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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc.) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó reggelt kívánok! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. A 
jegyzőkönyv tanúsága szerint 13-an személyesen és 10-en helyettesítve vesznek részt a 
bizottsági ülésen, tehát a bizottság határozatképes. 

Az eredeti napirendhez képest nem szeretnék változtatni. Aki el tudja fogadni a 
napirendi javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk. 
Köszönöm szépen.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényjavaslat (T/11206. szám) (Általános vita)   

Az első napirendi pont a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 
minősítéséről szóló T/11206. számú törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatban nekem a 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól Rácz András helyettes államtitkár urat jelezték. Szeretném 
megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e az előterjesztéshez szóban indoklást 
fűzni vagy esetleg egy picit kiegészíteni, avagy egyből a kérdések, észrevételek körre 
futhatunk.  

 
LÁSZLÓ TIBOR ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. László Tibor vagyok, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztályának vezető helyettese. Rácz András 
helyettes államtitkár úr sajnos nem tud részt venni, egy másik bizottságba kellett mennie, 
egyszerre van a két bizottsági időpont, és én helyettesítem őt jelen pillanatban. 

Kívánok indoklást a bizottság elé terjeszteni, ha szükséges. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 

László Tibor Zoltán szóbeli kiegészítése 

LÁSZLÓ TIBOR ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tehát a T/11206. számú, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenységének 
minősítésről szóló törvényjavaslat alapvetően azért jött létre, hogy a közszolgáltató 
kiválasztásánál a gazdasági szempontok mellett a szolgáltatás biztonsága és a szolgáltatás 
minősége egyaránt jelen legyen. A törvényjavaslat megteremti, illetve serkenti az új 
technológiák felhasználását, a környezetvédelmi hatékonyságot növeli, hosszú távú fejlődés 
támasza, és mindemellett a fenntartható fejlődés biztosításához is hozzájárul. 

Alapvetően egy egységes differenciált objektív követelményrendszer megteremtése 
volt a cél, ezt a törvényjavaslat során elképzelésünk szerint sikerült is biztosítani. A települési 
önkormányzatok választják ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, így az ő 
felelősségteljes választásukat is nagyban segíti a törvényjavaslat. (Szekó József megérkezik az 
ülésre.) 

Két eset van, amikor az önkormányzatok nem kötelesek hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatót kiválasztani. Egyrészről, ha a Kbt. alkalmazási körébe nem tartozik bele a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiválasztása, másrészről, ha a Kbt. szerinti kivételi 
körbe esik. A törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi igényekhez, helyi 
sajátosságokhoz igazodó közszolgáltatót válasszon ki az önkormányzat, méghozzá oly 
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módon, hogy a közbeszerzés kiírása során az általa meghatározott kategóriájú közszolgáltatót 
hirdeti meg a közbeszerzés során. 

A törvényjavaslatban érvényesül a kérelemhez kötés elve, ami röviden annyit jelent, 
hogy a kérelmező az általa megcélzott kategóriát kérelmezi meg, és a minősítő ezt minősíti, 
ha megfelel, akkor elfogadja, illetve minősítő okiratot állít ki, ha pedig nem, akkor elutasítja a 
kérelmet.  

A rendszer felépülése alapvetően egy mátrixban képzelhető el. A fenti vízszintes 
sorban találhatók a minősítő kategóriák A-tól C kategóriáig, tehát három oszlopot kell 
elképzelni, és a vízszintes sorokban pedig a minősítő fokozatok. Gyakorlatilag a mátrix A/I. 
eleme a leggyengébb, és a C/III. kategória pedig a legerősebb eleme. Az A/I. fokozat 
biztosítja azt, hogy azon közszolgáltatók is részt vehessenek a minősítési eljárásban, akik 
alapvetően csak közvetítői tevékenységet látnak el, eszközökkel nem rendelkeznek, a B 
oszlop biztosítja azoknak a közszolgáltatóknak a minősítési fokozatát, amelyek mondjuk, a 
gyűjtéshez szükséges járművekkel rendelkeznek, és a C pedig az, ha kezelési 
létesítményekkel is rendelkeznek.  

Természetesen a fokozatok között is különbségek találhatók. A vízszintes sorokat 
tekintve az I-es fokozat a leggyengébb, a III-as fokozat pedig a legerősebb. Például ezáltal 
ösztönözni lehet arra a közszolgáltatót, illetve saját magát ösztönzi arra, hogy mondjuk, egy 
Euro-4-es gépjárműpark helyett Euro-5-ös gépjárműparkot célozzon meg, vagy éppen a 
szigetes gyűjtéstől áttérjen a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerekre. A III-as fokozatban 
környezetirányítási, minőségbiztosítási rendszereket működtetnek, illetve környezetirányítási 
programokat hajtanak végre. Ez is a szolgáltatás minőségének javítására szolgál.  

Alapvetően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer felépítése úgy néz ki, 
hogy a közszolgáltatónak meg kell szerezni a helyi illetékességű felügyelőségnél a 
hulladékgazdálkodási engedélyt, majd az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségnél kérelmezi a közszolgáltatási engedélyt, és ha a közszolgáltatási 
engedélye megvan, ezt követően fordulhat az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez 
a minősítő okiratért, illetve a minősítés lefolytatására.  

Azt hiszem, hogy röviden ennyi volna a törvényjavaslat felépítése. Bocsánat! Egy 
fontos rész kimaradt. Alapvetően a minősítési eljárás során a közigazgatási és hatósági eljárás 
általános szabályairól szóló törvény alapjain kerül biztosításra, de néhány esetben eltérés van. 
Természetesen csak azon esetekben tértünk el a Ket.-től, amelyek nem biztosították ezen 
szakterület működőképességét. Ilyenek az ügyintézési határidő, ügyféli jogállással csak a 
kérelmező rendelkezik, az eljárással kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik, és az eljárás 
kérelemre indul, formanyomtatványon nyújtható be. Ezt már említettem a kérelemhez 
kötöttség elvénél is. (Dr. Apáti István és Nagy Csaba megérkezik az ülésre.) 

Jogorvoslat. Bírói úton biztosított, a közigazgatási bíróság jár el, mint minden más 
hatósági eljárásnál.  

A törvényjavaslat végén a hulladékról szóló törvény módosításaira is sor került. 
Alapvetően ezeknek a módosító javaslatoknak az oka az volt, hogy a 2012. év során Áder 
János köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött hulladékról szóló törvény 
véleményezése során tett olyan észrevételt, mely szerint a jogorvoslatot hiányolta a 
köztársasági elnök úr, illetve a minősítésről szóló részletszabályok alaposabb kidolgozását. 
Tulajdonképpen ez volt az alapja a törvény megalkotásának, illetve a jogorvoslat is 
biztosításra került.  

A hulladékról szóló törvény módosításaira az alapvetően ezzel a törvénnyel való 
összefésülése, illetve az időközben elkészült mintegy harminc végrehajtási rendeletnek és a 
törvénynek az összefésülése miatt volt szükség, a koherencia megteremtése érdekében. 

Köszönöm szépen a szót. 
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Kérdések  

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy kérdés 
van-e az előterjesztőhöz. (Jelzésre:) Parancsoljon, Hegedűs Lorántné képviselő asszony! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A következőt 

szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, hogy az önök előterjesztése szerint előfordulhat-e 
Magyarországon a következő eset ezek után.  

Tudjuk, hogy sokfajta közszolgáltatásra igaz lesz az, hogy 2014. január 1-jétől csak 
többségi önkormányzati tulajdonú cég láthat el közszolgáltatási tevékenységet, vagy pedig 
olyan cég, amely az önkormányzat által létrehozott cég által birtokolt többségi befolyás alatt 
lévő cég. Tehát a lényeg az, hogy a többségi befolyás így vagy úgy, de meglegyen. 

Tételezzük fel, hogy van, mondjuk úgy, egy labanc cég, aki Magyarországon 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végez egy adott településen, és azért, hogy ez a 
többségi tulajdonú előírás meglehessen, egy, az önök megfogalmazása szerinti A1-es 
kategóriájú cégecskét létrehoz az önkormányzat, természetesen és nyilvánvalóan többségi 
befolyással, és ezek után ez a cégecske minden további eszközt bérel az eredeti közszolgáltató 
cégtől, tehát gyakorlatilag kipipálásra kerül az a kormányzati szándék, hogy itt 
közszolgáltatást ne végezhessen nagy multi cég, hanem csak többségi önkormányzati befolyás 
alatt lévő cég. Tehát ezáltal is próbáljuk megszervezni vagy Magyarország önrendelkezését 
megteremteni. Tehát a pipát odatehetjük e törvényi előírás mögé, de gyakorlati érdelemben 
véve semmi nem változik, mert még az is elképzelhető, hogy a pénzügyi és számviteli 
tevékenységet végző munkatársak is majd ezen eredeti multi cégtől fognak bedolgozni ebbe a 
kis, úgymond, önkormányzati cégbe. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szekó képviselő úr! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Mivel nemcsak a minősítésről 

szóló törvény, hanem a hulladéktörvény egyes fejezeteibe is belement az előterjesztő az 
ismertetésnél, azt szeretném megkérdezni, hogy gondoltak-e arra, hogy vannak olyan speciális 
helyzetben lévő települések, amelyeket, mondjuk, folyó kettéválaszt, nevezetesen a Duna 
kettéválaszt, és a törvény szerint egy település egy szolgáltatóval köthet szerződést, egy 
szolgáltatóra írhatja ki akár a pályázatot is. Itt arról volt szó, hogy az önkormányzat 
eldöntheti, hogy milyen minősítésre írja ki a pályázatot. De mi van akkor, ha mondjuk, a 
Duna egyik oldalán egyik cég szolgáltat, a Duna másik oldalán egy másik cég szolgáltat, 
tekintettel arra, hogy nincs Duna, jégzajlás van, ezt egy társasággal nem lehet megoldani, 
akkor ilyenkor mi az eljárás egy település esetében?  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt szeretném 

megkérdezni - azért elég nagy volumenű módosítást látok én a Hgt. tekintetében, legalábbis 
terjedelmében mindenféleképpen -, hogy mind a minősítésről szóló rész, mind a Hgt. kikkel 
lett egyeztetve, tehát milyen szakmai szervezetekkel lett egyeztetve; szolgáltatókkal, 
önkormányzati szolgáltatókkal történt-e egyeztetés ezen törvénytervezet tekintetében? 

Felhatalmazást kap az illetékes miniszter, hogy például az eljárási szolgáltatási díjakat 
állapítsa meg. Az önök számítása szerint mennyibe fog kerülni egy ilyen engedélyeztetés? Az 
önkormányzat fogja a közszolgáltatót megbízni ezen jogszabály alapján, ez milyen 
kapcsolatban van az eddig megépült, mondjuk, uniós lerakók tekintetében - tehát több 
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milliárd forintból létesített uniós rendszerek tekintetében -, illetőleg a már közbeszerzési 
eljárásokat elnyert önkormányzati szolgáltatók kapcsán? 

Tehát nálunk például abszolút egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság látja el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos teendőket, akinek, azt hiszem, tíz évre 
közbeszerzésen elnyert joga van arra, hogy hulladékot szállítson több település területéről. Ez 
a jogszabály milyen módon írja felül ezt a rendszert, egyáltalán felülírja-e? Minden 
önkormányzatnak döntést kell hozni ebben az esetben arról, hogy őt bízzák meg vagy bárkit 
megbízhatnak ezen közszolgáltatás tekintetében? 

A Hgt. tekintetében, Balaton-parti képviselő vagyok, és elég markáns az 
üdülőingatlanok jelenléte. Tehát az üdülő minősítésű ingatlanok tekintetében valahogy úgy 
fogalmaz a jogszabály - most nem tudtam előkeresni -, hogy ott fele díjat kell majd fizetni. 
Nem tudom, tisztában vannak-e azzal, hogy ez mivel járhat. Üdülőingatlanokat sokszor egész 
évben használnak. Mi fog történni a fennmaradó hat hónap tekintetében, hiszen az emberek 
kötelező közszolgáltatást nem jó szívvel kötnek. Elképzelhető, hogy arra a félévre megkötik, 
ami kötelező, a másik félévben pedig ki tudja, hova fogják hordani a hulladékukat. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további kérdés nincs, akkor megadnám a szót a 

főosztályvezető-helyettes úrnak. 

Válaszok 

LÁSZLÓ TIBOR ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 
első kérdés volt, hogy az 51 százalék többségi tulajdon biztosítása mellett multinacionális 
cégek, labanc vég, van-e lehetőség arra, hogy mindent kiszervezzen neki, ily módon teljesítve 
legyen az 51 százalék, de valójában a feladatot kiszervezve a gazdálkodó szervezet végzi el. 

Erre azért nincs lehetőség, mert a közbeszerzési törvény szabályai szerint 25 
százalékig lehet alvállalkozó, illetve működhet alvállalkozóként az alvállalkozó. Ezt 
meghaladóan közös ajánlattevőként kell neki az eljárásban részt vennie. Tehát ilyen módon 
nincs lehetőség a kiszervezésre, úgyhogy az önkormányzat felelőssége mindenféleképpen 
jelen kell hogy legyen.  

A második kérdés egy speciális kérdés volt. Ha jól tudom, Mohács esetében fordul az 
elő, hogy a Duna kettéválasztja a várost, és alapvetően két közszolgáltató látja el a 
közszolgáltatási rendszert. (Moraj.) Illetve a főváros esetén. De a fővárosnál, én azt hiszem, 
alapvetően nem erről van szó. 

Tekintve, hogy ez egy nagyon speciális helyzet, a jogalkotás során, be kell vallanom, 
nem gondoltunk ennek a városnak a helyzetére, de azt gondolom, hogy a lehetőség, illetve a 
törvény valamilyen módon lehetőséget fog erre biztosítani. A képviselő urat megkérném, 
hogy személyesen egyeztessünk ezzel kapcsolatban, ha lehetséges, hogy ne jelentsen 
fennakadást a közszolgáltatás biztosításában.  

A harmadik kérdés Bóka képviselő úr kérdése volt. Egyrészről, hogy milyen szakmai 
szervezetekkel történt egyeztetés a törvényjavaslat megalkotása során. Megtörtént a szakmai 
egyeztetés. Közigazgatási egyeztetés is volt a törvényjavaslatot megelőzően. Valóban 
viszonylag rövidített eljárás volt, de az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
közreműködésével a szakmai szervezetek egy jelentős részével ez az egyeztetés megtörtént.  

A minősítés díjai. Alapvetően a törvényjavaslattal párhuzamosan elindításra került 
közigazgatási egyeztetésre az igazgatási szolgáltatási díjas rendelet, most van egyeztetésen a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal. Alapvetően a három fokozat során a minősítési eljárás I-
es fokozatra 150 ezer forint, II-es fokozatra 370 ezer forint és III-as fokozatra 450 ezer forint 
lesz. Alapvetően egy közszolgáltatási rendszer biztosításához, ahol több száz milliós, 



 11 

milliárdos tételekről van szó, ezek az igazgatásszolgáltatási díjak nem feltétlenül 
megterhelőek, illetve nem kimagaslóan nagy értékűek, úgy gondolom.  

Milyen módon írja felül a közbeszerzési eljárást a törvény? Alapvetően a 
közbeszerzési eljárással rendelkező közszolgáltatóknál is rendelkezni kell közszolgáltatás 
minősítésével. Ha a jogszabályi feltételeknek nem felel meg a közszolgáltató, akkor az 
önkormányzat június 30-át követően fel kell mondja a közszolgáltatást a közszolgáltatóval, és 
új közbeszerzés kiírására kénytelen eljárni.  

Uniós eljárások. Az uniós eljárások során alapvetően önkormányzati társulások hoztak 
létre ilyen rendszereket. A rendszer felépítése során alapfeltétel volt az, hogy nagyjából 
százezer vagy azt meghaladó lakosságszámot lássanak el a kiépülő rendszerek. Ezek 
önkormányzati tulajdonok, és mint az önkormányzatok, felelősen kell hogy gazdálkodjanak 
velük. Nagyon sok esetben az az anomália fordult elő, hogy az önkormányzatok 
közbeszerzési eljárás során megszervezték a közszolgáltatás minősítését, illetve biztosították, 
és a gazdálkodó szervezetek nem környezettudatosan jártak el, ezeket a lerakókat feltöltötték 
olyan hulladékokkal, mint például építési és bontási hulladék, amely alapvetően nem igényli 
azt a műszaki biztonságot, amit mondjuk, egy ilyen EU-s lerakó biztosít. Nem megfelelően 
gazdálkodtak ezzel, ezért volt szükség részben a közszolgáltatási rendszer átszervezésére és 
az önkormányzat, illetve az állami szerepvállalás növelésére. Illetve a hasznosítási arányok 
teljesítésében nem feltétlenül voltak érdekeltek ezek a közszolgáltató cégek, ugye nekik a 
profit azután jött vagy azután realizálták, minél több hulladékot szállítottak ezekre a 
lerakókra. Ilyen módon nem voltak biztosítva a fenntartható fejlődés alapelvei.  

Az üdülő minősítésű területek 50 százalékos díja. Alapvetően látni kell azt, hogy az 
üdülőterületeken nagyon ritka az, hogy valaki egész évben ott tartózkodik. Van ilyen, nem 
mondom, hogy nincsen, de életszerűen jelentős részben nem ott laknak, és rengeteg panasz 
érkezik ezzel kapcsolatban a Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási osztályára, 
ahol arról panaszkodnak, hogy ő két hetet vagy akár három-négy hetet van lent egész évben, 
és ehhez képest teljes díjat kell neki fizetnie. Az önkormányzatoknak egyébként megvan a 
lehetőségük arra, hogy ezekben az esetekben csökkentsék a közszolgáltatási díjat, de ezzel a 
lehetőséggel ritkán szoktak élni, ezért kellett a törvényjavaslatban konkrétan meghatározni 
ennek díját.  

Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy vélemény, észrevétel 
körben kívánnak-e hozzáfűzni valamit. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, akkor szeretném 
megkérdezni a tisztelt bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a T/11206. 
számú törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki 
nem? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A bizottsági többségi véleményt Gajda Róbert képviselő úr fogja elmondani. 
Kisebbségi véleményt kívánnak-e mondani? (Senki sem jelentkezik.) Kisebbségi véleményt 
nem kíván elmondani az ellenzék. Akkor Gajda úr a bizottsági vitát összefoglalja. Köszönöm 
szépen főosztályvezető-helyettes úrnak.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11098. szám) (Dr. György István (Fidesz) képviselő önálló 
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a 2. számú napirendünkre, amely a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvény módosítása, T/11098. számon, György István képviselőtársunk önálló indítványa. A 
módosító javaslatok megvitatása következik.  
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Nekem a jegyzőkönyvem szerint Horváth Attila Imre helyettes államtitkár úr… De 
nem! Völner államtitkár úr tisztelt meg minket a tárca részéről. Szeretném megkérdezni 
államtitkár urat, hogy ön a módosítókhoz tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani.  

 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot fog mondani.  
Az 1. számú módosító javaslat Szűcs Lajos képviselő úr módosító javaslata. 

Szeretném megkérdezni, hogy a képviselő úrnak mint előterjesztőnek, illetve a tárcának mi a 
véleménye.  

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A benyújtott módosító indítványok közül a dr. Szűcs Lajos által benyújtott 
indítvány kicsit szélesebb kitekintéssel biztosítja azt a jogi értelemben vett legalitást, amely 
szükséges ahhoz, hogy ez a közösségi kerékpáros rendszer kialakítható legyen. Én a magam 
részéről ezt mindenképpen támogatni tudom ebben a formában.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr? 
 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk a tárca részéről.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság is. 
A 2. számú módosító javaslat, Szilágyi György képviselő úr módosító javaslata. 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): A 2. számú módosító javaslat tulajdonképpen egy 

kiegészítést tesz. Egyrészt kiidézi a vasúti közlekedésről szóló törvényt, másrészt pedig 
ideveszi az „illetve különleges vasutat” fordulatot. Miután én a közösségi közlekedési 
rendszerhez nyújtottam be a kerékpáros közlekedés jogi hátterének biztosítására javaslatot, 
ehhez nincs mit hozzászóljak. Én a magam részéről az én indítványomhoz ezt nem tartom 
szükségesnek.  

 
ELNÖK: Tehát nem támogatta. Államtitkár úr? 
 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 3. számú módosító javaslat, Szilágyi György módosító javaslata. Képviselő úr?  
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Államtitkár úr? 
 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 
Egyharmad sem támogatja.  

Dr. Szűcs Lajos 4. számú módosító javaslata. 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Igen, támogatom.  
 
ELNÖK: Képviselő úr támogatja. Államtitkár úr? 
 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

19 igennel támogatta a bizottság. 
Az 5. pont szintén Szűcs Lajos módosító javaslata. Képviselő úr? 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: A képviselő úr támogatja. Államtitkár úr? 
 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

19 igennel ezt is támogatja a bizottság. 
A 6. pont Szűcs Lajos javaslata.  
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Ez ismét 19 igen, támogatjuk. 
A 7. pont Pál Tibor és Pál Béla módosító javaslata. Képviselő úr? 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): A hatálybaléptetést kívánják kitolni, a fővárosi 

önkormányzatnak pedig szüksége van arra, hogy haladéktalanul tudja a feladatellátási 
szerződést módosítani, ezért nem támogatom.  

 
ELNÖK: Nem támogatja. Tárca? 
 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 8. számú módosító javaslat Szűcs Lajos javaslata. Képviselő úr? 
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DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. VÖLNER PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatta a bizottság. Köszönöm szépen. A végére értünk.  
Köszönöm szépen államtitkár úrnak és a képviselő úrnak. (Pogácsás Tibor megérkezik 

az ülésre.) 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11112. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

A harmadik napirendi pontunk a közbeszerzésről szóló törvény módosítása, T/11112. 
szám, módosító javaslatok megvitatása. Köszöntöm dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár 
asszonyt. Szeretném megkérdezni államtitkár asszonyt, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
fog-e mondani. 

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

Köszönöm a szót, elnök úr. Tekintettel arra, hogy nem volt még kormányülés, csak 
tárcaálláspontot tudok mondani. 

 
ELNÖK: Annyi kérdésem van, hogy nem lett volna-e szükség egy megbeszélt 

bizottsági módosító beadására a mai napon. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem, mert kapcsolódóval meg tudjuk oldani.  
 
ELNÖK: Kapcsolódóval meg tudják oldani. Kiváló. 
Az 1. módosító javaslat, Apáti István módosító javaslata. Ezzel kapcsolatban mi a 

tárca álláspontja? 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Amennyiben a képviselő úr szükségesnek ítéli, mi a „haladéktalanul”-nál egy napra 
gondoltunk, de ha ez így jogtechnikailag problémát okoz, akkor elfogadjuk a „három napon 
belül”-t.  

 
ELNÖK: A tárca elfogadja. Alelnök úr rendkívül örül itt, mellettem. Kérdezem a 

tisztelt bizottságot, ki az, aki el tudja fogadni. (Szavazás.) Ezt egyhangúlag elfogadta a 
bizottság.  

A 2. számú, szintén Apáti képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezt 

nem támogatjuk, tekintettel arra, hogy az egybeszámítás egésze került módosításra, és azzal 
nincsen ez összhangban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
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A 3. módosító javaslat Göndör István javaslata. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tekintettel arra, hogy a mostani módosítás egyik legfőbb eleme az egybeszámítás 
szabályainak módosítása, és itt a képviselő úr a hatályos szabályok továbbélését kívánná, ezt 
nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 4. módosító javaslat, Schiffer András képviselő úr módosító javaslata. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 

első részével kapcsolatosan, ahol a képviselő úr szeretné, hogy a közbeszerzési hatóság 
honlapján az adatbázisok körében megjelenjen a 10 százalék alatti alvállalkozókkal megkötött 
szerződés is, ezt azért nem tudjuk támogatni, mert ez nem a közbeszerzést érinti, mert ebben 
nem is tudunk nyilatkozni, hiszen a 10 százalék feletti alvállalkozókat kezeli csak a 
közbeszerzés. 

A másik felvetés, hogy a valamennyi alvállalkozóval megkötött szerződések 
közérdekből nyilvánosak. Ez kapcsolódik ahhoz, amit az előbb elmondtam. Tehát mi nem 
tudunk olyan szerződéses viszonyokba belenyúlni a közbeszerzésen keresztül a publicitás 
tekintetében, ami nem a közbeszerzéshez tartozik. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát nem támogatják, helyettes államtitkár asszony. Kérdezem 

a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
Az 5. pont Ékes József módosító javaslata. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezt 

támogatjuk, mert mindenképpen könnyebbséget jelent valamennyi ajánlattevő számára, 
hiszen nagyon sok esetben a dokumentáció túlárazott. A nagyon sok esettel én is túlzásba 
estem, mert ennek ürügyén megnéztünk egy egyhónapos folyamatot, és ebből jól látszik, hogy 
nagyjából a középérték alá ment a képviselő úr ezzel. Tehát nagymértékben támogatni fogja 
az ajánlattevői oldal. Tehát támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
A 6. számú, Apáti István módosító javaslata. (Dr. Apáti István jelentkezik.) Mondja el 

a tárcaálláspontot az államtitkár asszony, és utána megadom a szót természetesen alelnök 
úrnak. 

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

Lehet, hogy azért jelentkezett a képviselő úr, mert azóta módosítani kívánja a véleményét, 
mert ott voltam az általános vitán, ő a kkv-k támogatásának további lépéseit sérelmezte, vagy 
hogy visszalépést jelentene a jelenlegi módosítás. 

Mi a munkajogi viszonyok tekintetében alaposan áttekintettük a lehetőségeket, ez az 
egész módosítás, csak hogy érthető legyen, arról szól, hogy ha az adóhatóság irányában nem 
történt meg valamilyen bejelentés - főleg a kkv-k esetében jelentkezik ez a probléma -, akkor 
ne érje ez hátrányosan a közbeszerzési eljárások körében a vállalkozásokat, ezért a két évet 
továbbra is indokoltnak tartjuk. Tehát nem támogatjuk a módosítót. 
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ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Mindenképpen vitatkoznék ezzel, 

ugyanis itt a kétszeres értékelés tilalmán, ha most ez büntető jellegű szabály lenne, akkor azt 
mondanám, hogy a kétszeres értékelés tilalmába ütközik, ugyanis nyilván, ha ezt a 
munkaviszony létesítésével összefüggő kötelezettségét megszegi, akkor egyszer már 
szankcionálja az adóhatóság. Könnyen lehet, hogy kap egy adó- vagy munkaügyi jellegű 
bírságot, és utána ugyanezért a mulasztásért meg megkapja az újabb szankciót, hogy nem fog 
tudni elindulni közbeszerzési eljárásokban. Sőt én már azt mondom, hogy önmagammal is 
megalkudtam, amikor azt mondtam, hogy nem a kivételét kérem ennek, hanem, hogy a két 
évet egy évre csökkentsük le. Ha két évig kizárjuk ezeket a kis- és középvállalkozókat, 
garantáltan becsukják a boltot, vagy legalábbis jelentős számú munkaerőt kell elküldeniük, 
mert egyszer kifizeti a bírságot, utána meg nem fog tudni elindulni az eljárásokban. 

Tehát én még kapcsolódó módosítóval akár az egész kivételét is kérhetném. Tehát itt 
agyon fogjuk verni egész egyszerűen ezeket a vállalkozásokat. Szerintem egyik ország sincs 
Európában, amelyik ilyen szinten duplán, triplán vagy ki tudja, hány jogágat érintő módon 
szankcionál egy adott mulasztásért. Szerintem ez a fajta bejelentési kötelezettségmulasztás 
egész egyszerűen nem ér ennyit. Sokkal többe fog majd kerülni az államnak segélyezni azokat 
az embereket, akiket emiatt elbocsátanak.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nem szeretnék önnek vitatkozni - nem is szoktunk gyakran -, 

mert elvileg értem. Tehát tulajdonképpen csak arról beszélünk, hogy megpróbáljuk a 
Számvevőszék és mindenféle szervezetek által oly gyakran bírált területeken a jogkövetést 
még szigorúbbá, illetve még következetesebbé tenni. 

Tehát azt mondjuk, hogy itt egy szankcióról beszélünk. Ha valaki, most nevezhetjük 
itt nevén, tulajdonképpen nem jelenti be a munkását, magyarul feketén alkalmazza, és ez 
kiderül, akkor ő két évig egyébként nem indulhat. Azt gondolom, hogy itt most nem azt 
mondjuk, hogy itt sújtjuk a szegény kis- és középvállalkozókat, hanem arra sarkaljuk őket, 
hogy feketén egyébként ne dolgoztassanak munkásokat, ami szerintem az ön által mondott 
segélyezési, munkanélküli, tb- és egyéb rendszerre is sarkalatos hatással lesz, hiszen arról 
beszélünk, hogy legálisan dolgozzanak.  

Tehát én azért nem érzem ezt most annyira kardinálisnak vagy annyira igazságtalanul 
sújtó intézkedésnek, mint ön. Bocsásson meg, de ezt szerettem volna hozzátenni, ha már itt 
egymással is vitatkozhatunk. De természetesen államtitkár asszonynak meghallgatom a 
reakcióját.  

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

Osztom elnök úr véleményét. Tehát nekünk ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a feketemunkát 
ne támogassuk ilyeténképpen. Tehát itt mi arról beszélünk, csak hogy értse az, aki 
közbeszerzéseket bonyolít, hogy nagyon sok esetben egyes vállalkozások, bár meglepő, de 
megfeledkeznek arról, hogy bejelentik a dolgozóikat, munkavállalóikat. Tehát a mi 
módosítónk arra vonatkozik, hogy emiatt ne érje őket hátrány, de a feketemunkát továbbra 
sem tudjuk támogatni a közbeszerzésen keresztül, hiszen ez egy nagyon bebetonozódott 
probléma.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 6. számú, Apáti 

képviselő úr módosító javaslatát, ki az, ki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem 
támogatja.  

A 9. pont Staudt Gábor képviselő úr módosító javaslata. 
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DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezt 

nem tudjuk támogatni, tekintettel arra, hogy szintén a hatályos szöveget szeretné továbbra is 
fenntartani a képviselő úr a módosító javaslattal. Az Európai Unió Bizottsága kifogásolta ezt 
az erőteljes pozitív diszkriminációt a hazai kis- és középvállalkozások, illetve 
mikrovállalkozások irányába. Ezt a lehetőséget kaptuk meg, hogy ne százszázalékos pozitív 
diszkrimináció legyen, hanem kicsit puhítsunk a szabályon. Tehát a Bizottság irányába ettől 
nem tudunk eltekinteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a tisztelt képviselőket, hogy ki az, aki tudja 

támogatni ezek után a módosítót. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 13. pont Apáti István képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ez 

arra vonatkozik, hogy az úgynevezett háromajánlatosba legalább öt, tulajdonosi szerkezetét 
tekintve egymástól független vállalkozó felhívása történjék meg. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy ez az eljárásfajta arra vonatkozik, hogy egy bizonyos értékhatár alatt gyorsítható és 
egyszerűsíthető legyen az eljárás.  

A gyakorlati tapasztalat azt mutatta, hogy számos esetben - mert ugye mi azt szerettük 
volna, ha minél több helyi vállalkozó kerül meghívásra egy-egy eljárásban - a felhívott 
vállalkozók - és egy másik módosítónk erre vonatkozik, amikor azt mondjuk, hogy a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás helyett diszpozitív legyen, hogy az ajánlatkérő 
tárgyalásos vagy nem tárgyalásos eljárással hirdeti meg a háromajánlatos eljárását, mert 
nagyon sok esetben a tárgyalásra sem érkeztek meg az ajánlattevők.  

Tehát azzal, hogy a „legalább” benne van, lehetővé tesszük azt, hogy nem hármat, 
hanem akármennyit meghívhat, ha egy valós verseny ki tud alakulni, de nagyon komoly 
veszélyei lehetnek annak, hogy az eljárás eredménytelen lesz. Ezért nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, élve azzal a jogával, hogy itt van, kíván reflektálni.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Rövid leszek. 

Nagyon nem értek egyet az elhangzottakkal. Ne próbáljunk már meg úgy tenni, mintha nem 
ebben az országban élnénk. Ez a szabály még szélesebben nyitja a korrupció kapuit. Tehát 
lehet azt mondani, hogy a legalább háromnál is meghívhat akár húszat is, de jól tudjuk, hogy 
az esetek 99 százalékában, ha az van előírva, hogy legalább három, akkor mindenki a 
minimumot fogja teljesíteni, és senki nem fog a minimum fölé menni.  

Ráadásul, ha valóban a mikro- és kisvállalkozókat akarja támogatni a kormány, akkor 
meg az értékhatárt is felesleges felemelni 150 millióra, mert valljuk meg őszintén, egy építési 
beruházásnál az már nagyon nem a mikro- meg kisvállalkozó kategória, ha valaki, pláne az 
uniós finanszírozási szabályokat tekintve azon el akar indulni, nem a kisvállalkozók fognak 
elindulni. Ha valóban a helyi építési vállalkozókat akarjuk helyzetbe hozni, akkor talán még 
az 50 millió is túlzásnak tűnhet.  

Azt mondom, hogy persze legyen egy olyan értékhatár, ami alatt gyorsabb, kevésbé 
bürokratikus, kevésbé adminisztratív az eljárás. Tehát ezzel azt fogják elérni, hogy a 
háromból kettő kamu ajánlat lesz, az egyik lesz, aki valójában versenyez, aki majd iksz 
százalékot szépen vissza fog osztani gyengébb jellemű helyi politikai szereplőknek. Nyilván, 
akinek nem inge, nem veszi magára, de ez biztos, hogy a gond nélküli, a könnyen 
lepapírozható mutyi lehetőségét fogja megnyitni úgy, hogy nem a mikro- és kisvállalkozókat 
támogatjuk, tehát a két kívánatos cél közül egyet sem sikerül megvalósítani. Ez a gyakorlat.  
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ELNÖK: Képviselő úr, ismét nem értek önnel egyet. (Dr. Apáti István: Hát sajnálom! 
Ez egy ilyen ülés.) Ez ma egy ilyen bizottsági ülés. Nem tudom, én gyakorló 
polgármesterként… (Dr. Apáti István: Én meg gyakorló közbeszerzési referensként.) Ön 
gyakorló közbeszerzési referensként. Szerintem rossz önkormányzatnál volt eddig. (Dr. Apáti 
István: Nem.) Jó néhány közbeszerzést láttam... (Dr. Apáti István közbeszól.) Én is 
végighallgattam önt türelemmel. Ha ön azt mondja, hogy ezt a kedvenc szlogent használja, ezt 
a mutyi lehetősége, satöbbit, szerintem annak semmi köze ahhoz egyébként, hogy egy 
közbeszerzésben az önkormányzat minimum három vagy öt szereplőt hív be. Ahhoz van köze 
a mutyinak, hogy egyébként az önkormányzat valóban a leghatékonyabban, a legolcsóbban, 
és az általa leginkább alkalmasnak tartottakat hívja-e meg, vagy esetleg, ha ön itt feltételezi, 
akkor más szempontokat is érvényesít. Abból a szempontból tök mindegy, hogy hármat vagy 
ötöt hív meg egyébként.  

Én határozottan azt gondolom, hogy ennek az eljárásnak a közbeszerzésen belül pont 
az a célja, hogy olyan területeken, ahol nem nagy értéknél, hozzáteszem, tehát értékhatáron 
belül, de valóban egy gyors, rugalmas és egyébként a helyi viszonyokat ismerő közbeszerzést 
tesz lehetővé a törvény, annak megteremtsük a lehetőségeit.  

Tehát én még egyszer azt mondom önnek, hogy miközben abban messzemenőkig 
egyetértünk, hogy a gyakorlatot a teljes tisztaság mentén kell folytatni, de ez, hogy három 
vagy öt, szerintem ennek ehhez egyébként… (Dr. Apáti István: És a százötvenmillió nem túl 
magas szerinted?) Az összeghatárról most nem volt szó. Én azt mondom, hogy ennek 
szerintem lényegében ehhez nincs köze.  

Helyettes államtitkár asszony, nem akarom átvenni az ön szerepét ilyenkor egyébként, 
csak bennem van mindig a reflexió alelnök úrra, mert jókat szoktunk vitatkozni.  

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

csak szakmai érveket tudok ehhez hozzátenni. Tehát a 150 millió, az a maximális értékhatár. 
Tehát a közbeszerzési értékhatáron belül ez 8-150 millióig, tehát ezt így kell vizsgálni. 

Az általános vita során elhangzott, hogy a franciák miért tudják megoldani, hogy a 
helyi vállalkozókat hozzák előnybe mindenegyes kisebb értékű közbeszerzésnél. Szeretném 
elmondani, hogy a magyar nemzeti rezsim alapvetően a francia modellre épült, és pontosan az 
általános vitát követően összevetettük az osztrák modellel, tehát egy az egyben megvizsgáltuk 
a két modellt. Ausztriában is van ilyen, és ott sem zavar senkit ez a megoldás. Tehát 
ugyanezzel a legalább hárommal dolgoznak, tehát nem hiszem, hogy ez olyan zavaró lenne a 
magyar eljárásban.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezném a 13. módosító javaslattal kapcsolatban, hogy ki az, 

aki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 14. pont szintén Apáti alelnök úr módosító javaslata. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. (Dr. Apáti István jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Megint alelnök úr? Alelnök úr, lesz részletes vita a parlamentben, szeretném 

felhívni a figyelmét.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Megyek oda is. Csak arra 

szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 14-est és a 15-öst egymás összefüggésében érdemes 
vizsgálni, hogy teljesen igazságos és párhuzamos módon mind a megrendelői, mind a 
vállalkozói oldalnak megfelelő biztosítékot, illetőleg védelmet kívánnak nyújtani ezzel a 
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javaslattal, és az ön logikájából kiindulva akkor ott is a 150 millióig terjedő határ csak egy 
lehetőség. Attól, hogy felemeljük 10 százalékra, még lehet, hogy csak 2 százalékot kötnek ki 
mind a 14-es, mind a 15-ös javaslathoz kapcsolódóan. Tehát, ha rugalmasabbá akarjuk tenni a 
rendszert, és az ön logikáját követem, akkor most önnek támogatnia kellene ezt a javaslatot, 
mert attól, hogy tizet írunk bele, ezt nem kötelező kihasználni, ez csak egy szélesebb 
lehetőséget biztosít az 5 százalékhoz képest.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Tisztelt Államtitkár Asszony! Az eddigiektől eltérően egyébként nekem ez 

logikus érvelésnek hangzott a képviselő úr részéről. Ráadásul egyébként gyakorló 
polgármesterként néha valóban szükségét érzem egy jelentősebb kikötésnek. Szerintem ezt 
később majd az általános vita után rendezzük, én a magam részéről ezt egyébként tudom 
támogatni.  

Parancsoljon, Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Ezzel kapcsolatban azért hadd védjem meg az 

előterjesztő javaslatát. Mindazzal, amit Láng elnök úr meg az előterjesztő elmondott ezen 
három vagy öt meghívás tekintetében, az előterjesztő és elnök úr véleményével értek egyet, 
szerintem sokkal inkább védi a hazai és főleg a helyi, tehát a helyben lévő kis- és 
középvállalkozást, mint amit Apáti képviselő úr felvetett. 

Nagyon sok esetben azért azt látom, hogy a közös kiírások ilyen konzorciumi 
kiírásban születnek meg, ahol nem mindig van lehetősége, mondjuk, egy helyi 
önkormányzatnak az érdekeit érvényesíteni. És igen, azt látom, hogy a 10 százalék biztosíték 
nagyon sok esetben sok, ami kiírásra kerül, és bizonyos konzorciumi partnerek ragaszkodnak 
a maximális részhez. Minél följebb megyünk egyébként, annál merevebb és bürokratikusabb a 
rendszer. Minél följebb megyünk, annál inkább a levédés történik meg, és nem a rugalmas 
hozzáállás.  

Tehát én azt látom, hogy az 5 százalék biztosíték be tudja tölteni szerintem a szerepét 
és a funkcióját, és igenis a 10 százalék biztosítékadás egy komoly teher egy kis- és 
középvállalkozó tekintetében, figyelembe véve azt, hogy nem biztos, hogy azon az egy 
munkán indul, hanem lehet, hogy még kettő, három, négy, öt munkán indul, ahol le van 
terhelve, és bankilag nem tudja már biztosítani a 10 százalék biztosítékot. És nagyon sok 
esetben az önkormányzat nem teheti meg azt, hogy azt mondja, hogy 2 százalék biztosítékot 
kérek, mert nemcsak egyedül van bent abban a bizonyos részben, mert mondjuk, két 
négyzetméter útszakasz miatt a Magyar Állami Közútkezelőt be kell vonni partnerként abba a 
bizonyos eljárásba.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Logikus, amit mond, csak azt gondolom, hogy ez 

lehetősége az önkormányzatnak. Nyilván ön is volt olyan helyzetben, amikor viszont komoly, 
határidős munkáknál, iskolánál, óvodánál viszont kifejezetten szeretné, hogy a megfelelő 
súllyal egyébként garanciákat tudjon kapni arra, hogy ha gondok vannak. De értem, amit ön 
mondott abban, hogy nem minden esetben az önkormányzat teljesen szabadon mérlegelhet, 
mert van, amikor szereplők vannak.  

Államtitkár asszony már mondta, hogy nem támogatja, gondolom, nem változott a 
véleménye. 

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

logika volt egy kicsit kritika alá véve. Tehát, ha megnézik a módosítókat is meg a jelenlegi 
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Kbt.-t, tehát mi pontosan abba az irányba próbálunk mozdulni, hogy az ajánlattevői oldalnak 
minél inkább kedvezni. Ez nem a nagyobb vagy konzorciumban induló vállalkozásokról szól. 

Azt képzeljék el, hogy egy-egy vállalkozó elindul 10-20-30 eljáráson, tekintettel arra, 
hogy mindenkinek a munka kell. Csak a logika kedvéért mondom, ezért is csökkentettük le 
például a dokumentációért fizetendő díjat. Mert még a félmillió forint is hazavágja a 
képviselőket… A vállalkozókat, elnézést kérek! 

 
ELNÖK: Nekünk se könnyű! (Derültség.) 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tehát mi folyamatosan tárgyalunk építési vállalkozókkal is, akik arra panaszkodnak, hogy 
azért nem tudnak elindulni, mert a pénzügyi terheket nem tudják vállalni, tehát még indulni 
sem tudnak. Ha mondjuk, negyvenből csak egyszer nyertesek, ekkora pénzügyi biztosítékokat 
nem tudnak szerezni, illetőleg nem tudják cash flow-val sem biztosítani még az indulásukat 
sem. Tehát a dokumentáció maximális értékének leszállítása vagy maximalizálása is pont 
ebbe az irányba mutat, hogy könnyítsük az ajánlattevői oldal helyzetét.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én őrlődöm a két érv között.  
Felteszem a 14. pontot szavazásra, Apáti képviselő úr módosító javaslatát. Kérdezem a 

tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Sima nem.  
A 15. pont Apáti képviselő úr módosító javaslata. Gondolom, itt nem kell 

lefolytatnunk a vitát, mert ugyanez a helyzet, ha jól látom, államtitkár asszony, hogy nem 
támogatják. (Jelzésre:) Jó. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Sima nem 
ez is. 

A 16. számú módosító javaslat Schiffer képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk, de kicsit magyarázatot fűznék ehhez, hogy miért nem. Most meg nem 
mondom, hogy mióta van közbeszerzés Magyarországon. Egészen mostanáig a közbeszerzési 
hatóságnál szinte semmilyen hozzáférhető adatbázis, nyilvántartás nem volt. Egy évet 
követően a civil szervezetekkel és a hatósággal folytatott tárgyalások után jutottunk el arra, 
hogy forrást tudtunk teremteni, hogy ez az adatbázis-felépítés, ami a honlapon ingyenesen 
elérhető, elinduljon.  

Ismereteink szerint - és ezért is került bele egy őszi időpont a módosítóba is - az első 
etapja az informatikai fejlesztésnek őszre készül el, és fokozatosan, ahogy források 
rendelkezésre állnak, fog ez az adatbázis kiteljesedni. Ezért most ezt nem tudjuk még 
támogatni, mert nincsen hozzá forrás sem, és nagyon nagy technikai eljárásokat igényel még a 
hatóság részéről is, és az ajánlatkérők, ajánlattevők részéről is.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
Több módosító javaslat nem tartozik a bizottság hatáskörébe. Köszönöm szépen a 

részvételt az államtitkár asszonynak.  

Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a 
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 
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törvényjavaslat (T/11211. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra. A nagyon hosszú című T/11211. számú 
törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása következik.  

Köszöntöm Farkasné Gasparics Emese helyettes államtitkár asszonyt a 
Belügyminisztérium részéről. Szeretném megkérdezni, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
fog-e mondani.  

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot. (Hegedűs Lorántné távozik az 
ülésről.) 

 
ELNÖK: Az 1. számú módosító javaslat Nagy Csaba képviselő úr javaslata.  
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja a minisztérium. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki 

tudja támogatni. (Szavazás.) 16 igennel támogattuk.  
A 2. számú módosító javaslat szintén Nagy Csaba javaslata. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Szintén támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

18 igennel támogatta a bizottság.  
Köszönöm szépen, államtitkár asszony.  

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11210. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Az ötödik napirendi pont Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/11210. számú törvényjavaslathoz érkezett módosító 
javaslatok megvitatása. Virág Rudolf helyettes államtitkár úr van itt a KIM részéről. 
Szeretném megkérdezni, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, tárcaálláspontot fogok mondani. 
 
ELNÖK: Az 1. módosító javaslat Szilágyi György javaslata.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. Ezzel számtalan kérdésről szavaztunk, 
amely összefüggött ezzel.  

A 13. módosító javaslat Tóth József és Varga Zoltán képviselő urak módosító 
javaslata.  

 



 22 

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11200. szám) (Dr. Cser-Palkovics András, Gulyás Gergely (Fidesz) és 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása)   

A hatodik napirendi pont következik, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI 
törvény módosításáról szóló T/11200. számú törvényjavaslat. Szintén helyettes államtitkár úr 
képviseli a minisztériumot. Kérdezném, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani. 

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot mondok.  
 
ELNÖK: 1. módosító javaslat, Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Senki sem 

jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A 2. pont Jávor Benedek, Karácsony Gergely módosító javaslata. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja. Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr.  
A tisztelt bizottságnak jelzem, hogy vége a mai ülésnek. (Jelzésre:) Bocsánat, nincs 

vége! A 7. számú napirendi pont még hátravan! Elnézést!  

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, T/11208. szám. Berczik Ábel 
főosztályvezető úr nem hiába jött el hozzánk. Szeretném megkérdezni, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot fog-e mondani.  

 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: A 11. pont Staudt Gábor, Hegedűs Lorántné módosító javaslata.  
 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
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A 12. pont Gúr Nándor, Varga Zoltán módosító javaslata.  
 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 13. pont Varga, Gúr Nándor képviselők módosító javaslata.  
 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 14. pont Staudt Gábor, Hegedűs Lorántné javaslata. 
 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 16. pont Varga, Gúr képviselők javaslata. 
 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 17. pont Varga, Gúr képviselők módosító javaslata. 
 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 18. pont Varga, Gúr képviselők módosító javaslata. 
 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 19. pont Varga és Gúr képviselők módosító javaslata. 
 
BERCZIK ÁBEL (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  
Most van vége a bizottsági ülésnek.  

Egyebek 

Egyebekben annyit, hogy lehetséges, hogy a héten még szerdán vagy csütörtökön kell 
bizottsági ülést tartani. Kérem a képviselőtársaimat, hogy ezt rögzítsék.  
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Illetve azt szeretném még elmondani, hogy június 4-én, 10 órakor lesz Pintér Sándor 
belügyminiszter úr meghallgatása. Ez egy keddi nap. Kérem, hogy ezen minél nagyobb 
számban vegyünk részt.  

Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülésnek vége.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc.) 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 
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