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Napirendi javaslat 

 

1. A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat (T/4849. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4850. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Szabolcs Attila (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)  

Schmuck Erzsébet (LMP) Burány Sándornak (MSZP)  
 

 
Meghívottak 

  
Dr. Kéri Zoltán, a Miniszterelnökség főosztályvezető-helyettese  
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 54 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Szeretettel köszöntök mindenkit, a bizottság tagjait, az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, a megjelent szakértőket és minden érdeklődőt, aki mai 
bizottsági ülésünket megtisztelte jelenlétével. 

Kezdjük a helyettesítések bejelentésével. Hargitai alelnök úr Szabolcs Attila 
képviselő urat fogja helyettesíteni a mai bizottsági ülésen, illetve Schmuck Erzsébet 
alelnök asszonyt jómagam fogom helyettesíteni felkérése alapján. A 
helyettesítésekkel, sőt, anélkül is a bizottság határozatképes létszámban megjelent. 

A napirend elfogadása 

Ezért javaslatot teszek az írásban kiküldött napirendi javaslat elfogadására. 
Kérem képviselőtársaimat, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Úgy látom, egyhangú döntéssel elfogadtuk a napirendet. 

A közbeszerzésekről szóló T/4849. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rá is térünk az 1. napirendi pontra, ez a közbeszerzésekről szóló 
törvényjavaslat, amit T/4849. számon nyújtottak be. A határozati házszabály 44-45. 
§-ai alapján részletes vitát folytatunk le mint vitához kapcsolódó bizottság. Az 
előterjesztő a Miniszterelnökséget vezető miniszter, akinek képviseletében, ha 
információim helytállóak, Kéri Zoltán főosztályvezető-helyettes úr van jelen. Mint 
ismeretes, a Gazdasági bizottság a kijelölt bizottság, mi pedig a május 26-ai 
ülésünkön döntöttünk arról, hogy a törvényjavaslat egésze vonatkozásában részletes 
vitát kívánunk lefolytatni. Ezt a bejelentést a T/4849/2. számon lehet megtalálni. 

A részletes vita két szakaszban zajlik. Az első szakaszban a bizottság a 
törvényjavaslat egészéhez kapcsolódott, ezért a teljes törvényjavaslatra kell 
lefolytatnunk a részletes vitát, vizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérdezem, hogy a részletes vita első 
szakaszában kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 

A részletes vita második szakaszában módosító indítványokat kellene 
tárgyalnunk. Viszont olyan módosító indítvány, amit a Költségvetési bizottságnak 
meg kellene tárgyalnia, nincs, ellenben saját módosító indítvány megfogalmazására 
vonatkozó kezdeményezés érkezett a Fidesz-frakciótól. Tekintettel arra, hogy ez 
gyakorlatilag az utolsó pillanatban esett be, e-mailben kiküldeni a bizottság tagjainak 
nem tudtuk. Itt, helyszíni kiosztással tudjuk valamelyest ismertté tenni. Kérdezem is, 
hogy valaki a Fidesz-frakcióból tudná-e ismertetni, hogy mi a javaslat iránya, illetve 
tartalma. Alelnök úr jelezte, hogy kész erre. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Két darab felmentés a 

közbeszerzési értékhatár alól, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
beszerzéseihez kér ilyen jellegű felmentést. Ez a rövid javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki észrevételt tenni? (Nincs 

jelentkező.) Ilyet nem látok. Az előterjesztő képviseletében főosztályvezető-helyettes 
urat kérdezem, hogy kíván-e nyilatkozni az ügyben. (Jelzésre.) Parancsoljon! 

 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető-helyettes (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Most kaptam én is kézhez, tehát 
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szakmai szempontból tudok elsődleges véleményt mondani. Kezdeményezett az 
MTVA nálunk is egyeztetést ezzel kapcsolatban, és ott az a szakmai álláspontunk 
alakult ki, hogy szerintünk az 1. pontban szereplő módosítást azért nem láttuk 
szükségesnek az előterjesztő részéről, mivel amennyiben a jogszabályi és az 
irányelvben lévő kivételi körbe a médiaszolgáltató fogalmába beletartozik, akkor 
szükségtelen nevesíteni, ha pedig nem tartozna bele, akkor a nevesítése lenne 
irányelvbe ütköző. Szerintünk azzal a kérdést megnyugtatóan lehetne rendezni, ha 
egyértelműen a Kbt. szövegébe az az irányelvi definíció kerülne be, amelynek az 
MTVA is médiaszolgáltatóként meg tudna felelni. Tehát szerintünk nem a nevesítés a 
jó megoldás erre a kérdésre. 

A 2. pontban lévő kivételi kör pedig viszonylag speciális, tehát technikai 
eszközök, szolgáltatások beszerzésére vonatkozik. Itt arra kell felhívni a figyelmet, 
hogy a nemzeti eljárási rezsimben nem vonatkoznak rá közvetlenül az irányelvi 
szabályok, de az uniós alapszerződésekben a meghirdetést és a versenyt itt is 
érvényesíteni szükséges. Ezért jelen pillanatban első olvasatban nem látjuk 
indokoltnak. De ez tárcaálláspont, így, első blikkre ezt látjuk. 

 
ELNÖK: Értem, tehát a tárca nem támogatja a módosító javaslat benyújtását. 
 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető-helyettes (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Rendben. Kíván-e esetleg még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok. Akkor döntésre fog sor kerülni. Döntsünk a módosító javaslat 
benyújtásának kérdésében. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy ezt 
a módosító javaslatot saját bizottsági javaslatként benyújtsuk. Aki támogatja, kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 10. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem szavazat 
mellett a bizottság benyújtja ezzel a tartalommal sajátjaként a módosító indítványt. 

Azt javaslom, hogy szokásainknak megfelelően egy döntésben egyesítsük a 
részletes vita végi döntéssorozatot. Kérem, amennyiben valaki szét akarja választani 
ezt időben, akkor szóljon. Elmondanám, mi lenne ez a három döntés. 

Az elsőt igazából meghoztuk, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot elfogadtuk. Viszont a bizottság felhatalmaz arra engem elnökként, hogy ezt 
benyújtsam. Dönteni kell a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről való döntés is, valamint a döntés 
felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Aki ezzel 
így egyetért, kérem, kézelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Négy nem szavazat mellett a bizottság támogató döntését 
meghozta. Az 1. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény módosításáról szóló T/4850. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló, T/4850. számú 
törvényjavaslat részletes vitájára. Kijelölt bizottságként járunk el. Az előterjesztő a 
nemzetgazdasági miniszter, főosztályvezető-helyettes úr képviseli ennél a napirendi 
pontnál is a tárcát. Itt is két szakaszban zajlik a részletes vita. Az első szakaszban a 
törvényjavaslat egésze vonatkozásában folytatjuk le a vitát, vizsgálva egyben azt is, 
hogy az megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének. 
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Kíván-e valaki a vita ezen szakaszában hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok. 

A részletes vita második szakaszára térünk rá. Itt konstatáljuk, hogy képviselői 
módosító javaslat nem érkezett. Így a bizottságnak ebben a vonatkozásban nincs mit 
tárgyalni. Csak az óvatosság kedvéért kérdezem, hogy saját módosító indítvány 
benyújtására irányul-e kezdeményezés bárki részéről a bizottság ülésén. (Nincs 
jelentkező.) Ilyen kezdeményezést sem látok. Van-e a valakinek a törvényjavaslattal 
kapcsolatban egyéb észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. A részletes vita 
második szakaszát is lezárom 

Itt viszont döntenünk kell a vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról azzal, hogy a döntés egyben, ahogy az előbbiekben, a törvényjavaslat 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfeleléséről való 
döntés is, és felhatalmazza a bizottság az elnököt, hogy a jelentést benyújtsa az 
Országgyűlésnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Ez 12. Ki nem ért vele egyet? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodás mellett a bizottság így zárta le a részletes vitát. 

Előadó állítására van ugyan lehetőségünk, de értelme nem lenne, úgyhogy erre 
nem teszek javaslatot. Ha valakinek ellenvéleménye van, kérem, most jelezze! (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. Bizottságunk úgy döntött, hogy előadót nem állít, sem 
többségit, sem kisebbségit. 

Ezt a szakaszt és egyúttal a 2. napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen 
főosztályvezető-helyettes úrnak a megjelenést. 

Az ülés berekesztése 

A 3. napirendi pont az egyebek. Információim szerint bizottsági ülést nem kell 
tartanunk a továbbiakban, bár a Házbizottság most ülésezik, ez még 
megváltoztathatja a helyzetet. Ha nem találkoznánk a hátralévő ülésnapokon 
bizottsági tagként, akkor minden képviselőnek jó munkát kívánok saját 
választókörzetében, illetve belátása szerinti közéleti területeken, illetve a 
megérdemelt pihenéshez is jó időt kívánok. További szép napot mindenkinek. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 05 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


