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	 ORSZAGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ iménvl ő kérdés!

dr. Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér
Sándor belügyminiszterhez

„Közbeszerzési eljárás alapján választotta ki a BM HEROS Zrt. az új védőruhák
szállítóját? "

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Ur!

A K/11751 . számú kérdésemre adott, 2013 . július 22-én kelt írásbeli válaszában arró l
tájékoztatott, hogy a 2013 . évi költségvetés terhére 3000 darab tűzoltó bevetési védőruha
beszerzését tervezik . Válasza szerint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(továbbiakban: BM OKF) a BM tűzoltó bevetési védőruházatot a BM HEROS Javító, Gyártó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt-től (a továbbiakban: HEROS Zrt.) szerzi be in-house
szerződés keretében. A K/12339. számú kérdésemre adott, 2013 . október 7-én kelt írásbeli
válaszából az is kiderült, hogy időközben megtörtént az R13-as védőruhák beszerzése 700
millió forintot meghaladó értékben. A BM OKF korábbi tájékoztatása alapján tudható, hogy a
tavasszal csapatpróbára is kiadott R13-as véd őruha gyártója a Respirátor Zrt .

Tekintettel arra, hogy a BM HEROS Zrt . 100 %-ban a Magyar Állam tulajdona, ami felett a
tulajdonosi jogokat a BM OKF gyakorolja, ezért a közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII .
törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés ka) pontja alapján valóban fennállnak az in-
house szerződés feltételei . Ebből következően azonban a Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontj a
alapján a BM HEROS Zrt. a Kbt . hatálya alá tartozó ajánlatkérőnek minősül . Ezért a törvényi
előírásoknak megfelelően a BM HEROS Zrt-nek a védőruházatok szállítóját, a Respirátor Zrt -
t közbeszerzési eljárásban kellett kiválasztania . Azonban meglep ő módon a 3000 védőruha
beszerzésének sem a közbeszerzési értesít őben, sem a BM HEROS honlapján nincsen nyoma .
Csupán a BM OKF és a BM HEROS között védőruhák szállítására 750 millió forint értékben



megkötött, a jogtanácsos által 2013 . február 28-án ellenjegyzet szerződés lelhető fel a BM
OKF honlapján.
Mindez számos kérdést vet fel, amire várom Miniszter Úr válaszát:

• Közbeszerzési eljárásban vásárolta-e meg a BM HEROS Zrt . az R13-as védőruhákat?
• Pontosan milyen beszerzési eljárás alapján valósult meg az árubeszerzés?
• Hol és mikor tették közzé a védőruhák beszerzésére vonatkozó, a BM HEROS Zrt. és

a Respirátor Zrt . között megkötött szerződést? Ha nem került sor a szerződés
közzétételére, kérem, adjon magyarázatot a közzététel elmaradásának okára !

• Ha nem került sor közbeszerzési eljárásra, kérem, jelölje meg, milyen
jogszabályhelyre hivatkozva, milyen indokok alapján tekintett el a BM HEROS Zrt . a
közbeszerzési eljárás lefolytatásától !

• Pontosan mikor és hol jelent meg az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzésse l
kapcsolatos egyéb hirdetmények?

• Jól értem-e, hogy a BM OKF a BM HEROS Zrt-vel kötött, a jogi fóosztál y
munkatársa által 2013 . február 28-án ellenjegyzet keretszerződésben már a
csapatpróbák lefolytatás előtt, annak eredményének ismerete nélkül kötelezettséget
vállalt 3000 darab R13-as véd őruha beszerzésére?

• Mikor került sor az R13-as védőruhák rendszeresítési eljárására?
• Összességében Miniszter Úr megítélése szerint jogszerűnek tekinthető-e az R13-as

védőruhák beszerzésére lefolytatott eljárás? Ha a beszerzés nem tekinthető
jogszerűnek, akkor milyen intézkedéseket kíván tenni az ügy kivizsgálása és a
személyi felelősség megállapítása érdekében?

Az ügyben szükséges további teend őkről válaszának tükrében fogunka dönteni . Amennyiben
érdemben nem vizsgálják ki a beszerzés körülményeit, és nem vonják le a megfelel ő
következtetéseket, akkor természetesen meg fogjuk tenni a szükséges jogi lépéseket .

Budapest, 2013 . október 15 .

ngo o TamásDr. Hara

Magyar Szocialista Párt
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