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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
2010. augusztus 5-én, csütörtökön 10 óra 01 perckor

az Országház földszint 93. számú tanácstermében
megtartott rendkívüli üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól

(Döntés bizottsági határozatról)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Borbély Lénárd (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)
Bíró Márk (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)
Dr. Kövér László (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevő

Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Siklósi Péter helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)

Megjelentek

Péli Péter mk. ezredes (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Dankó István főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)
Zöld Zoltán mk. alezredes (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntök mindenkit a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén, valamennyi
kedves vendégünket, megjelenteket, bizottsági tagokat. Mielőtt bármit mondanék, az lenne a
kérésem, hogy a napokban Alsóörsön szolgálatot teljesítő és szolgálatteljesítés közben életét
vesztett Gamauf János főtörzsőrmester emlékére egyperces néma felállást tegyünk meg.
Köszönöm szépen. (A teremben levők egyperces néma felállással adóznak az elhunyt
emlékének.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
rendkívüli ülését megnyitom. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a rendkívüli ülés
összehívását a Honvédelmi Minisztérium kérésére a Házszabály 67. § (3) bekezdése szerint
bizottságunk tagjai egyötödének kezdeményezésére hívtam össze.

Köszöntöm körünkben az előterjesztő képviseletében Siklósi Péter urat,
védelempolitikai és védelmi tervezési helyettes államtitkárt, Kelemen Tas urat, a HM
Védelempolitikai Főosztályának főosztályvezetőjét (Jelzésre:), aki még nem érkezett meg, de
meg fog érkezni, Péli Péter ezredes urat, a HM Híradó, Informatikai Főosztályának
főosztályvezető-helyettesét, dr. Dankó István urat, a HM Jogi Főosztályának főosztályvezető-
helyettesét és Zöld Zoltán alezredes urat a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségtől.

Tisztelt Bizottság! Jelen van országgyűlési képviselői minőségében Balla Gergő
képviselőtársunk. A Házszabály 68. § (2) bekezdése alapján javasolom a hozzászólási jog
megadását. Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm,
egyhangúlag elfogadtuk.

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítására kerül sor. Személyesen jelen
van 9 fő. Helyettesítési megbízást adott 8 fő. Iváncsik Imrét Juhász Ferenc képviselő úr, dr.
Kövér Lászlót Básthy Tamás, Tóth Gábort Kulcsár József, dr. Simon Miklóst Borbély Lénárd,
dr. Mátrai Mártát Farkas Zoltán, Bíró Márkot Csampa Zsolt, Borkai Zsoltot Földi László,
Tamás Barnabást pedig magam fogom képviselni, illetve helyettesíteni. Helyettesítésekkel
együtt jelen van 17 fő.

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincsen
változás: a Honvédelmi Minisztérium mentesítési kérelme a közbeszerzési törvény hatálya
alól az Európai Unió elnökségi feladatainak végrehajtása érdekében szükséges informatikai
fejlesztések és beszerzések tárgyában.

Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért; kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk.

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól

Tisztelt Bizottság! Az írásos anyag megérkezett mindannyiunkhoz, futárpostával
megkapták. Első körben most megadom a szót a minisztérium képviselőjének az előterjesztés
szóbeli kiegészítésére, és ezt követően hangzanak majd el kérdések, vélemények.

Kérdezem, ki kíván a tárca részéről hozzászólni. (Siklósi Péter jelzésére:)
Parancsoljon, megadom a szót.

Siklósi Péter szóbeli tájékoztatója

SIKLÓSI PÉTER helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Hölgyeim és Uraim! Az önök előtt
fekvő előterjesztést nyilván olvasták, néhány szóban szeretném csak kiegészíteni, először a
beszerzés céljaival kapcsolatban. Az Unió soros elnöksége ellátásából adódó feladatok
biztosítása miatt van elsősorban erre a beszerzésre szükség, az EU-s minősített anyagok
forgalmazására szolgáló zárt rendszerek bővítése és egy új hálózat létrehozása a tartalma. A
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képességnek 2010. november végéig rendelkezésre kell állnia, hogy a HM csatlakozni tudjon
a KüM által már működtetett, illetve a KüM által az év végéig létrehozandó rendszerekhez
annak érdekében, hogy európai uniós elnökségi feladatainkat zökkenőmentesen el tudjuk
látni.

Ezen kívül mintegy másodlagos előnyként a HM általános informatikai biztonságának
megerősítése is a célunk, amit egyébként már korábban, évekkel korábban meg kellett volna
tenni, de eddig soha nem volt rá pénz, viszont az EU-s elnökségi feladataink ezt egyszerűen
továbbodázhatatlanná teszik. Eddig még valahogy csak elvoltunk, de az EU-s elnökségi
feladatokkal olyan hihetetlen mennyiségű anyag fog ránk zúdulni, amit a hagyományos
módon már nem lehet kezelni.

A javasolt beszerzési eljárást a 143/2004. számú, az államtitkot és szolgálati titkot,
illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeket érintő vagy különleges biztonsági
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerint - sikerült
felolvasnom - kérjük megvalósítani.

Mik az indokaink amellett, hogy ezt a felmentést megkapjuk a közbeszerzés alól?
Először is a nemzetbiztonsági érdek. A beszerzési eljárás során a pályázók és a majdani
kivitelező rendelkezésére bocsátandó információ pontos ismeretet ad a HM és az MH teljes
infokommunikációs rendszeréről és annak elemeiről. Ezért a kivitelezők és a beszállítók
rendelkezni fognak minden olyan adattal, amelyből megítélhető a Magyar Honvédség
elektronikus támadásokkal szembeni védettsége, reagálási képessége és a következő években
várható képességváltozások mértéke. Ezen információk rosszhiszemű felhasználása
védtelenné, kiszolgáltatottá teszi a HM rendszerét. Nyilván, ha sikerül megfelelő céggel
elvégeztetni ezt a munkát, akkor ezeket a veszélyeket minimálisra lehet csökkenteni.

A másik, ugyancsak nagyon fontos indok az, hogy a 143/2004. kormányrendelet
alapján végrehajtott beszerzésnek az az előnye, hogy ez az egyetlen eljárás, amellyel a
fejlesztés a rendelkezésre álló határidőn belül elvégezhető. Ez van nekem leírva, de
hozzátenném: a valóság az, nemcsak hogy valószínűleg kicsúsznánk a határidőből, hanem az
eddigi tapasztalatok szerint minden bizonnyal kicsúsznánk a határidőből. Tehát ez több mint
valószínű. Ha ezt most nem így csináljuk meg, akkor nem lesz meg időre ez a rendszer.
Ennyit fűztem volna hozzá. Köszönöm szépen.

Hozzászólás és válasz

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés,
vélemény, hozzászólási szándék. (Jelzésre:) Csampa alelnök úr, parancsoljon!

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ha jól
értelmezem a helyettes államtitkár úr szavait, akkor azért van szükség a mostani mentesítés
megadására a bizottság részéről, mert ez a közbeszerzés gyakorlatilag nem indult el az elmúlt
időszakban. Ugye, ha jól értem.

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak, parancsoljon!

SIKLÓSI PÉTER helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, képviselő
úr, ez így van. Ezt a közbeszerzési eljárást le kellett volna folytatni már valamikor akár az
elmúlt év végén vagy az idei év elején, de ez valamiért nem indult meg, pedig mindenki
prioritásként fogalmazta meg az EU-s elnökségi feladatainkat. Nekem nyilván nem dolgom
az, hogy felelősöket keressek, de ennek meg kellett volna történnie az év elején legkésőbb.
Köszönöm. (Csampa Zsolt bólint.)



- 7 -

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e további
hozzászólási szándék. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a vitát lezárom.

Kérdezném, hogy a kiosztott határozattervezetet ki támogatja; kérem, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem
jelentkezik.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a bizottság a határozattervezet elfogadásával megadta a
felmentést a közbeszerzési törvény alkalmazása alól.

Elnöki zárszó

Napirendünk végére értünk. Köszönjük az előterjesztőknek a jelenlétet, a bizottság
tagjainak a munkát. További szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta és Dani Judit


