliárd forint nettó árbevétel alattiakra
fenntartani a közbeszerzési eljárást. Ehhez képest szűkíti ezt a protekcionista törekvést az,
hogy az árubeszerzéseknél és szolgáltatásmegrendeléseknél 100 millió forintra vennék ezt le.
Ez jelenleg egységesen egymilliárd forint minden beszerzési tárgynál, az építési
beruházásoknál a mostani szövegben van egy olyan szabály, hogy a nettó 200 milliós becsült
értékig lehet ezt a fenntartást megejteni. Talán a jogalkalmazást is könnyítené, ha ezt
egybetolnánk: meghagynánk a nettó egymilliárdot, vagy akkor az árubeszerzéseknél és
szolgáltatásoknál is emelnénk ezen a 100 millión, hogy segítsük a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozásokat.

Még az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indulónál jól tudjuk, hogy az,
hogy legalább háromnak kiküldjük, azért időnként a korrupció melegágyává válhat. Ezért a
mostani, "legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg kiküldeni" szövegrész helyett javasolni
fogjuk, hogy legalább ötnek küldjük ki. Nem azért, mert a számokon akarunk vitatkozni,
hanem talán négy segítő ajánlatot azért nehezebb összerakni, mint kettőt, tehát szűrné a
korrupciót is.

ELNÖK: Alelnök úr, teljesen átmentünk már a részletes vitába.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Csak példálózó jelleggel.

ELNÖK: Az általános kérdésekről beszéljünk, mert ez az általános vita, aztán a
módosítónál majd lehet 5-7 ajánlattevőt is megjelölni.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Rendben. Tehát a legaggályosabb ez a műszaki-
szakmai alkalmassági szempontok bírálati szemponttá tétele, ezt javasolom, hogy alaposan
fontoljuk meg, illetve a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, térségekben lévő
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települések esetében a szerkesztési díj megfizetése kapcsán célszerű lenne mentességi vagy
kedvezményes szabályokat felállítani, hiszen ezer fő alattig mentesek a települések.
Gyakorlatilag a jelenlegi szabályozás szerint 4-500 ezer forintba kerül egy szerkesztési díj -
mondjuk egy élelmiszeralapanyag-beszerzésnél -, ami teljesen padlóra viszi az
önkormányzatokat. Tehát itt is érdemes lenne ezt megfontolni.

Illetőleg van egy nagyon súlyos tévedés véleményem szerint, a jelenlegi adatlapban
azt láttam, hogy az eljárás, ha eredményes, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató
közzétételével zárul le. Ezt véleményem szerint úgy, ahogy van, ki kell belőle venni, hiszen
jelenleg úgy van, hogy a szerződéskötéssel zárul a közbeszerzési eljárás, feltéve, hogy
eredményes. Ha ezt benne hagyjuk, tudni kell, hogy a gyakorlatban valamikor fél év, míg ez a
tájékoztató megjelenik, és egy féléves időtáv a közbeszerzési eljárásokban gyakorlatilag
kezelhetetlen. Tehát ennek nem sok értelmét látom.

Még egy nagyon fontos, az indoklásban láttam, viszony az európai uniós források és a
nemzeti fejlesztési források gyors, ésszerű felhasználását nagyban elősegítené, ha a jelenlegi
92/A. §-t kigyomlálnánk belőle, és ez nincs benne a törvényjavaslatban. Ez nagyon súlyos
hiba, ugyanis ez arról szól - bizonyára mindenki küszködött már ezzel -, miszerint ha több
ajánlatot nyújtanak be, de ezek közül csak egy érvényes, akkor az eljárás eredménytelen. Ez
így van benne a mostani törvényben, ezt ki kell venni, vagy az ajánlatkérőre kell bízni
ugyanúgy, mint abban az esetben, amikor egy ajánlat van, és az érvényes, akkor az
ajánlatkérő dönti el, hogy az eljárás eredményes-e vagy eredménytelen. A jelenlegi azt
eredményezi, hogy gyakorlatilag tönkre teszik. Gondoljunk bele, ha benyújtanak mondjuk
négy ajánlatot, a bontásnál látják, kiszámolják az értékeket, hogy ki áll nyerőre, ki áll bukóra,
hiánypótlás szinte mindig van, és akkor gyakorlatilag a másik két-három esélytelen
ajánlattevő érdekszövetségbe tömörül, és kivéreztetik az eljárást, nem nyújtják be a
hiánypótlást, ily módon marad egy érvényes ajánlat a pakliban, és gyakorlatilag kiütötték az
uniós források gyors felhasználását. (Dr. Bóka István: Ez megváltozik.) Igen, az indoklásban
láttam, de a normaszövegben - legalábbis, ami hozzám eljutott -, abban nem láttam, hogy a
92/A. §-t kivennék. Látom, hogy az akarat megvan rá, csak elképzelhető, hogy a
rohammunkában ez kimaradt.

ELNÖK: Emlékeim szerint ez elhangzott. (Többen: Ez elhangzott.)

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): De nincs benne a szövegben. Felemelem a kezem:
elhangzott, de a normaszövegben, a javaslat szövegében ezt nem láttam.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Úgy látom, elsőként Bóka képviselő úr
jelentkezett. Ki kíván még szólni? (Jelzésre.) Varga miniszter úr, mást nem látok.

Bóka képviselő úr, utána Varga Zoltán következik, és ezzel le is zárjuk a vitát.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Az önkormányzatok azért a közbeszerzési eljárásnak nagyon komoly alanyai, a
közbeszerzések jelentős része az önkormányzatokon keresztül bonyolódik. Kétoldalú
problémát láttam, mint gyakorló polgármester, és azt gondolom, a kétoldalú problémák
tekintetében ez a módosító törvényjavaslat mindenképpen segítséget kíván nyújtani.

Az egyik, amire államtitkár úr már hivatkozott, hogy rendkívül bonyolult, lassú,
költséges a közbeszerzési eljárás, ezt gyakorta tapasztaljuk és látjuk. A másik pedig az, hogy
szinte kizárja a bonyolultság a hazai kis- és középvállalkozásokat. De inkább azt mondanám,
hogy az egész pici mikrovállalkozásokat zárja ki ez a közbeszerzési eljárás.
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Azért az egyik oldali problémánál, amit mondtam, hogy bonyolult és lassú az
ügyintézés. Hozzá kell tennem azt, hogy önmagában a közbeszerzési törvény módosításával
még teljes mértékben nem oldjuk meg ezt a gondot és problémát, hiszen a nyakunkba szakad
rengeteg európai uniós pályázat, és az európai uniós pályázattal kapcsolatos pályázati
rendszer önmagában - a közreműködő szervezetek rendszere - olyan határidőket tesz ebbe a
rendszerbe, hogy 30-40-50 napos csúszások már a EU-s pályázati rendszerből azonnal jönnek.
Tehát rendkívül megnyújtják ezt a közbeszerzési időt.

A másik, a kis- és középvállalkozások, mikrovállalkozások tekintetében, nem
közvetlenül tartozik ide, de sürgős felülvizsgálatot igényel a fedezetkezelés jelen pillanatban
kialakuló szörnyű, torz rendszere, amely fedezetkezelés jelentős többletköltségeket fog okozni
az önkormányzatoknak. Hiszen mi önkormányzatok nem lehetünk fedezetkezelők, de éves
szinten milliós tételeket kell majd fizetnünk a Magyar Államkincstárnak, amely kizárólagos
fedezetkezelőként működik. Ha pedig nincs támogatási szerződés, akkor gyakorlatilag a teljes
összeget nekünk kell a fedezetkezelői számlán letenni, és lényegében más használja a mi
amúgy sem meglévő pénzünket.

A másik probléma, amire szeretnék utalni, és ezt szerintem át kell gondolni, hogy
egyik oldalról rendkívül szigorú feltételeket támasztanak a pályázatkiírók, úgymond a
csókosok helyzetbe hozásával, a másik oldalról pedig rengeteg olyan pályázó van a
közbeszerzési eljárások tekintetében, akik sportból, csípőből mindenfajta előnyök érdekében
fellebbeznek, élnek jogorvoslattal. Tehát szeretném felívni a figyelmet, hogy önmagában már
a pályázati kiírás tekintetében való jogorvoslat, egyezkedés is bonyolultabbá és talán
etikátlanabbá is teszi ezt az egész rendszert. Mert ami az egyik oldalon probléma, a másik
oldalon is probléma lehet.

Általánosságban erre a két ellentétpárra szerettem volna felhívni a figyelmet.
Szerintem a javaslat jó irányba megy el, azt gondolom, vegyünk még egy levegőt, és
gondoljuk át a részletszabályokat.

Szeretném elmondani azt is, hogy egy közepes méretű önkormányzatnál a legnagyobb
gond és probléma az egybeszámítási kötelezettség. Az ésszerűség kedvéért: a Mogyoró utcai
óvoda konyhájának a másfélmillió forintos felújítását jelen pillanatban nem adhatom ki három
helyi vállalkozó megversenyeztetésével valamelyik mikrovállalkozásnak, mert költségvetési
éven belül - és szerintem jól van így, ha ez így marad, és nem 12 hónap, mert akkor még
kezelhetetlenebb az egész rendszer - nem adhatom ki ezt a munkát, mert egybe kell
számítanom más építőipari beruházásoknál. Szerintem, ha az egybeszámítási kötelezettséget,
az értékhatárokat tudnánk radikálisan megváltoztatni, mert értem a logikáját, hogy miért volt
szükség az egybeszámítási kötelezettségre, de az egyik óvodának a másik óvodához szerintem
nincs köze. Ha óvodán belül akarnám szétbontani mondjuk a konyha felújítását, azt
megértem, hogy ez sanda, etikátlan dolog részemről. (Elnök: Ez az útépítésnél volt fontos.)
Például, de ott is, az egyik utcának mi köze van a másikhoz? Akkor be lehetne hozni
gyakorlatilag kicsi, mikrovállalkozásokat, és ezzel komoly előrelépést elérni.

Köszönöm szépen, a magam oldaláról általános vitára alkalmasnak tartom a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Zoltán következik.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, csak röviden. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Államtitkár Úr! Azt gondolom, azok a célok, amelyekről a kormány beszélt, azoknak
nemcsak itt, hanem máshol is nyilvánvalóan teljes a támogatottsága, tehát a korrupció
visszaszorítása, a hazai vállalkozások előnybe hozása, a közbeszerzések gyorsítása és
magának a körbetartozásnak a minimálisra szorítása, szerintem nincs olyan ember, aki
ezekkel ne értene egyet.
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Mégis azt gondolom, és ezt többen is elmondták, hogy azok az eszközök, amelyeket a
kormány választott, nem biztos, hogy ezeket a célokat el tudják érni. Szerintem az is
dicséretes, amiről államtitkár úr beszélt, hogy új törvény kialakítása, egyeztetése hosszabb
időt vesz igénybe. Mert tényleg szükség lenne egy olyan közbeszerzési törvényre, ami azt az
anomáliát fel tudja oldani, hogy a helyben foglalkoztatás, a helyi termelők helyzetbe hozása
nyilvánvalóan települési formától függetlenül nagyon fontos dolog, de a másik oldalon meg
annak az irdatlan pénznek a hatékony, normális elköltése is nagyon fontos dolog, és időnként
ez azért - valljuk be - konfliktusban van, és ennek a helyzetbe hozása azért fontos. Tehát az
általános vitát fontosnak tartjuk és támogatjuk, de azt gondolom, módosító javaslatokkal ez a
törvényjavaslat mindenféleképpen javítható.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak adnám meg a szót, hogy az általános
vitához kapcsolódó általános felvetésekre szíveskedjék válaszolni.

Dr. Fónagy János államtitkár (NFM) reflexiói

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm,
elnök úr. Nagyon összefoglalva azzal, hogy természetesen minden módosítót várunk, és
igyekszünk beépíteni.

Az egybeszámítási szabályokon radikálisan változtatni akarunk, elsősorban a
javításoknál, karbantartásoknál és az általad említett dolgoknál, tehát azon radikálisan
változtatni szeretnénk.

Alelnök úrnak mondom, hogy a 92/A. § hatályon kívül kerül. (Dr. Apáti István:
Jogos.) Csak azért mondom…

ELNÖK: Megtalálta az alelnök úr.

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm
szépen. Az önkormányzatoknál ismételten szeretném felhívni a figyelmet, hogy éppen az
önkormányzatok számára, a kisebb költségek érdekében kívánjuk megszüntetni a kötelező
szerkesztőbizottsági hirdetményellenőrzést és a hivatalos közbeszerzési tanácsadók
igénybevételét.

Az általánosságra vonatkozóan, ez 88 szakaszból álló módosítás, nyilvánvaló, hogy itt
számos indokolt felvetésre most az általános vita keretében most nem tudunk válaszolni, mert
belemegyünk a részletes vitába, de kérem, hogy a módosítókat adják be, a részletes vita során
igyekszünk azokat minden elemében figyelembe venni, és azokra érdemi választ adni.

Hangsúlyozni szeretném, amit miniszter úr is mondott, hogy ez a módosítás a jelenleg
legégetőbb anomáliákra igyekszik megoldást adni, nem pótolhat egy átfogó és reményeink
szerint mind a gazdaság, mind a politika által konszenzussal megalkotott közbeszerzési
eljárási törvényt.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Valóban így van, hogy ez a törvény az
első lépés ezen az úton. Azt gondolom, hogy első de nem elegendő lépés, hiszen ahogyan az
államtitkár úr is hangsúlyozta, minél előbb szükség van egy nagy, átfogó törvényrendezésre.
De nyilvánvalóan most azokat a hibákat kell elsődlegesen kiküszöbölni, amelyek a
mindennapok életét keserítik a közbeszerzések terén, és szerintem ezen az úton jól indult el
ilyen módon a kormány.
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A nagy, átfogó rendezésre is szükség van, de valóban megfontoltan, minden részletre
kiterjedően, de lehetőség szerint azt is rövid időn belül kérné mindenki. Megértve ezt a
menetrendet, a Fidesz általános vitára alkalmasnak tartja ezt az előterjesztést.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem a bizottságot, ki tartja még általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.)
Köszönöm szépen, úgy látom, egyhangúlag.

Bóka képviselő urat javasolnám bizottsági előadónak. Egyetértünk ezzel? (Szavazás. -
Egyhangú.) Köszönöm szépen, ez is rendben van.

Köszönöm szépen, államtitkár úr, a bizottsági ülést befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


