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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 24 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim
és Uraim! Percek kérdése, és elkezdenénk a bizottsági ülést, csak Simicskó államtitkár úr a
liftben van már 3 perce, reméljük, nem ragadt be és itt van, az 1. napirendi pontnál ő az egyik
meghívott vendégünk, az előterjesztő, őt megvárjuk. Amint belépett, el is kezdenénk a mai
bizottsági ülést. (Dr. Simicskó István belép az ülésterembe.)

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Ha az eredeti
napirenddel kapcsolatban nincs hozzáfűznivalója senkinek, akkor kérném, hogy aki egyetért a
napirendi javaslattal, kézfelemeléssel most jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. Nagyon szépen
köszönöm.

A jelenléti ív szerint tizenhatan személyesen és négyen helyettesítéssel vannak jelen,
tehát erőteljesen határozatképesek vagyunk. (Nagy Csaba megérkezik az ülésre.)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/3478. szám) (Általános vita)

1. napirendi pont a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat. A Honvédelmi Minisztérium
részéről nagy tisztelettel köszöntöm Simicskó István parlamenti államtitkár urat és Dankó
István főosztályvezető urat. Át is adnám a szót államtitkár úrnak a törvénytervezettel
kapcsolatban.

Dr. Simicskó István szóbeli kiegészítése
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Bizottság! Talán arra érdemes először kitérnem,
hogy miért tartottuk fontosnak, hogy az új honvédelmi törvény tervezetével elkészüljünk és
egyáltalán az Országgyűléshez forduljunk.

Bizonyára mindannyiuk számára közismert az, hogy az új alaptörvény rendelkezései a
Magyar Honvédségre is vonatkoznak, részben érintették az előttünk álló feladatokat, munkát
és a különleges jogrendet is, és történt néminemű változtatás az alaptörvényben egyrészt a
különleges jogrend meghatározása és megfogalmazása vonatkozásában is.

Megelőzően minősített időszakokként szerepeltek a válsághelyzetek az alkotmányban.
A különleges jogrend olyan mértékben és olyan módon változott, amely szerint egyrészt a
rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a váratlan fegyveres
támadás és a veszélyhelyzet, ez az öt különleges jogrendi tényállás szerepel az új
alaptörvényben, és a honvédelmi törvényben is ezt ilyenformán szerettük volna rögzíteni és
megváltoztatni. Ebben nincs jelentős változás, de engedjék meg, hogy röviden azért erre is
kitérjek, hiszen itt több önkormányzati prominens személyiség is ül helyi védelmi bizottságok
elnökeiként, polgármesterek, megyei elnökök a bizottság tagjai, tehát ez talán fontos, hiszen
önöket is érintő kérdésről van szó, hogy erről néhány gondolatot mondjak.

Egyrészt a rendkívüli állapot a legsúlyosabb eset, ez a háború ténye, a háború maga, a
hadiállapot. Ez nem változik meg, ugyanúgy szerepel az alaptörvényben és ugyanúgy szerepel
az új honvédelmi törvényben is. A szükségállapot kitétel változott, a természeti katasztrófák
köre kikerült a szükségállapoti szabályozásból, és a veszélyhelyzet kategóriába került be.
Eddig sem volt szerencsés, hiszen a szükségállapoton belül egyfajta belső fegyveres
konfliktus, az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekmények szerepeltek, másrészt
pedig a természeti katasztrófák időszakának a kifejtése is. Ezért aztán úgy döntöttünk, hogy
különválasszuk ezt a kategóriát. Szerintünk fontos, hogy természeti katasztrófák időszakában
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a végrehajtó hatalom, a kormány rendelkezzen megfelelő jogosítványokkal. Ezért aztán a
szükségállapoti kategória maradt, az alkotmányos rend megdöntésére irányuló belső
fegyveres lázadás és a természeti katasztrófák időszaka pedig átkerült a veszélyhelyzet
kategóriába.

A megelőző védelmi helyzet maradt ugyanolyan szabályozással, mint ahogy eddig
volt. A váratlan támadás más megfogalmazást kapott, az alkotmány 19/E. §-ában szerepelt
eddig váratlan fegyveres betörés címen, most váratlan támadásként szerepel. A veszélyhelyzet
az előbb említett módon a végrehajtó hatalom, kormányzat kezelési hatásköri feladata.

Szeretném elmondani, hogy a törvény, amely előttünk fekszik, a sarkalatos törvények
közül az első, amely az Országgyűlés elé kerül az új alaptörvény elfogadása óta. A
Honvédelmi Minisztérium vezetése úgy döntött, hogy lendületesen és szakmailag
megalapozottan igyekszik a parlamenthez fordulni, és természetesen bízva a képviselő urak és
hölgyek támogatásában nyújtottuk be ezt a javaslatot.

Amit még itt talán érdemes megemlíteni, az az, hogy az új honvédelmi törvény
szükségességét mindenképpen igazolja egyrészt az új alaptörvény elfogadása, másrészt a
tartalékos rendszer bevezetése és kiépítése. Örömömre szolgált, örömünkre szolgált az, hogy
az önkéntes tartalékos rendszer szerepel az új alaptörvényben. Mindenképpen szükségesnek
éreztük, hogy hangsúlyos elemként szerepeljen az új honvédelmi törvényben is, és ennek a
feltételnek mindenképpen megfelel az új honvédelmi törvény tervezete. Kisebb, rövidebb. Ha
jól emlékszem, 207 szakasz volt a régi honvédelmi törvény, a 2004. évi CV. törvény, ez a
mostani pedig 86 szakaszból áll. Ésszerűbb, áttekinthetőbb, egyértelműbb, és az új
követelményeknek megfelelő törvényről van szó.

Természetesen, ha vannak kérdések, azokra szívesen válaszolunk. A Honvédelmi és
rendészeti bizottság ülésén a bizottság támogatta az előterjesztést. Itt van a jogi főosztály
főosztályvezetője, Dankó István is, aki segítségemre lesz, ha bármilyen fontos szakmai kérdés
még ezen kívül fölmerül, úgyhogy bevezetésképpen ennyit gondoltam a bizottság
tájékoztatásául.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A főosztályvezető úrnak van valami
kiegészítenivalója vagy majd esetleg a kérdéseknél? (Dr. Dankó István: Kérdéseknél.) Akkor
megkérdezném a bizottság tagjait, hogy kérdés van-e az előterjesztőhöz. (Varga Zoltán
jelentkezik.) Miniszter úr, parancsolj!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Egyetlenegy kérdésem van. Legyen szíves megindokolni, hogy ön szerint miért volt szükség
arra a változtatásra, amelynél a törvényjavaslat azt mondja, hogy a megyei védelmi bizottság
elnöke nem a megyei közgyűlés elnöke, hanem a megyei kormánymegbízott.

ELNÖK: Van-e esetleg egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Akkor a kérdések körét
lezárnánk, és megadom a válasz lehetőségét államtitkár úrnak.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Mint bizonyára ön is látta és
megélte ezt a folyamatot, a közigazgatási rendszert korszerűsítette a kormányzat, és
kormánymegbízottak látnak el fontos feladatokat. Ezért aztán a különböző válsághelyzetek
kezelésében nagyon fontos feladata a kormánynak, a végrehajtó hatalomnak, hogy
hatékonyan és egy új vezetési rendben tudja végezni a feladatát, a mentési munkálatokat.
Eddig is sajátos volt az a rendszer, amit megélhettünk, mégpedig az, hogy az állami szervek
képviselőiből álló megyei védelmi bizottságokat önkormányzati választott képviselő vezette.
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A kormánynak az a szándéka, hogy ezt a rendszert megváltoztatja, de természetesen a megyei
elnökök továbbra is tagjai a védelmi bizottságnak. Ez nagyon-nagyon fontos. Szeretnénk a
szakértői, a szakmai elemet növelni, hiszen egy hivatásos katona látja el majd a védelmi
bizottságok mellett a feladatot, és a katasztrófavédelmi igazgatóság, főigazgatóság szakmai
képviselője is jelen lesz ezekben a védelmi bizottságokban. Tehát szeretnénk még
hatékonyabbá tenni az esetleges válsághelyzetek kezelését ennek köszönhetően, és ezért
született meg ez a szándék, ez a koncepció.

Elnökhelyettesi rendszert is bevezetünk, tehát a katonai és a katasztrófavédelmi
szakemberek elnökhelyettesek, de a megyei elnökök is, a közgyűlések elnökei is tagjai ennek
a védelmi bizottságnak, de a kormány úgy látja, hogy a kormánymegbízott fogja ellátni, és az
a helyes, hogyha ő látja el a védelmi bizottság elnöki teendőit. Azt hiszem, hogy ez egy új
nagy kihívás a közigazgatási rendszer áttekintésekor, a bővítése vezetett ehhez a
koncepcióhoz. A honvédelmi vezetés is ezzel azonosult és az előterjesztés ezt tartalmazza.

Több szintje van a védelmi igazgatás rendszerének. Természetesen a helyi védelmi
bizottságok elnökei továbbra is az adott település polgármesterei lesznek, tehát mondjuk egy
árvízi védekezésnél ugyanúgy teendője van a helyi polgármesternek is Felsőzsolcától
akármeddig, ha elmegyünk. Nyilván a helyi védelmi bizottságok elnökei továbbra is el fogják
látni, a helyi polgármesterek közre fognak működni és helyben ők vezetik, ők irányítják a
munkálatokat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Észrevétel, vélemény a bizottság részéről
van-e? (Varga Zoltán jelentkezik.) Miniszter úr, parancsolj!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Államtitkár Úr! Én azt gondolom, az ön válaszából látszik, hogy koncepciójában változtatta
meg a kormány a törvényjavaslatot, mert én azt gondolom, hogy annak volt egy nagyon
fontos jelzésértéke, hogy helyi, helyben választott politikus volt a területi védelmi bizottságok
elnöke. Tehát az, amit ön mondott, nem indokolta ezt a változtatást, és azok a szakmai
háttértámogatások, amelyekről ön beszélt, ugyanúgy megvoltak a helyi védelmi bizottság
elnöke mellett, így ott volt minden olyan együttműködő szervezet a védelmi bizottsági
üléseken, amikor szükség volt mondjuk egy megyében, egy területen ennek a bizottságnak az
összehívására és különböző intézkedések megtételére.

Én azt gondolom, hogy ennek az lesz a veszélye, hogy ezeknél a problémáknál, ahol
nyilvánvalóan fontos, hogy a veszélyhelyzetet elhárítsák, azért ha ilyen direkt módon
kormányzati beavatkozás történik, annak a politikai felelősségét a helyi választott politikus
fogja elvinni. Én azt gondolom, itt többen ülünk az asztalnál olyan emberek, akik ilyen
testületet irányítottak, akik tudják, hogy időnként komoly vita volt abban, hogy egy-egy
helyzet megítélése milyen. Most ha ezt egy kormánymegbízott irányítja, akkor azt gondolom,
hogy az alá-fölérendeltség kapcsán azért ő nem biztos, hogy a helyi érdekeknek megfelelő

módon fog bizonyos ügyeket képviselni.
Tehát én nagyon rossz iránynak tartom azt, hogy ezeket… Önök ezen nevetnek, de

nyilvánvalóan, amikor bizonyos helyzetekben dönteni kell, amikor esetleg komoly anyagi
kihatással rendelkező döntést kell meghozni, és ezt a kormánymegbízott fogja megtenni, és
nem a helyben választott, a helyi választópolgároknak elszámolással tartozó helyi politikus,
akkor azt gondolom, hogy ez a konfliktus majd érezhető lesz.

Én azzal egyetértenék, hogy a védelmi bizottságot szakmailag erősítsük, mert
nyilvánvalóan erre mindig szükség lehet, de azzal messzemenően nem értek egyet és a
frakcióm sem ért egyet, hogy gyakorlatilag politikai kinevezett, a kormány által politikailag
kinevezett ember legyen a helyi védelmi bizottság elnöke. Ez egy jól működő struktúra volt,
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hogy a megyei közgyűlés elnöke volt az, és őt aztán persze minden módon meg lehet
erősíteni. Helyes az, hogy a katasztrófavédelemtől van egy állandó alelnöke. Helyes az, hogy
ha honvédelmi az ügy, akkor egy hivatásos katona van, aki segíti az ő munkáját. Én azt
gondolom, hogy a húszéves demokráciánknak az egy nagyon nagy vívmánya, hogy
politikusok töltenek be vezető tisztséget. Ön is politikusként és nem katonai szakemberként
igazgatja a Honvédelmi Minisztériumot. Tehát én azt gondolom, hogy helyes, hogyha a
politikától függnek ezek a beosztások és nem a mindenkori kormánytól.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, államtitkár úr. Ha nincs más, akkor muszáj,
hogy az érdemi résznél vitatkozzak a képviselő úrral. Én nem hiszem, hogy képviselő úron
mosolyogtak egyébként frakciótársaim, sőt biztos, hogy nem, de ez a bizottság, meg azt
hiszem, hogy a mi oldalunk is azért a parlament azon csapatába tartozik, aki fontos értéknek
tartja az önkormányzatiságot 1990 óta, mi több, az egyik legfontosabbnak, és azokat az
elveket, mint a demokrácia, subsidiaritas, satöbbi, valóban alapértékként szeretnénk a
következő sarkalatos törvényekben is érvényesíteni.

Ha megengedi, miniszter úr, egyetlen vagy néhány olyan dolog van, ahol egyébként
azt gondolom, hogy tökéletesen a helyén van, hogy egy picit átszabjuk a dolgokat. Na ez egy
ilyen lépés. Én úgy érzem, hogy ezekben a veszélyhelyzetekben, amikről beszélünk, nincs
helyi érdek meg központi érdek, itt egy dolog van, hogy azt a helyzetet azonnal a
leghatékonyabban el kell hárítani. Én úgy gondolom, hogy ezt valóban egyébként az állami
szervezettel és egy állami koordinációval lehet megcsinálni. Tehát engedje meg, hogy a
bizottságon belül vitatkozzak önnel, bár nyilván az államtitkár úr is fog. Kifejezetten azt
gondolom, hogy egy logikus lépés, hogy ez nem egy választás útja, hogy ha nagy baj van,
akkor majd ki legyen az az ember, aki most megyei közgyűlés elnökeként egyébként felel
ezért, hanem azt gondolom, hogy ha nagy baj van, akkor igenis az állam, a megye, a város
vagy települések egységesen kell hogy megtegyenek mindent, és ezt szerintem igenis egy
katonásabb, felülről vezérelt rendszerben kell megtenni.

Tehát én úgy gondolom, hogy egy logikus változtatás történt, tehát ebben egyébként,
ahogy én látom a frakciót, ebben most nem értünk egyet alapvetően, mindamellett, hogy
mondom, az alapelvünk az önkormányzatiságban szerintem megegyezik és annak az
értékeinek a fontosságában, de ezt kifejezette az a kérdés, ami nem önkormányzati és
demokrácia kérdése, hanem azonnali hatékonyság, emberélet és vagyonvédelem kérdése.
Ebben egyébként egy nagyon hatékony eszköz kell hogy legyen a mindenkori kormányzat és
a mindenkori hivatalok kezében.

Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Valóban messzire vezethetne az a vita, hogyha most
elkezdenénk beszélgetni arról, hogy az államról miként gondolkodunk, tehát ki mit vár el az
államtól. Nagyon komoly filozófusok bölcselkedtek ezen évszázadokon, évezredeken
keresztül Arisztotelésztől Thomas Hobbesig. Azt hiszem, az állam léte, az állam létrehozása,
az, hogy emberi közösségek állammá szerveződtek, államba tömörültek, önmagában a
biztonság igényét vetette föl, tehát elsősorban egy biztonsági igény, és pontosan ezért talán a
legfontosabb, hogy az állam gondoskodjon, védje az állampolgárait. Tehát én ebből vezetném
le azt a szándékot, amit egyébként most az előterjesztésben láthatunk is.

Szerintem fontos az a szempont, amit természetesen a képviselő úr fölvetett, de azért
ha végiggondoljuk józanul és őszintén azt a fölvetést, amire ön hívta föl a figyelmet, hogy
milyen veszélyekkel járhat az, hogy direkt módon egy kormány által kinevezett
kormánymegbízott látja el az elnöki teendőket a megyei védelmi bizottságok élén, nem
választott politikus, hát azért nem tudom, hogy mennyire demokratikusabb egy nem a nép
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által direkt módon megválasztott, közvetlenül megválasztott, hanem a testület politikai pártjai,
frakciói alkujainak köszönhetően odakerült ember, most nem leértékelve és lebecsülve a
megyei elnökök tevékenységét, hanem pontosan felértékelve. Tehát nem közvetlenül
választották az emberek, hanem a közgyűlés maga, a közgyűlésen belül választották meg, a
többség választotta meg ott. Nyilván azért ezen - mondom - lehetne hosszasan gondolkodni,
hogy most akkor mi a demokratikusabb. Én azt hiszem, hogy amit az elnök úr fölvetett, az
egy fontos szempont, és ezt próbáltuk meg tükröztetni az előterjesztésünkben, az új
törvényben.

Én úgy érzem, hogy a kormány maga felelős egyébként a tetteiért. Tehát ha itt
veszélyekre hívta föl a figyelmet képviselő úr, hogy ki tartozik elszámolással, felelősséggel a
választópolgárok felé, akkor elsősorban a kormányzat tartozik, hiszen az Országgyűlés
többsége választja meg a kormányt, de az országgyűlési képviselőket pedig a nép választja.
Tehát teljes mértékben legitim a kormányzat, és a kormány által kinevezett kormánybiztosok
tevékenysége is törvények által körülhatárolt, és a kötelességük, felelősségük egyértelmű.
Veszélyhelyzet esetén pedig én úgy látom, hogy azzal, hogy a katonai elem és a
katasztrófavédelmi elem hivatalosan is szerepel elnökhelyettesi minőségben a helyi, a megyei
védelmi bizottságokban, ez mindenképpen a szakmaiságot növeli. (Dr. Bóka István
megérkezik az ülésre.) Ez nemcsak szakmai kérdés, hanem biztonsági kérdés is.

Az, hogy én most katonai szakember vagyok-e vagy nem, vagy politikus vagyok,
nyilván vannak átfedések, hiszen azért törekszik az ember arra, hogy a szakma felé egyfajta
elfogadottságot igyekezzen meg elérni. Ezért törekedtem én is, hogy jogászként még a
hadtudományi doktori iskolát is elvégezzem és PhD-fokozatot szerezzek a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen, de nem vagyok katonai szakember, hozzáteszem, de pontosan a
válsághelyzetek kezeléséről írtam a doktori értekezést, és pontosan ilyen szempontok is
szerepet játszottak, mert igen, bizony az állampolgárok jogosan várják el az államtól, a
mindenkori kormánytól, hogy tegye meg a szükséges védelmi intézkedéseket, és nem hiszem,
hogy elsősorban a megyei védelmi bizottság elnökétől várják, de ha ő az államot és a
kormányt képviseli, akkor bizony-bizony tőle fogják azt elvárni, hogy tegye meg a szükséges
védelmi intézkedéseket. A mi előterjesztésünk pontosan ezt tartalmazza. Én nem hiszem,
hogy ez komoly problémát okozna, nyilván az élet majd ezt igazolja.

Arra kérném önöket, hogy tekintsenek bizalommal ezen javaslat felé, és támogassák
majd a parlamentben is.

Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Akkor feltenném szavazásra az előterjesztést. Aki
általános vitára alkalmasnak találja, az kérem, hogy tegye fel a kezét. (Szavazás.) 18 igen. Aki
nem? (Szavazás.) 4 nem. Köszönöm szépen a megjelenést, államtitkár úr, főosztályvezető úr.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/3499. szám) (Általános vita)

2. számú napirendi pontunk a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Bocsánat, egy félmondat. Ugye nem gond,
hogy a bizottság nem állít előadót ehhez a törvényjavaslathoz? (Nincs jelzés.) Tehát a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat. A Belügyminisztérium részéről Eiselt György államtitkár urat köszöntöm,
illetve a polgári védelemtől Tóth Ferenc ezredes urat. Át is adnám a szót államtitkár úrnak.
Parancsoljon!
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Dr. Eiselt György szóbeli kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A honvédelmi törvény módosítása részben indukálta azt, hogy a
katasztrófavédelmi törvényt is módosítani kell, hisz sok minden most került a helyére, illetve
a bizottság részben vagy egészben már korábban foglalkozott magával az új
katasztrófavédelmi koncepció elfogadásával, tudtom szerint ez a bizottság is megtárgyalta azt
a koncepciót, ami alapján gyakorlatilag kialakításra került az a törvénytervezet, amelyet a
kormány benyújtott az Országgyűlés elé.

Ami teljesen új a jelenlegi törvénytervezetben, hogy az elmúlt időszak rendkívüli
eseményei felülvizsgálatra kerültek, az ott szerzett tapasztalatok alapján került sor arra a
javaslat elkészítésére, hogy a vészhelyzet kialakulása előtt a katasztrófahelyzet - tehát még
nem következett be, de várható, hogy bekövetkezik - már intézkedési kötelezettséget kell
hogy indukáljon úgy a szervezet részéről, mint az állam részéről, hogy a még be nem
következett veszélyhelyzet elhárítására felkészüljön. (Gelencsér Attila és dr. Szűcs Lajos
távozik az ülésről.) Ez egy új elem, teljesen új elem a törvényben. Illetve ha már
bekövetkezett a veszélyhelyzet, akkor a kormány kötelezettsége kitágult, és gyakorlatilag a
kormány rendeletében kell elrendelni az adott területre, az adott részre a bekövetkezett
veszélyhelyzet kinyilvánításával, illetve maga a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a
veszélyhelyzet elhárításában közreműködő szervek megfelelő hierarchiában tudjanak
végrehajtani, illetve ha több megyét érint, akkor miniszteri biztos tudja összehangolni a
tevékenységet. Egyébként a veszélyhelyzet kezelésére mindig az aktuális, rendészeti
tevékenységet ellátó minisztert jelöli meg.

Új eleme a törvénynek az a rész is, ami eddig mindig hiányzott, hogy ha elmúlt a
veszélyhelyzet, utána van egy helyreállítás, a károk elhárítása. Ezt soha nem szabályozta a
törvény. Most ebben a törvényben megjelenik az is, hogy milyen körülmények között, hogyan
lehet a veszélyhelyzet elmúlta után a helyreállításban közreműködni.

A törvény egyes részei rendelkeznek arról is, hogy a jelenleg meglévő és a
tűzoltóságot érintő kérdések helyére kerüljenek, és ami ’96-ban kialakult, hogy az
önkormányzatok irányítása alá került az önkormányzati tűzoltóság, visszaszervezésre kerüljön
és ismételten közvetlen állami irányításra kerüljön, meghagyva azt a lehetőséget, hogy az
önkormányzat vagy önkormányzati társulatok önkéntes alapon továbbra is önkormányzati
tűzoltóságok alapítására tarthassanak fönn jogot, de magát a tűz elleni védekezést elsősorban
állami feladattá és állami finanszírozás alá vonja.

Röviden ennyit tudnék mondani a törvénytervezet nóvumairól, és kérem a tisztelt
képviselőket, hogy támogassák a törvény elfogadását.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdések vannak-e a bizottság
tagjai részéről? (Jelzésre:) Varga képviselő úr, parancsoljon!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én
három kérdést szeretnék feltenni, és mind a három a tűzoltósággal és annak államosításával
kapcsolatos. A törvényjavaslatból az derül ki, hogy az önkormányzati vagyon elvonásával
kerül ez végrehajtásra. Lesz-e kárpótlás az önkormányzatok részére? Mindannyian tudjuk,
hogy nagyon komoly forrásokat tettek be az önkormányzatok a fejlesztésekbe. Ezen kívül a
fejlesztéseknél is nagyon komoly önerőt tettek az önkormányzatok mindig egy-egy
fejlesztésbe. Ha ez állami feladat lesz, akkor nyilvánvalóan ezt az önerőt nem fogják az
önkormányzatok betenni. Pótolja-e a kormányzat ezt az önerőt? Ez egy jelentős összeg.

A harmadik kérdés pedig egy elég álságos dolog. Ön azt mondta most is és a
törvényjavaslatban is ez van, hogy persze lehetnek önkormányzati tűzoltóságok, az
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önkénteseket felkarolhatja az önkormányzat. Fognak-e erre valamilyen támogatást kapni? Ez
egyelőre teljes mértékben hiányzik a törvényjavaslatból.

Majd a véleményemet elmondom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bóka képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr!
Előrebocsátom, hogy én a tűzvédelem, tűzoltás helyzetét alapvetően a köztestületi
tűzoltóságokon keresztül ismerem, és elnézést, hogy a kérdéseim meg a hozzászólásaim is
majd erre fognak irányulni, meg egy kicsit elfogult is vagyok az ő irányukban.

Két rövid kérdésem van. Az egyik az, hogy az eddig úgymond hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok mekkora költségvetési támogatást kaptak és mekkora támogatást
kaptak az úgymond köztestületi tűzoltóságok az állami költségvetésből. Ez az első kérdésem.

A második kérdésem, hogy alapvetően mi indokolja itt az egyenruha-használat
tekintetében ezt a nagyon éles és kemény megkülönböztetést egy hivatásos tűzoltó, egy
köztestületi tűzoltó, létesítményi tűzoltó tekintetében, kapcsán a jelzések révén. Ez a két
kérdésem van egyelőre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés van-e a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelzés.)
Ha nincs, akkor helyettes államtitkár úré a szó.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Ha ismereteim
jók, akkor ’96-ban, mikor az önkormányzati tűzoltóság megalakult és átadásra került,
vagyonellátásban részesültek, hisz gyakorlatilag akkor került átadásra. Ha jól emlékszem rá,
ugyanazzal a törvényi fordulattal kerülne vissza, mint annak idején átadásra került. Én itt nem
látok különösebb problémát.

Hogy az önkéntes tűzoltók, köztestületi tűzoltók kapnak-e támogatást, jelenleg is
kapnak, és biztosít a kormány mindig erre lehetőséget. Ha jól tudom, ebben az évben fogadta
el az Országgyűlés azt a törvénymódosítást, a tűzvédelmi törvény módosítását, hogy
közhasznú, illetve kiemelt közhasznú szervezetté lehetett szervezni őket.

Hogy a köztestületi tűzoltók mekkora támogatást kapnak, ezt nem tudom. Nem tudom,
a kollega tudja-e, hogy mekkora költségvetési részt kaptak az önkormányzati tűzoltók, illetve
a köztestületi tűzoltók ebben az évben, erre nem készültem, tehát nem rendelkezem pontos
pénzügyi kimutatással. (Dr. Bóka István: 2 milliárd?) Valószínűleg többet, mint 2, tehát 2
fölött volt, azt tudom, csak a pontos számot nem tudom, és pontosan szeretnék idézni.

Az egyenruha kérdése és a rangjelzés kérdése. A két szervezeti egységet nem lehet…
Az egyik az egy rendészeti szervként szerepel, a másik meg köztestületiként, illetve
létesítményi tűzoltóként, tehát a munkaviszonyuk is más. A feladatuk igen, a tűz elleni
védekezésben vesznek részt, de míg az egyik esetben kimondhatjuk, hogy rendészeti szerv, és
a jelenlegi törvénytervezet mind a három alaptörvényben rendészeti szervként nyilvánítja ki,
tehát gyakorlatilag fegyveres szerv, míg a másik esetben maga a testület elnevezéséből
adódik, hogy mi a feladata.

ELNÖK: Ezredes úr kíván hozzátenni valamit? (Dr. Dankó István: Nem, köszönöm.)
Jó akkor megkérdezném a bizottság tagjait, hogy ha a kérdéskörön túlvagyunk, vélemények
és hozzászólások az előterjesztéshez és az elhangzottakhoz vannak-e. (Jelzésre:) Varga
képviselő úr!
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Vélemények

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én
azt gondolom, hogy ha a ’96-os állapotok szerint menne a vissza a vagyonátadás, akkor azzal
semmi gond nem lenne, de hát azóta az önkormányzatok sok pénzt és forrást beletettek ebbe a
rendszerbe. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyenfajta kompenzáció azért szükséges lenne.

A másik dolog. Én azt gondolom, és arra ön nem is válaszolt, hogy a kormányzat
honnan fogja pótolni azt a forrást, amit az önkormányzatok betettek, hisz azért ön is tudja,
hogy különösen különböző berendezéseknél azért 30-50 százalékos önerőt tettek hozzá az
önkormányzatok mindig, amikor egy-egy pályázat kiírásra került, és ez egy jelentős összeg,
amit nyilvánvalóan pótolni kell a kormányzatnak. Tehát ha ez nem lesz pótolva, akkor
ennyivel kevesebb pályázati forrás áll rendelkezésre. Én nem látok abban szándékot, hogy a
kormány további fejlesztési forrásokat szánna a tűzoltóságok részére. A kommunikációból is
úgy tűnik, hogy az marad, hogy marad a biztosítók által befizetett összeg bizonyos százaléka,
és ezt szeretné a kormányzat majd nyilvánvalóan különböző fejlesztésekre fordítani.

Az is persze egy nagyon nagy lehetőség - majd kíváncsi vagyok, hogy hány
önkormányzat fog élni azzal -, hogy ezeket a köztestületi és önkéntes tűzoltóságokat majd a
szárnyai alá veszik és különböző fejlesztéshez forrásokat biztosítanak számukra, ne adj isten,
a működésükre, mert ön arra se válaszolt, hogy ezek fognak-e kapni valamilyen támogatást.
Most azért az elmúlt időszakban kaptak, még ha nagyságrendekkel kevesebb összeget is, mint
a hivatásos állomány.

Akkor most próbáljunk az egész törvényjavaslatról egy kicsit általánosságban
beszélni. Körülbelül tíz évvel ezelőtt fogadta el a parlament konszenzussal az előző
katasztrófavédelmi törvényt. Az elmúlt időszaknak is az volt a tapasztalata, hogy az akkor
megfogalmazott törvény végrehajtása során bizony nem mindent lehetett maradéktalanul
végrehajtani. Ennek egyrészt az volt az akadálya, hogy nem voltak források, sem a központi
kormányzatnak nem volt erre megfelelő forrása, sem a helyi önkormányzatoknak nem volt
erre igazából forrása. Én mégis azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, még akkor is, ha
volt egy-két elég súlyos esemény Magyarországon, azért ezek a szervezetek, mind a helyi
önkormányzatok, települési önkormányzatok, mind a tűzoltók, katasztrófavédelmi
szakemberek azért helyt álltak és tették a dolgukat. Mégis ez a törvényjavaslat másról sem
szól, mint egy centralizált szervezetről, nem is látható, és végül is filozófiájában se lehet látni
azt, hogy hova akarják, teljesen totális független szervezetet akarnak-e létrehozni, mert akár
ez is benne van ebben a törvényjavaslatban, tehát egy olyan mamutszervezet fog létrejönni,
aminek a fenntartása nagyon komoly költségeket fog róni a mindenkori költségvetésre. Ezek a
számítások például teljesen hiányoznak.

Polgármesterek számára kötelezően felállítandó stábról beszél. Mit fog csinálni? Ki
fogja ezt finanszírozni? Nagyon sok olyan dolog van ebben a törvénytervezetben, amely egy
csomó nyitott kérdést tartalmaz.

Nem feltétlenül önkormányzati ügy, de a kormányzat azt mondta, hogy mindenféle
kisadót megszüntet és a vállalkozásokat jobb helyzetbe hozza. Azért újra behoz egy kisadót,
és ma nem lehet nagyon tudni, hogy ez például gazdálkodó szervezetekre milyen módon,
egyáltalán milyen terhet fog róni, hisz azt mondja, hogy azok, akik a bizonyos mellékletben
meghatározott veszélyes anyagot használnak, a veszélyes anyag felhasználása mértékének
megfelelően az árbevételük 0,1 százalékának megfelelő adót fognak fizetni. Ez nyilvánvalóan
tipikusan egy pénzbehajtás, mert azt azért nagyon érdekes lesz majd megélni, hogy mondjuk
van egy veszélyes tevékenység, ott veszélyes anyagot használ föl valaki, befizetik az adóját,
és mondjuk egy árvízvédelmi védekezésre fogja ezt az alapot a kormányzat felhasználni.
Tehát nem is annak a helyzetnek a kezelésére, hanem egy totálisan teljesen más ügy
kezelésére használja fel. Ennél egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy hát akkor bizonyos
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adónemet meg kell emelni, és akkor szabad felhasználás van nyilvánvalóan minden
adónemben a kormányzatnak, arra használja, amire akarja.

Azzal, hogy az önkormányzatoktól a tűzoltóságok állami irányítás alá kerülnek,
elvileg talán még egyet is lehet érteni, hogyha egy kicsit többet tudnánk ezekről a részletekről,
mert azért ma sem egyforma a különböző települési szinteken az ilyen típusú, hogy is
mondjam, szolgáltatás elérhetősége. Tehát ebben azért ma is vannak még nagyon komoly
fehér foltok. Ha ez állami feladat lesz, akkor nyilvánvalóan a mindenkori állami költségvetés
nagyban befolyásolja ennek a szolgáltatásnak a minőségét, az ellátási lehetőségét. Én azt
gondolom, hogy ha végül ez lesz a döntés, akkor mindenféleképpen szükséges az, hogy az
önkormányzatok számára megfelelő támogatást adjanak. Nem biztos, hogy mindenki
számára, de azoknál a fehér foltoknál, ahol valami miatt nem érdemes hivatásos tűzoltóságot
létrehozni azért, mert aránytalanul nagy az ellátás gazdasági hatása ott, az önkormányzatok
számára feltétlenül fontos, hogy támogatást adjanak ahhoz, hogy ezek a helyi tűzoltóságok
létrejöjjenek. Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog.

Nagyon sok egyéb eleme van ennek a törvényjavaslatnak, nem minden elemét lehet
egy ilyen bizottsági ülésen elmondani, mert egyrészt nagyon sok időt nem adtak arra, hogy az
ember áttanulmányozza ezt a törvényjavaslatot. Majd a parlamentben nyilvánvalóan
folytatjuk a vitát a kormánypárti képviselőkkel.

Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bóka képviselő úr, parancsolj!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Államtitkár Úr! Tényleg kevés idő volt, és ezt azért értékeljék, mert indokolással több mint
százoldalas a javaslat. Én elolvastam a normaszöveget és elolvastam az indokolási részt is,
mind az általános, mind pedig a részletes indokolási részt, mert fontosnak tartottam.
Egyébként az egész törvényjavaslat szerintem egy logikus, szakmailag koherens, kiérlelt
rendszer, tehát abszolút lehet látni azt, hogy az egyik részből hogy következik a másik. Ezzel
nincs gondom és problémám.

Azonban szeretném elmondani, hogy mi az, ami jó. Én is, ahogy Varga képviselő úr,
miniszter úr elmondta, alapvetően egyet tudok érteni azzal az iránnyal, hogy a hivatásos
tűzoltóságokból állami tűzoltóság lesz. Eddig is borzasztó nehezen értettem, hogy ha a
működés tekintetében van egy egycsatornás finanszírozás, amikor a működési költségeknek a
kilencven egész nem tudom, hány tized százalékát az állami költségvetés biztosítja, akkor az
állam a fenntartói jogokat miért nem veszi vissza a maga számára. Azért is megjegyzem, hogy
a működés területén is az állami költségvetési támogatásnál nagyobb volt a költségvetés, tehát
azt hiszem, az önkormányzatok a javaslat szerint 1,6 milliárd forint többletet tettek be az
elmúlt évben önmagában a működtetésnél, legalábbis ha az indokolást végignézem.

Azt is láttam, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál az
eszközbeszerzéseknél azt a bizonyos 10 százalékot, amit általában megkívántak önrészként…
(Közbeszólások: Többet.) Nálunk mindig 10 százalék szokott kijönni, tehát bocsánat. Nálunk
nincs hivatásos, de korábban más településen voltak. Szerintem olyan 10 százalék körüli
önrészekkel történik az eszközbeszerzés az én véleményem szerint, de lehet, hogy 20.
Általában ezt egytől egyik önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások biztosítják a
beszerzés tekintetében, de itt nincs vitám. Az állam gyakorlatilag racionális szervezési
intézkedéseket akkor tud megtenni, hogyha az egycsatornás működési finanszírozásnál az
ilyen jogokat teljes mértékben a maga kezében tartja.

Amit nem tartok jónak, az az, hogy szerintem rossz irányba indult el a javaslat a
köztestületi tűzoltóságok tekintetében, amik valójában önkormányzati tűzoltóságok az én
véleményem szerint, hiszen a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok eddig sem voltak
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önkormányzati tűzoltóságok, formállogikailag meg jogilag nyilvánvalóan, de valójában
ténylegesen nem. Viszont a köztestületi tűzoltóságok voltak az igazi önkormányzati
tűzoltóságok, nyolc-tíz település összeállt, létrejött az egyesület, megalakult a köztestület, és a
nyolc-tíz település lényegében működtette ezt az egész rendszert, a működéshez is, ki hogy
engedhette meg, körülbelül a 15-20-30 százalékot a költségvetésnél működési oldalról is
biztosította, amellett nyilván az eszközbeszerzések tekintetében a 10 százalékot, akár
védőruháról volt szó, akár komoly értékű eszközökről. Tehát a köztestületi tűzoltóságokat már
nem úgy kell elképzelni, hogy itt valamifajta laikus munka van, néha berohangálunk a
laktanyába. Nagyon komoly, vadonatúj, 100 milliós értékekkel rendelkeznek. Tehát a
műszaki mentés, kárelhárítás tekintetében a köztestületek ugyanazt a feladatot látják el, mint a
hivatásos tűzoltóságok.

Szeretném elmondani, hogy nem szeretném, hogyha a kádból a gyerekkel együtt
kiöntenénk a vizet. Szeretném elmondani azt, és itt nagyon fontos az, amit a költségvetés
tekintetében elmondtam, az anyag tartalmazza, hogy körülbelül az ország területének a 20
százalékát fedték le ezek a köztestületi tűzoltóságok, a 20 százalékot, tehát az egyötödöt.
Ugyanazt a munkát végezték, mint a hivatásos tűzoltók, a mentés, kárelhárítás tekintetében
ugyanazt végezték, működési területtel rendelkeztek. Egyéb igazgatási feladataik nem voltak,
de ugyanazt a munkát végezték. Ezen ne vitatkozzunk, mert abszolút egyértelmű. Működési
területtel rendelkeztek. A 20 százaléknyi területért kaptak kettő egész valahány tized milliárd
forintot a központi költségvetésből, míg a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, amelyek
most az államhoz kerülnek át, olyan 35-36 milliárd forintot. Tehát míg az egyik látta el a 80
százalékot 35 milliárdért, a másik látta el a 20 százalékot kettő egész nem tudom, hány tized
milliárd forintért.

Az anyagban egyébként végigjön az indokolásnál, hogy gyakorlatilag az a rendszer, a
köztestületi rendszer rossz volt, bebizonyította alkalmatlanságát, legalábbis az indokolás ezt
tartalmazza, ezt szó szerint nem tudom idézni, de higgyék el, hogy ezt elolvastam alaposan és
ez így van, ezért nyilván változtatni kell, és a köztestületek tekintetében is az önkéntesség felé
kell elmenni és visszaállni. De minek? Kialakult egy hatékony rendszer, amely olcsón
működik, ahol a kollegák feleakkora bérért dolgoznak. Ugyanazoknak a jogszabályoknak
felelnek meg, ugyanazt a munkát végzik. Elkezdtek professzionalizálódni. Tehát miért kell
lényegében úgymond másodrangúnak tekinteni az önkormányzati köztestületi tűzoltóságokat,
ahelyett, hogy szerintem be kellene integrálni a rendszerbe jobban, hiszen az élet
bebizonyította, ugyanazt a munkát végzik el olcsóbban és hatékonyabban. Miért nem
próbáljuk inkább erősíteni ezt a szervezeti formát, nyilván azokkal a nagyon komoly
ellenőrzési részekkel, amik az anyagban benne vannak?

Én abszolút egyetértek azzal, hogy a köztestületi tűzoltóság parancsnoka
kinevezéséhez a hivatásos állami tűzoltóság területi szerve vezetőjének az egyetértése vagy
vétójoga kell, azt hiszem, így fogalmaz a javaslat. Teljesen egyetértek ezzel. Azzal is
egyetértek, hogy a hivatásosokkal kell egy együttműködési megállapodást kötni, mert a tüzet
nem lehet demokratikusan oltani vagy a kárhelyzetet felszámolni. Tehát ott egyértelmű,
világos viszonyoknak kell lenni meg működni.

Azzal is egyetértek, hogy pénzügyi és gazdasági ellenőrzés működjön a hivatásos
állami tűoltóság részéről a köztestületiek tekintetében. Az anyag ezt tartalmazza. Pénzügyi
ellenőrzés és szakmai. Tehát ezzel teljes mértékben egyetértek. Csak én azt látom, hogy a
működési területektől megfosztott, az önkéntesség irányába eltolt köztestületek lehet, hogy
bizonytalan finanszírozással nem fognak megfelelő módon működni.

Rendkívüli módon elfogult vagyok a köztestületi tűzoltóságok tekintetében, mert
olcsón, nagyon jó munkát, tisztességes munkát profi módon végeznek. Az ember nyilván a
saját területéről veszi a tapasztalatokat, én Balatonfüred és környékéről. Lehet, hogy az ország
más területein nem ezek a tapasztalatok, de csak a saját tapasztalataimat tudom elővenni.
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Tehát egyetértve az iránnyal, egyetértve a logikával, egyetértve azzal, hogy az
önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kerüljenek állami fenntartás alá. Nyilván pótolni kell
majd azokat a kieső önkormányzati bevételeket, amik eddig megvoltak akár a működtetés,
akár az eszközbeszerzés tekintetében, de azt gondolom, hogy az az irány jó a köztestületi
tűzoltóságoknál, ami eddig volt és ami eddig került erősítésre. Nagyon fontos az önkéntesség
egyébként a rendszerben, rendkívül fontos, nyugaton egyébként rang az, hogyha valaki
tűzoltó vagy önkéntes tűzoltó, de köztestületi szinten önkéntességre alapítva nem lehet
kárelhárítást meg tüzet oldani. Ott a laktanyában bent kell lenni a kollégának, amikor vonulni
kell, akkor vonulnia kell, a képzésben ugyanúgy részt kell vennie, és ugyanúgy
professzionális munkát kell elvégeznie, mint a másik rendszernek, és egyértelmű, hierarchikus
viszonyoknak kell lenni a műszaki mentés, kárelhárítás tekintetében. Ezzel is egyetértek. Csak
egy hatékonyabb, olcsóbb, a költségvetés számára jobb megoldás, ami szerintem hatalmas
érték.

Úgy mondom ezt Balatonfüred polgármestereként, hogy míg a szomszéd település
polgármestere a működtetésbe egy fillért nem tesz be a hivatásos önkormányzati
tűzoltósághoz, mi körülbelül a működtetéshez hozzátesszük a 20-25 százalékot mint
önkormányzat. Azt mondom, hogy nagyon sajnálnám, hogyha ez a rendszer nem kerülne
továbbfejlesztésre.

Szeretnék még egy harmadik dologra kitérni. Mindig beszélünk arról általában, hogy
mitől lehetne olcsóbbá tenni az egész rendszert, a gazdaság működtetését, az adminisztrációt
milyen módon lehetne leépíteni. Erre mindig történnek kísérletek. Nem azért, mert nem
jogosak ezek, és általában mindig ott van a legnagyobb megtakarítás szerintem, amikor
elfogadjuk a költségvetési törvényt, és bejönnek ágazati jogszabályok a parlament elé. az
ágazati jogszabályokban pedig bejönnek feladatok, amiket végre kell hajtani. ami feladatok
nyilvánvalóan pénzbe fognak kerülni. Lehet, hogy nem a közösségnek, hanem a
vállalkozásoknak, mert ezt valakinek meg kell fizetnie. Nem arról szól a történet, hogy ezek
ne lennének fontos feladatok, szerintem 1800 nagyon fontos feladat van, amit igenis
finanszírozni kell. A probléma az, hogy mindenki látja, hogy makroszinten milyen
problémákkal küszködünk.

Végül szeretném elmondani azt, hogy ha építési tervezés történik, az anyag
tartalmazza azt, hogy önmagában a tervezési jogosultság nem elégséges bizonyos épületek
tekintetében, be kell vonni… Hogy nevezik ezt? Milyen tervezőt kell bevonni? Tűzbiztonsági
tervezőt, akit külön nyilvántartásba tetszenek majd venni, csak az tervezheti ezeket a részeket
vagy véleményezheti. Tehát van egy általános generáltervező, és nem elég a gépészeti tervező

meg a statikai tervező, most már az esélyegyenlőségi tervező bevonása, mert azt is beemeltük
a rendszerbe, most már gyakorlatilag ilyen tűzvédelemmel kapcsolatos tervezőt is be kell
vonni a tervezésbe. Ő pénzért fog dolgozni. Azt a nyilvántartást valaki önöknél vezetni fogja
nyilvánvalóan. Csak ebből a körből lehet választani. Ezáltal drágulni fognak a beruházások.
Nem az a problémám, hogy ez nem jogos cél, de az élet minden területén vannak ilyen
úgymond jogos célok, csak a figyelmet szerettem volna felhívni arra, hogy így jönnek vissza
az ágazati jogszabályokban, törvényekben azok a feladatok, amikre azt gondoljuk, hogy nem
költséggel járnak, de költséggel fognak járni meg plusz feladattal, meg lassítja gyakorlatilag a
tervezési ügyintézést.

Nagyon szépen köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Varga Zoltán: Csak egy mondat, elnök úr.)
Miniszter úr, parancsoljon!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Egy félreértést szeretnék eloszlatni, mert polgármester úr
úgy mondta, mintha én egyetértenék a tűzoltóság önkormányzati einstandolásával. Tehát
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elviekben értek egyet. Lesz módosító javaslatunk, és ha ezek a módosító javaslatok
meghallgatásra kerülnek, akkor fogjuk tudni ezt a részt támogatni. Csak ezt szerettem volna
pontosítani, nehogy véletlenül ebben engem megrójanak majd.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedi államtitkár úr, egyetlenegy dolgot fűznék
hozzá. Úgy látom, hogy a következő időszakokban nagyon sok és nagyon fontos, már-már
sarkalatos törvény is fog a bizottságunk elé jönni. Bár tudom, hogy elsősorban a
Belügyminisztérium nem a számokkal foglalkozik, de kétségtelenül folyamatosan felmerül
bennünk az az igény, hogy amikor arról beszélünk, hogy azon kívül, hogy egy sokkal
rendezettebb és kógensebb, egymással koherensebb szabályrendszert szeretnénk látni, mindig
szeretnénk mellette látni, hogy miért hatékonyabb és miért olcsóbb, mint az eddigi. Ez mindig
egy ilyen dolog. Csak azért mondom, mert minden egyes törvény elő fog jönni, és az egyik fő
alapelv - amit itt mindenki támogat, legalábbis a parlament kétharmada biztosan -, hogy egy
olcsóbb, hatékonyabb államot szeretnénk. Csak mi mindig azt szeretnénk látni, hogy bizonyos
átalakítások ebbe az irányba mennek, mert ha átkavarjuk és a végén kijön, hogy nem olcsóbb
egyébként és netán még nem is hatékonyabb, akkor zavarban leszünk néha, hogy akkor
tulajdonképpen miért is van rá szükség. Szerintem ez egy ilyen nulladik típusú felszólalás volt
Bóka képviselő úr részéről, de azért én kiéreztem a jövőre nézve is ezt az igényt, hogy egy-két
számmal alátámasztva vagy legalább jövőbeni koncepciós számmal, hogy mi az, amitől ez a
rendszer egyébként hatékonyabb és olcsóbb.

Parancsoljon, államtitkár úr!

Dr. Eiselt György reflexiója

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Valami félre van számozva. Azt mondta, illetve nem tudta pontosan
megmondani, hogy a 68 testület mekkora összeget és milyen formában kapta, hogy
2,4 milliárd lett szétosztva, az nagyjából majdnem mindenki előtt ismert. Csak mondom, hogy
68 testületről van só. Most ha a törvénytervezetből indulunk ki, akkor gyakorlatilag szépen
levezeti, hogy mitől önkormányzati, mitől lehet támogatni, miért kell megállapodást kötni. A
területire vonatkoztatva a megállapodásba a finanszírozást is bele kell érteni. Gyakorlatilag
jelen pillanatban a finanszírozás úgy történt, ahogy történt. Ha a törvénytervezet alapján
megállapodások születnek, akkor az adott területi illetékes katasztrófavédelmi szerv meg
fogja kötni és meg fogja mondani, hogy milyen támogatást fog adni annak a köztestületnek.
Kiszámíthatóbbá tudja tenni.

Az olcsóság, nem olcsóság kérdése. Ez annak idején tényleg kiszámításra került, és a
kormánynak be is mutattuk, hogy gyakorlatilag a visszaállamosítással majdnem felére lehet
csökkenteni azt a készenléti tartalékképzést, ami jelenleg rendelkezésre áll, és ezt a
költséghatékonyságnál milliárdokban lehet mérni.

A következő kérdés, ami felvetődött, hogy az egyes veszélyes üzemi tevékenységet
folytató gazdálkodók által befizetett pénzzel mi lesz. Az ugyanúgy célhoz kötött bevételként
és célhoz kötötten felhasználásra kerülhet, ahogy a biztosítóktól beszedett összeg, tehát annak
az elszámolási rendje ugyanúgy kell hogy történjen.

A támogatást elmondtam.
Az együttműködési megállapodás. Igen, mi is fontosnak tartjuk a köztestületi tűzoltók

erősítését és fejlesztését, de mondom, én csak úgy tudom elképzelni, ha ez írásban történik,
mindenki kiszámíthatóvá tudja tenni magának a jövőbeni működését, és a költségvetési
tervezésnél gyakorlatilag ezeket a kötelezettségvállalásokat eleve lehet kezelni. A
költségvetés tervezése során, ami már lekötött, illetve előre kötelezően kifizetendő összeg, azt
általában egy soron szokták szerepeltetni, és nem egy általában kapott összeg van, a 2004-es
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bázisszámítás alapján, ha 10 százalékkal csökkentik, akkor addig csökkentik, de
kötelezettségvállalással terhelt költség lesz.

A támogatást mondtam, azt továbbra is fogják kapni, tehát a tervezet nem is említette,
hogy gyakorlatilag erre nincs szükség, ezért nevesítette külön.

Köszönöm, azt hiszem, ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs egyéb, akkor kérem, hogy… (Dr. Bóka István:
Még egy mondatot mondhatok?) Természetesen, képviselő úr.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Igen, ezek logikusak meg világosak voltak számomra,
de szeretném elmondani, hogy tényleg logikusnak meg koherensnek érzem az egész
javaslatot. Amit kérnék, hogy a jól működő köztestületeket normatív módon próbáljuk ebbe a
rendszerbe integrálni, amíg még nem késő. Szerintem ez a szabályozás nem ezt tartalmazza.
Abba az irányba kellene szerintem elmenni, hogy ezek is a munka törvénykönyve hatálya alá
tartozzanak. Ez nyilván rengeteg könnyebbséget jelent a pénzügyi finanszírozás tekintetében.
Alapvetően nyilvánvalóan kiegészítő feladatokat látnak el, ezzel sincs vita. A szakmai,
pénzügyi irányítással sincs semmi gond és probléma, csak olyan pályát tudjunk nekik
biztosítani, akár működési területtel is, a megállapodás alapján miért ne tudna működési
területet magával vinni elsődleges mentés és kárelhárítás tekintetében, hogy ahol lehetőség
van a továbbfejlődésükre, ott hadd fejlődjenek tovább, hiszen hatékonyabban működnek.

A javaslatot jónak tartom, koherensnek és logikusnak. Ebben kérem az önök
segítségét. Borzasztó nehéz egyéni képviselői indítvánnyal megfogalmazni módosító
indítványokat, amikor én szakmailag nem tudom lefordítani a jog nyelvére, de kérem a
segítségüket, hogy ezt tegyük meg. Higgyék el, hogy ezzel egy pozitív irányú elmozdulást
tudunk megvalósítani.

ELNÖK: (Jelzésre:) Még Varga képviselő úr segíteni szeretne neked.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak utoljára, mert
segíteni szeretnék Bóka képviselő úrnak. (Dr. Bóka István: Köszönöm.) Tehát ha az lesz a
vége, amit államtitkár úr mondott, hogy ezeknek a köztestületeknek a támogatása,
finanszírozása együttműködési megállapodásban lesz rögzítve, és ahogy én ezt értettem,
mindent, a területi szinten lévő megyei katasztrófavédelmi szervezettel fogják ezt megkötni,
akkor ebből biztosan vesztesen fog kikerülni a köztestület. Tehát ha ez nem normatív módon
lesz, most mindegy, hogy mennyi, lehet, hogy az nem elég, amit te gondolsz, de ha nem
normatív módon lesz finanszírozva, hanem megállapodás tekintetében, akkor ebben biztosan
sérülni fog a köztestületi finanszírozás. Ezt csak ti tudjátok megoldani, mert én hiába adok be
ebben módosító javaslatot, azt valószínűleg le fogjátok szavazni. Tehát ebben nektek kell
mindenféleképpen valamit tenni, hogy ez változzon.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Bocsánat, nem akarom átvenni az előterjesztő szerepét,
de egyébként van a javaslatban olyan, hogy a kormány felhatalmazást kap arra, hogy a
köztestületek működését, finanszírozását rendeletben szabályozza. Lehet, hogy ezeket az
elveket meg kellene majd erősíteni a törvényben is, mert az lenne a jó. (Varga Zoltán: Én
adok be módosító javaslatot, támogasd.) Jó.

Szavazás

ELNÖK: Akkor szerintem szavazzunk. Azt szeretném kérdezni, hogy aki általános
vitára alkalmasnak tartja a törvénytervezetet, az kérem, a kezét most emelje fel. (Szavazás.)
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16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 4. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2. Köszönjük szépen, de ha jól
látom, nem megy sehova a helyettes államtitkár úr, mert a következő napirendi pontnál is ön a
vendég.

A bizottság előadót állítson szerintem a kérdésben. Javaslom Dankó Béla képviselő
urat az igenek közül, és Varga miniszter urat pedig a bizottsági ellenvéleményeknél, ha ez így
fogadható a bizottság számára. Ez egyhangú bólintás volt.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3500. szám) (Általános vita)

Mehetünk akkor a 3. napirendi pontunkra, a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
törvényjavaslatra. Szintén helyettes államtitkár úr van itt a Belügyminisztérium részéről,
illetve Tóth Andrea szakértő asszony, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól pedig Serafin
József főosztályvezető-helyettes, ha jól tudom. Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy melyikük
kezdi. Államtitkár úr, parancsoljon!

Dr. Eiselt György szóbeli kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A munkamegosztásban a kormány döntése alapján a közmunkával
kapcsolatos feladatokat a Belügyminisztérium kapta meg, és ennek megfelelően kezdtük el a
törvény kidolgozását a Széll Kálmán-terv keretében belül, melynek a mottója az adósság és a
munka.

A kormány eltökélt szándéka gyakorlatilag az, hogy munkanélküli, munkaképes
állampolgár ne részesüljön olyan ellátásban, amit részben vagy egészben nem érdemel meg.

A számokat most akkor megpróbálom pontosan idézni. A 2010. évi átlagos létszáma a
nyilvántartott álláskeresőknek 582 644 fő volt. Ebből álláskereső járadékot kapott 124 162,
álláskeresési segélyt 62 081, rendszeres szociális segélyt 40 ezer, bérpótló juttatást 186 500
személy. Ez 2010-ben 69,9 milliárd forintba került az államnak, mondom, oly módon, hogy
ezért gyakorlatilag a munkaképes, egészséges embereknek nem kellett tenni semmit.

A feladat végrehajtása során a jelenleg meglévő 1991. évi IV. törvény módosítására
tettünk javaslatot, illetve készítettünk előterjesztést, melynek értelmében a jelenlegi
közfoglalkoztatásra kijelölt területek kibővítésre kerültek és az állami szerepvállalás
nevesítésre került.

Ezen belül maga az álláskereső támogatásban részesülők időpontja 270 nap volt eddig,
és 90 napra lett csökkentve. 50 év felett 180 napig lehet majd folyósítani. A jelenleg
álláskeresői támogatásban részesülők 270 napig vehették igénybe ezt a támogatást. Jelen
pillanatban a javaslat alapján 180 napra fog csökkenni.

A szervezési munkák új rendszerében a dolgozók sajátos jogviszonyba kerülnek,
közfoglalkoztatási jogviszonyba, tehát a munka törvénykönyvének bizonyos részei teljes
körűen alkalmazásra kerülnek, munkaviszony létesül velük.

A bérpótló juttatás szociális rászorultság alapján kerül majd biztosításra, hisz
gyakorlatilag ez a forma, ami itt van, részben a közmunkával foglalkozik, részben az ehhez
kapcsolódó szociális ellátást biztosítja.

Ami újdonság lesz még, és megpróbáltuk teljes körűen szabályozni, ez a
közfoglalkoztatás keretén belül a közhasznú munkaerő-kölcsönzést szélesíteni és bevezetni,
illetve új értelmet adni a közmunkának, és mondom, az állami feladatok végrehajtásába
történő bevonása. Ezért a honvédelmi törvényben is van honvédelmi felhatalmazás arra, hogy
a közmunkában, szervezésében és annak a háttértevékenységében részt vesznek, és ugyanígy
kap a többi rendészeti szerv is feladatot ezen tevékenységek szervezésében, illetve a
Belügyminisztériumon belül létrejön az a szervezet, amely a jelenleg meglévő igazgatási
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hálózatra alapozva logisztikai feltételt fog biztosítani minden olyan tevékenységhez, ahol több
ezer ember egyszeri mozgatását, ellátását kell biztosítani. A törvény alapján gyakorlatilag
állami feladat lesz ennek szervezése, irányítása és kezelése is. Csak nagyon ritka esetben
kerülhet sor arra, hogy ezt bármilyen formában segélyként lehessen folyósítani.

Röviden ennyit, és nem tudom, a szociális részével kapcsolatban van-e kiegészítés.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. A főosztályvezető-helyettes úr
kíván kiegészítést tenni? (Nincs jelzés.) Ha megengedik, annyi kérésem lenne majd a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumhoz, hogy ha parlamenti bizottság előtt van egy előterjesztés,
különösen egy törvényjavaslat, akkor tegyék meg, hogy mondjuk államtitkári, helyettes
államtitkári szinten képviseljék magukat egy ilyen megbeszélésen, ha lehetséges, csak azért,
hogy adjuk meg annak a súlyát, hogy végül is ez a bizottság ezekben a kérdésekben az
általános vitára való alkalmasságot dönti el.

Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök úr, a
legnagyobb tiszteletünk, de gyakorlatilag a törvény előterjesztője se a belügyminiszter, csak a
kormánydöntés alapján ezen törvénybe kerültek be egyes szakaszokhoz azok a szociális
részek, amiket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogat, illetve dolgozott ki. Tekintettel
arra, hogy most vesszük át a feladatot, mi kértük rá, hogy segítséget nyújtsanak abban, hogy
ezen részeket, amik itt benne vannak magában a törvénytervezetben, ők képviselik, jobban
tudják elmondani, mint én. A közmunkát igen, azzal mélyebben foglalkoztunk, de a szociális
részével kevésbé.

ELNÖK: Államtitkár úr, ön nagyon korrekt volt, megvédte a csapatot, ettől
függetlenül a jövőben ez szerintem egy jogos kérés a bizottság részéről, hogyha megteszik,
hogy átadják.

Akkor parancsoljanak, ha hozzáfűznivaló van.

DR. TÓTH ZSÓFIA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egy pontosítás. Tóth Zsófia
vagyok, az előbb Tóth Andrea néven szerepeltem.

ELNÖK: Nem, Tóth Zsófia, szakmai tanácsadó.

DR. TÓTH ZSÓFIA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, akkor elnézést, rosszul
értettem.

A szociális törvénynek a pénzbeli ellátásokat érintő módosításai közül három dolgot
emelhetünk ki. Az egyik az ellátások maximumának egy másféle meghatározása, mint a
korábbiakban volt. A korábbiakban a rendszeres szociális segély maximum összege a nettó
minimálbérben volt meghatározva. Annak érdekében, hogy az összeg ne legyen a munkára
ellenösztönző hatású, a maximumösszeg most nem a minimálbér, hanem a közfoglalkoztatási
bér 90 százalékában lenne meghatározva, illetve azokban a családokban, ahol rendszeres
szociális segélyre jogosult és korábban bérpótló juttatásra, most a törvény szerint
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy is van, ott ezeknek az ellátásoknak
az együttes összege lenne a nettó közfoglalkoztatási bér 90 százaléka.

A másik kiemelendő elem a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó szabálynak az
aktívkorú ellátásra jogosultak teljes körére való kiterjesztése. Ez korábban csak a bérpótló
juttatásra jogosultak esetében volt előírás, most a rendszeres szociális segélyezettek esetében
is előírásra kerül azzal, hogy itt a szankció nem a megszüntetés, hanem az egy hónapra
történő felfüggesztés lenne.
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A harmadik pedig, hogy a bérpótló juttatás átnevezésre kerül foglalkoztatáshelyettesítő

támogatássá, mert úgy véljük, hogy ez jobban kifejezi azt, hogy ez a típusú támogatás
kizárólag akkor kerülhet folyósításra, ha semmilyen módon foglalkoztatás az érintett
személynek nem biztosítható.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy félreértés. Tehát a Belügyminisztérium részéről
van nekem Tóth Andrea szakértő ideírva, és az önök részéről pedig Tóth Zsófia szakmai
tanácsadó, tehát szerintem minden rendben van. Köszönöm szépen.

A bizottság tagjait kérdezem, hogy kérdések első körben az előadóhoz vannak-e.
(Jelzésre:) Szekó József, parancsolj!

Kérdések

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Lenne több kérdésem is. Az első,
hogy az 1. § (3) bekezdésében határozzák meg azt, hogy ki lehet a közfoglalkoztató. A
kérdésem az, hogy beletartozik-e a közhasznú sportegyesület. Ezen felül kérdésem az, hogy
az állam vagy önkormányzat által fenntartott nonprofit sportegyesület beletartozik-e.
Amennyiben nem, úgy javaslom kiegészíteni a sort.

A következő kérdésem. A 3. § (1) bekezdés c) pontja azt tartalmazza, hogy
amennyiben a foglalkoztatás a napi 4 órát meghaladja, a munkahelyen térítésmentes, napi
egyszeri étkezést kell biztosítani. Ezt jól értem, hogy ha mondjuk 6 órát közfoglalkoztatunk
valakit, akkor napi egyszeri ingyenes étkeztetést kell biztosítani? (Dr. Eiselt György: Igen.)
Ezt kinek a költségére, már elnézést kérek? Eddig ilyen nem volt. Ezt javasolnám kivenni a
törvényből. Ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon komoly terhet róna a
közfoglalkoztatókra. A 8 órás rendes foglalkoztatásban lévő embereknek sem kell napi
ingyenes étkeztetést biztosítania a munkáltatónak. Nem igazán értjük, én legalábbis nem
igazán értem.

Lenne még egy pár kérdésem, ha szabad. Az 55 év felettiek részt vehetnek-e a
közfoglalkoztatásban? A jelenlegi állapot szerint nem vehetnek részt. Most ez a
törvényjavaslat kiküszöböli ezt a helyzetet vagy sem? Ha nem, akkor több ellentmondás is
adódik. Ellentmondás már maga az, hogy az 55 év feletti nem vehet részt a
közfoglalkoztatásban, de itt tartalmaz a törvényjavaslat olyat, hogy a nyugdíj előtti személy
álláskeresési segélyt kaphat, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez
legfeljebb 5 év hiányzik. Jelenleg úgy általában 57 évtől kaphat ilyen álláskeresési segélyt
akkor, ha nem vehet részt az 55 év feletti a közfoglalkoztatásban. Akkor mi van az 55-57 év
közötti két év során?

A következő kérdésem. Szerepel az anyagban, és erre utaltak önök is, hogy a
rendszeres szociális segély összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90 százaléka. Ez azt jelenti,
hogy ha valaki kap foglalkoztatást helyettesítő támogatást, akkor a szociális segéllyel kell
kiegészíteni a nettó közfoglalkoztatási bér 90 százalékára, ugye? Tehát a kettő együtt akkor
sem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér 90 százalékát. Tehát a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás és a szociális segély együttes összege 90 százalékát érheti el maximum
a közfoglalkoztatási bérnek, ha jól értem. Itt akkor már csak két kérdésem van, illetve van egy
megjegyzésem. A jelen helyzetben, amikor a szociális segély 28 ezer forint, és a rövid idejű

foglalkoztatásban 31-32 ezer forintot lehet keresni, akkor bizony elég nagy a feszültség, és
elég nehéz motiválni a foglalkoztatásra az embereket 2-3000 forintért. Azt mondja, hogy
akkor neki elég az a 28 ezer forint segély. Most ha a közfoglalkoztatási bér 90 százalékában
határozzuk meg a szociális segélyt, akkor az nem marad? Tudjuk így ösztönözni a
közmunkára az embereket?
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Még két kérdésem van. Mennyi lesz a közfoglalkoztatási bér? Utalnak rá, hogy majd
kormányrendelet határozza meg. A szociális segély hány százalékát fogja állni majd az állam,
és hány százalékát kell az önkormányzatoknak finanszírozni?

Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Szekó képviselő úr. (Jelzésre:) Pál Tibor képviselő úr
jelentkezett.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én ugyanezt a sort folytatnám, amikor
képviselő úr az előbb fölvetett néhány kérdést. Miközben persze látjuk, hogy ez a
törvényjavaslat tíz törvény módosításával foglalkozik, ennek kétségtelenül a legnagyobb része
a közfoglalkoztatás, de azért a többi is érdekes, és ott is érdemes néhány kérdést majd
tisztázni.

Az államtitkár úr nagyon korrektül fölsorolt számokat az elején. Azt meg tudja-e
valaki mondani, hogy egyébként mekkora megtakarítással számol a kormány ennek a
közmunkaprogramnak a bevezetésével? Mert azt, hogy hány fő és mekkora összegért volt
mostanáig vagy 2010-ben foglalkoztatva vagy segélyen ellátva, tudjuk, de most világosan az
előterjesztők is jelezték, hogy az álláskeresési járadék folyósításának az ideje is csökken, sőt a
bér is csökken. Ez majd a válaszból ki fog derülni, hogy míg eddig 32 ezer forinttal lehetett
körülbelül 4 óránál számolni, ez most csökkenni fog, tehát nagymértékű csökkenés lesz. De
összességében az eddig erre a célra fordított - akár segély, akár a közmunkaprogramra
fordított - összeg mekkora csökkenést fog eredményezni? Az világosan látszik, hogy azért
ezekkel a módosításokkal ez egyfajta csökkenést jelent. Van-e erre valamilyen számítás?
Készült-e erre valamilyen számolás? Már láttuk a 2011-es költségvetésnél is, hogy erre
kevesebbet szán a kormány, de a mostani módosítás alapján az a kérdés, hogy akkor valóban
mennyivel csökken.

A törvény felsorolja, hogy kikkel lehet a közmunkaprogram keretében szerződni és kik
azok, akik ilyen munkát végezhetnek. Én a kis- és középvállalkozásokat nem láttam ebben a
felsorolásban. A kérdés, hogy ez jól látható-e. Ha ez tényleg így van, akkor az a kérdésem,
hogy miért nincsenek benne, mert ha valami igazán értelme van a közmunkának, az pont az,
hogy trambulinként akár egy önkormányzati intézményből tovább lehet tenni, tovább lehet
léptetni az illetőt. Jól látom-e, hogy ez kimaradt, és ha kimaradt, akkor miért maradt ki, miért
nem lehet bekapcsolni a piaci szereplőket, sőt különösen a kis- és középvállalkozásokat? Csak
azért, mert arról szól ma minden, hogy őket kell támogatni különböző kedvezményekkel. Hát
ez kimaradt, de egy olyan terület lehet, ami egy kistelepülésen, városban egy jó program.

A bérpótló juttatás helyett most bevezeti a törvény az álláskeresési járadékot, és azt
mondja, hogy a bér nem lehet magasabb, mint az álláskeresési járadék. Ma a bérpótló juttatás
28 600 forint, és ha jól értem, a 32 ezer helyett ez is lemegy 28 600-ra. Tehát itt is van egy
nagymértékű csökkenés.

A törvénytervezetben a 2. § (5) bekezdés a) pontja és a 13. § (3) bekezdés a) pontja
szerintem ellentétes. Elmondjam még egyszer a kettőt? Elmondom, jó? A 2. § (5) bekezdés a)
pontja. Ott azt mondja, hogy a közfoglalkoztatott munkavállalói létszámnak számít, ezzel
szemben a 13. § (3) bekezdés a) pontja meg azt mondja, hogy kiket nem kell bevenni, és itt
azt mondja, hogy a közfoglalkoztatottat. Az egyik a foglalkoztatási törvény, a másik a munka
törvénykönyve. Kérdezem, hogy jól értem-e. Ezt próbáljuk meg tisztázni.

Annak a bizonyos központi statisztikai nyilvántartásnak, amit nagyon korrektül és igen
bőven leír a törvényjavaslat, a beindítása, működtetése, szakemberekkel való ellátása
mennyibe fog kerülni? A statisztikai központ fölállítása, amiről a törvény szól, mennyibe fog
kerülni, ennek a programrésze, aztán pedig a működtetési része?
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A törvény többször utal arra a bizonyos támogatási szerződésre, amit mondjuk egy
önkormányzattal köt majd a pályáztató, de a dolog igazi lényege és az igazi kérdés pont
ezekben a támogatási szerződésekben van. Lehet-e azt megoldani, hogy a törvény melléklete
legyen egy ilyen támogatásiszerződés-tervezet? Meglepődtünk akkor, amikor megkaptuk a
támogatási szerződéseket most az év elején, és akkor láttuk, hogy nagyon sok minden a
korábbiaktól eltért, és komoly előírások voltak, ami az önkormányzat számára plusz kiadást
jelentett. Alapvetően az, hogy rövidebb ideig tart a foglalkoztatás, azt jelenti, hogy a fajlagos
költsége a foglalkoztatónak megemelkedik. Ha valakit csak 4 órában lehet foglalkozni és csak
4 hónapon vagy 3 hónapon keresztül, akkor az ő kiképzése, egészségügyi ellátása,
munkaruhával való ellátása és egyéb eszközökkel való ellátása gyakrabban cserélődik. Ez
plusz kiadást jelentett mindig a foglalkoztatónak.

A 20. §-ban azt írja az előterjesztő, hogy az önkormányzat rendeletben előírhatja az
udvar-, környezet- és a lakástakarítást, rendben tartást. Arra tudna nekem példát mondani,
hogy hogy tudom én ezt mondjuk a Ferencvárosban vagy a Józsefvárosban leellenőrizni, mert
lakásról is szólt? Vidéken világos, hogy ha az udvaron túl nagy a gyom, akkor kaszálja le,
aztán akkor utána majd… De mondjuk én ezt a VIII. vagy IX. kerületben hogy tudom majd
leellenőrizni, ha erre esetleg rendeletet kell alkotni?

A 27. §-ban pedig - az már nem a közfoglalkoztatásról szól - a különböző támogató
szolgáltatások esetében azt mondja a törvény, illetve nem értem, hogy az eddigi
szolgáltatókkal fel kell-e mondani a szerződést vagy folytatni lehet, de újat már csak majd a
központosított közbeszerzésben kiválasztott szolgáltatókkal lehet kötni.

A 27. § szerint fel kell mondani a szerződést a támogatói szolgáltatások esetében. A
riasztórendszer, a családsegítés, a hajléktalanellátás van megemlítve a törvényben, és azt írja a
törvény, hogy csak a központilag, pályázat útján nyertesekkel lehet majd ezt a feladatot
ellátni. Miért kell ez? Az a kérdésem, hogy miért van ez. Sikerült vagy mondjam újra?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyéb kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor átadnám a szót az
előterjesztőnek.

Dr. Eiselt György válaszai

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Kicsit bajban vagyok, tekintettel arra, hogy elő kellene vennem a másik
törvényt, hiszen ez egy módosítás, tehát sok mindenben a korábbiakhoz képest változás nincs,
hanem pluszakkal jönnek be. Tehát ami szerepel mondjuk az 1. § (3) bekezdésében, ez
kiegészítés, és gyakorlatilag itt mondja, hogy náluk milyen közfoglalkoztató lehet.

Azt, amire a képviselő úr is utalt arra, hogy mi lesz a kis- és középvállalkozókkal, az
EU-irányelv alapján kell kezelnünk, tekintettel arra, hogy előnyben nem részesíthető. Tehát
ott jelenik meg majd a munkaerő-kölcsönzési lehetőség, illetve az a lehetőség, ami most is
megvan, hogy amennyiben olyan munkahelyet hoznak létre, ami belefér az EU-irányelvekbe,
és nem számít plusztámogatásnak, akkor ugyanúgy, mint jelenleg van, megvalósul.

Nagyon sok olyan kérdés, ami itt felmerült, részben vagy egészben a kormányrendeleti
szinthez tartozik, tehát mondjuk a mintaszerződés kiadása, annak a kezelése, ez nem itt van.

A korhatár kérdése. Általánosan, a munka törvénykönyve alapján 65 év lesz, és
gyakorlatilag most a törvénytervezetnél onnan kell visszaszámolni, az akkor hatályos
általános öregségi nyugdíj felső korhatára mínusz 5 év. Tehát ez az általános szabály,
nemcsak itt, hanem a többi területen is, és ez általánosságban megy végig majd az egész
jogrendszeren. A felső korhatár elérése előtt 5 évvel kezdődik, amire azt mondjuk, hogy
nyugdíjkorhatáron belül van.
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A munka törvénykönyve, illetve az ellentmondás feloldása. Meg kell hogy nézzem,
így nem látom ellentmondásosnak, ahogy olvasom, de mondom, meg kell néznem pontosan.

A 20. §-sal kapcsolatos megjegyzés. Nem kötelező. Tehát amennyiben az adott
önkormányzat elő tudja írni, illetve tudja ellenőrizni, akkor igen, megteheti. Nem kötelező,
tehát nem kötelező a rendeletalkotási kötelezettsége az önkormányzatnak, az aktívkorúak
ellátásában jogosultsága, előírhatja, egy feltételes módban fogalmazza meg, tehát nem
kötelező.

A másik kérdésre majd a kollega, illetve a kolleganő fogják pontosan elmondani a
szociális és a közfoglalkoztatás közötti különbséget, illetve pontos számadatokat.

A lényeg, az általános elvként megy végig, hogy maga a közfoglalkoztatásban
szerezhető bér nagysága ne érje el a minimumbért.

Itt válaszolnék arra a kérdésre, hogy hogy került be a 6 órát meghaladó munkába az
ellátás biztosítása. Tekintettel arra, hogy ami itt szerepel az 1. § (3) bekezdésében, általában a
közfoglalkoztatás alaptevékenység állami feladatoknál, ahol az ellátás más formában, mint a
foglalkoztató által nehezen biztosítható. Tehát mi általában abból indultunk ki, hogy 6 órát
meghaladóan, ebből a részből. Vettük a gátakat, közműépítéseket, csatornatisztításokat, hogy
ott biztosításra kerüljön az ott foglalkoztatottak részére 6 óra után az ellátás, az egyszeri
legalább. Tehát mi abból indultunk ki, mondom, hogy ha valakit valamire kötelezek, és
egyébként maga a részére biztosított juttatás nagysága nem fedezi a költségeket, gyakorlatilag
azt valamilyen formában kompenzálni kell.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. TÓTH ZSÓFIA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 55 év
feletti, korábban rendszeres szociális segélyezettek kapcsán a szociális törvény módosítása
tartalmazza azt, hogy a rendszeres szociális segélyezettek körébe a nyugdíjkorhatár betöltését
megelőzően csak 5 évvel lehet bekerülni. Tehát aki 55 éves, a nyugdíjkorhatár betöltését
megelőző 5 év között van, az a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak körébe,
azaz a közfoglalkoztatható személyi körbe kerül a törvény értelmében.

Az, hogy a közfoglalkoztatási bér 90 százalékát nem érheti el a kétféle támogatás, azt
jelenti, hogy ha egy családban csak foglalkoztatható személy van, akkor a jelenlegi szabályok
szerint egy családban csak egy bérpótló juttatásra jogosult személy lehet, átfordítva, egy
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy lehet, aminek az összege 28 500
forint. Abban az esetben, hogy ha a családban még van egy nem foglalkoztatható személy is,
akkor az ő segélyét hozzászámítjuk ehhez a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz, és ez az
együttes összeg nem érheti el a nettó közfoglalkoztatási bér 90 százalékát. Tehát ez nem jelent
plusz költséget az önkormányzatok, illetve az állam számára.

A szociális segély finanszírozása kapcsán nem tervez a törvény változtatást, tehát 90
százalék központi költségvetés, 10 százalék a nem kötött felhasználású normatív, tehát
önkormányzati forrás.

Az álláskeresési járadék nem szűnik meg, megmarad az álláskeresési járadék, illetve a
bérpótló juttatás helyébe pedig a foglalkoztatást helyettesítő támogatás lép.

SERAFIN JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 27. §-sal kapcsolatban a
következő tájékoztatást tudom adni. A szociális alapszolgáltatásoknak egy része, ami itt
említve van, támogató szolgálat, jelzőrendszeres és közösségi ellátások, ez 2-3 éve nem
önkormányzati feladat, hanem állami finanszírozásba került át. A mostani változás csupán
annyi, hogy emellé az utcai szociális munka is társul. Tehát ugyanolyan pályázatos
finanszírozási rendbe kerül, mint az előző három említett alapszolgáltatás, amit majd az
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NRSZH, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egy pályázati formában fog
megjelentetni az önkormányzatok számára.

Köszönöm szépen. (Dr. Eiselt György jelentkezik.)

ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Maradt két olyan
kérdés, amire nem adtunk választ. A statisztika kérdése, illetve annak a gyűjtése. A tavalyi év
során átadásra került az az informatikai rendszer, ami a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos
valamennyi adatot gyűjti kirendeltségi szinttől, illetve önkormányzati szinttől fölfelé. Tehát
ezen igazából változtatni nem kell. Magán a szervezet struktúráján sem történik változás,
tehát ez költséget nem indukál, gyakorlatilag a fejezetek közötti átcsoportosításon kívül mást
nem.

A gazdasági minisztérium számításai alapján legalább 40-42 milliárd forint minimum
megtakarítást kell biztosítania az átalakulásnak, és ezen felül a plusz hozadékának annak kell
lennie, ami a gátépítéssel, záportározók építésével, egészséges ivóvíz megteremtése, erdősítés
során még pluszként megjelenik az állami szinten.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most ez a vélemények köre, ha van még.
(Jelentkezések.) Szekó József és utána Michl József. Parancsolj!

Vélemények, észrevételek

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megmondom őszintén,
hogy igazából a válaszok csak részben elégítettek ki. Egyrészt ismételten szeretném felvetni
az 55 év feletti foglalkoztatás problémáját. Tehát azt, amit önök elmondtak most, értem, meg
az rendben is van a törvényben, de a jelenlegi szabályok szerint, aki elmúlt 55 éves, az nem
vehet részt a közfoglalkoztatásban. Ezt a problémát meg kellene oldanunk, mert egyrészt nem
lesz jogosult 55 és 57 éves korában semmilyen ellátásra, és még a közfoglalkoztatásba sem
vonható be. Tehát igazából akkor két évig teljesen kiesik a rendszerből. Ez az egyik.

A másik. Ismételten szeretném felvetni azt, hogy az állam vagy önkormányzat által
fenntartott nonprofit sportegyesület is lehessen közfoglalkoztató. Tehát abban a sorban esetleg
egy módosító javaslatot be tudnának-e fogadni? Látják-e akadályát ennek? (Dr. Tiba István
távozik az ülésről.)

A másik kérdés, hogy mennyi lesz a közfoglalkoztatási bér. Arról lehet-e tudni
valamit?

A napi egyszeri étkeztetés vonatkozásában azt értem, amit államtitkár úr elmondott, de
sajnos nem így fogalmaz a törvényjavaslat. Tehát ha ez a fogalmazás marad, akkor ez minden
foglalkoztatóra ugyanezt a terhet rója, tehát minden önkormányzatra. Értem azt, hogy ha a
közfoglalkoztatás keretében elvisznek embereket valahová 20 kilométerre, akárhová, olyan
körülmények közé, akkor ott kell neki az étkeztetést biztosítani, de azt szeretném javasolni,
hogy akkor úgy definiáljuk, mert ebben az esetben ez óriási feszültségeket fog okozni, óriási
ellentmondást visz be a rendszerbe, mert minden foglalkoztatónak akkor a napi egyszeri
ingyenes étkeztetést biztosítania kell majd. Ugyanakkor meg az egyéb foglalkoztatottainknak,
a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak nem kell biztosítsunk ilyet és a más rendszerben
dolgozóknak sem kell ilyen juttatást biztosítani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!
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MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt a gondolatot szeretném
felvetni, és azért nem is kérdésként fogalmaztam meg, hanem inkább egy… Meditálok már
régóta ezen a dolgon, és most szeretném megosztani az államtitkár úrral, illetve a
szakértőkkel. A közfoglalkoztatásban a célunk az, hogy valamilyen módon visszatereljük a
munka világába azokat, akik nem ott vannak abban a pillanatban, vagy átsegítsük őket egy
olyan időszakon, amíg új munkát találnak. Azok számára van ez, akik nemrég veszítették el
az állásukat, aki viszont mondjuk hosszú ideje már nem talál megélhetést a munka világában,
annak valamilyen módon segítsünk.

Éppen ezért az is látszik, hogy ezek között az emberek között nagyon nagy számban
vannak olyan, mentálisan is leépült emberek - most az egyszerűség kedvéért fogalmaztam így
-, akiken nem elég úgy segíteni, hogy adunk egy kapát vagy valamilyen eszközt a kezébe és
kihajtjuk dolgozni, hanem mellé oda kell rendelnünk egy olyan embert, aki őt ilyen
értelemben is vezetni, segíteni tudja.

Én azt szeretném kezdeményezni, és keresem a módját, hogy hogyan férne be egy
módosítóval ez az ötletem, és ebben kérek tanácsot vagy együttműködést, hogy bizonyos
létszám fölött kötelező legyen a munkáltatónak - megint persze pénzkérdés, hogy majd ki
fizeti a révészt - szociális munkást is alkalmazni ezeken a munkahelyeken. Az, hogy több száz
fő esetleg erdészetnél, vasútnál vagy akárhol dolgozni fog, és ha nem lesz ott mellettük olyan
szociális munkás, aki kezelni tudja azt a kérdést, hogy reggel hogy jelent meg a munkahelyen,
mi a probléma a családjával, milyen egyéb olyan gondja van, ami miatt képtelen aznap esetleg
dolgozni, vagy hogyan tudjuk őt folyamatosan abban segíteni, hogy a munka világába ilyen
értelemben is alkalmas legyen visszakerülni, akkor megint csak félmunkát végzünk, és nem
lesz igazán jó esély arra, hogy ezeket az embereket valóságosan is meg tudjuk segíteni.
(Endrésik Zsolt távozik az ülésről.)

Tehát én azt a dolgot szeretném fölvetni, elsősorban a Nefmi munkatársaihoz tartozik
persze ez a dolog, de államtitkár úrhoz is, hogy milyen lehetőséget látnak - és bocsánat, hogy
a végén mégiscsak kérdésként fogalmazom meg - arra, hogy a munka világában esetleg most
éppen szabad kapacitásként megjelenő szociális munkásoknak akár ilyen módon is segíteni
tudunk, hogy találunk egy újabb feladatot, mert ez nem igazán klasszikus szociális vagy utcai
szociális munka vagy intézményi szociális munka, hanem ez teljesen újfajta. De azt
gondolom, hogy akik a szociális munkás vagy korábbi szociális szervező diplomával vagy
akár szociálpedagógus diplomával rendelkeznek, ezek az emberek alkalmasak lehetnének
arra, hogy ezeknek a közösségeknek ilyen formában is segítsenek.

Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Én csak annyit szeretnék mondani, ha nem gond, képviselő úr, hogy kicsit
azért óvatosak legyünk meg koherensek magunkhoz, mert amikor arról beszélünk, hogy
amennyire lehet, próbáljunk meg költséghatékonyak lenni mindenben, különösen az ágazati
jogszabályokban, satöbbi, akkor valamihez hozzárakni még plusz terheket… Tehát azt
nagyon ki kell azért számolni, hogy ez mit jelentene meg ki fizetné ki pluszban ezeket a
költségeket. Mindenki tudja, hogy iszonyú költségérzékeny ez a terület is és hatalmas feladat,
és most arról beszélünk, hogy valamit még hozzá kellene rakni, és nyilván ezeket az
embereket is valakinek fizetni kell és ezeket a szociális munkásokat is, akikről most
beszélünk. Miközben az elvi felvetés egyébként abszolút logikus, csak…

MICHL JÓZSEF (KDNP): Egy mondatot hadd válaszoljak, elnök úr. Azért
bátorkodtam én ezt előhozni, én azt tudom, hogy ez pénzbe kerül, de ez a hosszú távú
megoldás. Tehát az a hatalmas pénz, amit elköltünk a közmunkára, annak az eredménye az
embereken kell hogy meglátszódjon, nemcsak azon az elvégzett munkán, amit ők majd
megcsinálnak effektív, hanem hogy rajtuk milyen módon tudunk segíteni, változtatni az
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életmódjukon, a hozzáállásukon, a munkához való hozzáállásukon. Ezt egy egyszerű

művezető képtelen elvégezni, akinek az a feladata, hogy dolgoztassa azt a tíz-húsz embert, az
erre alkalmatlan, mert nem ehhez ért. Ezért mondom én azt, hogy meg kell nézni, bizonyos
létszám fölött, azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges lenne ilyen munkatársak
alkalmazása.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pál Tibor úr, parancsoljon!

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Összességében az asztal körül ülők nagyon
jól látják, hogy ami az elmúlt egy évben a közmunka területén történt, az nem sok
eredménnyel kecsegtet, hiszen most nem történik más, mint az, amit fél évvel ezelőtt
bevezettek, amiről már akkor is elmondtuk, hogy nem jó rendszer, azt most újból rángatjuk.
Márpedig egyetlen rendszernek sem tesz jót, hogyha állandóan rángatjuk, átszervezzük, újabb
és újabb szabályokat hozunk. Lehetett hallani a hozzászólásokban, hogy követhetetlenné válik
a rendszer, mire valamelyik önkormányzat felkészül, megszervezi, munkavezetőket talál,
eszközöket vásárol a feladathoz, utána ezt újraszabályozzák, új emberekkel, újból kell
indítani, ez nem egy jó megoldás. Világosan látszik, hogy az, ami eddig történt a
közmunkában, nem jó. Most egy kicsit az látszik, hogy újra próbálják szervezni.

Érthetetlen az is egyébként, hogy miért kerül át egyik minisztériumtól a másikhoz egy
ilyen feladat, és ebben azért nekem van egy kis rossz szájízem. Ez mondjuk annyival jobb
volna, ha tényleg azt sikerülne elérni, hogyha a szociális terület nagyobb feladatot kapna
ebben a közmunkaprogramban, a szociális szakemberek nagyobb feladatot vagy nagyobb
mozgásteret kapnának, de azzal, hogy a Belügyminisztériumhoz került át ez a feladat, nem azt
üzeni, hogy a szociális terület kap nagyobb feladatot, hanem inkább azt üzeni, hogy egyfajta
megrendszabályozás irányába megy a történet. Félek attól, hogy azok a rendőrök, akik ma
nyugdíjban vannak, visszajönnek, és ők majd munkavezetők lesznek esetleg, tehát nem a
szociális arculat erősödik, hanem egy másik fajta arculat erősödik.

Azok a nagy munkák, amikről itt államtitkár úr is beszélt meg ami a törvényben van,
hogy ha 4 óránál többet kell utazni, milyen ellátásai vannak, az egy kicsit azt mutatja, hogy
nem a munka világába való visszavezetés a cél, hanem valamilyen fajta erőszaknak,
megfélemlítésnek a megjelenítése. Nagyon remélem, hogy ez nem így lesz, de azért ebből
most leginkább ez olvasható ki. Abból is, ami önmagában helyes, hogy ellátást kell
biztosítani, de ebből az látszik, hogy vélhetően azért, mert többet kell utazni, és ehhez
hozzátartoznak olyan szolgáltatások, amiket itt törvényben kell rendezni. Tehát jelzem, hogy
egy kicsit más irányba megy, de összességében azt mutatja, hogy ami eddig történt, amit
Czomba államtitkár úr mindig elmondott a parlamentben különböző kérdésekre, hogy
értékteremtő munka, kisvállalkozások bevonása, visszavezetés a munka világába,
együttműködés, ebből nem sok minden valósult meg.

Az, amit most államtitkár úr a válaszában mondott, hogy 40-42 milliárdot ismét ki
akarnak ebből vonni, értem, hogy máshol meg jelzik, hogy majd odateszik, de ez megint azt
mutatja, hogy az, ami korábban jól működött, hiszen az önkormányzatok voltak a legjobb
színterei annak, hogy ezen a területen szervezzenek, ebből kimozdul ez a rendszer, ismét
költségkivonás történik ebből a területből.

Viszont az meg nagyon jól látszik, hogy nagyon szép statisztikák lesznek, mert azzal,
hogy átkeresztelünk egy-egy támogatási formát, egy-egy segélyt, az mindig arra jó, hogy
újabb és újabb adatokkal lehet manipulálni és játszani. Ezt megéltük már egyébként 8 évvel
ezelőtt is, amikor… Nem 8 év alatt, 8 évvel ezelőtt mondom, amikor önök átkereszteltek
segélyeket és más néven mondták. (Dr. Bóka István: Akkor már ti voltatok, 8 éve.) Akkor 9
évvel ezelőtt megéltük, amikor átkereszteltek. Most is ez történt. Hogy a dolog világos
legyen, aki önkormányzatban dolgozik, az nagyon jól tudja, hogy egy 4 órás, 3 havi
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foglalkoztatásnál hány önkormányzati határozatot kell hozni arra vonatkozóan, hogy bevettem
közmunkába és kivettem közmunkából, segélyt adtam és megszüntettem a segélyt. Ez mind
önkormányzati munka. Most az egy dolog, hogy ezt kifizetik, nem ez a kérdés, ezt el lehet
számolni, hogy hány embert raktam munkába és hány embernek szüntettem meg a segélyét.
Tehát nagyon szép statisztikai adatok lesznek. Szerintem önök, mind polgármesterek, tudják
nagyon jól, hogy ez történik. Nagyon szép számok vannak, mindenhol lehet látni, hogy
milyen megszüntető határozatok vannak, el lehet számolni. Ettől persze nincs több munka és
nincs több foglalkoztatottság, ez is látszik egészen pontosan, csak a statisztika fog javulni.

Az a szomorú ebben a dologban, hogy azzal a 600 milliárd forinttal, az adórendszer
átalakításával, a nyereségadó változtatásával azt gondolta a kormányzat, hogy majd ez a
munka világát erősíti. Ez nem történt meg. Ez abból látszik, hogy változatlanul itt van ez a
gond. Jelzem, ez a rendszer pont, amit elnök úr az előző napirendi pontnál mondott, nem lesz
hatékonyabb és egyáltalán nem lesz olcsóbb, miközben valóban az lenne a cél, hogy a munka
világába lehessen visszavezetni ezeket az embereket, de ez nem történik úgy, ha valamifajta
központi programmal csinálják, ez úgy történik, hogyha a helyi önkormányzatok az eddig jól
kialakult rendszerüket működtetik tovább. Szerintem érdemesebb volna egy kicsit inkább
ebbe az irányba visszamenni, mint hogy újból rángatni ezt a dolgot.

Államtitkár úrnak mondom és fölolvasom, csak hogy akkor a dolog tisztázható legyen.
Az egyik megfogalmazás úgy szól, hogy közfoglalkoztatottakat a munkavállalókkal azonos
jogok illetik meg, őket a munkavállalói létszámba be kell számítani. Ez van az egyik
mondatban. Később pedig az olvasható, hogy a munkaadó létszámának megállapításakor
figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő, valamint a
közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti személyt. Tehát most akkor
be kell őt venni vagy nem kell bevenni, ez a kérdés, mármint a statisztikába. Az egyik a
foglalkoztatási törvényben, a másik pedig a munka törvénykönyvében van szabályozva.

De összességében azt gondolom, hogy nem jó, hogyha újabb összeget vonunk ki a
közfoglalkoztatásból, és az sem szerencsés, hogyha nem az önkormányzat és nem a szociális
irányba toljuk ezt a kérdést, hanem egy másik irányba. Nekem azt üzeni ez, hogy átkerült egy
másik minisztériumhoz ez a feladat, értem én államtitkár urat, hogy nagyon nehezen tud
válaszolni, hiszen az egész habitusa nem erre szól, hanem inkább a rendvédelem irányába, ez
egy szociális feladat lenne, szerintem változatlanul jobb lenne, ha ott maradna ez a feladat a
kormányzati feladatok között.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Három megjegyzés lenne. Lassan ezt a napirendi
pontot, ha nem gond, lezárnám majd, és gondolom, folytatjuk a parlamentben ezt a vitát, már
csak azért is, mert a helyettes államtitkár asszony kint vár a következő napirendi ponthoz, és
más bizottságoknál is ott kell lennie, de egyszerűen nem hagyhatom ki. Pál Tibor képviselő

úr, ne haragudjon. 1. Állandóan rémeket látnak, az, hogy önnek mit jelent az, hogy most egy
másik tárcához kerül, tényleg ne keressünk mindig a házfalakon mumusokat, és hogy ebből
hogy jön, hogy a nyugdíjas rendőrök fogják majd felügyelni ezt. Azért ez már így elég
humoros asszociáció, ebben nem biztos, hogy tudunk osztozni.

A másik pedig, azt a mondatot azért szerintem többször ne mondjuk el, hogy ez
annyira jól működött eddig, mert ez egy tök jó rendszer volt, amihez hozzányúltunk.
Maradjunk annyiban, hogy ez az önkormányzatok számára iszonyú anyagi megterheléseket
okozott, és egyébként nagyjából finanszírozhatatlan lett ez a rendszer, tehát ehhez hozzá
kellett nyúlni. Azt hiszem, hogy azért ebben, hogyha reálisak vagyunk, egyetérthetünk. Én
nem mondom azt, hogy mondja azt a képviselő, hogy minden rossz volt eddig és valóban
nekünk meg kell javítani, de többször ne mondjuk, hogy ez egy nagyon jó rendszer volt. Én is
az önkormányzat világában dolgozom meg a kollegáim is, és azért az, hogy ez egy nagyon jó
rendszer volt és ezt kellene fenntartani, egészen biztos, hogy nem igaz.
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Az a kérésem, államtitkár úr, hogy… (Pál Tibor Szeretnék reagálni erre.) Bocsánat,
ezt nem kellett volna nekem mondanom. Akkor reagáljon rá, képviselő úr.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Fél évvel ezelőtt vagy egy évvel ezelőtt,
amikor az akkori államtitkár úr, Czomba államtitkár úr az ő közmunkaprogramját hozta,
akkor is riogattunk, akkor is elmondtuk, hogy nem jó, akkor is elmondtuk, hogy ennyi
pénzből nem lehet megcsinálni. Mára kiderült, hogy ez tényleg igaz, itt van az új változat.
Tehát amikor azt mondjuk, hogy valami nem jó, az nem azért van, mert riogatunk, hanem
lehet, hogy azért, mert mi ezt másképp látjuk. Lehet, hogy nem kötelez minket a hallgatás, az,
hogy nem szólhatunk hozzá, hanem azért, mert látjuk, hogy egyébként a korábbi időszakban
az a program milyen nehezen indult, mennyi energia kellett hozzá, és ezt osztjuk meg
önökkel. Ha ezt önök úgy élik meg, hogy riogatunk, akkor sajnálom, de a mostani
előterjesztés azt bizonyítja, hogy jól mondtuk fél évvel ezelőtt, hogy ez nem lesz jó program,
mert most itt van egy másik program, átkerült egy másik minisztériumhoz, hátha ők majd
jobban tudják csinálni. De ennyi pénzből ilyen rendszerben nem lehet jól csinálni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Michl József jelentkezik.) Parancsolj, Jóska, és akkor
utána még az államtitkár úrnak zárszóra adok szót.

MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak egy mondatot szeretnék, nehogy úgy tűnjön, hogy én
szerettem volna átterelni ezt a témát a szociális szférába. Azért élesen fogalmaztam és most is
így szeretnék. Én azt gondolom, rendet kell tenni ezen a területen, tehát szerintem jó helyen
van, viszont az a mankó mindenképp szükséges hozzá azok számára, a mentális problémákkal
is küzdő emberkéink a munka világába való visszakerüléséhez kell a szociális segítés, de azt
gondolom, hogy nem lenne jó helyen, ha a szociális terület igazgatná a közfoglalkoztatást.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A közhasznú
szervezeteknek történő bevonás legalábbis úgy volt, de megnézem pontosan, hogy a sport,
sportegyesületekre kiterjed-e vagy nem. Az én olvasatomban kiterjed. Egyébként csak jelzem,
hogy a jelenlegi szabályok igazán visszafelé nem fognak hatni és jelenleg is azon közhasznú
szervezetek szintén részt tudnak venni ebben a programban. Ugyan van egy ilyen kitétel
benne, de mondom, megnézem és amennyiben van, akkor meg fogjuk tenni a szükséges
lépéseket. (Szekó József: Nonprofit, nem közhasznú, hanem nonprofit.) Nonprofit.

ELNÖK: Képviselő úr, mit szólsz hozzá, hogy ezt ti tisztázzátok majd, és esetleg egy
ilyen módosítót befogad az előterjesztő, szerintem ez nem lesz akadálya.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A másik, hogy én
hogy látom. Mondom, nekünk be kellett vizsgálnunk, hogy gyakorlatilag jelenleg hogy
alakult a közfoglalkoztatás és milyen területeken van munkaerő-felesleg, milyen formában
lehetne ezeket bevonni a közmunkába, az állami fejlesztésekbe. Én ebben nem látok semmi
rosszat, hogy a Belügyminisztérium kapta meg, hogy ezt a munkát szervezze meg, hisz
gyakorlatilag ebből nemcsak a Belügyminisztérium, hanem a Honvédelmi Minisztérium is
megkapta a feladatot, hisz ez a két szervezet rendelkezik azzal a logisztikai tudással, ami ezt
meg tudja szervezni és le tudja menedzselni, függetlenül attól, hogy a többi területen,
mondom, nem változik a foglalkoztatás.
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Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk! Kérdezem a bizottság tagjait, hogy
aki általános vitára alkalmasnak találja, az kérem, tegye föl a kezét. (Szavazás.) 16 igen. Aki
nem? (Szavazás.) 4 nem. Nagyon szépen köszönöm.

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és a szakértőknek a részvételt.
Előadónak javasolnám Szekó Józsefet a kormányoldalról és Pál Tibor urat pedig az

ellenzéki oldalról, ha ez így megfelel. Egyhangú bólintást láttam, akkor így vannak az
előadók. Köszönöm szépen még egyszer a segítséget, jelenlétet.

A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat (T/3502. szám) (Általános vita)

Rátérnék a 4. napirendi pontra. Jánosi Andrea helyettes államtitkár asszonyt
köszöntöm nagy szeretettel, és köszönöm, hogy kitartott mellettünk. A közbeszerzésekről
szóló törvényjavaslat T/3502. számon, ezzel kapcsolatban mint előterjesztő megadom a szót
helyettes államtitkár asszonynak. Parancsoljon!

Dr. Jánosi Andrea szóbeli kiegészítése

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Akkor egy rövid tájékoztatót adnék, mert az
idő rövidsége miatt, mivel kell mennem egy másik bizottságba, azzal a feltételezéssel élek,
hogy reményeim szerint legalább az általános indokolást sikerült átfutniuk.

A Széll Kálmán-terv fogalmazta meg, hogy lehetőség szerint dolgozzuk ki az új
közbeszerzési törvényt, ami lényegében olyan elvárásoknak kell hogy megfeleljen, amit eddig
is gyakran hangoztattunk, de most arra a következtetésre jutottunk, hogy tényleg a kályhához
kell visszatérni, és elölről kell kezdenünk a törvényi szabályozást is.

A Széll Kálmán-terv meghatározta számunkra röviden azt, hogy gyorsnak,
átláthatónak és egyszerűnek kell lennie a közbeszerzésnek. Ezt a magunk nyelvére lefordítva
úgy értelmeztük, hogy egy olyan új törvényt kell előkészítenünk, amely az eddigihez képest
lényegesen kezelhetőbbé, értelmezhetőbbé teszi a jogalkalmazók számára, akárki is olvassa
ezt a törvényt, a közbeszerzésre vonatkozó alapvető szabályozási környezetet.

A szemünk előtt egy olyan törvény lebegett, amit akár egy vállalkozó, de akár egy
önkormányzati ügyintéző is különleges szakértelem segítsége nélkül meg tud érteni. Az én
megítélésem szerint sikerült egy olyan tervezetet letennünk most az asztalra, ami egyszerű

szerkezetében és nyelvezetében. Én úgy ítélem meg, aki elég sok jogszabályt olvasok, hogy
meglehetősen olvasmányossá tettük ezt az új közbeszerzési törvényt.

Az egyszerűség és az átláthatóság jegyében különböző elveket fogalmaztunk meg a
magunk számára, ami rövidebbé tudta tenni a törvényt és az eddigi részletszabályokba
kapaszkodó ellentmondásosságoktól megszabadíthatja akár a jogalkalmazást. Egy keretjellegű
rövid törvényi szabályozást képzeltünk el, amelyben a részletszabályok - amit indukálna,
generálna a piac, tehát az alkalmazók különböző problémafelvetése - végrehajtási
rendeletekbe kerülnének. Nagyon komolyan vennénk - ez egy új európai joggyakorlat - az
úgynevezett alapelveket. Ez a bíróságokon is most fut be. Tehát részletszabályozások helyett
nagyon nagy nyomatékot kívánnánk helyezni az alapelvekre. Az eddigi alapelveket is
figyelembe véve, amit az irányelvek is előtérbe helyeznek, az a verseny tisztasága, egyenlő

elbánás.
Ami újdonságként jelenne meg, mivel hogy mindannyian tudjuk, hogy mi magyarok

rendkívül furfangosak vagyunk a jogszabályok kikerülésében, hogy előírjuk az alapelvekben a
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást, és ez alapján is a jogorvoslat során el lehet
dönteni az adott jogeseteket. A jogorvoslatnak is, mivel a gyorsítás irányába kívántunk
hatékonyan elfordulni, nagy szerepet szánunk, és a jogorvoslatot mint intézményt
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jogértelmező, a jogértelmezést elősegítő egységesítő eszközként kívánnánk a közbeszerzés
szabályozásában igénybe venni.

A koncepciónk alapján egy olyan szabályozást alakítottunk ki, ami nem pusztán az
irányelvi szabályok átültetésére koncentrált, hanem nagyon alaposan figyelembe vettük az
úgynevezett uniós soft law-t, ami nem irányelvi, hanem különböző közlemények, útmutatók
formájában jelennek meg, amik általában a tagállamokból érkező különböző kérdések alapján
a Bizottság által kibocsátott állásfoglalások, amik egyébként kötik az Európai Bíróságot,
illetőleg nagyon alaposan megnéztük a tagállami joggyakorlatot, a tagállami szabályozást. Ott
lehetőség szerint a magyar sajátosságokhoz mérten a legjobb gyakorlatot próbáltuk átültetni,
valamint az Európai Bíróság joggyakorlatát is alaposan megvizsgáltuk. Ebből eredően mi úgy
ítéljük meg, ez persze önökön is múlik, hogy egy tiszta, követhető szerkezetű
törvénytervezetet sikerült megalkotnunk.

A jogintézményekre is örömmel kitérnék, de szerintem inkább térjünk a kérdésekre,
mert mondom, olyan rövid lett a törvény is és olyan rövid az általános indokolás is, ahol
próbáltuk önök számára összegyűjteni a leglényegesebb elemeket, hogyha elnök úr igényli, én
még egyes jogintézményekről szívesen tartok egyfajta tájékoztatót, de szerintem számos
kérdés lesz, amire inkább engedjünk időt.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Akkor kérdezem a bizottság tagjait,
hogy kérdés van-e az előterjesztőhöz. (Nincs jelzés.) Láthatóan lefáradt a bizottság, ez nem
rossz. Észrevétel, hozzáfűznivaló van-e a bizottság részéről? (Dr. Tóth József jelentkezik.)
Parancsoljon, képviselő úr!

Vélemények

DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Dicséretes az
előterjesztésben, amit néhány gondolatban tetszett mondani, én itt kiemelem ebből az
átláthatóságot, a lánctartozással kapcsolatos ügyeket, fellépés a visszaélések ellen, az
egyszerűbbé tételt, és magát azt, hogy egy egységes, új törvénytervezet került ide elénk, és
maga a vastagsága, illetve a paragrafusok száma is körülbelül a felére csökkent.

Én két dolgot vetek fel, amely a szándék ellenére gyakorlati oldalról nem jön ki belőle.
Az egyik a közérthetőség, a másik pedig a jogértelmezés nehézségei.

Néhány példát hadd mondjak erre vonatkozóan. Eddig is gond volt az egybeszámítás
szabálya például. Nagyon nehéz értelmezni, hogy mi az a hasonló áruk fogalma, a beszerzési
igények időben történő felmerülése, vagy a közzéteendő dokumentumok, ügyek, vagy a
kiegészítő eljárásokkal kapcsolatos dolgok, ügyek, amelyekben az ajánlatkérő köteles
válaszolni, de a nemzeti eljárási rendben már nincs meghatározva semmilyen konkrét
határidő, legalábbis a tervezetben.

Gondot okozott eddig is a hiánypótlás ügye.
Pozitívnak említem meg, hogy ne csak negatívot mondjak, a szerződéskötési

moratórium jogintézményének a kezelését, illetve nem volt kötelező kivárni a 10 napos dolgot
is. A szerződéskötés megkötésével kapcsolatos több előírás a szerződéskötő felek kezeit
jelentősen vagy jobban megköti. A másik ilyen jogintézmény a szerződéskötés módosításának
a rendszere. Eddig is gondot okozott az értelmezésben, hogy mi az a jelentős érdeksérelem
vagy az az előre nem látható körülmény, amire lehetett hivatkozni. Elnézést, ezt
példajelleggel soroltam fel.

Tehát van olyan, amely lényegtelen dolgokon változtat, kiforrott jogintézményeket
szüntet meg, és kifejezett hibának tartom én ezt a jogértelmezési gondot. Érdeme, hogy
lényegesen rövidebb, jobban tagolt. Javaslom a gyakorlati alkalmazók oldaláról - biztos, hogy
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történt már ilyen - további egyeztetést vagy konzultációt tartani, amellyel remélhetőleg egy
jobb törvénytervezet kerülhet a parlament elé.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Bóka képviselő úr, parancsoljon!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Csak nagyon röviden. Első indulatból olvastam el még
ezt a szintén viszonylag hosszú törvényjavaslatot, annak ellenére, hogy nagyságrendekkel
rövidebb lett a korábbi szabályozáshoz képest.

Gyakorló polgármesterként, aki azért nagyon sok közbeszerzésben vesz részt, tényleg
azt mondhatom, hogy az eddigi közbeszerzési gyakorlat, jogszabályi rendszer, dzsungel,
egyszerűen kezelhetetlen volt már, áttekinthetetlen volt, köznapi halandó számára egyszerűen
fölfoghatatlan volt. Gyakorlatilag az egész rendszer arra épült, hogy minden olyan dolognak,
ami mi priorizálni, favorizálni akarunk, pont az ellenkezője jött be. Egy mikro-, kis-,
középvállalkozó számára nem volt lehetséges odaérni normálisan, normális módon egy
közbeszerzési eljárásba, nem volt lehetőség arra, hogy pályázatot nyerjen. Gyakorlatilag egy
hihetetlenül bonyolult szakmai dzsungel is épült erre az egész rendszerre, akik komoly
százezrekért, milliókért bonyolították ezeket az eljárásokat. Én nem állítom azt, hogy ez meg
fog szűnni vagy mind meg fog szűnni, de azt igenis mondom, átolvasva a törvénytervezet
szövegét, hogy egy világos, logikus, koherens és egy egyszerű rendszer, egy valamennyiünk
számára befogadható rendszer felé mozdult el a szabályozás, mind a hossz tekintetében, mind
pedig az egyértelműség tekintetében. Nincsenek benne olyan mértékű visszautalások, mint
amik a korábbi jogi szabályozásban voltak, amikor a visszautalás visszautalása alapján kellett
visszakövetkeztetni, hogy most mi fog történni. Lényegében az egyes eljárásoknál nagyon
szépen le van írva, figyelembe véve az általános részeket, hogy mit kell követni ebben az
adott rendszerben.

Nagyon jónak tartom a tömörséget. Nagyon jónak tartom az egyszerűsítést. Nagyon
jónak tartom azt, hogy bizonyos eljárások tekintetében a helyi sajátosságokat abszolút módon
lehet érvényesíteni. Nagyon fontosnak tartom tényleg azt, hogy a saját kisvállalkozóinkat
tudjuk - nyilván a versenyt nem kizárva - megfelelő módon helyzetbe hozni ezen szabályozás
tekintetében és kapcsán.

Biztos vagyok abban, hogy ez alapján is lesznek majd kiskapuk, ez alapján is lesznek
majd olyan megoldásra váró feladatok, ami miatt egy ilyen nagy volumenű jogszabályt előbb-
utóbb módosítanunk kell. Nem tudom, hogy hogy fog működni majd az a rendszer, amikor
azért a fő elveket a törvényben fogalmazzuk meg, és nagyon sok szabályozási elemet utalunk
végrehajtási rendeletekre, hogy csak ahhoz kelljen hozzányúlni, de optimista vagyok a
tekintetben, hogy ez sokkal inkább fogja szolgálni az átláthatóságot, a korrupciómentességet,
a mikro-, kisvállalkozások érdekét, és persze versenyképesebbé teszi ezt az egész országot.
Gyorsulnak gyakorlatilag ezek a közbeszerzési eljárások.

Én általános vitára mindenféleképpen alkalmasnak tartom. A kollégákkal nyilván
otthon konzultálni fogunk a jogszabálytervezet szövege fölött, mert, hangsúlyozom, csak első

indulatból volt lehetőség elolvasni ezt a jogszabályt. Elképzelhető, hogy lesznek majd
módosítóink, de ez mit sem von le abból, hogy általános vitára mindenképpen a javaslat
alkalmas.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha még annyit megenged államtitkár asszony, és utána átadom a szót, hogy
ha tényleg ebben a körben mint önkormányzati bizottság valamelyik törvény már nagyon
hiányzott, hogy teljesen átalakuljon, akkor ez ez volt nekünk a mindennapi életünkben. Tehát
mi nagyon örülünk, hogy ez itt van előttünk, örülünk az irányelveknek is, tehát az
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egyszerűségnek, az átláthatóságnak. Úgyhogy én is azt mondom, ebben itt biztos, hogy
egyetértés van, hogy ez nagyon szükséges volt ahhoz, hogy a mindennapokat néha ilyen
lehetetlenné tevő jogszabály helyett most végre egy teljesen normális és a munkánkat segítő
jogszabály legyen, úgyhogy ezt köszönjük a minisztériumnak. Nyilvánvalóan ettől
függetlenül az közös cél, hogy egy olyan törvényt fogadjunk el, amiben minden olyan apró
pontot, amit esetleg majd észreveszünk az alapos tanulmányozásnál, együtt korrigálni tudjuk,
hogy tényleg olyan legyen, ami eléri a célját maximálisan, amiért megszületett.

Szekó képviselő úr jelentkezett még, és megadom utána a szót az államtitkár
asszonynak a válaszra. Parancsolj, Jóska!

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én is nagyon jónak tartom a
törvényjavaslatot, csatlakozva az előttem szóló elnök úrhoz és Bóka Istvánhoz. Különösen
jónak tartom a lánctartozások vonatkozásában. Ha jól emlékszem a számra, 500 ezer forint
feletti számlánál közvetlenül számlázhat a megrendelő felé az alvállalkozó.

Ugyanakkor javasolnám megfontolásra a következőt: a fordított áfa bevezetését ebbe a
körbe a kis-, középvállalkozásoknál. Jelen esetben előfordulhat az, hogy egy alvállalkozó
kibocsátja a számlát, az áfát be sem fizeti, de a fővállalkozó visszaigényli az áfát. Ez
szubalvállalkozó esetén sorozatos áfacsalásokra is adhat lehetőséget Tehát a nemzetgazdaság
szempontjából is azt gondolom, hogy megfontolandó lenne a fordított áfa befizetése, a
központi költségvetésnek is jobb lenne, és igazából a lánctartozások visszaszorításában is egy
segítő eszköz lehetne.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Helyettes államtitkár asszonynak
megadnám a szót.

Dr. Jánosi Andrea reflexiója

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, először is a méltató észrevételeket is.

Elsőként az általam nem megjegyzett nevű képviselő felvetéseire reagálnék. Mióta a
közbeszerzésekkel és a közbeszerzés új szabályozásával kezdek foglalkozni, amit ön említ,
tehát a közérthetőség és a jogértelmezési nehézségek szinte már általános jelleggel
megjelentek a közbeszerzés körül. Nem kihátrálni szeretnék ebből, de például pont azok,
amiket az egybeszámítás szabályainál felhozott, tehát a „hasonló” és az „egy időben”, ezek
olyan kérdések voltak, amiket folyamatosan cizellált a jogalkotó 2003 óta.

Egyre több magyar kifejezést, szinonimát próbáltunk meg odahelyezni, ami nem
segített egyébként az egybeszámítás szabályain. Éppen ezért alaposan áttekintettünk 14
tagállami szabályozást, hogy máshol is, más nyelveken is van-e ilyen probléma, hogy az „egy
időben”, illetve a „hasonló” kifejezést másképp tudják-e értelmezni vagy megjelenik-e a
gyakorlatban. Beszéltünk egyébként más tagállami szabályozókkal is. Kiderült, hogy a similar
- hasonló - mindegyikben ott volt, at the same time mindegyikben ott volt, és semmilyen
plusz kifejezéssel, de nem angolul néztük meg, hanem az adott nyelven, tehát próbáltunk
beszélni erről.

Itt az az érdekes, ez abból a szempontból bír jelentőséggel a jogalkalmazásban, hogy
az egybeszámítási szabályokat valaki szeretné kikerülni vagy nem szeretné kikerülni. De
hangsúlyozom, és ez egy új értelmezés, hogy nem az egybeszámítás szabályairól beszélünk,
hanem a részekre bontás tilalmáról. Ez van az irányelvben. A részekre bontás tilalma pedig
azért szerepel az irányelvben, hogy amikor valamelyik közbeszerzés az összértéke alapján…
Az összértékszámításhoz mond meg bizonyos módszereket az irányelv, amit mi most
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átvettünk a jelenlegi szabályozásban, akkor kell uniós értékhatár feletti, irányelvben rögzített
eljárásokat lebonyolítani, aminek megvan a maga nagyon kötött menetrendje és nagyon kötött
előírása. A nemzeti eljárásokban ezeket másképp kell értelmezni, mint ahogy mindegyik
tagállam másképp értelmezi a szabályozást a nemzeti rezsimben.

Tehát ebből a problematikából mi próbáltunk kijönni, és amire mi itt hagyatkozni
fogunk, nem tudom, hogy feltűnt-e önök számára, hiszen mindannyian kezelnek
közbeszerzéseket, hogy egy éve a Közbeszerzési Döntőbizottság már az eddigi
döntőbizottsági ellentmondó döntéseket fésülgeti, gereblyézi ki, és bizonyos iránymutató
döntései már most is vannak. Most csak megemlíteném a 2010. június 6-án kiadott, például a
szerződésmódosítás tilalmára vonatkozó jogértelmezését, amit most már egyre
fegyelmezettebben mindenki követ, egyre kevesebben próbálják meg a szerződést módosítani,
kijátszva ezzel, most fejből nem mondom a hatályosból, de azt hiszem, a 306. § (2)
bekezdését.

Tehát mi arra próbáljuk ösztönözni a piacot, hogy ne a kibújás irányába menjen,
hanem vegye tudomásul, hogyha ő megszegi ezeket a szabályokat, ne abba kapaszkodjon,
hogy hasonló, azonos, egymással összefüggő, tulajdonképpen funkcionálisan ugyanaz, tehát
nagyon sokféleképpen meg tudnánk fogalmazni, egy a lényeg, ki akarja kerülni az uniós
értékhatári eljárás lefolytatását vagy nem akarja. Ha ki akarja, jogorvoslat. Ha jogorvoslat,
akkor differenciált szankciórendszer. Ha differenciált szankciórendszer, akkor
felelősségmegállapítás is. Ezen a folyamaton, ezen a vonulaton szépen végigmehetünk, és
akkor nem lesz probléma, hogy valakinek fáj a feje, mert a felelősség az övé lesz, hogy az
most hasonló vagy nem hasonló, vagy előkapja a KDB vagy a bíróság iránymutató döntéseit,
vagy az elvi döntéseit, és akkor megnézi, hogy hasonló ügyekben a döntőbizottság miként járt
el. Tehát mi ezt így próbáljuk értelmezni a jövőben.

Én nagyon jól tudom, hogy az egybeszámítás az egyik non plus ultrája a közbeszerzés
szabályozásának, de önök polgármesterek, önök nagyon pontosan tudják, hogy mikor kell
uniós eljárást lefolytatni és mikor nem. Mi egyébként az értékhatárokban is pontosan az
önkormányzatoknak próbáltunk segíteni. Amit visszavezettünk, ami a régi szabadkézi
vételhez hasonlatos, a hárommeghívásos tárgyalásos eljárás, arról kiderült, hogy nagyon nagy
népszerűségnek örvend, például mi nem tettük be a tervezetbe. Amikor a társadalmi
egyeztetés megvolt, akkor hurrogva kérte mindenki vissza a hárommeghívásos tárgyalásos
eljárást, mert azt üzenték nekünk, hogy sokkal könnyebbé vált az önkormányzatok helyzete.

A másik kérdés, ami szintén ilyen kifejezésbe vagy terminus technicusba való
belegabalyodás lehetőségét vetíti előre, amit ön is említett, ez a jelentős érdeksérelem, illetve
az előre nem látható körülmény. Ez szintén irányelvi. Tehát itt mi nem fedeztük fel a spanyol
viaszt, mi az irányelvi szöveget követjük, és egyébként abból indultunk ki, hogy ne legyen
szigorúbb a magyar szabályozás, mint az irányelv. Tehát direkt ezért néztünk meg tagállami
szabályozásokat, hogy miért adódhatott az Magyarországon, hogy ennyire szigorúvá tettük?
Valószínűleg azért, mert a különböző kijátszási formulákat a jogalkotó folyamatosan
szabályozni akarta. Itt térnék vissza a nagyon rövid bevezetőmre, hogy éppen ezért mi a
jogorvoslatnál akarunk egyszerűsítő jogértelmezéseket adni.

A további felvetései, amiket követni tudtam - ne haragudjon, mindent nem tudtam
felírni -, a hiánypótlás kérdése, illetőleg a szerződéskötés módosítása. Én úgy ítélem meg,
hogy a szerződéskötés módosítása már a hatályosban is elég jól rendezett, ezt csak be kell
tartani. A hiánypótlásnál pedig én állok elébe, hogyha bármilyen módosítóval javítani tudja a
hiánypótlás szabályozását, azt örömmel megvizsgáljuk.

Ha még valamit kihagytam volna a felvetései közül, akkor kérem, segítsen.
A lánctartozás, mert a másik esetben nem éreztem felvetést. A lánctartozásnál az a

furcsa helyzet áll elő, hogy a közértelmezés a közbeszerzéshez kötötte a lánctartozás
problematikáját. Én ezt körülbelül fél-egy éve mondom, hogy nem kizárólag a közbeszerzés



35

szabályozása kell hogy kezelje a lánctartozást. Amit a tavalyi kormányváltást követő
módosításkor bevezettünk, az egy francia minta volt, és nagyon szerettük volna, hogyha
életképes, de pontosan az áfa-visszatérítés körüli játékból eredően ez inkább kontraproduktív
szabályozás lett, tehát nem mentünk vele sokra. A franciáknál bevált, nálunk az áfaszabályok
miatt nem vált be.

A lánctartozásra egyébként a Széll Kálmán-tervben, illetve a Széll Kálmán-
bizottságon belül is alakult egy nagyon komoly munkacsoport, amely megvizsgálta, hogy
legalább hat-hét jogszabályt kellene érinteni. Ez egyébként az ön által felvetett áfatörvényt
nem érinti, ami az én fixa ideám, hogy ahhoz is hozzá kellene nyúlni, de ez viszont
államháztartási és költségvetési kérdés. Tehát mi felvettük a kapcsolatot az államháztartási
államtitkársággal, és ott még egyelőre nem kaptunk pozitív választ, de ez nem a közbeszerzési
törvény kérdése lesz, hanem egységesen ez év december 31-ig a lánctartozás kérdésére
megfelelő választ kell majd nyújtani, a felszámolási, csődeljárásról szóló törvény,
fogyasztóvédelmi törvény és ennek egész láncolata lesz, hogy hol kell belenyúlni, ott kellene
erre visszatérni. Mi, amit a közbeszerzésben alkalmazhatóan és a joggyakorlat szempontjából
kivitelezhetően láthattunk, a hibáiból eredően azt megpróbáltuk belevezetni, ez az, amit ön is
említett a lánctartozásra vonatkozóan.

Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm helyettes államtitkár asszonynak. Akkor én
szavazásra tenném fel. Aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, az kérem,
tegye fel a kezét. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.)
4 tartózkodás.

Nagyon köszönöm a mai munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


