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HOB-24/2012. sz. ülés 
(HOB-93/2010-2014. sz. ülés) 

 

J e g y ző k ö n y v ∗∗∗∗  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2012. július 12-én, csütörtökön, 11 óra 11 perckor kezdődően, 

a Parlament 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 [2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)] 
 Meghívottak: 
  Belügyminisztérium képviselői 

  

2. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól [2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)] 
Meghívottak: 

 Budapest Főváros Önkormányzata képviselői   
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

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

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Básthy Tamás (KDNP) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. György István főpolgármester-helyettes (Fővárosi Önkormányzat) 

Megjelent  

Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató (Budapest Főváros 
Vagyonkezelő Központ Zrt.)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc) 

Elnöki megnyitó, a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén, annak ellenére, hogy a legutóbbi ülésünkön azzal riogattam önöket, hogy már az őszi 
ülésszak előtt nem találkozunk. Ez másképp alakult, éppen ezért állapítsuk meg a 
határozatképességünket: nyolc fő személyesen van jelen, négyen pedig helyettesítési 
megbízást adtak. Ekképpen 12 fővel határozatképesek vagyunk. 

A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás, azaz két mentesítési kérelemről kell 
döntenünk, ahogy azt önök is láthatták a futárpostában megküldött anyagból. Tisztelettel 
kérdezem önöket, hogy ki az, aki a napirendi javaslatokkal egyetért. (Szavazás.) Ki az, aki 
nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2011. évi CVIII. törvény 9. § 
(1) bekezdés a) pont)  

Rátérünk 1. napirendi pontunk tárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben a 
Belügyminisztérium részéről dr. Tóth László helyettes államtitkár urat.  

Az írásos mentesítési kérelmet - mint említettem - a futárpostában megkapták. A 
határozattervezetünket itt a helyszínen kiosztottuk a tisztelt bizottság tagjainak. 

Elsőként megadom a szót helyettes államtitkár úrnak az előterjesztés rövid szóbeli 
ismertetésére. Parancsoljon! 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár szóbeli előterjesztése  

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! A miniszter úr kérelemmel fordult önökhöz, hogy egy 
korábbi döntésüknek megfelelően, amely egy lízingkonstrukciós gépjármű-beszerzésre 
vonatkozott a rendőrség tekintetében (Dr. Mátrai Márta megérkezik az ülésre.), ismételten 
szíveskedjenek a vonatkozó kormányrendelet szerint felmentést adni gépjármű-beszerzésre. 
(Farkas Zoltán megérkezik az ülésre.)  

A korábbi felmentés alapján a rendőrség és a Belügyminisztérium elkezdte a 
gépjárműlízing-szerződés feltételeinek az elemzését. A felmentésnek megfelelően három 
megoldásszállítóval tárgyaltunk, ennek megfelelően pedig arra a következtetésre jutottunk a 
gazdasági minisztériummal történt egyeztetést követően, hogy célszerűbbnek tűnik ezen 
gépjárművek beszerzése - 798 darab gépkocsiról van szó -, mégpedig azért, mert egy olyan 
helyzet adódott, hogy teljesen a takarékossági szempontok ellentéte lenne a gépjárműbérleti 
szerződés, mégpedig azért (Tóth Gábor megérkezik az ülésre.), mert a legolcsóbb ajánlat is 
havi 240 ezer forintos bérleti konstrukciót tételezett volna fel. Azt vélelmezzük, hogy a 
megoldásszállítók szerették volna kihasználni ezt a lehetőséget. Ebből adódóan egy gépkocsi 
három év alatt 8,6 millió forintba került volna. A jelenlegi konstrukcióban vásárlás esetén 
pedig ez mintegy 800 millió forintos megtakarítást eredményezne jelen projekt esetében, a 
gazdasági minisztériummal történt egyeztetések következtében, és a gazdasági 
minisztériumnak is ez a véleménye. Ebben az esetben viszont a 2,4 milliárd forintos korábbi 
felmentési összeg 5,4 milliárd forintra módosulna.  

Kérném a tisztelt bizottságot, hogy a jogszabályok figyelembevételével járuljon hozzá 
jelen beszerzéshez. 
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Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 
kiosztott a 32. sorszámú bizottsági határozattervezetről szavazzunk. Kérdezem, hogy ki az, 
aki ezzel egyetért, ezt támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 

A bizottság 13 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül megadta a 
felmentést a közbeszerzési törvény alkalmazása alól.  

Köszönjük szépen államtitkár úrnak a mai megjelenést, és kellemes nyarat kívánunk 
önnek. (Dr. Tóth László: Köszönöm szépen, és viszont kívánom! - Távozik az ülésről.)  

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2011. évi CVIII. törvény 9. § 
(1) bekezdés a) pont)  

Most rátérünk 2. napirendi pontunk megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm 
körünkben dr. György István urat, Budapest főváros főpolgármester-helyettesét és 
Nagyunyomi-Sényi Gábor urat, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 
vezérigazgatóját.  

Tisztelt Bizottság! Szintén írásos mentesítési kérelemről kell döntenünk, amit a 
futárpostában megküldtünk. 

Elsőként megadom a szót főpolgármester-helyettes úrnak az előterjesztés rövid szóbeli 
ismertetésére. Parancsoljon! 

Dr. György István főpolgármester-helyettes szóbeli előterjesztése  

DR. GYÖRGY ISTVÁN főpolgármester-helyettes: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Korábban a Honvédelmi és rendészeti bizottság a 
fővárosi "Fűtött utca" program megvalósításának gyorsítása érdekében, illetőleg a 
belügyminiszter úrral való egyeztetés alapján kérelmezte a közbeszerzési törvény alóli 
mentesítést azokban az átalakítási munkálatokban, amelyek a hajléktalan-ellátás tekintetében 
egy új koncepció alapján, a minisztérium és a főváros összefogásával elindultak tavaly 
októberben.  

Az októberi mentesítő döntést követően decemberben született egy újabb döntés, 
amellyel a programot a Szabolcs utca 33-35. szám alatti volt OTKI kórház épületére is 
kiterjesztette, és ebben éjjeli menedékhely és nappali melegedő kialakításáról döntött. Majd a 
későbbi tervezési folyamat során egy egészségügyi centrum és átmeneti szállás kialakításáról 
született döntés.  

A Fővárosi Közgyűlés ennek megfelelően a szükséges határozatait meghozta, és a 
program módosításáról való döntéssel egyidejűleg kezdeményezte azt, hogy a Honvédelmi és 
rendészeti bizottságnál ezt a változást kezdeményezzük átvezetni, és a mentesítő döntést 
módosítva, azzal a tartalommal, amellyel az előterjesztést beterjesztettük a tisztelt bizottság 
elé, szíveskedjenek elfogadni. 

Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a kiosztott 33. sorszámú 
bizottsági határozattervezetről javaslom, hogy szavazzunk. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja ennek az elfogadását, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megadta a 
felmentést a közbeszerzési törvény alkalmazása alól. 
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Köszönjük szépen főpolgármester-helyettes úrnak, hogy itt volt. (Dr. György István: 
Köszönöm szépen. - Távozik az ülésről.) 

Tisztelt Bizottság! Matematikailag és minden egyéb szempontból nagyon-nagyon 
minimális az esélye, hogy még egy bizottsági ülésünk lesz ebben az ülésszakban, ezért az 
elmúlt ülésen elhangzottakat most megismétlem: kellemes nyarat kívánok mindenkinek! 
(Iváncsik Imre: Viszont kívánjuk!)  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


