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az Országház földszint 93. számú tanácstermében

megtartott üléséről

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

1. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §.

alapján.) (Döntés bizottsági határozatról)

Meghívottak: a Belügyminisztérium képviselői

2.  Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §.

alapján.) (Döntés bizottsági határozatról)

Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői

3. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint

egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1667. szám)

(Döntés zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői
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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
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Németh Zsolt (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Ágh Péter (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Tóth Gábornak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Tóth Zoltán József jogi és igazgatási helyettes államtitkár (Honvédelmi
Minisztérium)

Megjelentek

Ragány Erzsébet rendőr őrnagy, gazdasági osztályvezető

(Belügyminisztérium)
Dr. Juhász István rendőr dandártábornok, főkapitányi biztos
(Belügyminisztérium)
Kertai László ezredes (Honvédelmi Minisztérium)
Kubis Antal ezredes (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:  9 óra 42 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Honvédelmi és rendészeti bizottság mai
ülésén. A tegnapi plenáris ülésen döntött az Országgyűlés bizottságunk még hiányzó tagjairól.
Tájékoztatom önöket arról, hogy végre teljes létszámban, 21 fővel működhet a Honvédelmi és
rendészeti bizottság. Új tagjai: Korondi Miklós, akit személyesen is köszöntünk, dr. Budai
Gyula és Németh Zsolt képviselőtársunk.

Tisztelt Képviselőtársaim! A határozatképesség megállapítására kerül sor.
Tájékoztatom önöket, hogy személyesen 12 fő van jelen, helyettesítési megbízást adott négy
fő, ekképpen bizottságunk, helyettesítésekkel együtt 16 fővel határozatképes.

Most javaslatot teszek a napirend elfogadására, a kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás, azaz 1. a Belügyminisztérium mentesítési kérelme a közbeszerzési törvény hatálya
alól, 2. a Honvédelmi Minisztérium mentesítési kérelme a közbeszerzési törvény hatálya alól,
3. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes
törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló, T/1667-es számú törvényjavaslat. Döntés
zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat benyújtásáról.

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért.
(Rubi Gergely érkezik az ülésterembe.) Köszöntöm körünkben Rubi képviselő urat is. Kérem,
hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 17 igen, egyhangú.

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §.
alapján.) (Döntés bizottsági határozatról)

Most áttérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására, a Belügyminisztérium
mentesítési kérelme a közbeszerzési törvény hatálya alól. Köszöntöm körünkben dr. Tóth
László helyettes államtitkár urat, Ragány Erzsébet rendőr őrnagy asszonyt, gazdasági
osztályvezetőt és dr. Juhász István rendőr dandártábornok urat, főkapitányi biztost.

Tisztelt Bizottság! Az írásos mentesítési kérelmet a futárpostával megküldtük,
valamint itt a helyszínen is kiosztottuk önöknek. Az MVSZ szolgálati feladatainak ellátásához
szükséges beszerzésekről van szó. Elsőként megadom a szót helyettes államtitkár úrnak az
előterjesztés rövid szóbeli felvezetésére. Ezt követően a bizottság tagjainak kérdései és
hozzászólásai hangoznak el. Parancsoljon, Tóth úr, öné a szó!

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (BM) szóbeli előterjesztése

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Önök előtt is ismert, hogy január 1-jén megalakításra kerül
a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amely a rendészeti szervek védelmi szolgálatának bázisán,
egyéb feladatokkal kiegészülve kerül megalakításra. A Belügyminisztérium a
korrupcióellenes harcot fontos feladatként tűzte ki célul, és ennek érdekében szükséges egy
olyan technikai háttér megteremtése, ami a Nemzeti Védelmi Szolgálat feladatát
nagymértékben segíti, és szeretnénk lehetőség szerint a nyilvánosság legnagyobb kizárásával
ezt a beszerzést végrehajtani. Ezért fordultunk a tisztelt bizottsághoz, hogy a 143.
kormányrendelet szerint történjenek a beszerzések, amelyek alapvetően azonnali eljárás
formájában történnének meg, hiszen az idő rövidsége miatt már elkezdődtek az előkészítő
munkálatok, viszont nagyon fontos lenne, hogy az infrastrukturális háttér biztosítva legyen a
Nemzeti Védelmi Szolgálat vonatkozásában. Ezért a terveink szerint szükség lenne 60 darab
gépkocsi lízingszerződéses beszerzésére, amely a rendőrségben jól bevált, jelenlegi
lízingszerződés formájában történne. 300 darab mobiltelefon beszerzésére is szükség lenne,
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illetve mivel a Védelmi Szolgálat egy új bázison kerül megalakításra, felállításra, a készenléti
rendőrség bázisán, ezért szükséges egy olyan számítástechnikai infrastruktúra kialakítása,
amely szintén megkövetelné a 143. kormányhatározat szerinti beszerzéseket.

Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, és várom a kérdéseket. Köszönöm
szépen.

Vita

ELNÖK: Köszönöm helyettes államtitkár úr szavait. Kérdezem a bizottság tagjait,
van-e kérdés, hozzászólás. Juhász Ferenc képviselő úré a szót, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt
Képviselőtársak! A közbeszerzési eljárás alóli mentesítés jogintézményét gyakorlatilag ilyen
és ehhez hasonló esetekre fogadta el a parlament, aki ennek részese lehetett, az részese volt.
Éppen ezért, szemben, mondjuk egy ruhabeszerzéssel vagy szemben egy megkésett
gépjárműüzemanyagkártya-beszerzéssel, ez tipikusan az a helyzet, amikor ez jogszerű,
célszerű, okszerű. Mi támogatjuk.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e
további kérdés, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, javaslom, hogy a
kiosztott 15. sorszámú határozattervezetről szavazzunk. Ki az, aki a határozattervezet
elfogadását támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 15. Ki ellenzi? (Nincs
jelentkező.) Tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság elfogadta, ezzel megadtuk a felmentést a
közbeszerzési törvény alkalmazása aló. Köszönjük szépen a kedves vendégeink részvételét.

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §.
alapján.) (Döntés bizottsági határozatról)

Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására. (Dr. Juhász István: Engedjék
meg a tisztelt képviselő hölgyek, urak, hogy Vojcsik úr nevében is elnézést kérjek, de egy kis
baleset történt vele. Amikor a bizottságnak megfelel, akkor Vojcsik úr nevében annyit
szeretnék tolmácsolni, hogy szeretettel meg fogjuk hívni a bizottságot majd egy kihelyezett
ülésre. Köszönöm.) Köszönjük szépen, további jó munkát.

(Németh Zsolt érkezik az ülésterembe.) Köszöntjük körünkben újonnan megválasztott
bizottsági tagunkat, Németh Zsolt képviselőtársunkat. Jó munkát kívánunk a bizottságban.

A második napirendi pontunk a Honvédelmi Minisztérium mentesítési kérelme a
közbeszerzési törvény hatálya alól. Köszöntöm dr. Tóth Zoltán József urat, a HM jogi és
igazgatási helyettes államtitkárát, valamint Kertai László és Kubis Antal ezredes urakat.

Tisztelt Bizottság! Az írásos mentesítési kérelmet futárpostával megküldtük, valamint
a helyszínen is kiosztottuk. (Dr. Dorosz Dávid érkezik az ülésterembe.) A HM és az MH
intézményeinek, katonai szervezeteinek üzemanyag-ellátásával kapcsolatos beszerzéseiről van
szó.

Köszöntjük körünkben Dorosz Dávid képviselő urat is. Így már 16 fő van személyesen
jelen a bizottság ülésén.

Elsőként megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak az előterjesztés szóbeli rövid
ismertetésére. Ezt követően a kérdések, hozzászólások hangzanak el. Államtitkár úr, öné a
szó.
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Dr. Tóth Zoltán József helyettes államtitkár (HM) szóbeli előterjesztése

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Jó
napot kívánok! Valóban arról van szó, hogy kérjük a bizottság mentesítését a közbeszerzési
eljárás rendes eljárása alól, üzemanyagkártyát szeretnénk három évre vásárolni a HM és az
MH szervezetei, a Katonai Főügyészség és a Nemzetvédelmi Egyetem részére 900 millió,
egymilliárd forint értékben, és erre kérnénk a mentesítést, hogy a 143/2004. kormányrendelet
alapján járjunk el, hiszen ez a beszerzés is államtitkot és szolgálati titkot érintő beszerzések
körébe tartozik. Erre kérem a bizottság támogatását.

ELNÖK: Köszönjük szépen! Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e
kérdés, hozzászólás. Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

Vita

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm. Az államtitkár úrtól azt szeretném
megkérdezni, hogy az államtitok és szolgálati titok körébe mi tartozik az üzemanyagkártya
beszerzése kapcsán.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Azt
szeretnénk, hogy olyan cégtől történjen a beszerzés, amely megfelel a 12/32/2009-es
kormányhatározatnak, amely nemzetbiztonsági jelentőségű, nemzetbiztonsági szempontoknak
megfelelő cégektől szeretne beszerezni. Ez az oka.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Meg az az oka, hogy elkéstek, államtitkár úr! (Dr. Tóth
Zoltán József: Lehetett volna korábban, ez tény.) Hogyha a dátumokat megnézzük, akkor
nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ezeknél az intézményeknél a későbbiekben közlekedni
tudjanak, ahhoz, ha nem térnek el a közbeszerzési eljárástól, nem lesz üzemanyagkártya.
Megjegyzem, a Honvédelmi Minisztériumnak a MOL-lal van egy hosszú távú szerződése
üzemanyag-ellátásra. Gyakorlatilag, nyilvánvalóan, feltételezem, hogy most is a MOL lesz a
kedvezményezett ebben a kérdésben. (Moraj.) Hogyha ezt két hónappal korábban elindítják,
akkor minden szívfájdalom nélkül ez a folyamat bonyolítható lett volna. Ezért gondolom azt,
hogy nem erre találták ki, tehát nem az ilyen típusú beszerzésekre találták ki a közbeszerzési
eljárás alóli mentesítés intézményét.

ELNÖK: Megkérném a tisztelt jelenlévőket, hogy ugye a bizottság üléséről szó
szerinti jegyzőkönyv készül, ezért hallgassuk meg mindig az aktuális hozzászólót, mert nehéz
lesz így a jegyzőkönyv számára rögzíteni. Válaszadásra megadom a szót a helyettes
államtitkár úrnak.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Köszönöm szépen. Való igaz, hogy lehetett volna korábban az eljárást lefolytatni. Az is igaz,
hogy a MOL-lal van szerződésünk, de ez olyan értékű és jellegű beszerzés, hogy
mindenképpen a közbeszerzési eljárás speciális esetét kell alkalmazni. Tehát én úgy
gondolom, hogy alapvetően a titkosság az oka, de tényszerű, hogy korábban is lehetett volna,
de akkor is kértük volna a Honvédelmi bizottság engedélyét arra, hogy eltérjünk a Kbt.
szabályai alól.

Határozathozatal

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás, kérdés. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs több hozzászóló, javaslom, hogy a kiosztott 16. sorszámú
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határozattervezetről szavazzunk. Kérdezem, ki az, aki a határozattervezet elfogadását
támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 16. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 2.
Tartózkodott? (Szavazás.) 1. Megállapítom, hogy a bizottság a határozattervezet
elfogadásával megadta a felmentést a közbeszerzési törvény alkalmazása alól. Nagyon szépen
köszönjük a vendégeinknek a jelenlétet.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény,
valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1667.
szám) (Döntés zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő
módosításáról szóló, T/1667-es számú törvényjavaslat, döntés zárószavazás előtti bizottsági
módosító javaslatról. Az előterjesztő HM-mel lezajlott egyeztetés alapján a javaslatom a
következő lenne. Döntsünk arról, hogy zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújtunk be.
Erre a Házszabály 107. §-ának (1) bekezdése szerint lehetőségünk van.

Vita

Tisztelt Bizottság!  A módosító javaslat kiosztásra került. Kérdezem, kíván-e valaki
hozzászólni. Juhász Ferenc képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Köszönöm szépen. Mindenekelőtt államtitkár
urat arról szeretném faggatni, hogy mi indokolta ezt a javaslatot, ez mennyiben
koherenciazavar. Hiszen zárószavazás előtt már csak koherenciazavaros ügyben lehet
módosító javaslatot benyújtani. Köszönöm.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon, öné a szó.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Igen, itt két kérdésről van szó, az első abban koherencia, hogy tegnap – tudomásom szerint –
elfogadta az Országgyűlés a 2010. évi CXXIII. törvénynek a módosítását, és ebben mi kértük
azt, hogy az önkéntes tartalékos szolgálat esetén legyen mentesítés a rehabilitációs
hozzájárulás alól. Ezt elfogadta az Országgyűlés, viszont itt más bontásban szükséges a
törvényjavaslat, tehát itt eredetileg a (2) bekezdésben van ez az elfogadott rész, és most ez
kikerülne egy C) pontba. Tehát itt tartalmi változás a tegnapihoz képest nincs.

A másik, ott valóban a Hvt. és a Hjt-nek van egy módosítása, ahol is a tartalékosok
esetén eredetileg, és ez így is marad, a tiszti és a tiszthelyettesi beosztás esetén húsz évre
kötnénk a szerződést. Az eredeti javaslat alapján tisztes beosztás esetén 15 évre kötnénk a
szerződést, és ezt emelnénk húsz évre. Tulajdonképpen itt ez egy lehetőségkibővítés, hogy
akik 15 éven keresztül nálunk vannak mint önkéntesek, akkor ne 15 évre, hanem úgy, mint a
tiszteknél és a tiszthelyetteseknél, húsz évre lehessen megkötni.

Az indoklás pedig: a tapasztalt embereket minél hosszabb ideig rendszerben tartani.
Tehát valóban, az egyik az koherencia, legalábbis az én meglátásom szerint, a második egy
kapcsolódó, egy pontosító javaslat.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Juhász képviselő úr, de mielőtt megadom a szót,
tiszteletlen voltam, mert elfelejtettem köszönteni dr. Dankó István urat, a HM jogi
főosztályvezetőjét. Képviselő úr, öné a szó!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a törvény általános és
részletes vitájánál is elmondtam azt, hogy nagyon nagyra értékelem a Honvédelmi
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Minisztérium jogi apparátusának tevékenységét, mert szemben más javaslatokkal, az azért,
amit a HM produkált, az normális, és a kényes igényeket is kielégítette.

Most már viszont ezt azért árnyalnom kell, hiszen itt azért önök is pontosan tudják,
hogy megerőszakolnak egy olyan házszabályi rendelkezést, amely lényegében jóindulattal
még az első pontra ráfogható, a másodikra semmiféleképpen. Az a baj képviselőtársaim, hogy
ezt többséggel mindig el lehet majd fogadni, persze, nincsen vele probléma, ugyanakkor,
hogyha ez a gyakorlat általánossá válik, akkor – én azt gondolom, hogy – a Honvédelmi
bizottságot – és ebben kormánypárti és ellenzéki képviselőt – értékeli le, adott esetben
szándékán kívül a kormányzat. Az ilyen ügyekben valószínűleg nagyobb gondosság kell,
nagyobb odafigyelés, és egyéb iránt pedig az a fajta törvényi erőszak, ami – még egyszer
mondom – itt a koherenciaszabályra való hivatkozással megjelenik, elfogadhatatlan. Nincs
probléma egyébként a szándékkal, magunk között szólva. Megjegyzem egyébként, a törvény
e módosítása, az öt évvel történő megemelés nem kabinetkérdés egy olyan intézményben,
ahol 15 év múlva lesz az igazán izgalmas. Ezzel együtt is maga a szándék és maga a módszer
egészen bizonyosan nem támogatandó.

Legalább annyit tegyenek meg, hogy akkor, amikor a kormányzattal a kormánypárti
képviselők együtt vannak, akkor mondják azt, hogy ne csináljátok ezt velünk. Egyébként meg
a HM-től azt kérem, hogy ne csinálja ezt a bizottsággal, mert nem korrekt szerintem.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás. (Nincs jelentkező.)

Határozathozatal

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, ki az, aki támogatja a T/1667-es számú
törvényjavaslathoz készített zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtását. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 15. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3. Ki tartózkodott?
(Nincs jelentkező.) A bizottság elfogadta. Köszönöm minden képviselő úrnak a jelenlétet,
kedves vendégeinknek. A napirend végére értünk.

Legközelebb csütörtökön, reggel 8 óra 30 perckor találkozunk a soron következő
ülésünkön, ami valószínűleg egyben az ülésszak utolsó bizottsági ülése is lesz. Köszönöm a
részvételüket, további szép napot kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 4  perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


