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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 1012014. (Ii . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr. Harangozó
Tamás (MSZP) országgyűlési képviselő „Mekkora összeget használtak fel nyilvános
közbeszerzéseken a menekültügyi helyzet kezelésére kapott 198 milliárd forintból?” című ,
1(119272 . számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018. január
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Válasz dr. Harangozó

	

Tamás (MSZP)
K/19272 . számú, „Mekkora összeget
használtak

	

fel

	

nyilvános
közbeszerzéseken a menekültügyi
helyzet kezelésére kapott 198 milliárd
forintból?” címen benyújtott írásbel i
kérdésére

Dr. Harangozó Tamás úr részére
országgyűlési képviselő

j eadapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Mekkora
összeget használtak fel nyilvános kőzbeszerzéseken a menekültügyi helyzet kezelésér e
kapott 198 milliárd forintból?” címmel benyújtott, K/19272 . számú írásbeli kérdésére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

Sajnálattal látjuk, hogy ön, az MSZP, ahogy a bevándorláspárti ellenzék többi tagja és a Soros -
hálózat is a magyar határvédelem állandó támadásával és megkérd őjelezésével próbálja saját

bevándorláspárti-politikáját igazolni .

A határvédelem csak azoknak nem érdeke, akik be akarják engedni az illegális és gazdasági

bevándorlókat.

A határvédelem és a migrációval járó egyéb feladatok nemzetbiztonsági szempontból kiemel t

feladatok . Magyarország biztonságához füzödő érdekek védelmére figyelemmel egyes

beszerzések körében lehetőség van a közbeszerzési törvény alkalmazása nélkül beszerzés i

eljárás lefolytatására. Ezekben az esetekben a beszerzési eljárás megindítását megelőzően a
bevonni kívánt gazdasági szereplőknél az Alkotmányvédelmi Hivatal a beszerzéshez köt ődő
cégellenörzést folytat le az ajánlatkérő megkeresése alapján . Ennek megfelel ően az

ajánlattevőknek sokkal szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie, mint a nyíl t
közbeszerzési eljárásoknál, amelyeken bármely cég elindulhat, amely a törvény i

követelményeknek eleget tesz.
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Nyílt közbeszerzési eljárások azokban az esetekben kerültek lefolytatásra, ahol nem állt fen n
annak a veszélye, hogy biztonsági, nemzetbiztonsági, illetve a min ősített adatok védelmére
vonatkozó szempontok sérülhetnek. Képviselő Úr a Honvédelmi és rendészeti bizottsá g
tagjaként személyesen is meggy őződhetett róla, hogy a Belügyminisztérium és az irányítása
alatt álló szervek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez szükséges
beszerzéseiket a jogszabályi keretek legszigorúbb betartása mellett folytatták és folytatják le, a
hatékony és felel ős gazdálkodás követelményét szem elő tt tartva .

Budapest, 2018 . január ,,,2 "
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