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Tj 302.9

G .

2015. évi	 törvény

a pályázati úton nyújtott támogatások és más egyedi döntések tisztességes eljárásban történ ő
elbírálásához szükséges garanciák megteremtése érdekében egyes törvények módosításáró l

1. A koncesszióról szóló 1991 . évi XVI . törvény módosítás a

L §

A koncesszióról szóló 1991 . évi XVI. törvény az alábbi új 3/B . §-sal egészül ki :

„3B. Ha e törvény másként nem rendelkezik, az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokban a

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI . törvény

rendelkezéseit alkalmazni kell .”

2 .

A koncesszióról szóló 1991 . évi XVI. törvény 9/A. (3)-(4) bekezdése helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„(3) A nyilvános pályázatok elbírálásáról készített emlékeztet őben foglaltak közérdekű adatnak

minősülnek. Az emlékeztetőt és a pályázatokat a pályázat elbírálásáról szóló döntés közléséve l

egyidejűleg a pályázat kiírójának a honlapján közzé kell tenni .

(4) A (3) bekezdésben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítéséi g

a) a pályázat érvénytelen ,

a) a koncessziós szerződés nem köthető meg,

b) a koncessziós pályázat alapján már megkötött szerződés semmis . "

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI . törvény módosítás a

3. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény 23. §-a a következő (8)

bekezdéssel egészül ki :

„(8) Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye, az adókedvezmény összege és a

támogatott megnevezése közérdekből nyilvános adat.”



3

3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítás a

4.

A sportról szóló 2004. évi I . törvény 22 . § (3a) bekezdése a hatályát veszti .

4. A közpénzekbő l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI. törvény

módosítás a

5. §

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI . törvény 6 . § (1)

bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki :

/6. .' (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban/

„h) aki a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek nem minősül . ”

6.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI . törvny 2. (1)

bekezdése f) pontjában az „1959 . évi IV. törvény” szövegrész hatályát veszti .

5. A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII . törvény módosítása

7. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény a következ ő 3/A. §-sal egészül ki :

„3/A. § Ha e törvény másként nem rendelkezik, az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokban a

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI . törvény

rendelkezéseit alkalmazni kell .”

8 . §

(1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 26 . §-a a következő (2a) bekezdéssel

egészül ki :

„(2a) Az NFA a nyilvános pályázat értékeléséről emlékeztetőt készít, amelyben a pályázók

alkalmasságát vagy alkalmatlanságát a pályázatban előírt alkalmassági szempontok alapján kell

indokolni. A nyilvános pályázatok elbírálásáról készített emlékeztet őben foglaltak közérdekű
adatnak minősülnek. Az emlékeztetőt és valamennyi pályázatot a pályázat elbírálásáról szóló döntés

közlésével egyidej űleg az NFA honlapján közzé kell tenni .”
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(2) A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII . törvény 26. §-a a következő (3a) bekezdésse l

egészül ki :

„(3a) A (2a) bekezdésben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítéséi g

a) a pályázat érvénytelen,

b) szerződés nem köthető meg,

c) a pályázat alapján már megkötött szerződés semmis.”

9. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII . törvény 30. §-a helyébe a következő rendelkezé s

lép :

„(1) Közérdekb ől nyilvános minden, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletre, azokkal való

rendelkezésre, azok vagyonkezelésére, hasznosítására vagy használatára vonatkozó, közérdek ű
adatnak nem minősülő adat .

(2) Az NFA a honlapján haladéktalanul közzéteszi

a) a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészlet hasznosítására irányuló pályázat kiírásakor a

pályázati felhívást és a pályázati kiírást,

b)az a) pont szerinti pályázat értékelésének lezárultakor

ba) a beérkezett pályázatokat,

bb) a beérkezett pályázatok értékelését,

be) a pályázat eredményét,

; c) a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerződés teljes

szövegét.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok hozzáférhet őségét öt évig biztosítani kell .

(4) Az NFA a honlapján folyamatosan nyilvántartást vezet azokról a földrészletekr ől, amelyek

hasznosítása pályáztatás nélkül történik megjelölve a hasznosító személyét, a hasznosítá s
idő tartamát .

(5) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági érdekke l

közvetlenül összefüggő szerződésekre, valamint a minősített adatra .
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6. A közbeszerzésekrő l szóló 2011 . évi CVIII . törvény módosítása

10 . §

A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII . törvény a következő 3/A. §-sal egészül ki :

„3/A. Ha e törvény másként nem rendelkezik, az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokban a

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI . törvény

rendelkezéseit alkalmazni kell .”

11 . §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII . törvény 77. § (4) bekezdése helyébe az alább i

rendelkezés lép :

„(4) A részvételi jelentkezésekről készített írásbeli összegezésben a részvételre jelentkez ők
alkalmasságát vagy alkalmatlanságát a részvételi felhívásban előírt alkalmassági szempontok

alapján kell indokolni . Az összegzésben foglaltak közérdekű adatnak min ősülnek . ”

(2) A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. törvény 77. §-a a következő (4a)-(4b)

bekezdésekkel egészül ki :

„(4a) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést, valamint a benyújtot t

ajánlatokat az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejű leg saját honlapján, ha honlappal nem

rendelkezik, a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapjá n

közéteszi. A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági érdekke l

közvetlenül összefüggő szerződésekre, valamint a minősített adatra.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséi g

a) a közbeszerzési eljárás érvénytelen ,

b) szerződés nem köthető meg,

c)az ajánlat alapján már megkötött szerződés semmis.”

7 . Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény módosítása

12. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 54/B . a következő (la) bekezdéssel
egészül ki :

„(1a) Az (1) bekezdésben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítéséig a kincstár semmilye n

kifizetést nem teljesíthet, és
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a)a pályázat' érvénytelen,

b)támogatási szerződés nem köthető meg,

c) a támogatási igény alapján már megkötött szerződés semmis."

(2) Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 54/B. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

.,(3) A monitoringrendszerben nyilvántartott adatok kereshet őségét, pályázatonként ,

pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét honlapon

közzététellel bárki számára, ingyenesen biztosítani kell . "

13 . §

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény a következő 39/A. alcímmel és 56/B. §-sal

egészül ki :

„70/A. Az európai uniós forrásokra vonatkozó különös szabályo k

56/B. § (1) E fejezet rendelkezéseit az európai uniós forrásra vonatkozó támogatási szerz ődésre is

alkalmazni kell azzal, Hogy a támogatási szerz ődés megkötésére jogosult szerv a honlapján

a) a támogatásról szóló döntést, a pályázók azonosító adatait, a pályázatokat, valamint a

pályázatok (pályázati pontszám alkalmazása esetén ezeket is tartalmazó) értékelését a döntés t

követően,

b) a támogatási szerződést annak megkötését követően három napon belül közzéteszi .

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételi k őtelezettség teljesítéséig a kincstár semmilyen kifizetés t

nem teljesíthet, é s

a)a pályázat érvénytelen,

b) támogatási szerződés nem köthető meg,

c) a már megkötött szerződés semmis.”

8. A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény módosítása

14. §

A nemzeti vagyonról szóló 2011, évi CXCVI. törvény a következ ő 3/A. §-sal egészül ki :
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„3/A. § (1) Közérdekből nyilvános minden, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal

való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat

megismerhetőségét korlátozhatja.

(2) A nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek min ősül .”

9. Záró rendelkezések

15. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A korrupció 2014-re az állami működés rendszerszintű elemévé vált Magyarországon. Ez a

polgároknak a demokratikus intézményekbe és eljárásokba vetett bizalmát olyan mértékben

rendítette meg, amely - 'eddig példátlan módon – a tiltakozás utcai megjelenését is eredményezte .

Ha a bűnüldöző, valamint az állam büntet őjogi igényének érvényesítéséért felel ős intézményekről i s

általánosan az a közvélekedés, hogy a korrupciós ügyeket nem vagy részrehajlóan intézik, akkor

szélsőséges esetben a radikális megoldások iránt is növekszik az igény .

Mivel a közvélekedés szerint etikai szabályozás (pártatlanság, őszinteség, figyelmesség) útján a

korrupció nem szorítható vissza, mi több, a példamutatást szokatlan kivételnek gondolják, a jog i

szabályozásnak kell eddig nem alkalmazott és hatékonyan megvalósítható új megoldásoka t

kialakítania .

Demokratikus és jogállami megoldásként újra és újra az átláthatóság megteremtése és a civil, aza z

külső ellenőrzés valódi lehetővé tétele merül fel. Emellett a tisztességes eljárások garanciáit ,

jogsértés esetére pedig azonnali és súlyos jogkövetkezményeket kell a jogi szabályozásnak

megállapítania . A korrupció elleni fellépésnek a normatív szabályozás útján tehát a következ ő
célokat kell kielégítenie :

1. átláthatóság, nyilvánosság növelése (pályáztatási rendszerek, közérdekb ől nyilvános adato k

körének a bővítése) ,

2. hatékony ellenőrzési formák megteremtése (erő teljesebb eszközök) ,

3. befolyástól való mentesség – az összeférhetetlenségi szabályozás szigorítása ,

4. elszámoltathatóság - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel .

Speciális terület : különböző bejelentési kötelezettségekés a bejelentők védelme .

A Fidesz-KDNP kormányzó többség már a 2010-2014 . parlamenti ciklust egy sor jogterületen a
kötelező pályáztatás eltörlésével kezdte, és a korrupció törvényesítésével — célzottan egyed i

érdekeket szolgáló szabályok tucatjával — végezte, a Jobbik önálló indítványai és kommunikációja a

büntetőjogi eszközök erősítését és az elszámoltatást, az LMP az átláthatóságot hangsúlyozta .

Az, MSZP 2010-ben a kormányzást úgy zárta, hogy elfogadta a tisztességes eljárás védelmér ő l,

valamint az ezzel összefügg ő törvénymódosításokról szóló a 2009 . évi CLXIII . törvényt, amelyet

preambulumában is a korrupció elleni küzdelem átfogó stratégiájának részeként nevezett meg . A

törvény hatálya a bűncselekményt még el nem érő magatartásokra terjedt ki, amelyekhez a
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tisztességes eljárás követelményei szerint a jogsértés mértékének megfelel ő jogkövetkezményt

kapcsolt . Ez a törvény – az eljáró szerv kijelölése hiányában – nem hatályosult, ráadásul a Fidesz -

többség 2013-ban hatályon kívül helyezte .

Hatályban maradt viszont közpénzekb ől nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi

CLXXXI. törvény, amelyrő l a Fidesz nem csupán a joggyakorlatban „feledkezett” meg, azaz szegt e

meg, hanem még a jogrendszer változásaiból fakadó szükséges módosításokat sem' végezte el a

törvény tekintetében .

A szabályozás kiindulópontja az, hogy a közpénzékből nyújtott támogatások átláthatóságáról szól ó

2007. évi CLXXXI. törvény hatályos rendelkezéseit érvényesítsük az egyedi döntésen alapul ó

támogatások nyújtására irányuló döntéseknél, akár pályázati eljárásról, akár pályázat mellőzésével

hozott döntésről van szó . Olyan eljárások ezek, ahol a támogatás odaítélése mérlegelésen alapul, a

beavatkozásra valójában itt van szükség . A Javaslat szándékai szerint építeni kíván a szocialist a

kormányzás máig hatályos törvényére, és meg kívánja er ősíteni a nyolc évvel ezel őtt kialakított

szabályozást azzal, hogy az ágazati törvényekbe helyezi az erre a törvényre való utaló szabályt.

Az európai uniós támogatások, valamint a nemzeti vagyon hasznosítására (állami földügyletek ,

koncessziók, közbeszerzések stb .) vonatkozó szerződések megkötésére vonatkozó eljárás teljes

nyilvánosságának a megteremtése a cél egyfelől, másfelől hatékony fékek beiktatása a jogellene s

magatartások esetére. A közjavakkal való rendelkezés „őre” a szöveg szerint a teljes pályázati

dokumentáció ismerete, azaz az összes, vagyis mind a nyertes, mind a vesztes pályázatok

szövegének, részletes értékelésének a megismerése, ezen adatok honlapon való automatiku s

közzététele. A közzétételi kötelezettség elmaradása azzal jár, hogy a pályázat érvénytelen, a

szerződés nem köthető meg, végső soron pedig a szerződés semmis . Ez utóbbi szigorú rendelkezés

teremti meg annak az alapját, hogy a jövőben vitássá tehető és szankcionálható legyen minden

olyan, a törvény hatálya alá: tartozó pályáztatás és támogatás, amely törvénysértés eredményekén t

állt elő. A különböz ő nyilvánossági szabályok egyértelművé tétele, az átláthatóság érdemi növelése

mind-mind alapvető fontosságú egy későbbi elszámoltatás szemszögéből, hiszen ezek az adatok

elsődleges információt szolgáltatnak arra, milyen folyamatok zajlanak az egyes jogviszonyokba n

(koncesszió, közbeszerzés, földügyletek, európai uniós támogatások, kincstári kifizetések é s

támogatások, adókedvezmények ,stb.) .
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

A szabályozás kiindulópontja az, hogy a közpénzekb ő l nyújtott támogatások átláthatóságáról szól ó

2007. évi CLXXXI . törvény hatályos rendelkezéseit érvényesítsük a koncesszióról szóló törvén y

hatálya alá tartozó eljárásokban is . A nyilvános pályázatok elbírálásáról készített emlékeztet ő és

valamennyi pályázat közzéteendő. A közzétételi kötelezettség elmaradása azzal jár, hogy a pályáza t

érvénytelen, a szerződés nem köthető meg, végső soron pedig a mindezek ellenére megkötöt t

szerződés semmis .

A 3-4. §-hoz

A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye, az adókedvezmény összege, valamint a

támogatott megnevezése közérdekb ől nyilvános adattá válna, vagyis követhet ővé válna a

költségvetési bevételek sportszervezetekhez való „átirányításának” a folyamata, s ez alapján elén k

tárulhatna a kormányzat által „preferált” támogatottak hálózata . : A sporttörvény legutóbbi

módosítása egészen elképesztő : a szakszövetség gazdálkodásával összefüggő adatok megismerésére

vonatkozó igények a, nem állami, nem önkormányzati támogatások tekintetében összesítet t

adattartalom szolgáltatásával is teljesíthetőek, vagyis nem lenne tetten érhető pl. a fent jelzett

adókedvezmény mértéke sem. Ennek a képtelen rendelkezésnek a hatályon kívül helyezésé t

javasoljuk .

Az 5-6. §-hoz

A közpénzekb ő l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény jogrendszeri változásokbó l

fakadó módosításával elmaradt a Fidesz-kormányzat. Hiányzik mind a nemzeti vagyonról szól ó

törvény szerinti átlátható szervezetekkel, mind az új l?tk .-val való összhang megteremtése .

A 7-9. §-hoz

A szabályozás kiindulópontja az, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szól ó

2007. évi CLXXXI. törvény hatályos rendelkezéseit érvényesítsük a Nemzeti Földalapról szól ó

törvény hatálya alá tartozó eljárásokban is. A nyilvános pályázatok elbírálásáról készítet t

emlékeztető és valamennyi pályázat közzéteendő . A közzétételi kötelezettség elmaradása azzal jár,
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hogy a pályázat érvénytelen, a szerződés nem köthető meg, végső soron pedig a mindezek ellenére

megkötött szerződés semmis. Szigorú előírások jelennek meg az NFA honlapján való közzététe l

tekintetében is, jelentősen növelve a nyilvánosságra hozandó adatok körét s ezáltal az

átláthatóságot .

A 10-11 . §-hoz

A szabályozás kiindulópontja az, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szól ó

2007. évi CLCI. törvény hatályos rendelkezéseit érvényesítsük a közbeszerzésekről szóló

törvény hatálya alá tartozó eljárásokban is . A nyilvános pályázatok elbírálásáról készített összegzés

és valamennyi ajánlat közzéteendő. ;A közzétételi kötelezettség elmarad!sa azzah jár, hogy a

közbeszerzési eljárás érvénytelen, a szerződés nem köthető meg, végső soron pedig a mindezek

ellenére megkötött szerződés semmis .

A 12-13. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény módosításával elérhető , hogy az előírt közzétételi kötelezettség

teljesítéséig a kincstár semmilyen kifizetést nem teljesíthet, és a pályázat érvénytelen, a támogatás i

szerződés nem köthető meg, s a mindezek ellenére a támogatási igény alapján már megkötött

szerződés semmis .

Garanciális rendelkezés szükségeltetik ahhoz, hogy , a monitoringrendszerben nyilvántartott adato k

kereshetőségét (pályázatonként, pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosítva) é s

lekérdezhetőségét honlapon való közzététellel kell bárki számára, ingyenesen biztosítani .

Az európai uniós forrásokra vonatkozó különös szabályok megfogalmazása szintén biztosíték

jellegű, a támogatásról szóló döntést, valamint valamennyi pályázatot a döntést követően, a

támogatási szerződést pedig annak megkötését követ ően három napon belül kell közzétenni . E

közzétételi kötelezettség teljesítéséig a kincstár semmilyen kifizetést nem teljesíthet, és a pályáza t

érvénytelen, a támogatási szerződés nem köthető meg, a már megkötött szerződés pedig semmis .

A 14. §-hoz

Szükségesnek tartjuk azt is, hogy az MSZP-kormány id őszakában az állami vagyonról szól ó

törvényben megfogalmazott nyilvánossági szabályok a nemzeti vagyonról szóló törvényben i s

megjelenjenek, s, ezáltal a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre

vonatkozó információk is megismerhetők legyenek, éppen a rengeteg ügyben látható, mérhetetlen
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mértékű vagyonvesztést megakadályozandó . A Fidesz-kormány sorozatos botrányait figyelv e

érthetővé válik az az értehetetlen döntés, hogy az állami vagyonról szóló törvényben el ő írt

garanciális rendelkezések miért maradtak ki a nemzeti vagyonról szóló törvényből .

A 15. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz .

iz



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány
(Törvényjavaslat)

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az' Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk a pályázati úton nyújtott

támogatások és más egyedi döntések tisztességes eljárásban történő elbírálásához szükséges

garanciák megteremtése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2015. február

dr. Tóth Bertala n
(MSZP )

. Bárándy

	

gely
(MSZP)

Lukács Zoltán
(MSZP)

dr. Haran o

	

amás
(MSZP)
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