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A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

Meghívottak részéről 

Hozzászóló

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén
megjelent képviselőket, vendégeket, és külön köszöntöm körünkben dr. Tóth László helyettes
államtitkár urat.

A határozatképességünk megállapítására kerül sor. Tisztelt Bizottság!
Bizottságunkban tizenegy fő személyesen, négyen pedig helyettesítési megbízással vagyunk
jelen. Megállapítom, hogy… (Dr. Simon Miklós megérkezik az ülésre.) Tizenkettő-négy, tehát
tizenkettő fő személyesen, helyettesítési megbízást pedig négy fő adott. Megállapítom, hogy
bizottságunk tizenhat fővel, a helyettesítésekkel együtt határozatképes.

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás, ez a tegnap elszervezett napirendi pontnak a megismételt mai tárgyalása: mentesítés
a közbeszerzési törvény hatálya alól, döntés bizottsági határozatokról című napirendi pont a
javaslat.

Kérdezem, hogy ki az, aki a kiküldött napirendi javaslattal egyetért. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk.

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól a 2003. évi CXXIX. tv. 29. §
alapján, döntés bizottsági határozatokról

Tisztelt Bizottság! Az írásos anyag megérkezett, egész pontosan kettő kérelem a
belügyminiszter úrtól 2541/1. és 1618/5. számokon, az egyik konfekcionált egyenruházati
termékekről, a másik pedig nagy teljesítményű járőr gépkocsikról szól.

Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak mindkét előterjesztés rövid szóbeli
felvezetésére, és ezt követően hangoznak el a kérdések, vélemények. Államtitkár úr,
parancsoljon!

Dr. Tóth László előterjesztése

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap
próbáltam kitérni az egyenruházati kérdésekre, és a tisztelt bizottságtól elnézést szeretnék
kérni, hogy a gépjárművek vonatkozásában egy kisebb információcsorbulás miatt nem voltam
felkészülve, de most már teljes mértékben ebben is meg tudok nyilvánulni.

Az egyenruházat vonatkozásában biztonsági okokra hivatkoztunk, mégpedig azért,
mert az egyenruházat szabad és ellenőrizetlen kereskedelmének a megakadályozását
szeretnénk. Azt hiszem, hogy tegnap is elmondtam, hogy a jelenlegi rendőri hivatásos
állomány az utánpótlási illetmény négy százalékát fordítja egyenruházat beszerzésére, és
szeretnénk a természetbeni ellátás felé elmenni. Nem utolsó sorban 4130 új felszerelő

állomány vonatkozásában pedig jövőre a kormányprogramnak megfelelően... - jelenleg 1200
fő hiányzik a rendőri állományból, és 3500 fő van a kormányprogramban, az új
alapfelszerelését szeretnénk egy szűkebb, ellenőrzött kereskedelemben beszerezni, és erre
irányult volna a 143-as kormányhatározat szerinti felmentési igényünk. Nem utolsó sorban
jogosulatlan viselet is van, visszaélésekre ad lehetőséget a jelenlegi egyenruha, és biztosítani
kell a termékek védelmét és forgalmazását.

A gépjárművekkel kapcsolatban pedig egyetlenegy indokunk van: az idő hiánya. Az
EU-s elnökségre készülvén szeretnénk ötven darab nagy teljesítményű gépjárműnek a
beszerzését végrehajtani, mivelhogy január 1-től van az EU-elnökség, a későbbiek során
pedig ezeket a gépjárműveket az autópályán szeretnénk használni.

Igazából ennyivel szerettem volna kiegészíteni az előterjesztést. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait (Jelzésre:), és megadom
a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak.

Kérdések, vélemények

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Államtitkár Úr! Tegnap is kérdeztem,
most is megkérdezem, hogy mitől olyan hihetetlenül fontos nemzetbiztonsági érdek jelenik
meg itt a ruhabeszerzés kapcsán, ami a normál, gyorsított közbeszerzési eljárás alóli
mentességet indokolttá teszi.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem tudok mást mondani erre, hogy
biztonsági kérdések, amit már az előterjesztésemben is próbáltam felvezetni. Jelenleg az
egyenruházatnak szabad és ellenőrizetlen a kereskedelme, és próbálnánk ebbe egy kontrollt
belevinni olyan formában, hogy az természetbeni ellátás legyen.

Harangozó képviselő úrral beszélvén van ennek egy hátsó gondolata is, amit itt a
bizottság elé tárnék, hogy a Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozik a büntetés-
végrehajtás is, amely jelenleg rendelkezik tizenkettő darab gazdasági társasággal, amelyek
’94-ben, az akkori könnyűiparra építve alakultak meg, folyamatos konszolidációs problémáik
vannak, és szeretnénk, hogyha a környező országok gyakorlatának megfelelően be tudnánk
vinni ezt a gyártást a büntetés-végrehajtás alárendeltségébe. 17 ezren vannak bent,
60 százalékuk visszatérő, egyelőre terápia jellege van ennek a dolognak a 32 börtönben
meglévő elítélteknek. Konkrétabban: nemhogy az apjukat, még a nagyapjukat se látták ők
dolgozni, tehát a reintegrációs igény, ennek a fontossága, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos.
Jómagam is a büntetés-végrehajtás gazdasági vezetőjeként annak idején, az elmúlt időszakban
nem tudtam elérni, hogy a lehetőségek függvényében ezt sikerüljön egy belső állami ellátás
rendszerében működtetni.

Úgy néz ki, hogy a miniszteri szándék az jelenleg egyértelműen ki van nyilvánítva,
tehát a miniszter úr egy belső ellátási rendszert szeretne kidolgozni. A jelenlegi gazdasági
társaságokból négy van, amelyik konfekcióiparral foglalkozik, és szeretné bevinni egy belső

ellátási rendszerbe, ugyanúgy, ahogy egyébként Szlovákiában meg egyéb helyeken van, és
nem kivinni a piacra ennek a gyártását. Ez volt a hátsó gondolat.

ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak. Parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A való élet
már csak olyan, hogy vannak politikai összetűzések, nyíltszíni konfliktusok, amelyek a
parlamentben, a nyilvánosság előtt és különböző helyeken zajlanak. A politikai felek között
ez egy demokráciában talán normális is. És teljesen normális, hogy szakmai kérdésekben
lehet normális szakmai válaszokat kérni meg kapni meg megbeszélni. Szóval azt gondolom,
hogy a rendőr gatyájának nincsen politikai beállítottsága, a méretétől sem függ ez a kérdés, és
a büntetés-végrehajtási intézetben foglalkoztatottak foglalkoztatására vonatkozó szabályoknak
sincsen ilyen értelemben politikai felhangja.

Éppen ezért én úgy generálisan szeretném kezdeményezni a kormánynál vagy
javasolni a kormánynak meg itt magunknak, hogy vannak olyan szakmai kérdések, amelyeket
épeszűen meg lehet beszélni, és abban meg nem kell titkolózni vagy normálisan le kell írni.
Mert ha azt írják le nekem vagy bárkinek, hogy a nadrág vagy a láthatósági kellékek nem
tudom én, micsodájának a gyártása az olyan hihetetlenül nemzetbiztonsági érdek, merthogy
néhányan a szabadkereskedelemben ezt forgalmazzák, akkor aki ezt megszavazza, az magát
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megmosolyogtatja. Ha azt mondják, hogy uraim, itt van iksz elítélt, akinek a foglalkoztatását
ilyen módon meg tudom oldani, akkor még a nemzetbiztonsági érdeket - és ez nem egy
erőltetett megközelítés - rá tudom fogni, egyszerűen azért, mert azok foglalkoztatása, azok
munkába állítása, et cetera, et cetera, az egyébként egy olyan indok, amit nem lehet egyébként
nem figyelembe venni.

Éppen ezért én azt szeretném javasolni, hogy a későbbiekben sokkal inkább helytálló
egy ilyen típusú beszerzésnél az, hogy el akarom látni munkával a börtönök kft.-it, ráadásul
van egy ilyen megrendelésem, ráadásul ezek minősítettek, ellenőrzöttek - megjegyzem
egyébként, a nemzetbiztonsági ellenőrzés a cégekre is vonatkozik, megvannak ennek a maga
szabályai is, és eddig sem szerzett be a BM olyantól, akinek ez nem volt meg, és ezt követően
sem fog olyantól beszerezni, akinek ez nincsen meg -, akkor ezt egészen normális keretek
között el lehet rendezni. Megjegyzem: meg lehet szavazni, és noha a többségnek mindig meg
lehet szavazni, de azt gondolom, hogy talán még jó érzés is az, hogy vannak olyan dolgok,
amire azt lehet mondani, hogy hopp, egyetértettünk, merthogy az élet tud ilyen dolgokat
produkálni.

Summa summarum: én azt szeretném javasolni, hogy a bizottság határozati javaslata,
még hogyha itt nem is tud írásban kiegészülni, annyiban mindenféleképpen egészüljön ki,
hogy kérünk tájékoztatást a Belügyminisztériumtól arra vonatkozóan, hogy a büntetés-
végrehajtás cégei milyen arányban, milyen módon, hogyan teljesítették a pillanatokon belül
megszavazni kívánt ruhabeszerzést. Megjegyzem: soha ne mondjuk, hogy önmagában a
ruhabeszerzés az egy olyanfajta ok, ami indokolná a közbeszerzési törvény alóli mentességet.
Tehát erre vonatkozóan ezt szeretném javasolni. Ilyen feltétellel, ilyen indoklással, ilyen
utókezeléssel magam egyébként meg tudom szavazni, merthogy a dologban látom azt, hogy
ez persze fontos, ruhát szereznek be egyébként is, tehát azzal nincsen probléma, erre költenek.
Hogyha ennek az eljárását ekként kezeljük, akkor azt én magam is támogatni tudom.

A gépjárműbeszerzés az most napirenden van?

ELNÖK: Igen.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): A gépjárműbeszerzéssel kapcsolatosan is engedjenek
meg néhány mondatot. A soros EU-elnökség vélhetően olyan fajta diplomáciai többlettel jár,
ami vélhetően többletfeladatot jelent a Belügyminisztérium állományának és a rendőröknek
is, kísérni és a többi, minimum van egy külügyminiszteri vagy nem tudom én, milyen
találkozó, lehet, hogy valami más, magasabb szintű tanácskozás is van. Ez teljesen
természetesen indokolttá teszi azt, hogy olyan járművekkel lássák el a rendőrséget, amely
ennek a feladatnak megfelel - nincsen vele problémám.

Őszintén mondom, a problémám most is az, hogy ez az OBB-keretből megy. Tehát
amikor deklaráltan nem arra a funkcióra szolgáló, nem arra a feladatra szolgáló nem tudom
én, miből vesszük el a „zsé”-t, őszintén szólva nekem disszonáns. Miközben egyébként azt
mondom, hogy persze lehetett volna ezt a közbeszerzési eljárást kettő hónappal korábban is
indítani, de azt mondom, rendben van, kell, szükség van rá, működjön. De egy olyan
feladatkörtől vesszük el a forrást, amit egyébként - hogy mondjam - valószínűleg más
feladatra, más célra fordíthattak volna.

Úgyhogy azt szeretném javasolni, kérni illő tisztelettel és nem sértő módon, hogy
figyeljenek oda ezekre a későbbiekben, nem olyan nagy dolog ez. És akkor az egyik oldalon
nem tűnik egy ilyen hatalmi arroganciának, a másik oldalon meg jó szívvel tudnak
együttműködni, hogy na lám-lám, már egy gépkocsibeszerzés és egyébként a tányérsapka
ügyében már majdnem egyetértünk.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Előttem van az
Országos Balesetvédelmi Bizottságnak a tavalyi beszámolója, a tavalyi év során is
beszereztünk húsz darab nagy teljesítményű járőr gépkocsit és nyolc darab motorkerékpárt.
Ennyi lenne a kiegészítésem.

ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem konkrét kérdéseim
lennének az államtitkár úrhoz, a bv-rendszerét egy picit jobban ismerőként szeretném
kérdezni.

Először is szeretném leszögezni, hogy ha ez most nem hangzott volna el, én saját
magam szerettem volna azt mondani, hogy abban az esetben lehet ezt támogatni, akkor sem
ilyen formában egyébként, ahogy le van írva, hogyha az állam bácsi garantálja azt, hogy a
büntetés-végrehajtás keretén belül lesz ez az összeg felhasználva, és nem egy akármilyen
külföldi vagy bármilyen más magáncégnek a bevételét fogja ez a 3,8 milliárd forint
gazdagítani. (Juhász Ferenc: Verseny nélkül!) Verseny nélkül természetesen, ugye, merthogy
a közbeszerzéssel legalább még macerálni kell, a felmentés után már azt sem.

Azt szeretném kérdezni - ismerem, mondom, egy picit a bv-t -, hogy ezt technikailag
melyik bv-kft. fogja tudni megoldani. Mindjárt mondom a választ: szerintem egyik sem.
Szeretném kérdezni, hogy akkor gyakorlatilag milyen megoldást kíván tervezni a
Belügyminisztérium annak érdekében, hogy alkalmassá tegye ezeket a kft.-ket erre, hiszen
azért egy 3,8 milliárdos biztos megrendelés talán megér annyit, hogy akár a cégeket is ilyen
szempontból rendbe tegyék. Merthogy, amennyire én tudom, Kalocsán a hölgyek varrogatnak
munkaruhákat, kézi gurigázós-festős eljárással festik a ruhákat, nagyjából a század eleji
technikával csinálják, és egyébként jó minőségű termékeket állítanak elő, hiszen a piacra is
termelnek a mai napig, én voltam ott személyesen, megnéztem. De hogy tömegével,
ezerszámra megfelelő minőségű ruhákat ott nem lehet előállítani, az biztos. Gondolom,
sejtem, hogy az Ipoly Kft. alkalmas arra mondjuk, hogy munkacipőket meg ilyenek
elvégezzen.

Csak azt szeretném kérdezni és arra szeretnék kilyukadni, hogy én egy jó példát láttam
erre az elmúlt évtizedekben, az a tököli papírgyár variációja volt, ahol igenis befektetéssel, új,
modern technológiával létrehozott gyárban - egyébként mindenki nagyon jól tudja, hogy a
minimálbér egyharmadáért dolgoznak a fogva tartottak, tehát akár még a kínai
munkaerőpiaccal is fölveszik a versenyt -, tehát új technológiával, befektetett pénzzel egy
olyan cég működik, amennyire én tudom, hogy magán az országon belüli papírgyártáspiacot
lassan tönkre is teszi úgy, ahogy van, hiszen annyira versenyképes. Még egyszer szeretném
kérdezni: az biztos, hogy nem elfogadható, hogy majd a bv nem tudom, iksz-ipszilon kft.-je
megnyeri közbeszerzés nélkül ezt a beszerzést, majd alvállalkozók Kiskunmajsán meg nem
tudom, hol, a pincében varrogatott ruháit fogják majd megint szintén magáncégek
alvállalkozóként a végén hazavinni.

Még egyszer kérdezem: Hogy lesz alkalmas a bv-kft. arra, hogy ezt akkor azonnal
megtegye? És ha itt a határozati javaslatban a ruházati beszerzéseknek a magyar EU-
elnökséggel való összefüggését valaki megmagyarázná nekem, azt megköszönném.

Köszönöm.

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót az állam bácsinak. (Derültség. - Dr.
Harangozó Tamás: A képviselőjének!)
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DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. A kalocsai
konfekcióipari gazdasági társaságunk, illetve a másik három, Sopronkőhida, Ábránd,
Sátoraljaújhely és az Ipoly Cipőgyár tavaly 1,9 milliárd forintos bevételt generált, amiből
egymilliárd forint belső megrendelés volt, illetve egyéb öt társcégnek, például a Magyar
Államvasutaknak a munkaruháját meg egyéb ilyeneket gyártott le. Az Ipoly Cipőgyár pedig
nem utolsósorban például az Audi cégnek a munka lábbelijét gyártotta folyamatosan, mintegy
400 ezer darabszámos lábbeli gyártására alkalmas.

Természetesen ebben van egy olyan szándék is, mint hangsúlyoztam, hogy körülbelül
az utolsó nyolc évben olyan egymilliárd forint nem került biztosításra ezeknek a gazdasági
társaságoknak, van egy IM-PM együttes rendelet, ami arról szól, hogy az elszámolt
többletköltségek vonatkozásában a Pénzügyminisztérium biztosítja a hozzá nem értésből, a
biztonsági kérdésekből, a nagyobb selejtanyagból adódó veszteségeit ezeknek a gazdasági
társaságoknak. Ez az elmúlt időszakban, egy olyan hat éven belül mintegy 850 millió forint
volt, ami nem került biztosításra. Jelenleg is a Magyar Köztársaság költségvetésében 89 millió
forint van mindösszesen, ami erre kerül majd ebben az évben felhasználásra úgynevezett
sajátos többletköltségek tekintetében, tehát benne van az szándék is, hogy természetesen
fejleszteni akarnánk infrastruktúrát. Tehát hogyha ez egy biztos... - tehát jelenleg a rendőrség,
a bv és a katasztrófavédelem 41 ezres hivatásos állományából adódóan ezen három szervezet
költségvetésében benne van az utánpótlási ruházati illetmény, ez 96 850 forint/fő, és ez egy
biztos bevétel lenne ezeknek a gazdasági társaságoknak, ami a későbbiek során egy olyan
kitekintést nyújthatna, hogy infrastruktúra-fejlesztésre is alkalmas lenne.

Valóban, jelenleg valószínűsíthetően nem fogják tudni ezt a nagy darabszámot
legyártani, valószínű, hogy alvállalkozókat kell majd bevonni valamilyen formában, de úgy
gondoljuk, hogy a későbbiek során erre alkalmassá tudjuk tenni a szervezeteket. Egyébként
vannak polgári munkavállalók is, tehát nemcsak fogvatartotti foglalkoztatás van, hanem
mondjuk Kalocsán - a képviselő úr is ismeri, mert úgy emlékszem, hogy együtt voltunk annak
idején - van polgári gépsor, akik szakemberként funkcionálnak ebben a kérdésben.

Tehát a kérdésre az a válasz, hogy szeretnénk a későbbiek során az infrastruktúrát
fejleszteni, és próbáljuk alkalmassá tenni a mostani gazdasági társaságokat arra, hogy a
lehetőségek függvényében, hiszen ez egy több éves folyamat lesz, mert innentől szeretnénk
elmenni a természetbeni ellátás felé, tehát a rendőr az inget fog kapni, nem pénzt, mert
valamilyen szinten egy burkolt illetménynek is kezelte a hivatásos állomány ezt az
úgynevezett utánpótlási illetményt, ezt szeretnénk megszüntetni. És úgy néz ki, hogy például
a szakszervezetek sem tudnak ezzel szembejönni, mert az viszont tény a forgalomból, hogy az
utánpótlási ruhapénznek a 4 százalékát fordítják egyenruhára.

Az EU-s elnökséggel kapcsolatban pedig egy egységes egyenruházati ellátás lenne,
konkrétan egy bevetési ruha formájában, ugyanúgy, ahogy a rendőrségnek az alapellátásban
megvan a bevetési ruhája, ugyanúgy a büntetés-végrehajtásnak és a katasztrófavédelemnek az
ellátását is tervezzük. Van egy olyan kör, amivel feltöltöttük a 96 850 forintnak a beltartalmát,
ebben lenne egy bevetési ruha, lenne benne egy cipő, vagyis jobban mondva egy bakancs és
egy olyan felsőruházat, télikabát, ami véleményünk szerint a rendőri kiállást, a rendőri
szépséget fogja majd demonstrálni az EU-s elnökség ideje alatt.

ELNÖK: Köszönöm. Még mielőtt továbbmegyünk, és megadnám a szót Tóth Gábor
képviselő úrnak, itt lógva hagytunk egy kérdést, amit Juhász képviselőtársam vetett fel. A
határozati javaslatunkban, ami szerintem önök előtt is ott van, az utolsó bekezdés úgy
hangzik, hogy „A beszerzés, beruházás végrehajtását követően - vagy a bizottság kérésére
időarányosan - a keretösszeg felhasználásáról a Belügyminisztériumnak a bizottság elé írásos
beszámolót kell benyújtania.” Megfelelő ez így, vagy tovább bővítsük a határozati javaslatnak
ezt a részét a képviselő úr javaslatának megfelelően? Mert az itt elhangzott, hogy akkor
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számoljon be a minisztérium e tárgyban. Jó ez így, vagy fogalmazzuk át? (Juhász Ferenc:
Majd ha szót kapok, akkor reagálok rá.) Rendben, köszönöm.

Akkor viszont megadom a szót Tóth Gábor képviselő úrnak.

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy az
előzetes konzultációknak bizonyos részében magamnak is volt szerencsém részt venni, ahol is
én már akkor tökéletesen egyetértettem az előterjesztés most előttünk lévő tartalmával,
mélységében is és részleteiben is. Ugyanis pontosan az, amit az államtitkár úr elmondott,
hogy egyfajta, a munkához vezető út mint olyan és egy szocializációs folyamatnak is nagyon
fontos része az, amit a börtönökben lévő embereknek biztosítani kell, mert az, hogy odabent
gyúrjanak, tévézzenek az adófizetők pénzén, ez enyhén szólva is abszurd és nonszensz,
miközben odakint emberek a mindennapi betevő falatért küzdenek - egyes pont.

Kettes pont: ad absurdum és nagy örömmel hallottam volt kormánypárti, most
ellenzéki képviselőtársaim lelkesedését, momentán Juhász képviselő úrét, miniszter is volt
annó dacumál. Én csak azt nem értem, hogy annak idején miért nem volt meg ez a lelkesedés,
amikor mondjuk a rendőröknek meg a katonáknak indiai gatyákat szereztek be
közbeszerzésen keresztül, éppen nem igazán a magyar munkaerőt - hogy mondjam - helyzetbe
hozva ezzel a dologgal. Úgyhogy én magam is azt szeretném, ha ezt majd látnánk, hogy
hogyan is költődnek el ezek a pénzek.

És az utolsó mondatban is örömmel támogatjuk, azt hiszem, ellenzékiek és nem
ellenzékiek együttesen, mert munkát, munkahelyet teremt, ez a pénz itthon marad, nem megy
ki, és azoknak az embereknek ad, mondom még egyszer, lehetőséget, akiknek odakinn a
szabad világban bizony-bizony sokkal kevesebb lehetőségük van vagy egyáltalán semmi.

Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Esetleg annyit, hogy egy jó példa, hogy
Szlovákiában, tudom, hogy nem ide tartozik, de van tizenhét börtön, körülbelül úgy néz ki a
belső ellátás, voltam személyesen megtapasztalni, hogy az egyik börtönben vágóhíd van,
hétfőn vágnak, körbeszállítják az egész országban, a másik börtönben bútorgyártás folyik, a
bíróságok ugyanúgy az Igazságügyi Minisztériumhoz tartoznak, ennek a belső ellátását
végzik, a mezőgazdasági árucikkeknek a megtermelése történik meg. És mellette mondjuk
Baracskán nálunk, ahol van egy gazdasági társaságunk, képtelen megnyerni a közbeszerzést a
800 szarvasmarhát és 1200 sertést tartó gazdasági társaság, ami egy helyen van a börtönnel.
Tehát igazából ők sokkal rugalmasabban túlléptek ezen a helyzeten. Mindenféleképpen az
államháztartás pazarlásának elkerülése érdekében ezt kitűztük magunknak a minisztérium
vonatkozásában, és nemcsak ebben, hanem az összes többi belső ellátási rendszerben
szeretnénk előbbre lépni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Először is Tóth Gábor
képviselőtársamnak: nyugtával a napot! Majd tisztelettel ajánlom végigtekinteni azokat a
beszámolókat, amelyek majd a közbeszerzési mentesítésekről szólnak, és egészen biztos
vagyok abban, hogy a mostani ígérvény és egyébként nagy nekibuzdulás is számos érdekes
tételt fog tartalmazni majd az elszámolás során: nem lehet kizárni az alvállalkozókat, nem
lehet kizárni a külföldieket egy ilyen rendszerből. Úgyhogy erre vonatkozóan óvatosságot!
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Az államtitkár úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy a jövő esztendőben mennyit
terveznek kompenzálni a bv-intézeteknél. Tehát mondta, hogy az elmúlt időszakban nem volt
ilyen kompenzáció, ebben az esztendőben is kilencvenegynéhány millió forint, ha jól
értettem. A jövő évi költségvetésben mennyi pénz az annyi pénz?

Minden, ami pontosítja, elnök úr, a határozati javaslatot, és egyébként közelebb visz
bennünket ahhoz, hogy egy korrekt beszerzés korrekt ellenőrzése valósuljon meg, számunkra
elfogadható.

Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni. (Jelzésre:)
Parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): 89,4 millió forint, ami a Magyar
Köztársaság költségvetésében rendelkezésre áll a jövő évre vonatkozóan… (Juhász Ferenc:
Még egyszer, bocsánat!) 89,4 millió forint, amely folyamatosan egy ilyen degresszív pályát
vett föl, mint már említettem. Ez két éve, amikor én még a bv-nél dolgoztam, akkor olyan
400 millió volt, és folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

Hangsúlyoztam, hogy van egy IM-PM együttes rendelet, ami nincsen betartva
jelenleg. Tehát a költségvetésből ezek a pénzek nem kerülnek vissza a gazdasági
társaságokhoz. Mint már említettem, 17 ezren vannak bent, ebből hatezren dolgoznak, mert az
előzetes büntetésüket töltők biztonsági okokból nem dolgozhatnak, a hatezerből pedig
háromezren végeznek úgynevezett költségvetési munkáltatást, ez a krumplihámozástól a
takarításig terjed, és háromezren dolgoznak gazdasági társaságban.

Azt is el kell hogy mondjam, hogy vannak nagyon sikeres gazdasági társaságaink,
tehát például a Pálhalmai Agrospeciál Kft., amelynek az árbevétele mintegy 4 milliárd
forint/év, ott van a biogázüzem, amely EU-s projektből valósult meg, viszont ők az
úgynevezett földalapú támogatáshoz hozzáférhetnek mint tulajdonosok. Négy mezőgazdasági
cég van egyébként a tizenkettőből, őnekik nincsenek ilyen problémáik, egyébként ők - hogy
mondjam - dolgoztatják a legtöbb elítéltet. A probléma, amit már az elején említettem, a
könnyűipari infrastruktúrára illeszkedett gazdasági társaságainknál van, mert igazából ott’94-
től, amikor ’94-ben megalakultak ezek a gazdasági társaságok, semmi fejlesztés nem volt.

Azt szeretném még hozzátenni, hogy egyébként a gazdasági társaságokról szóló
törvény alapján működnek ezek a gazdasági társaságok, és szeretnénk majd természetesen a
félelmet kiküszöbölni egy megfelelő minisztériumi kontrollal, a különböző alvállalkozói
bevonásokat, az egész gyártási technológiát, és természetesen állunk elébe, hogy a bizottságot
folyamatosan tájékoztassuk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Csampa Zsolt alelnök úré a szó.

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én arra szeretném ösztönözni az ellenzéki
képviselőket, hogy támogassák ezt a két közbeszerzés alóli felmentést. Már csak azért is, mert
azt gondolom, hogy az államtitkár úr eléggé, mondjuk úgy, hogy mélyrehatóan elmondta azt,
hogy technológiai váltásra készülnek, benn szeretnék tartani a rendszerben ezeket a dolgokat,
a pénzeket. Azt gondolom, hogy vannak olyan pozitív elemek, amelyeket mindenféleképpen
megfontolásra javaslok. Már csak azért is, mert én magam többek között javasolnám is az
államtitkár úrnak, hogy mondjuk vegyék föl a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal is,
és hogyha a Honvédelmi Minisztérium esetleg nyitott rá - szerintem nyitott is lesz -, akkor
akár a katonáknak az egyenruháját vagy éppen a gyakorlóruháját is nyugodtan lehetne ott
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varratni, nem kellene különböző ismeretlen cégektől beszerezni különböző ruházati cikkeket.
De ezt a volt honvédelmi miniszter úr szerintem jobban tudja nálam.

A tételes elszámolással kapcsolatban én csak annyit szeretnék mondani, és egy kicsit
furcsállom Juhász Ferenc képviselőtársamnak az ilyen megnyilvánulását, mert az előző
ciklusban jómagam többször kértem írásbeli kérdésként is, de a Honvédelmi és rendészeti
bizottsági üléseken is, hogy tessenek már elszámolni a NATO védelmi csúcsról, amit itt,
Budapesten tartottak, amihez adtunk egy egymilliárd forintos felmentést. Gyakorlatilag
hosszas könyörgés után kaptunk egy másfél oldalas PR-anyagot, hogy a honvédelmi miniszter
kivel és hol tárgyalt és pezsgőzött és egyéb történetek, de tételes elszámolást önök akkor nem
nyújtottak be. És ez a tény. Sajnos, ez a tény. (Juhász Ferenc: Szégyellem!) Én örülök neki,
hogyha Juhász képviselőtársam most úgy gondolja, hogy utóbb revideálja az álláspontjukat és
szégyelli, de sajnos a tények azok önmagában tények maradnak. Én azt gondolom, még
egyszer, hogyha az államtitkár úr itt elmondta azt, hogy milyen koncepcióval állunk elő, és a
miniszter úrnak gyakorlatilag az elképzelései a jövőre, e tételsorban mondjuk a ruházati
kérdésekben mik, akkor én azt gondolom, hogy az ellenzék részéről a konstruktivitás mellett
azért ez egy támogatható elképzelés.

Az EU-elnökséggel kapcsolatban meg csak annyit szeretnék mondani, hogy szívem
szerint fölkérném vagy megkérném a képviselőtársaimat, vagy akár még vállalkoznék is egy
közös írásbeli kérdésre a tárcák részére, hogy önök az előző kormány részéről hogyan
készítették elő az EU elnökségi ülésre való felkészülést. Akár, mondom, én nyitott vagyok
arra, hogy közösen írjunk egy írásbeli kérdést, és akár a Külügyminisztérium, akár a
Honvédelmi Minisztérium, bárki gyakorlatilag megválaszolhatja, hogy milyen típusú
lemaradásokban vannak most, per pillanat a minisztériumok, mert közbeszerzések nem lettek
kiírva, informatikai és lehetne sorolni a különböző dolgokat.

Úgyhogy én tényleg csak arra próbálom ösztönözni önöket, hogy támogassák ezt a két
közbeszerzés alóli felmentést, és bízzunk a mostani kormányzatban, bízzunk a miniszterben,
az államtitkár úr szavaiban, hogy igenis, el fognak számolni, és meg fog történni ez a váltás.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Harangozó Tamás, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Az alelnök úrnak, csak
nagyon röviden. Egyrészt a kormányváltás óta, mint látjuk, mind az államigazgatás, az EU-s
pénzek és a többi, és a többi, nagyjából fél évre ez az ország leállt az államigazgatást tekintve.
Én nem tudom, hogy olyan nagyon nagy bűn-e, vagy nem az ellenkezőjét hallhatnánk-e, hogy
ezek a közbeszerzések megindultak volna az előző kormány utolsó perceiben. Harmadrészt
nagyon röviden, és tényleg nem akarok napi politikai dolgokba belemenni, mert nem ide
tartozik, de azért mégiscsak ki lett rúgva a szakmai előkészítő csapatnak is a 99 százaléka,
akik ezzel foglalkoztak, nemzetközi visszatetszést is keltve egyébként Brüsszelben, legalábbis
ami a Külügyminisztérium állományát illeti. De nem ez a témánk.

Én csak azt szeretném kérdezni tisztelettel, csak hogy rögzítsük, hogy lehet-e
támogatni ezt a dolgot vagy nem, nagyon röviden szeretnék reagálni, hogy én tényleg
viszonylag jól ismerem, talán nincs olyan börtön az országban, ahol az öt év alatt nem voltam
ott személyesen vagy legalábbis nagyon kevés, és láttam, hogy milyen viszonyok vannak, és
láttam, hogy micsoda emberfeletti munkát végeznek egyébként a büntetés-végrehajtás
dolgozói, amiről nagyon keveset tud ez az ország, és mennyire, mind anyagilag, mind egyéb
más tekintetben alulbecsült ez az állomány. De szeretném mondani, hogy a börtönben való
munkavégzése az elítélteknek, az igenis fontos, és inkább a jutalom eszköze, mint bármi más.
Tehát csak azért, hogy a dolgot tudjuk konkrétan megítélni, amennyire én tudom, vannak
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olyan munkalehetőségek, ahol három helyre mondjuk kétszáz ember közül választhatja ki
akár a büntetés-végrehajtás, hogy melyik elítéltet fogja elvinni.

De ami fontosabb: nekem az derült ki ebből a mostani beszélgetésből, és erre
szeretnék visszakérdezni, hogy semmilyen kapacitásbővítés nem lesz, ezzel a 3,8 milliárd
forinttal egyetlenegy elítélttel több nem fog dolgozni az Ipolyban, itt-ott-amott, hanem a
meglévő kapacitásokat köti le vagy adja hozzá a dolog, ez a mostani megrendelés. És ha ez
nem sikerül a bv-ben, akkor majd valamilyen alvállalkozók valamilyen úton, valamilyen
termékkel ezt ki fogják váltani. Így nem látom értelmét, megmondom őszintén. Ha ennek a
3,8 milliárd forintnak az elköltése garantáltan a bv-n belül marad, és ez alapján valóban több
elítéltet fognak foglalkoztatni, valóban több konkrét bevételhez jutnak a bv-kft.-k, akkor ez
egy tényleg támogatható irány. Az államtitkár úr tudja a legjobban, hogy én magam is ezért
kardoztam bent a minisztériumban - sajnos, sikertelenül - a saját kormányom vezetőivel.
Abszolút elfogadhatónak és jónak tartom az irányt. Csak azt mondom, hogy ami itt most
előttünk fekszik, ami elhangzott, az egy percig nem garantálja ezt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Én azért a képviselő úrral teljes
mértékben nem értenék egyet, mert Sopronkőhidán például be fogunk indítani egy kétszáz
gépes varrógépsort, tehát az ebben a formában nem helyénvaló, hogy nem fog több elítélt
dolgozni.

Nem tudok mást hangsúlyozni: aki nem volt bv-s, az soha nem fogja megérteni
egyébként, hogy ez az ország körülbelül úgy néz ki, hogy a közigazgatás vagy a társadalom
alja a fogva tartottak, a közigazgatás alja az pedig a bv. Ezt meg kell tapasztalni, de a
képviselő úr az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál, gondolom, nagymértékben
megtapasztalta ezt a helyzetet. Tehát reintegráció, nem tudok máshogy megnyilvánulni,
reintegráció. A 60 százalékuk visszajön, nem látta sem az apját, sem a nagyapját dolgozni.
Ezeknek az embereknek tehát a munka mint terminológia nem létezik a fejükben, és ez a
társadalomnak valamilyen szintű felelőssége. Az van, hogy ott jó helyen van, van harminckét
börtön, ott jól elvan, egyébként meg nem teszünk annak érdekében semmit, hogy
megmutassuk, hogy mit jelent az, hogy munka. Úgyhogy azt hangsúlyoznám, hogy aki nem
volt bv-s, az ezt szerintem nem is fogja soha megérteni. Vissza kell ezeket az embereket
illeszteni a társadalomba, és hogyha ez terápiajelleggel a munkához való hozzászoktatás,
akkor ez a módja.

Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Rubi Gergely képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon fontos dolog az EU-elnökség,
kiemelten fontos a rendőri biztosítása, tehát én támogatom majd a gépkocsibeszerzést.

Viszont itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne csak az ilyen látványos dolgokra
költsenek és figyeljenek oda, hanem például gondoljanak arra, hogy Hajdúhadházon például a
rendőrök gyalog járnak házkutatni, mert az 50 százalékán bizony nincs aszfalt, és nincs egy
terepjáró, amivel ki tudnának menni, és ez elég veszélyes, a saját szememmel láttam, amikor
30-40 feldühödött cigány támadt rájuk, védik a rokonokat. Erre szeretném felhívni a
figyelmet.

Illetve a ruházat: nem látom a tűzoltóság ruházatát ebben benne. Fontosnak tartanám,
hogy a tűzoltók is részesüljenek jó minőségű ruhákban. Jelenleg, ha jól tudom, egy szlovák
kft., egy szlovák cég gyártja a tűzoltóság ruháit, és ötszáz darabot kell rendelni ahhoz, hogy
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szállítsanak. Na most, sok tűzoltóságnál, ahol négy-öt ruha megy tönkre, ott ötszáz darabot
nem tudnak megrendelni. És arra kérném még, hogy ha a közeljövőben ezeket elkezdik
gyártani, akkor figyeljenek oda, hogy csak magyar cég gyártson, mind az alvállalkozók, mind
a fővállalkozók.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Támogatni fogom mind a kettőt.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Teljes mértékben így van ez, sajnos. A
tűzoltóság ruháját, mivelhogy speciális jellegű ruha, azt kivettük az ellátási rendszerből. A
katasztrófavédelem úgy épül fel, hogy van egy polgári védelmi és egy tűzoltó része. A
tűzoltóság speciális ruháját nem a bv gazdasági társaságokkal szeretnénk legyártatni, mert
nem tudják megoldani.

Közben azt felejtettem még el mondani, hogy a tavalyi évben is több mint 400 millió
forint megrendelés volt a magyar rendőrségtől, konkrétan az iskoláknál végzett hallgatóknak
az alapfelszerelését a bv gazdasági társaságok gyártották le, és reményeink szerint alkalmasak
lesznek erre.

Elnézést, a gépjármű ügyben nem tudok nyilatkozni, annyit tudok ígérni, hogy utána
fogok nézni, mármint a Hajdúhadházról.

Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Rubi Gergely, parancsoljon!

RUBI GERGELY (Jobbik): Nemcsak Hadházzal van ilyen probléma, több vidéki
kapitányságon van ilyen gond, hogy nincsen terepjáró. Ez inkább egy figyelemfelhívás volt,
hogy ilyen irányban is lehet majd, helyi ügyekben is lehet mozgolódni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Darabszámban van elég, majd csinálunk
egy átalárendezést, mert annak idején a határőrség Schengen-pénzből beszerzett mintegy
hatszáz darab... (Dr. Harangozó Tamás: A főkapitányok azzal járnak!) Így van! Mert éppen
arrafelé is jártam, és akkor átadásra került. Tehát igazából valahol a rendőrség állományában
benne kell hogy legyen. Én egyébként személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy még
mindig sok kocsi van a rendőrségnél, tehát igazából véleményem szerint egy ezret ki lehetne
vonni minden további nélkül, de még nem volt időnk arra, hogy átalárendezzük az egyes
szerveknek a technikai biztosítását.

De hadd mondjak megint egy bv-s példát, úgy látszik, ebből már nem tudok
szabadulni: a bv-nél huszonnégy éves buszok vannak, olyan Ikarus buszok, amiket szerintem
gyerekkorunkban láttunk utoljára. Tehát valószínűsíthető, hogy a minisztérium feladata az,
hogy ezeket a kiegalizálásokat megvalósítsa, és a rendőrségnek a - hogy mondjam - prioritását
egy kicsit hátrébb szorítsa, mert a többi Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó szervnél
koránt sincs semmilyen technikai fejlesztés, nem úgy, mint a rendőrségnél.

Köszönöm.

Határozathozatalok

ELNÖK: Köszönöm.
Tisztelt Bizottság! Kicsit eltértünk a napirendi pont szűk tárgyától. Ez nem baj, ez az

ülésvezetés rugalmasságát mutatja, hogy végig tudtuk folytatni ezt a vitát. Viszont most, hogy
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mindenki számára világossá vált, hogy a korábban nagyon jól működő ország leállt,
próbáljunk meg életet lehelni bele, és legalább erről a két dologról hozzunk döntést, hogy
valami működjön. (Derültség.)

Ezért azt javaslom... Bővítsük-e a határozattervezetet? - ez a kérdés még áll. Hogyha
elfogadható így, akkor viszont a 13-14. sorszámú határozattervezetről szavazzunk. (Senki sem
jelentkezik.)

Hogyha ez így elfogadható, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a két határozattervezet
elfogadását támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. - Dr. Harangozó Tamás:
Nem külön szavazunk?)

Igény merült fel arra, hogy külön szavazzunk, de ezt mondjuk előre lehetett volna
jelezni. (Dr. Harangozó Tamás: Bocsánat! Én nem is gondoltam! - Iváncsik Imre: A vitában
elmondottakból szerintem világosan kiderült!) Hogy együtt szavazunk. (Iváncsik Imre: Nem.)  

Hogy ne érje szó a ház elejét, egy ügyrendi javaslatot tennék: ismételjük meg a
szavazásunkat, ez az egyik ügyrendi javaslat; a másik pedig az, hogy külön szavazzunk a két
közbeszerzés alóli mentesítésről, a 13. és a 14. pontról külön szavazzunk. Tehát egy ügyrendi
javaslatban két javaslatot is tennék.

Kérdezem, hogy ki az, aki ezt az ügyrendi javaslatot támogatja. Kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára rögzítjük, hogy egyhangú. Köszönöm.

Ekképpen megismételjük a 13. és 14. sorszámú határozattervezetekről szóló
szavazásunkat.

Kérdezem először, hogy a 13., az ötven darab nagy teljesítményű járőr gépkocsi
beszerzésére irányuló határozati javaslatunkkal ki az, aki egyetért. Kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

A bizottság egyhangúlag elfogadta.
Következik a 14. sorszámú határozattervezetről szóló szavazás, ami a konfekcionált

egyenruhákról szól. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt tudja támogatni. Kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.)  

Három tartózkodással a bizottság elfogadta.
Nagyon szépen köszönöm a megjelenésüket, a helyettes államtitkár úrnak is.
Még annyit engedjenek meg a bizottság tisztelt tagjai, hogy felmerült az igény

honvédelmi létesítmények látogatására, pont nincs itt Dorosz képviselőtársunk, aki ennek a
zászlóvivője volt. (Dr. Harangozó Tamás: Vezérszónokoskodik!) Vezérszónokoskodik.
Elindultak ez ügyben az egyeztetések, tehát lesz arra lehetőség, hogy a közeljövőben a
bizottság több alkalommal testületileg meglátogasson honvédelmi létesítményeket. De
szerintem a Terrorelhárító Központ részéről is megérkezett már ez a meghívás a bizottság
számára, ezt is kezdeményezte Dorosz képviselő úr, hogy esetleg nézzük meg azt is. Én ez
ügyben már megkerestem a Terrorelhárítási Központ vezetőjét, aki természetesen készséggel
áll rendelkezésünkre. A későbbiekben tájékoztatást nyújtok önöknek e tárgyban.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília


