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Napirendi javaslat  
 
1. Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/4657. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  

 
2. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/3525. szám) 
(Wintermantel Zsolt, Dr. Kocsis Máté, Kovács Péter, Riz Levente, Németh Szilárd 
István, Dr. Bácskai János, Rogán Antal, Dr. Papcsák Ferenc, Menczer Erzsébet, 
László Tamás, Ughy Attila, Dr. Vas Imre és Csizi Péter (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  
 
3. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §. 

alapján.) 
(Döntés bizottsági határozatról)  

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

alapján.) 
(Döntés bizottsági határozatról)  

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

alapján.) 
(Döntés bizottsági határozatról) 
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Az ülés résztvevői  
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Dr. Dorosz Dávid (LMP)  
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Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Básthy Tamásnak (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Miskolczi Barna főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek  
Dr. Kunyák Gergely (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Révész István ezredes (Országos Rendőr-főkapitányság)  
Takács Zoltán (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Gasparics Zoltán (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Kéhl Adrienn (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 36 perc)  

Az ülés megnyitása. A határozatképesség megállapítása; a napirendi javaslat 
ismertetése, elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítünk sort. Kilenc fő személyesen van 
jelen, helyettesítési megbízást négy fő adott. Megállapítom, hogy bizottságunk a 
helyettesítésekkel együtt 13 fővel határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs 
változás. Ekképpen: 1. napirendi pont az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról 
szóló 4657. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. 2. A 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 3525. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. A 3., 4. és 5. napirendi 
pontokban pedig mentesítési kérelem a közbeszerzési törvény hatálya alól. 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú 
törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása  

Rátérünk 1. napirendi pontunk, az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról 
szóló T/4657. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosítók tárgyalására.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Miskolczi Barna urat, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumból.  

Tisztelt Bizottság! A kiosztott 2011. október 19-ei ajánlásból fogunk dolgozni. Az 
ajánlásból csak a bizottság feladatkörébe tartozó ajánláspontokról döntünk, ez a 4., 7., 8., 9., 
10. és 18. 

Elsőként - szokásunkhoz híven - a kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt követően 
szavazunk. Ha kérdés merül fel a képviselők részéről, kérem, azt a szavazás előtt jelezzék! 

Felhívom arra is a figyelmüket, hogy ahogy eddig is, most is az összefüggő 
ajánláspontokról együttesen fogunk dönteni. 

Elsőnek az ajánlás 4. pontjáról döntünk, amely összefügg a 7. és a 8. ajánlásponttal. 
Dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosítója. Kérdezem a kormány álláspontját. Parancsoljon! 

 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja az ajánlási pontot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Juhász Ferenc az elnökhöz fordulva: Egy miért nemet 

kérhetnénk?) Juhász képviselő kérdése, én tolmácsolom: az egyszerűség kedvéért egy rövid 
indoklást ha mondanának! 

 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Elnézést, 

korrigálnom kell magamat: tárca-, nem kormányálláspontról van szó természetesen.  
Én úgy tennék eleget a rövid indokolásra irányuló kérésnek, hogy a 4., 7. és 8. pontot 

egyszerre mondanám, mert ahogy ez az ajánlási pontok között is szerepel, ez összefügg 
egymással.  
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Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy olyan rendelkezéseket szeretne vagy javasol 
elhagyni a módosító javaslat, amelyek benne vannak a hatályos törvényekben, és azok nélkül 
a hatályos törvények nem igazán értelmezhetők. Ami igazán releváns, az az arra vonatkozó 
javaslat, hogy elhagyásra kerüljön az a módosításbeli szabály, hogy fel van sorolva, hogy az 
elítélt személyiségére, előéletére, egészségi állapotára stb., továbbá társadalomba való 
beilleszkedési készségére tekintettel lehet az enyhébb végrehajtási fokozatot kérni. Itt arra 
szeretném a figyelmet felhívni, hogy a módosító javaslat kifejezetten arra irányult, hogy ne 
legyen elegendő a passzív magatartás annak elérésére, tehát az, hogy valaki csak a zárkájában 
ül, és nem csinál semmit, hogy enyhébb végrehajtási fokozatba kerüljön, hiszen a büntetés-
végrehajtás általános céljaival és elveivel az van összhangban, hogy a társadalomba való 
beilleszkedést is szolgálnia kell a büntetés végrehajtásának, ehhez pedig az kell, hogy egy 
többletelemet vigyünk be az enyhébb végrehajtási fokozatba, ez pedig a társadalomba való 
beilleszkedési készség mérése, illetve annak honorálása, és ezért ehhez a tárca ragaszkodni 
kíván.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e az összefüggő 

ajánláspontokat. Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három 
igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés. - Dr. Budai 
Gyula megérkezik az ülésre.) Ilyen nincs.  

3 igen szavazattal, 13 nem ellenében a bizottság egyharmadának támogatását sem 
kapta meg az ajánlás.  

Az ajánlás 9. pontjában Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők tesznek javaslatot. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. A tárca nem támogatja az ajánlást. 
 
ELNÖK: A tekintetekből olvasva szintén egy kérés (Dr. Dorosz Dávid: Igen.), hogy 

egy rövid indoklást tudnának-e hozzá mondani. 
 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

köszönöm szépen. Az ajánlás azt célozza, hogy a különleges biztonságú zárkába, illetve 
körletre való helyezés részletes szabályai tartalmukat tekintve kerüljenek át a törvénybe abból 
a rendeletből, amelyben most elhelyezésre kerültek. A tárca álláspontja ezzel kapcsolatban az 
– szemben az ajánlás előterjesztőjével –, hogy az a jog, amely szabadságvesztés esetén a 
különleges biztonságú zárkára, körletre helyezéshez fűződik, a fogvatartással már sérül, ezért 
ennek a szabályai vannak meghatározva a törvényben, és ehhez képest a különleges 
biztonságú zárkára vagy körletre helyezés szabályai nem sértenek már olyan többletjogokat, 
amelyek miatt indokolt lenne ezeknek a részletes szabályoknak a rendeletből való átemelésük, 
amely egyébként is „A szabadságvesztés és előzetes letartóztatás végrehajtásának 
szabályairól” címet viseli. Ha abból ezeket a szabályokat átemelnénk, akkor ezzel 
gyakorlatilag megkezdődne ennek a rendeletnek a kiüresítése, és akkor valamennyi 
végrehajtási szabályt át kellene emelni. Ezért nem támogatja a kormány. Kellőképpen 
rendezve van ez ebben a rendeletben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Dorosz képviselő úrnak adom meg a szót.  
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DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tiszteletben tartva a tárca 
álláspontját annyit tennék hozzá, mi úgy gondoljuk, hogy egy normális polgári jogállamban 
az emberek szabadságjogainak ilyen szintű, néha valóban szükséges korlátozásának a 
szabályozása nem megfelelő szinten van egy rendeletben, hanem ez tipikusan egy olyan 
jogintézmény, amit törvényben kell szabályozni. A tárca képviselője ki is tért arra, hogy az 
előzetes letartóztatás és más jogintézmények is rendeleti úton vannak szabályozva. Ezzel sem 
értünk egyet. Az alkotmányügyi bizottság ellenőrző albizottsága egy olyan magas színvonalú, 
szakmailag minden párt által támogatott munkát kezdett el, amelynek éppen az az egyik célja, 
hogy ezeket a rendelkezéseket törvényi szintre emeljük. Úgy érzem, ez a rendeleti 
szabályozás a magyar jogrendszerben egy, kvázi a kőkorszakból itt maradt rendelkezés, és ha 
már megnyitottuk ezt a törvényi tényállást parlamenti vitára, akkor ezt a hibát mindenképpen 
orvosolni kell. Ez egy olyan szintű, magával az új jogalkotási törvénnyel is szembemenő 
szabályozási hiba, illetve hiányosság, amit orvosolni kell. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki támogatja a 9. ajánlási pontot. 

(Szavazás.) Három. Ki ellenzi? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott?  (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 14 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
egyharmad arányban sem támogatta a módosító javaslatot.  

A 10. ajánlási pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők tesznek javaslatot. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ezt az ajánlási pontot a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a 10. ajánlási 

pontot. (Szavazás.) Tizenhét. Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 18. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Gyüre Csaba és dr. Staudt Gábor 
képviselők tesznek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. MISKOLCZI BARNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Egy. Ki ellenzi? 

(Szavazás.) Tizenöt. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 15 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett egyharmad arányban sem támogatta a 
módosító javaslatot.  

Az ajánlási pontok végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan módosító 
javaslatról, amelyről a bizottságnak még tárgyalnia kellene? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
ilyen nincs, köszönjük az előterjesztőknek a megjelenést, és további jó munkát kívánunk 
nekik. A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló T/3525. 
számú törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása  

Következik a 2. napirendi pont, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
módosításáról szóló 3525. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megtárgyalása. Köszöntöm körünkben dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
asszonyt a Belügyminisztériumból.  
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Tisztelt Bizottság! Mivel az előterjesztők között magam is szerepelek, ezért az ülés 
vezetését átadom Csampa Zsolt alelnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Csampa Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Mivel elnök úr az előterjesztők között szerepel, átveszem az ülés vezetését. 

Az előzetesen kiosztott anyagból, a 2011. október 17-i keltezésű ajánlásból fogunk dolgozni. 
Először az előterjesztő, majd pedig a kormány álláspontját fogom kérdezni. Ha 
képviselőtársaim közül bárkinek kérdése van, az kérem jelezze.  

Az 1. ajánlási pontban Vágó Gábor, dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea tesznek 
javaslatot. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
DR. KOCSIS MÁTÉ előterjesztő (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja-e?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Csak tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodott?  
(Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett egyharmad arányban sem támogatja a módosító javaslatot.  

A 2. ajánlási pontban dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza tesznek javaslatot. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
DR. KOCSIS MÁTÉ előterjesztő (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja-e?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca sem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodott?  
(Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett egyharmad arányban sem támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 3. pontjában Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén tesznek 
javaslatot. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
DR. KOCSIS MÁTÉ előterjesztő (Fidesz): Engedjék meg, hogy ehhez fűzzek néhány 

mondatot. Előterjesztőként nem támogatom, azzal együtt, hogy a szavazásnál én tartózkodni 
fogok. Ennek a javaslatnak az iránya nem rossz, és azt a folyamatot segíti elő, hogy a 
települési önkormányzatok a hajléktalanellátásból minél inkább vegyék ki részüket. 
Ugyanakkor a szöveg annyiban pontatlan, hogy az önkormányzat a hajléktalanellátás 
feltételeit nem biztosítja - ugye, ilyen ellátási kötelezettség a települések egy bizonyos körénél 
nincsen. Értelemszerűen maga a probléma sem jelentkezik mondjuk egy százfős településen 
olyan mértékben, mint mondjuk Budapesten. Ettől függetlenül a javasolt módosítás szövege 
pontosításra szorul, tehát az iránya jó, de ebben a formában nem tudom támogatni. 
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ELNÖK: Tárca álláspontja? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja, a tárca sem támogatja. Kérdezem a 

bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság nem támogatta, az egyharmadot megkapta. 
A 4. ajánlási pontban Vágó Gábor és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az 

előterjesztő álláspontját. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ előterjesztő (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. 
Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
Az egyharmadot sem kapta meg. 
Az 5. ajánlási pontban Vágó Gábor és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ előterjesztő (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Ki az, aki támogatja a bizottságunkból? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
Az egyharmadot sem kapta meg. 
A 6. ajánlási pontban Kulcsár Ferenc József képviselő úr módosító javaslata. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ előterjesztő (Fidesz): Ezt a javaslatot szívem szerint én magam 

tettem volna, de előterjesztőként nem volt rá módom, úgyhogy támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Tárca? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja. 
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ELNÖK: Támogatja. Köszönöm szépen.  
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 

jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
A bizottság 4 tartózkodással támogatta. 
Az ajánlási pontok végére értünk. Kérdezem, tud-e valaki olyan módosító javaslatról, 

amit még nem tárgyaltunk. (Nem érkezik jelzés.) Nem.  
Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a tárca részéről helyettes államtitkár 

asszonynak a megjelenést. 
Átadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Kocsis Máté, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. törvény 29. §-a 
alapján)  

ELNÖK: (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit távozik az ülésről. - A további napirendi 
pontok előterjesztői belépnek a terembe.) Jó napot kívánok! Rátérünk utolsó három napirendi 
pontunk megtárgyalására. Köszöntöm körünkben dr. Tóth László urat, a Belügyminisztérium 
helyettes államtitkárát. 

Hívásfogadó központ tervezésére és építészeti kialakítására vonatkozó kérelem  

Tisztelt Bizottság! Az írásos mentesítési kérelmeket a futárpostában megküldtük a 
tisztelt tagok számára, valamint itt a helyszínen is megkaphatták. Elsőként a hívásfogadó 
központ tervezésére és építészeti kialakítására vonatkozó kérelmet tárgyaljuk. 

Először megadom a szót az államtitkár úrnak az előterjesztés írásbeli felvezetésére, 
ezután következnek a kérdések, vélemények.  

Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Tóth László előterjesztése  

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! A belügyminiszter úr kérelemmel fordult önökhöz, hogy 
szíveskedjenek előzetes döntést hozni három témakörben, először a hívásfogadó központok 
építészeti felújításával kapcsolatban. 

A kormány akciótervében döntött az egységes segélyhívó rendszerrel kapcsolatban 
egy informatikai fejlesztésről. Ez az informatikai fejlesztés EU-s ajánlásnak és EU-s 
elvárásnak megfelelően történik, amely homogén informatikai fejlesztés, ez az EKOP 
operatív program keretén belül fog megvalósulni 2012. december 31-éig. Mivel csak 
informatikai fejlesztések történhetnek az operatív programon belül, szükségessé vált 
államháztartási pénzből annak biztosítása, hogy két hívásfogadó központot építsünk fel 
Magyarország területén. Háromoldalú miniszteri egyeztetést követően az a döntés született, 
hogy az egyik hívásfogadó központ Miskolcon, a másik hívásfogadó központ pedig 
Szombathelyen kerül kialakításra. Ez 850 fő munkáltatását fogja megkövetelni.  

A hívásfogadó központok vonatkozásában megnéztük, hogy a lehető legolcsóbb 
megoldás valósuljon meg. Így Szombathely vonatkozásában egy rendőrségi objektumban, 
Miskolc vonatkozásában még jelenleg egy honvédségi - de vagyonkezelésileg 
kezdeményeztük az átkerülését - objektumban kerülne kialakításra hívásfogadó központ. 

Európai tapasztalatok alapján a hívásfogadó központok építészeti kérdése biztonsági 
kérdés.  

Azt elfelejtettem mondani, hogy a Belügyminisztérium kompetenciájában a 
katasztrófavédelem és a rendőrség, az Erőforrás Minisztérium kompetenciájában pedig a 
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mentők csatlakoznak erre a hívásfogadó központra. Így hármas miniszteri megállapodások 
történtek.  

A mentők projektmegvalósulása a társadalmi infrastruktúra operatív program keretén 
belül valósul meg, mint már említettem, a Belügyminisztérium két alárendelt szerve, a 
katasztrófavédelem és a rendőrség informatikai fejlesztése pedig az EKOP programon belül 
valósul meg. 

Annak érdekében, hogy biztonságilag olyan műveleti terület kerüljön kialakításra, 
ezért fordultunk a tisztelt bizottsághoz. Hangsúlyozom, hogy az Európában is egy biztonsági 
kockázat, hogy hol kerül kialakításra a hívásfogadó központ, mert abban az esetben, ha ezt 
bármilyen blokkolt vagy egyéb támadás éri, a rendőrség, katasztrófavédelem, ezen belül 
inkább a tűzoltóság és a mentők rendelkezésre állása teljes mértékben országos szinten 
megbénul, ugyanis a hívásfogadó központoknál a hívás 180 másodpercig tárolódik, ezt 
követően pedig a megyei, illetve a mentős bevetésirányítási központokhoz kerül át annak 
érdekében, hogy rendőrségi, katasztrófavédelmi vagy mentős intézkedés szükséges. És a 
mentők vonatkozásában életekről van szó, van egy európai uniós szabvány, hogy 15 percen 
belül bárhol az ország területén ki kell hogy érjen a mentőszolgálat.  

Ezért szeretnénk javasolni a tisztelt bizottságnak, hogy a felmentést adja meg. Ebben 
az esetben csak az irányadó jegyzéken megjelölt, nemzetbiztonságilag ellenőrzött gazdasági 
társaságok vonatkozásában történne meg a beruházás. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e 
kérdés, vélemény. (Jelzésre:) Juhász képviselő úré a szó, parancsoljon! 

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Én azt szeretném kérni az államtitkár úrtól, hogy a 

biztonsági kockázatokat, ha bővebben kifejtené! Itt az imént említette ezt a blokkolt vagy 
egyéb támadást, mit ért ez alatt? Milyen veszélyeknek vannak ezek kitéve építészetileg? Mert 
itt, ugye, arról van szó, építészeti kiképzésről. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Véleményünk 

szerint a hívásfogadó központból azért van kettő, mert egyébként párhuzamos feladatokat 
látnak el, hogyha az egyiket bármilyen sérülés vagy támadás éri, akkor a másik tudjon a 
helyébe lépni, a hívásokat át tudjuk irányítani. 

Véleményünk szerint ez egy olyan műveleti terület, ahol bárki nem vehet részt. A 
tisztelt bizottság elé hoztam ugyanúgy a Készenléti Rendőrség építészeti kérdését, 
véleményünk szerint szintén ugyanebbe a kategóriába tartozik. Tehát eleve az elvárásoknak 
megfelelően ez egy speciálisan kiépített építészeti dolog lenne, ahol a mi elképzeléseink 
szerint vannak munkaállomások. A munkaállomásokon eleve úgy kerülne kialakításra, hogy 
lenne egy supervisor-elhelyezés, ami egy magasabb szinten figyelemmel kísérné a 
hívásfogadó központban dolgozó kollégák kérdését. Nem utolsó sorban - Erőforrás 
Minisztérium kérésére - lehetőség szerint egyrészt megvizsgáltuk a jelenlegi munkaerő-piaci 
helyzetet, másrészt pedig a csökkent munkaképességűek foglalkoztatását is tervezzük ennek a 
projektnek a keretén belül, és ott is speciális építészeti dolgok vannak. Tehát röviden úgy 
tudnám összefoglalni, hogy ne legyen teljesen nyilvános az, hogy ez a központ hogy kerül 
kiépítésre; hogy vannak-e építészetileg gyenge pontjai; hogy hogyan bénítható meg 
akármilyen veszély esetén. Úgy gondoljuk, ha másként nem is, de építészetileg 
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nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Mint említettem, európai gyakorlat, hogy nem nyilvános 
a hívásfogadó központ. Elmondtam annak a veszélyét, ha bárminemű támadás érné.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, 

hozzászólás. Juhász Ferenc képviselő úr!  
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Államtitkár Úr! A Belügyminisztérium rendelkezésére 

áll egy olyan névjegyzék, amelyben a minősített tervező cégek benne szerepelnek, hiszen 
ilyenfajta tevékenységet az elmúlt időszakban is végeztek, és azok közül, akik szeretnének 
ilyen típusú állami megrendelést kapni, nagyon sokan kezdeményezik – noha ilyenfajta 
referenciájuk még nem volt –, hogy kerülhessenek bele abba a körbe, amely ellenőrzött, 
átvizsgált, és bizonyos titokvédelmi szempontok alapján garantált munkavégzést fog folytatni. 
Ha pedig ez igaz és ezek rendelkezésre állnak, akkor a közbeszerzési eljárás betartásával, 
nevezetesen meghívásos tárgyalás kiírásával ezek közül válogatva simán meg lehetne csinálni 
a közbeszerzési eljárás szerint is. Ha most a közbeszerzési eljárás alóli mentességet kérjük, 
akkor ez az eljárás azt sugallja, mintha a) vagy már megvolna az, hogy ki fogja csinálni és 
mindenféle versenyt ki akarnánk zárni, b) vagy pedig az lehetséges, hogy annyira kicsúsztak 
az időből az európai uniós pályázati források fogadása okán, hogy az mindenféleképpen 
indokolttá teszi a törvényektől való eltérést. Szerintem közérdek az, hogy ilyenek 
működjenek, s normális körülmények között egyetértésre lehet jutni abban, hogy van olyan 
szituáció, amikor az országérdek alapján bizonyos projekteket gyorsítani kell. Sokkal 
korrektebb lenne – ennél finomabb kifejezést kellene most használnom, de ilyen most nem jut 
eszembe –, ha azt mondanák, hogy uraim, ez és ez az oka, ebben és ebben kérünk ilyen és 
ilyenfajta együttműködést, semmint egy olyan tényállás mögé bújni, amit a jelenlegi 
szabályok alapján is simán meg lehetne valósítani.  

A központ kiépítését támogatom, jó az, ha ilyen van, de azt gondolom, valamennyiünk 
együttműködését segítené az, ha ezzel kapcsolatosan nem kerülne olyan helyzetbe a bizottság 
vagy a parlamenti képviselő – teljesen mindegy, hogy jó- vagy rosszhiszeműen –, amelyben 
az az aggály merül fel benne, hogy itt egyszerűen csak egyfajta trükközés folyik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tóth Gábor képviselő úr!  
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Én mondanék egy c) verziót is. Ezek 

között a cégek között lehetnek olyanok is, amelyeknek a minősítését olyanok végezték, 
akiknek a munkássága most egy kicsit átértékelődik, mert esetleg volt barátainkkal meleg 
kapcsolatokat ápoltak. Ilyen szegmense is lehet ennek a dolognak. Csak nem minden rész 
lehet mindig nyilvános, és nem lehet mindig mindenről beszélni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Javaslom, hogy maradjunk a napirend fogságában. Reagálásra megadom a 

szót államtitkár úrnak.  
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Először is a Belügyminisztérium részéről teljes mértékben vissza kell utasítanom 
azt a felvetést, hogy itt olyan sugallatok vannak, hogy már megvan, melyik céggel akarjuk ezt 
megcsináltatni. Másrészt pedig szeretném jelezni, hogy a kormányhatározat megalkotásakor 
az volt a kormány – és a jogalkotó – szándéka, hogy legyen egy szűkebb kör, amelyből a 
megoldást szállítók kiválasztásra kerülhetnek. Egyébként ezt a kört nemzetbiztonságilag 
megvizsgálta az Alkotmányvédelmi – korábban Nemzetbiztonsági – Hivatal. Szeretném 
elmondani, az ország 2006-ban vagy 2007-ben kapott egy feddést azért, mert nem alakította ki 
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a hívásfogadó központokat. Jelenleg nem az egységes segélyhívó rendszer alapján történik a 
mentők, a katasztrófavédelem és a rendőrség terén a műveletirányítás. Azt is szeretném 
megjegyezni, hogy ez egy államháztartási pénz, és az operatív program keretén belül 
valósulna meg a homogén informatikai fejlesztés, az államháztartási pénzre pedig 
véleményünk szerint kifejezetten a közbeszerzési törvény az irányadó, ha pedig a 
közbeszerzési törvény alapján szeretnénk lefolytatni, akkor a 120. § szerint lehetőség van a 
143. számú kormányhatározat szerinti beszerzésre. Úgy gondoljuk – s most ismétlem magam 
–, hogy ez műveleti terület, ami nagyon fontos nemzetbiztonsági kérdés. Európában így van 
kialakítva, ezért hoztuk a tisztelt bizottság elé. Természetesen le fogjuk folytatni a 
közbeszerzést, de nem cégre, cégekre kiírva, hanem a megfelelő műszaki tartalomnak 
megfelelően az irányadó jegyzéken megjelenő kivitelező cégek vonatkozásában. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül kinek van kérdése, megjegyzése? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, a kiosztott 23. sorszámú bizottsági határozattervezetről 
szavazunk.  

Határozathozatal  

Ki támogatja a határozattervezet elfogadását? (Szavazás.) Tizennégy. Ki ellenzi? 
(Nincs jelzés) Ki tartózkodott?  (Szavazás.) Három. Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozattervezetet, 
ekképpen a közbeszerzési törvény alkalmazása alól a felmentést megadta.  

A robotzsaru rendőrségi ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer fejlesztésére 
vonatkozó kérelem  

A következő előterjesztésünkben döntenünk kell a robotzsaru rendőrségi ügyviteli és 
ügyfeldolgozó rendszer fejlesztésére vonatkozó kérelem tárgyában. Megadom a szót 
államtitkár úrnak.  

Dr. Tóth László előterjesztése  

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Miniszter úr kérelemmel fordult önökhöz, hogy szíveskedjenek előzetes 
döntést hozni a 143. kormányhatározat szerinti felmentésről. A robotzsaru-rendszer 2000-ben 
került kialakításra a magyar rendőrségnél. Ez egy olyan adatfeldolgozó rendszer, amely több 
modulból épül fel és a magyar rendőrség vonatkozásában minden adatot tárol. Ez a rendszer 
informatikai szempontból fejlesztésre szorul, mivel már meghaladta a korát. Olyan adatok 
vannak benne, amelyek véleményünk szerint speciális rendőrségi adatbázist jelentenek, és a 
nyílt eljárás során ezt más is megismerhetné. Adatvédelmi szempontból szenzitívnek tartjuk 
ezeket az adatokat.  

A robotzsaru fejlesztését négy ütemben szeretnénk elérni, amelyek közül az első két 
ütem fejlesztése valósulna meg egy alkalmazásfejlesztés vonatkozásában. A második rész 
pedig egy olyan speciális szerver beszerzése, amely alkalmassá teszi a regionális adatbázis 
egy szerverbe történő integrálását. Jelenleg hét adatbázissal működik a robotzsaru, amely 
ebből adódóan lassú, és egyre elavultabbá válik. A szerver vonatkozásában a megoldást 
szállító természetesen bele fog látni a jelenleg működő rendőrségi rendszerekbe, ami 
véleményünk szerint nemzetbiztonságilag kockázatos.  

Hangsúlyozom, hogy több elemből tevődik össze a robotzsaru fejlesztése, most erre a 
kettőre szeretnénk felmentést kérni, míg a másik két kérdésben – amelyek alapvetően PC-
beszerzés és hálózatfejlesztés – a szokványos rendben, központosított közbeszerzés keretében 
szeretnénk a fejlesztést megvalósítani. Még egyszer mondom, úgy ítéljük meg, hogy a két 
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megjelölt terület nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában, ezért kérjük a tisztelt bizottságot, 
hogy szíveskedjen előzetes döntést hozni. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 24. sorszámon kiosztott bizottsági 
határozattervezetről szavazzunk.  

Határozathozatal  

Ki támogatja a 24. sorszámon kiosztott bizottsági határozattervezet elfogadását? 
(Szavazás.) Tizenhét. Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag megadta a felmentést a 
közbeszerzési törvény alkalmazása alól a 24. számú határozattervezet elfogadásával.  

A flottakezelési szolgáltatást is tartalmazó bérleti szerződés a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat részére különböző szolgálati járművek bérlésére  

A következő előterjesztésben döntenünk kell a flottakezelési szolgáltatást is tartalmazó 
bérleti szerződés tárgyában a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére különböző szolgálati 
járművek bérlésére vonatkozó kérelemről. Megadom a szót államtitkár úrnak.  

Dr. Tóth László előterjesztése  

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Miniszter úr kérelemmel fordult önökhöz, hogy a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat gépjármű-beszerzésével kapcsolatban szíveskedjenek előzetes döntést hozni. A 
Nemzeti Védelmi Szolgálat a Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálatából, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal egyes feladataiból és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
feladataiból alakult egységes egésszé a Belügyminisztérium irányítása alatt. A Nemzeti 
Védelmi Szolgálat végül is belső elhárító feladatokat lát el, olyan megbízhatósági 
ellenőrzéseket, nyomozásokat végez, amely megköveteli, hogy a technikai eszközei bizonyos 
vonatkozásban fedettek legyenek.  

A korábbi rendőrségi felmentéshez hasonlóan ez még nagyobb biztonságot követel 
meg. Negyven autóról van szó, és szeretnénk a 143. számú kormányhatározat alóli 
felmentéssel beszerezni. Itt tudni kell, hogy fedett rendszámokkal működnének ezek az autók, 
és műveleti feladatokat látnának el. 

Köszönöm, elnök úr. 

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérdezni az 

államtitkár úrtól, hogy a kormányzati beszerzési stop és ez a mostani bérleti akció milyen 
viszonyban van egymással. 

A másik pedig: mi a nagyobb kockázat államtitkár úr szerint? Egy nagy flottakezelőt, 
Porsche Hungaria, Ford Magyarország, nem tudom, micsoda, amit nyilvánvalóan nem lehet 
cégileg teljesen átvilágítani, hiszen nagyon nagy szervezetről van szó, az információval és 
tudomással bír a gépjárművek minőségéről, formájáról, mennyiségéről, típusáról meg nem 
tudom én, micsoda, itt az előterjesztésben pedig az szerepel, hogy azért kell ezt titokban 
tartani, mert a védett személyek nehogy megtudják azt, hogy ezek a gépjárművek adott 
esetben védik vagy az őket védőket ellenőrzik. Szóval hogy melyik a nagyobb kockázat? Az, 
hogy mondjuk egy védett személy, azt hiszem, hogy a Ház elnöke védett személy, az nagyobb 
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kockázat, hogy ő tudja, hogy kik védik, vagy pedig az, hogy valamelyik nagy flottakezelő 
teljes személyzete tudja, hogy ez az NVSZ-nél van?  

Ezt azért teszem fel kérdésként, mert egyébként kell a rendszerbe autó, tehát én azt 
mondom, hogy igen, kell. Sőt még azt is el tudom fogadni, hogy ezeknek, mivel olyan fedett 
szerepük van, ami nem nyilvános, éppen ezért ebben bizonyos titoktartási kötelezettséget 
célszerű előírni, annak a kezeléséhez meg az általános szabályoktól el kell térni. Én ezt mind 
elfogadom. De az, hogy leírják az előterjesztésben, államtitkár úr, hogy azért kell hogy a 
célszemély ne tudja, abszurdnak tartom őszintén szólva, abszurdnak tartom, hogy az szerepel 
ott indoklásként. És igazság szerint azt tudom mondani, hogy egyébként egy normális célra 
valószínűleg abszolút korrekt módon, de egy olyan előterjesztést adtak, ami az embert belül 
minden bizonnyal megmosolyogtatja. És akkor a véleményt is befejeztem. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Véleményem 

szerint annak idején a kormánynak az volt a szándéka ezzel a határozattal, hogy szűkítse a 
beszállítók körét. Ha a Porsche Hungariát említette képviselő úr, valószínűsíthetőleg ennek az 
ellenőrzése mindenféle formában megtörtént a Nemzetbiztonsági Hivatal részéről. 
Tudtommal az egyes személyek ellenőrzése is megtörténik ilyenkor, tehát a vezetők és a 
kivitelezők ellenőrzése is. Abban a konstrukcióban, ha ez teljesen nyilvános, akkor a Kefe 
meg a Pufi Kft. ellenőrzése nem valósul meg, mert netalántán olyan személyek vannak benne, 
akik esetleg büntetett előéletűek vagy valami. Mi úgy gondoljuk, hogy a nemzetbiztonsági 
felmentés arra irányul, hogy egy szűkebb körből legyen merítve a gépjárművek beszerzése. 
Mivel ellenőrzésen végigment, akkor lehet olyan megállapodásokat kötni, ami a megrendelő 
ajánlatkérő érdeke. Nem tudom jobban megindokolni, erre szolgál a 143-as 
kormányhatározat.  

Tehát most itt arról szól a dolog, hogy lássák tisztán a tisztelt bizottsági tagok, hogy 
egy fedett objektumban dolgozni fog 40 ember, a fedett objektum összes dolgozója 
valamilyen biztonsági ellenőrzést, netalántán - a törvény felhatalmazása alapján - nyomozást 
végez azokra a kollégákra, mert ez egy belső nyomozás, akik a közigazgatásban vagy a 
hivatásos állományban, törvény hatálya alá tartozóan végzik a feladataikat. Tehát hogy 
mondjuk bármelyikünket egy ilyen ellenőrzés érjen, ahhoz biztosan egy fedett rendszer 
szükséges. Tehát alapvetően szerintem már onnantól kezdve titkos vagy bizalmas, hogy a 
rendszámot feltesszük az autóra. Erre irányult a felmentési kérelem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait… (Jelzésre:) Juhász Ferenc 

képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Államtitkár úr, igaza van abban az indoklásban. Ebben a 

papírban nem ez az érvelés szerepel, erre szerettem volna illő tisztelettel felhívni a 
figyelmüket. 

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 25. sorszámon kiosztott bizottsági 
határozattervezetről szavazzunk. Kérdezem, ki az, aki támogatja. Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.)  
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A bizottság 17 egyhangú szavazattal elfogadta a határozattervezetet. Így megadta a 
felmentést a közbeszerzési törvény alkalmazása alól. 

Tisztelt Bizottság! A napirendjeink végére értünk. A következő ülésünkre várhatóan 
24-én, hétfőn, 10 órakor kerül sor.  

Az ülést bezárom, és további jó munkát kívánok mindenkinek. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc)  

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Soós Ferenc  


