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Napirendi javaslat 
 

 
1. A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 
(Dr. Kocsis Máté és Csampa Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita)  
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium képviselői 

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

Meghívottak:  
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői  
a Belügyminisztérium 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 

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) távozása után Földi Lászlónak (KDNP)  
Bíró Márk (Fidesz) megérkezéséig Ágh Péternek (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) távozása után Bíró Márknak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) megérkezéséig Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) távozása után Juhász Ferencnek (MSZP)  
Földi László (KDNP) megérkezéséig Borbély Lénárdnak (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Bodnár Bence (Belügyminisztérium)  
Vályi-Nagy Vilmos államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Lajtár József rendőr vezérőrnagy, gazdasági főigazgató, országos 
rendőrfőkapitány-helyettes (Országos Rendőr-főkapitányság)  
  
   
 

Megjelentek  

Dr. Kálmán László (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 24 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Megállapítom, hogy 15 fő személyesen van jelen, ketten pedig helyettesítési 
megbízást adtak, bizottságunk 17 fővel határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött módosított 
meghívóhoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. (Juhász Ferenc 
jelentkezik.) Parancsoljon, Juhász képviselő úr! 

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

kezdeményezni, hogy a közbeszerzési napirendi pontot a bizottság egy héttel halassza már el. 
Ma kaptuk meg, ez egy 42 milliárd forintról szóló döntés, ami azt gondolom, hogy az elmúlt 
időszak egyik legnagyobb ilyen típusú kezdeményezése. Ráadásul ennek van előzménye, 
hiszen pontosan tudjuk azt, hogy már kihirdetett győztes volt a civil szférában, ahol nem 
kellett közbeszerzési eljárást hirdetni, majd azt követően bekerült a Nemzetbiztonsági 
bizottsághoz a kérvény, majd az utolsó pillanatban bizonyos pontosításokkal meg ide. Ennek 
az egésznek a hátterét, az érdemben történő vizsgálatát szeretnénk megismerni, gyakorlatilag 
véleményezni, és nem feltétlenül az előterjesztés ellen, de annak érdekében, hogy alapos 
döntést hozhassunk, szeretném kérni az egy héttel történő elhalasztást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Erről a javaslatról a bizottság természetesen külön szavaz. Azt gondolom, 

hogy a napirend vitájában kellene ezekre az érvekre visszatérni, és amúgy ott is lehet 
kezdeményezni az erre irányuló elképzeléseket. 

De elsőként akkor megkérdezem a bizottságot arról, hogy a meghívóban kiküldött 2. 
napirendi pont jövő heti ülésre való elhalasztását ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

3 igen szavazattal, 14 ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság az ügyrendi 
javaslatot nem támogatta. 

Megkérdezem tehát a bizottság tagjait, hogy ki az, aki az eredeti meghívóban található 
napirendi pontok megtárgyalásával egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 
igen. Ki az, aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. 

14 igen szavazattal, 3 ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság a napirendet 
elfogadta. 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 
(Dr. Kocsis Máté és Csampa Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita) 

Rátérünk első napirendünkre, a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak 
megállapításáról szóló T/10102. számú törvényjavaslat megtárgyalására. Az általános vitára 
való alkalmasságot kell megállapítanunk. Köszöntöm körünkben a Belügyminisztérium 
képviseletében megjelent Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, továbbá dr. 
Bodnár Bence urat.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel az önálló képviselői indítvány előterjesztője jelen 
esetben magam is volnék és érdemben szeretnék hozzászólni az előterjesztéshez, ezért az ülés 
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vezetését átadom Csampa alelnök úrnak, aki szintúgy előterjesztője, de a délelőtti 
egyeztetésünknek megfelelően érdemi hozzászólást nem tesz az előterjesztéshez. Ekképpen az 
ülés levezetésének részéről nincs akadálya. Alelnök úr, parancsoljon! 

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

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elsőként megadom majd a szót az 
előterjesztőnek, dr. Kocsis Máténak, hogy röviden ismertesse a törvényjavaslatot, ezután a 
Belügyminisztérium képviseletében államtitkár asszonynak, állásfoglalást szeretnék kérni, 
majd a képviselők részéről a kérdések, vélemények következnek, utána pedig döntenünk kell 
az általános vitára való alkalmasságról. 

Elnök úr, öné a szó! 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A nemzetbiztonsági 
ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló javaslat első változata tavaly nyáron került a 
parlament elé, ennek egy módosított verzióját láthatják itt. Tekintettel arra, hogy a 
Nemzetbiztonsági bizottság ülésén megtárgyaltuk és a két bizottság személyi összetétele 
között jelentős átfedés található majdnem minden párt részéről, éppen ezért abban a 
mélységben az előterjesztés ismertetésébe nem mennék bele. 

Az ott felvetett, Molnár Zsolt elnök úr által felvetett javaslatok közül egyet emelnék 
ki. Alapvetően a bizottság, ha jól emlékszem, egyhangúlag támogatta ott az önálló képviselői 
indítványt, azzal, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke több ponton átgondolást javasolt. 
Ebből az egyik az volt, hogy bűncselekmény jogerős elítélése következménye ne legyen az, 
hogy valaki automatikusan kizárja magát a C-típusú ellenőrzés, illetve a tanúsítvány 
megadásából. Ennek kapcsán kialakult egy olyan álláspont a részünkről, hogy bár 
megfontolandó, hogy becsületsértés vagy rágalmazás esetén indokolt-e… (A hangosító 
berendezés zúg.) 

Tehát Molnár Zsolt elnök úr javasolta, hogy néhány büntető törvénykönyvi tényállás 
esetén indokolt lenne megfontolni az esetleges feloldását ennek a szabálynak, én magam azzal 
érveltem a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén ezzel szemben, hogy ez kinyitna egy olyan 
kiskaput, amely nem általános tiltást tartalmazna, hanem lehetővé tenné a mindenkori 
döntéshozóknak, hogy tetszőlegesen bővítsék ezt a kört. 

Természetesen így is mód van erre, hiszen a törvény bármikor módosítható. Én az 
elvszerűségéhez ragaszkodtam pusztán, mert az a megérzésem és álláspontom, hogy parttalan 
vitába torkollana az, hogy mely bűncselekmények vagy vétségek esetén lenne a tilalom 
feloldása indokolt, és ezt a vitát elkerülendő, én kértem a Nemzetbiztonsági bizottságot és ezt 
a bizottságot is kérni fogom a vitában, ha ez előkerül, hogy szerintem ebbe ne kezdjünk bele. 
Azzal együtt, hogy Molnár elnök úr érvelésében voltak racionális pontok, mégis a törvény 
szellemével, a törvény szigorú, új típusú ellenőrzésének szellemével én magam, mint 
előterjesztő nem találtam, vagy kevésbé találtam összeegyeztethetőnek az ő javaslatát, mint az 
eredeti javaslatot. 

Ezzel a kiegészítéssel én nem is szaporítanám a szót, természetesen a felvetődő 
kérdésekre megpróbálunk majd a legjobb tudásunk szerint válaszolni, és a magam részéről 
elnök úr, köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Megadnám a szót a Belügyminisztérium képviselőjének, helyettes 

államtitkár asszonynak. 
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Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
álláspontja 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány megtárgyalta az előterjesztést, 
annak céljával, irányaival és a változtatással egyetért és támogatja az előterjesztést. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése vagy 

véleménye. Iváncsik Imre alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Mindjárt a címmel kapcsolatban van egy kérdésem, hogy ez a cím a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló ilyen, olyan törvény, azt 
sugallja, mintha ez egy önálló törvényjavaslat lenne. Nem volna-e helyesebb esetleg olyan 
címet alkalmazni, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításával 
összefüggő egyes törvények módosításáról? Mi az előterjesztők véleménye erről? 

A második kérdésem arról szól, hogy a jelenlegi gyakorlattal szemben, amikor 
nemzetbiztonsági kockázat mérlegeléséről van szó, az illetékes bizottságnak van ebben 
döntési jogköre. A javaslat szerint ez a hatáskör átkerülne az Országgyűlés elnökéhez. Mi az 
indoka ennek, mitől lesz jobb így ez a rendszer, mintha egy kollektív bölcsesség, mérlegelés 
alapján születhetne döntés? Egy egyszemélyi döntés miért lesz várhatóan jobb, mint a 
jelenlegi rendszer? 

A következő kérdésem: amikor a szöveg úgy fogalmaz, hogy a bizottság, akkor az 
előterjesztők a Nemzetbiztonsági bizottságon kívül ebbe beleértik-e a Honvédelmi és 
rendészeti bizottságot is, mert a törvény szövege szerint, és az én vagy a mi, a frakciónk 
értelmezése szerint ebbe nem érthető, nem értendő bele, mert a hatályos nemzetbiztonsági 
törvény 14. § (1) bekezdésében bevezetetett rövidítés szerint - ott ez le van írva - a „bizottság” 
kifejezés kifejezetten és kizárólag a Nemzetbiztonsági bizottságot jelöli, míg a 17. § (1) 
bekezdésében úgy van írva, eltérően az egyébként most alkalmazott elnevezéstől és tényleges 
tevékenységétől a bizottságnak, hogy az Országgyűlés Honvédelmi bizottsága (a 
továbbiakban: Honvédelmi bizottság). 

Tehát ha beleérti az előterjesztő, hogy a Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi 
bizottságra egyformán vonatkozzon - szerintünk természetesen vonatkoznia kell -, akkor ez a 
szövegezés valóban a törvény jelenleg hatályos szövege szerint értelmezhető-e így. Ha mégis 
úgy gondolják, hogy el kell gondolkodni ezen a felvetésen, akkor nyilván egy egyszerű 
módosító javaslattal ez elrendezhető. 

A mentesítésekkel kapcsolatban az előterjesztő mit vett figyelembe, amikor a 
különböző büntetési kategóriáknál időket jelöl meg, mentesítési időt? 12 év, 3 év, és mi a 
filozófiája ennek a várakozási időnek? Miért van kockázata bizonyos idő eltelte előtt, vagy 
miért nincs bizonyos idő eltelte után? 

A kényszergyógykezelttel kapcsolatban itt is 3 év van meghatározva. Kérdezem, hogy 
esetleg nem volna-e érdemes azon gondolkodni, hogy egy bizonyos idő eltelte helyett vagy 
azzal együtt orvosi vizsgálathoz vagy orvosi igazoláshoz kötni a dolgot? 

A miniszter panaszt elutasító döntése ellen eddig a bizottsághoz lehetett fellebbezni, az 
új javaslat szerint nincs jogorvoslat a miniszter úr elutasító döntésével szemben. Mi a 
véleménye az előterjesztőnek arról a gondolatról, hogy a mi álláspontunk szerint 
mindenképpen szükséges lenne a miniszteri elutasító döntéssel szemben is jogorvoslattal élni, 
a titkos információgyűjtést engedélyező bírához lehetne fordulni a mi megítélésünk szerint. 
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Illetve még egy dolgot szeretnék megkérdezni, a 25. §-ban, amely arról szól, hogy ha 
valaki nem kapja meg a hozzájárulást vagy azt visszavonták és nincs felajánlható nem 
bizalmas munkakör, akkor végkielégítés és felmentési idő nélkül fel kell menteni a 
kormánytisztviselőt. Mi indokolja ezt az igen szigorú eljárást? Megítélésünk szerint könnyen 
személyes bosszúhoz, leszámoláshoz, visszaéléshez vezethet egy ilyen szabály, semmiképpen 
nem tartjuk jónak, ha ez ebben a formában marad az előterjesztésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Hadd válaszoljak, mert sok kérdés volt. 
 
ELNÖK: Bocsánat, akkor elnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm. Engedjék meg, hadd válaszoljak, mert jó 

pár kérdést feltett az alelnök úr, és ez önmagában is megfelelő mennyiség ahhoz, hogy az 
ember épphogy fejben tartsa. 

A cím módosításával nekem alapvetően nincs problémám, ha erre irányuló módosító 
javaslatot tesz az alelnök úr, akkor én a magam részéről ezt tudom támogatni. 

A második javaslata az volt, hogy miért a munkáltató, illetve a bizottsági tagok 
esetében miért az Országgyűlés elnöke a kezdeményező, illetve miért nem a bizottság dönt 
róla, ez egy későbbi kérdésében is visszaköszönt, ha jól értettem alelnök úr kérdését. 

A köztisztviselők, kormánytisztviselők esetében teljesen indokolt, hogy a munkáltató, 
mint a vizsgálat kezdeményezője, illetve a szolgálat által elvégzett vizsgálat eredménye felőli 
döntéshozó szerepe egy maradjon. Ez nyilván együtt jár a munkáltatói felelősséggel is, tehát 
az ő döntése, hogy ezt elbírálja. Jelzem: a korábbi törvényjavaslathoz képest ez szigorodott, 
hiszen ebben a javaslatban már azzal találkozhatnak, hogy vannak esetek, amikor a 
munkáltató a szolgálat-megtagadásra tesz javaslatot és az kötelezően követendő, illetve 
fennálló munkaviszony esetén a megszüntetésre tesz javaslatot. Ez az, amire az alelnök úr 
utolsó kérdésénél még majd visszatérünk. 

A harmadik felvetésére, mely szerint a Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság nem pontosan került meghatározásra, ezt Molnár elnök úr már jelezte a 
Nemzetbiztonsági bizottság ülésén. Természetesen az előterjesztői szándék az volt, hogy a két 
bizottság között semmilyen különbségtétel ne legyen. Tőlem álljon a legtávolabb, hogy a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság lehetőségeit bármilyen formában csökkentsem, úgyhogy 
az erre vonatkozó pontosításra irányuló javaslatban szintén támogatólag tudok viselkedni. 

Az elkövetett bűncselekmények esetével kapcsolatos mentesítési idők igazodnak a 
büntető jogszabály szelleméhez, tehát nyilván értelemszerűen, ahogy abban a jogágban a 
jogalkotó vélelmezi akár az elévülési, akár az egyéb határidők tekintetében az elkövetett 
bűncselekmény társadalomra való veszélyesség súlyát, ehhez igazodik a mentesítési idők 
meghatározása. 

A kényszergyógykezelésekre vonatkozó kérdésénél azt szeretném kérni, hogy mivel 
ott a Belügyminisztérium tett határozott javaslatot, az általuk tett pontosító, előkészítő 
munkában tett javaslatot ismertessék, de ne kerüljük meg ezt a választ.  

Az ötödik kérdése az volt alelnök úrnak, ha jól emlékszem, hogy ha a miniszter 
elutasító döntést hoz, eddig a bizottság tudott jogorvoslati fórumként működni, és azt 
javasolja alelnök úr, hogy a titkos információgyűjtésre engedélyt adó bíró legyen ezentúl ez a 
jogorvoslati fórum. Az alapgondolat akár jó lehetne, csak itt nem mindig a titkos 
információgyűjtés miatt akad fenn valaki a C-típusú ellenőrzésen, tehát biztosan van olyan 
eset és lesz is, hogy egyszerű adattári ellenőrzésen akad fenn. Éppen ezért a titkos 
információgyűjtésre engedélyt adó bíró nem minden esetben vesz részt a C-típusú 
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nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásában, ekképpen az ő szerepe pusztán ebből a 
javaslatból nem világosan következtethető. 

Éppen ezért, ha fenn is tartja alelnök úr ezt a javaslatát, akkor ez további pontosításra 
kell hogy szoruljon, hiszen nem mindig résztvevője ennek az eljárásnak. 

A törvénymódosítás szelleme arra irányul, hogy aki államtitkokat kezel, vagy aki a 
magyar állam titkos információihoz hozzájut, az legyen kedves - és lehet, hogy ez egy szigorú 
megállapítás, de előterjesztőként én tartanám magam hozzá - ennek megfelelően viselkedni az 
életben. Tehát vigyázzon arra, hogy mit követ el és mit nem. Szerintem a legjobb, ha egy 
rágalmazásba sem csúszik bele az, aki ilyen adatokat kezel, éppen a kockázati tényező miatt, 
ki válik és mivel zsarolhatóvá, kompromittálhatóvá, bármivé. 

Éppen ezért bár értem, mint Molnár elnök úr esetében is elmondtam, hogy értem az 
enyhítésre irányuló javaslatokat, de a magam részéről megtartanám a szigorúbb szabályozási 
elveket, azzal együtt, hogy még hosszas viták állhatnak előttünk ezekben az ügyekben. 

A kényszergyógykezelésre vonatkozó kérdésre megkérem alelnök urat, hogy 
biztosítson lehetőséget a Belügyminisztérium képviselőjének a megválaszolásra. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy először egy pontosítással kezdjem. A Honvédelmi 
bizottság és a Nemzetbiztonsági bizottság kérdéskörében szeretném jelezni, hogy a hatályos 
nemzetbiztonsági törvény 17. § (2) bekezdése ezt a kérdést rendezi. 

Tehát úgy gondolom, hogy a tervezet ebből a szempontból megfelelő és nem 
szükséges módosító javaslat benyújtása. 

A kényszergyógykezeléssel kapcsolatban pedig engedjék meg, hogy a kérdésre 
szakértőnk válaszoljon. 

 
DR. BODNÁR BENCE szakértő (Belügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! Ha 

megnézi itt a tervezet 68. § (2) bekezdését, látható, hogy a Btk.-beli súlyosabb szankcióktól 
haladunk az egyre gyengébb szankciókig. A kényszergyógykezelés egy Btk.-beli intézkedési 
forma, és amikor annak vége van, akkor az érintettel kapcsolatosan nem merülhet fel további 
orvosi igazolás benyújtására vonatkozó igény. Tehát ha ő a kényszergyógykezelést kitöltötte, 
akkor újabb bizonyíték nem kérhető az érintettől. 

A 3 évben meghatározottságnál pedig látszik, hogy a szabadságvesztés büntetéstől 
haladunk a próbára bocsátáson át a megrovásig, a harmadik szintje ez a 3 év, az elkövetéstől, 
illetőleg a kitöltöttségtől számított 3 év. 

 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Elnöklő Elnök Úr! Ha 

Kocsis elnök úr az Iváncsik alelnök úrnak adott válaszának utolsó részét gondolja az új típusú 
szemléletnek, akkor arra külön nem kérdezek rá, különben megkérdeztem volna, hogy mitől 
új, mennyiben új őszerinte, és ezt hogyan véli. 

E kérdés híján akarok egy kicsit hozzászólni, de van benne kérdés is, és utána már 
nem fogom a bizottságot terhelni újabb hozzászólással. Nevezetesen, hogy nem látják-e 
szükségességét annak, hogy a C-típusú vizsgát igénylő politikai beosztások, lásd 
országgyűlési képviselő, miniszterek, nem tudom én, kicsodák, akiknek a tevékenysége 
egyébként a nyilvánosság által folyamatosan kontrollált, és nem egy munkahelyi vezetőtől 
kapják a felhatalmazásukat, hanem jobbára választás útján, azokra másfajta, bizonyos 
értelemben garanciális szabályokat is bevezessünk annak érdekében, hogy őket politikai vagy 
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egyéb ok miatt vagy éppen csak a politikai küzdelem hevében ne érhesse olyanfajta kizárás, 
amely egyébként más esetben jelentkezhet. 

A demokratikus jogállamokban ez a vita az egyik legfontosabb viták közé tartozik 
szerte a világon, hogy ki őrzi az őrzőket. Nevezetesen a parlamentnek alapvető felelőssége az, 
hogy bizonyos ellenőrzést gyakoroljon az erőszakszervezetek, titkosszolgálatok fölött, pláne 
azok fölött, amelyeknek a tevékenységével kapcsolatos nyilvánosság csekély, miközben ezek 
állítanak ki róla papírt, hogy ők ellenőrizhetik-e ezt a tevékenységet. 

A titkosszolgálatok közvetlen politikai irányítás alatt vannak mindenütt a világon, és 
alapvetően a kormányzat megrendeléseinek, mit ne mondjak, kormányzati érdekeknek 
megfelelően működnek sok tekintetben. A kormányzati érdekbe nagyon sokszor belefér a 
politikai perpatvar, vita, éppen ezért nem gondolom, hogy mondjuk egy, a Nemzetbiztonsági 
bizottságban ülő parlamenti képviselővel kapcsolatos kérdéskört ugyanolyan módon kellene 
megítélni, mint a Nemzetbiztonsági bizottságban a nyilvántartáshoz felvett irattárosnak vagy 
nem tudom, kinek a vizsgálatát. 

Nyilvánvalóan mivel egy jogintézményről van szó, ezért úgy lehet megoldani a 
problémát, ha a parlamenti képviselők védelmében külön jogszabályi rendelkezéseket 
teszünk, különben könnyen előfordulhat az, hogy indokolatlanul, adott esetben egy-egy, a 
józan élettől elszakadó ötlet kapcsán, akár politikai döntéssel is diszkriminálni lehessen 
embereket. Ez az első, azt hiszem, hogy érthető, amit elmondtam. 

A másik, amit kérdezni szeretnék, hogy helyénvalónak tartják-e a képviselőtársaim, 
elnök úr vagy az előterjesztő is, hogy a házelnök, akit én az elsőnek tartok az egyenlők között 
a parlamentben, de semmiféleképpen nem tartom főnökének egyetlenegy parlamenti 
képviselőnek sem a házelnököt, jogi értelemben sem az szerintem, helyénvaló-e - éppen a 
képviselők kapcsán is - a bizottságok döntési kompetenciáját őhozzá telepíteni? Ebből a 
szempontból most független a mostani házelnök szerepe, hanem egyszerűen csak elvi kérdés 
ebben az ügyben, hogy helyénvaló-e ez a fajta változtatás a jelenlegi rendszerhez képest. 
Szerintem nem. Lévén, hogy a parlamenti képviselőknek és a politikusoknak a legnagyobb 
kontrollját és az igazi C-típusú ellenőrzését maga a nyilvánosság végzi el, bármennyire is 
furcsa, de nincs az a titkosszolgálat, amelyik egyébként többet tudna, mint maga a 
nyilvánosság. Azaz ott folyamatosan megmérettetnek, éppen ezért azt gondolom, hogy ebben 
a szituációban nem egy emberre kellene regulázni, vagy nem látom az okát, hogy miért egy 
emberre hárítják a döntés jogát vagy adják át a döntés jogát, miért nem marad az a 
bizottságoknál? – kérdezem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Elnök úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm. A képviselő urat megnyugtathatom afelől, 

hogy a törvénymódosítás a korábbi törvénynek megfelelően azért normatív eljárásokat 
szabályoz. Tehát azt gondolom, hogy jóval kevésbé teszi lehetővé a mérlegelést, mint 
amennyire az az ön hozzászólásából kiolvasható lehet. Egyébként abban pedig őszintén 
hiszek, hogy különösen egy-egy országgyűlési képviselő C-típusú ellenőrzésével kapcsolatos 
eljárás nem fog politikai „adok-kapok”-ba torkollni. Ez eddig sem volt így, és azt gondolom, 
hogy ezentúl sem lesz így. Tehát vannak témák, amelyek felülírják a napi politikai vitákat, ez 
eddig is abszolút ilyen volt. 

Hozzáteszem, hogy képviselő úr éppen azt mondja, hogy jó-e, hogy politikai eszközzé 
válik a C-típusú ellenőrzések rendszere. Szerintem egy bizottságnál előbb válhat politikai 
vitatémává, mint egy házelnöknél. Egyébként a jogi megfogalmazással egyetértek a 
házelnökre vonatkozóan, de előbb válhat egy politikai adok-kapok témájává itt, ahol 
valamennyi párt képviselteti magát. De még egyszer mondom: sem a törvény szelleme, sem 
az eddig kialakult idestova 17 éves parlamenti gyakorlat, ami a nemzetbiztonsági C-típusú 
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ellenőrzéseket érinti, nem ez irányba hat, hogy ezzel bármelyik politikai erő politikai csatákat 
vívna le. 

Egyébként pedig hogy mennyiben módosul, azzal kezdte képviselő úr, hogy kevés szó 
esett arról, hogy mi módosult benne. Én tudatosan nem mentem bele az előterjesztés elején a 
módosítás főbb irányaiba. Nyilvánvalóan 3-4 pont köré csoportosíthatjuk a jelentősebb 
változásokat, ezeket csak érintőlegesen, a teljesség igénye nélkül felsorolva: a C-típusú 
adatlap, mint egységes adatlap jelenik meg. A másik, ami hozzáteszem: a korábbi, általam 
benyújtott módosításhoz képest is új, hogy éppen az országgyűlési képviselők, illetve a 
politikai tisztségviselők esetén veszik ki annak a lehetőségét, amelyet folyamatos 
ellenőrzésnek hívtunk. Tehát a tavalyi évközi egyeztetések egyik eredménye volt az, hogy a 
törvényjavaslat meghatározott körben, miniszter, államtitkár, a két bizottság tagja vagy az 
abban jelölt személy, illetve a megválasztott országgyűlési képviselő vagy miniszteri kabinet 
vezetője esetén kizárja a folyamatos ellenőrzést, esetükben csak az elsőlépcsős ellenőrzés 
adható ki. 

Tehát ilyen szempontból a politikai biztonság, amire ön - mondhatni így a 
hozzászólását - utalt, az az előző javaslathoz képest megnőtt. Tehát nem válhat és nem is 
abban a szellemben nyújtom be ezt a módosítót, hogy azzá váljon, politikai vitatémává az, 
hogy ki mehet át a C-típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen. 

Ha erre vonatkozóan konkrét javaslatot tesz a képviselő úr, akkor értelemszerűen ezt a 
parlamenti vitában fel tudjuk dolgozni, de én még egyszer mondom, hogy a szándék nem az 
volt, amire ön most célzott, és bízom is benne, nagyon remélem, hogy soha nem is lesz az, 
bármilyen politikai kurzus is vezesse az országot. 

 
ELNÖK: Iváncsik alelnök úr! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Köszönöm szépen elnök 

úrnak is az első körben feltett kérdéseimre adott érthető és több esetben konstruktív válaszát. 
Három dologra szeretnék visszatérni a meghallgatott eddigi kérdések és válaszok 

alapján. Az egyik: értem az érvelést, hogy a bíró nem minden esetben lehet olyan helyzetben, 
hogy érdemben el tudja bírálni a miniszteri döntést, viszont akkor a kérdés az, hogy mi 
indokolja, hogy ne tartsuk fenn az eddigi bizottsági fellebbezési lehetőséget? Az eddigi 
tapasztalatok elégtelen volta, az eddigi gyakorlat, vagy nem hozott semmi eredményt vagy 
nem volt jó? Tehát mi az előterjesztő megfontolása, hogy miért töröljük el, miért változtassuk 
meg az eddigi gyakorlatot? 

A következő: a Honvédelmi bizottság ügyében kapott választ nem értem. Tehát 
szeretnék egy kicsit részletesebb kifejtést, ugyanis a 2. pont, amire önök hivatkoznak, a 
következőképpen szól. „A Honvédelmi bizottság tagjának csak az az országgyűlési képviselő 
választható meg, aki tekintetében elvégezték a 19. §-ban meghatározott eljárás szerinti 
nemzetbiztonsági ellenőrzést.” Tehát a 2. pont arról szól, hogy ki töltheti be a bizottsági 
tagságot. 

Az én felvetésem arról szólt, hogy a szerint a szöveg szerint, amit benyújtottak, 
figyelembe véve a most érvényben lévő, nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt, az a 
kifejezés, hogy „a bizottságba”, a törvény szövege szerint kizárólag a Nemzetbiztonsági 
bizottságot szabad érteni alatta.  

Elnök úrtól nagyon helyesen hallottuk, hogy nyilvánvaló szándéka az az 
előterjesztőnek, hogy mindkét bizottságot értsük alatta. Ezért, mivel az előbb idézett 
törvényben az is szerepel - és ezt az előbb már elmondtam a 17. § 1. pontjában -, hogy az 
Országgyűlés Honvédelmi bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), és az összes 
többi említése így szerepel: „a miniszter tájékoztatja a Honvédelmi bizottságot”, nem a 
bizottságot, a Honvédelmi bizottságot. 
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Tehát ezt úgy tudjuk áthidalni, van rá már elkészített és beadni szándékozott módosító 
javaslatunk, hogy egyszerűen csak odatesszük, hogy „a bizottságba, illetve a Honvédelmi 
bizottságba”. Ez lesz majd a javaslatunk, ha egyetértenek ezzel az érveléssel, akkor majd 
mérlegeljék, legyenek szívesek, a parlamenti vita során. 

Végül én is szeretnék Juhász képviselő úr aggályához abban az értelemben 
csatlakozni, örömmel hallom és magam is így gondolkodom, így érzek, így viselkedtem 
képviselői tevékenységem 19 éve alatt… (Dr. Kocsis Máté munkatársával konzultál.)…  

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Figyelek! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Tudom, csak azt szeretném, hogy az elnök úr hallja, mert 

szerintem ez az egyik legérzékenyebb pontja, politikai értelemben talán az egyetlen igazán 
érzékeny pont. Ugyanis azt szeretném elmondani, hogy itt nem a mi szándékaink az érdekesek 
ebben, hogy természetes, hogy nem akarjuk politikai célokra felhasználni, ez jó, ha így van, 
viszont ha a szövegben az szerepel, ami itt a g) pontban benne van - ami benne van, most nem 
akarom felolvasni -, hogy ha valaki a jogerős befejezésig büntetőeljárás hatálya alatt áll, akkor 
automatikusan a szöveg szerint nem felel meg a feltételeknek. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki 
becsülettel dolgozik és vétlen valamilyen ügyben, de büntetőeljárást indítanak ellene, a 
büntetőeljárás jogerős lezárásáig, ami akár több év is lehet, kizárnánk a munkavégzés 
lehetőségéből. Ez a problémánk. 

Találjunk olyan megoldást, hogy ez ne legyen lehetséges, csak jogerős ítélettel 
lehessen valakit a bizalmas munkakör végzéséből kizárni, ne azzal, hogy büntetőeljárást 
indítanak ellene. Már rögtön felvetődik a kérdés, függetlenül attól, hogy elnök úr vagy én mit 
gondolok erről, hogy ez felhasználható a kellemetlen ellenfél távoltartására is. És ha nem 
akarjuk, hogy ez megtörténjen, akkor ne tegyük lehetővé a szöveggel vagy a szabályozással, 
hogy ez megtörténjen. Hogy mások, akik nem így gondolkodnak, mint mi, ők se tehessék 
meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, 

egyrészt arra, hogy az előterjesztők nevében úgy nyilatkozott elnök úr, hogy a konstruktivitás 
megvan a módosító javaslatokkal kapcsolatban, azon túlmenően az általános vitára való 
alkalmasságáról kell döntenünk. Tehát most nem az általános vitát kell nekünk lefolytatni. 
Megadom a szót az előterjesztőnek. 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Éppen azt akartam 

mondani, amíg alelnök úr nem mondta el, hogy a sok javaslat éppen arról ad tanúbizonyságot, 
hogy általános vitára alkalmas a benyújtott javaslat. (Iváncsik Imre: Ezt nem is vitatjuk.) 
Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindezeket írásban terjesszék be a törvényjavaslat vitájában, 
és szánjunk arra időt, akár itt, akár az Országgyűlés plenáris ülésének keretén belül, hogy 
megvitassuk. 

Főleg azért is, mert elhangoznak a racionalitástól egyáltalán nem messze álló 
szempontok is, tehát nincs ezzel baj, hogy kialakul egy érdemi vita. Én most az alelnök úr 
által elmondottakra csak egészen röviden terveztem reagálni. 

Amit legutoljára mondott alelnök úr, talán az tarthat számot leginkább az 
érdeklődésre, a büntetőeljárás kapcsán, ez irányban szerintem mind a két álláspont védhető. 
Tehát ez megint az az ügy, amit Molnár elnök úrral vívtam le a Nemzetbiztonsági bizottság 
ülésén, ez abszolút mérlegelés kérdése, hogy egyáltalán a törvény szelleme szerint az, aki 
ilyen államtitkokhoz jut vagy ilyet kezelhet, az törekedjen arra, hogy ne is kerüljön ilyen 
helyzetbe. (Iváncsik Imre: Vétlenül is belekerülhet.) 
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Ebben kevésbé értek egyet. A „vétlen” szó már elhangzott az alelnök úr érvelésében 
is. Nyilván a jogerős bírósági ítélet a lezárása egy-egy büntetőügynek, de szerintem aki ilyen 
titkokat tud és kezel, az semmilyen módon ne keveredjen ilyen ügybe. 

Még egyszer mondom: mind a két szempont, én a szigorúbb állásponton vagyok, 
alelnök úr a megengedőbb állásponton, mind a két szempont mellett lehet érvelni. Azt 
gondolom, hogy legyenek kedvesek benyújtani módosító javaslatokat. 

 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úré a szó! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nagyon rövid leszek, tényleg az általános 

vitához illően két alapelvi problémánk van, hogy röviden még egyszer elmondjam. Az egyik 
az, hogy az ártatlanság vélelme, mint alapelv sérül ebben az előterjesztésben. A másik pedig, 
hogy a jogorvoslathoz való jog, mint olyan sérül ebben az előterjesztésben. Szerintem erre a 
kettőre kellene megoldást találni elsősorban, és csak egyetlenegyet ajánlok kormánypárti 
képviselőtársaim figyelmébe. 

Ha végignézik ennek a törvénynek a rendszerét, a rágalmazás, becsületsértés esete, 
ami igenis, politikai szereplők között nem ritkán előforduló dolog, onnantól kezdve, hogy 
valaki hivatalos személlyel szemben teszi ezt meg, nem igaz, hogy magánvádas, közvádas 
történet lesz belőle. Az önök törvénye szerint bármelyik miniszterük, akár a jelenlegi is, aki 
például nem az Országgyűlés tagja és nincs mentelmi joga, önöknek bármelyik 
kabinetfőnöke, politikai főtanácsadója a saját törvényi előterjesztésük szerint, akár egy 
ellenzéki képviselővel szemben intézett rossz mondata, kirohanása vagy akármi miatt ezen 
törvény szerint egyébként megbukik, mert ha egy rágalmazási ügyben csak egy eljárás indul 
ellene, le kell venni a tábláról, akár miniszterként, akár államtitkárként, akár politikai 
főtanácsadóként, akár kabinetfőnökként, akár ennek a bizottságnak bármelyik képviselő tagja 
egyébként, ha a parlament esetleg kiadja, de nekik még ez sincsen benne. 

Nem kívánnék különösebben aggódni a jelenlegi kormánytagokért, de úgy gondolom, 
hogy ezt a törvényt egy kicsit hosszabb időszakra terveznénk megcsinálni, minthogy most 
ilyen napi politikai kérdésekkel foglalkozzunk, de szeretném mondani, hogy ha ezt így 
fogadják el, akkor… Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztő nevében elnök úrnak, és utána lezárom a 

napirendi pontot. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Csak nagyon röviden: az ártatlanság vélelmére 

vonatkozó szempontja képviselő úrnak az, ami vitára adhat alapot. Szerintem a jogorvoslat 
rendje nem sérül, a másik ügyben pedig hihetetlenül jó parlamenti vita áll előttünk. Én még 
mindig a szigorúbb állásponton vagyok, de egyáltalán nem tartom irracionálisnak, amit 
képviselő úr mond azzal kapcsolatban, hogy politikai szereplők között ez igenis, sajnos, nem 
ritkán előforduló. Én még mindig azt mondom, hogy politikai szereplők emiatt is 
tartózkodjanak az ilyen és ehhez hasonló állásfoglalásuktól. A többit a javaslat érdemi 
vitájában legyünk kedvesek megtárgyalni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor én most szigorúan lezárnám az Országgyűlés 

törvénye alapján is a lehetőséget a hozzászólásra. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a T/10102. számú törvényjavaslat 
általános vitára alkalmasságával ki az, aki egyetért. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
Egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartottuk. 
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Bizottságunk ajánlásának szóban kell elhangoznia, Básthy Tamás alelnök úr 
jelentkezett, és egyben átadnám az ülés vezetését elnök úrnak. 

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

 
ELNÖK: Köszönöm. A határozati Házszabály 56. §-a értelmében 2 óra tárgyalási 

szünetet rendelek el. 
 

(Szünet: 17.04 – 19.00 óráig) 
 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól [2011. évi CVIII. Tv. 9. § (1) a)] 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! A tárgyalási szünetet követően folytatjuk bizottsági ülésünket. Rátérünk 
második napirendi pontunk tárgyalására: mentesítési kérelem a közbeszerzési törvény hatálya 
alól. Köszöntöm körünkben Vályi-Nagy Vilmos államtitkár urat az NFM-ből, illetve Lajtár 
József rendőr vezérőrnagy urat, gazdasági főigazgatót az ORFK részéről. 

Tájékoztatom önöket, hogy a mentesítési kérelmet a futárpostában megküldtük, a 
határozattervezet pedig kiosztásra került. 

Elsőként megadom a szót államtitkár úrnak az előterjesztés rövid szóbeli 
ismertetésére. Ezt követően képviselői kérdések és vélemények hangoznak majd el. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

Vályi-Nagy Vilmos államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

VÁLYI-NAGY VILMOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Egy rövid szóbeli kiegészítést tennék és utána válaszolok minden kérdésre. 

Azon túl, amit az előterjesztés indoklásában leírtunk, szeretném azt jelezni, hogy egy 
olyan közbeszerzési eljárás végén vagyunk, illetve vagyunk túl, amely eredeti elképzelések 
szerint július 1-jére valósította volna meg azt a komplex rendszert, ami megfelel az Európai 
Unió ETS-irányelvének, illetve kapcsolatot létesít, biztosít az összes olyan társhatósággal, 
szervezettel, akik adatot töltenek be a rendszerbe, illetve adatot használnak fel a rendszer 
működése kapcsán. 

Ez a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett különböző piaci háborúk 
eredményeképpen, piaci fenyegetések, zsarolások következtében visszalépett a nyertes 
ajánlattevő. Éppen ezért tekintettel arra, hogy még egy ilyen helyzetbe nem szeretnénk 
kerülni, ahol a piaci cégek játszadozásainak kitéve, kénytelen-kelletlen saját magunk 
kényszerültünk a probléma megoldására, úgy döntöttünk, hogy a korábbi koncepció műszaki 
megoldását is módosítva, a készenléti szervek informatikai alkalmazásait jelentős részben 
felhasználva, készítünk egy olyan megoldást, ami egyrészt megfelel az ETS-irányelvnek, ami 
a közúti árufuvarozás bibliája az Európai Unióban, másrészt az összes készenléti szerv 
számára közvetlen hozzáférést biztosít, illetve betöltési lehetőséget biztosít a rendszerbe. 

Az, hogy ezt a kapcsolódó fejlesztést és beruházást teljes körűen és sikeresen 
megvalósíthassuk, úgy gondoljuk, hogy szükség van az indoklásban felsorolt alkalmazások 
teljes körű megvalósítására, illetve a kapcsolódó beszerzések 2.18-as eljárás szerinti 
végrehajtására. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. Juhász Ferenc képviselő úré a szó, parancsoljon! 
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Kérdések, hozzászólások, válaszok 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Államtitkár Úr! Főigazgató Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Ennek a beszerzésnek egy nagyon különös története van, és az 
előzményei is igen érdekesek. Ennek jobb megértéséhez szeretnék feltenni néhány kérdést. 

Azt kérdezem államtitkár úrtól, hogy mi az érdemi különbség a most tervezett 
beruházás és az eredetileg kiírt elektronikus útdíjpályázat között, amelynek volt nyertese is 
elvileg, hogyan értsem a készenléti szervek feltöltésére és adatigényére vonatkozó imént 
említett mondatait? 

Azt kérdezném, hogy hány példát tudna nekem arra mondani, hogy a normális 
közbeszerzési eljárástól eltérő rendben és módon írtak ki valamelyik országban ilyen 
pályázatot, hiszen ez mégiscsak egy útdíjrendszer. 

A harmadik kérdésem az volna, hogy ha az állam csinálja magát a beruházást, hiszen a 
miniszterelnök úr azt mondta, hogy az állam lesz maga az, aki ezt végrehajtja, akkor miért 
kell ahhoz közbeszerzés, miért nem lehet rábízni mondjuk az Autópálya-kezelőre, miért nem 
lehet rábízni az EDR-rendszerre, mindegyiknek van erre vonatkozóan valami kötése, 
kötődése. 

Azt kérdezem, hogy kinek a projektje ez tulajdonképpen. Hogy eredetileg kié volt, azt 
tudjuk, de miért nem Pintér Sándor írta alá magát ezt a kikérőt, amelyben leírja, hogy milyen 
fontos okok szerepelnek az indoklásban és mi az, ami miatt mégis ezt közbeszerzési 
eljárásban kell megcsinálni. 

Azt kérdezem, hogy honnan szerzik be azt az úgynevezett jeladó OBU készüléket, 
amely ehhez az elektronikus útdíjrendszerhez nagy valószínűséggel mindenféleképpen 
szükséges. Most egyelőre ennyi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr vagy vezérőrnagy úr válaszol? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Válaszolok 

minden kérdésre. Hogy mi a különbség a két eljárás között, ez volt az első kérdés. Műszaki 
értelemben óriási a különbség. 

Az előző közbeszerzési eljárás technológia-semleges volt, és bármilyen típusú 
megoldást megengedett és elfogadott. Ennek az lett az eredménye, hogy nem lett eredmény. 
Mi most saját magunk kiválasztottunk egy konkrét műszaki megoldást. Ez a műszaki 
megoldás egy hibrid megoldás, ami lehetővé teszi azt, hogy interneten keresztül, előzetes 
regisztrációt követően lehessen a rendszer részeként adatokat továbbítani. Lehetővé teszi azt, 
hogy az úgynevezett DSRC-rendszeren keresztül kártyával lehessen a menetinformációkat 
továbbítani, illetve lehetővé teszi azt is, hogy OBU-n keresztül is ez a kapcsolat működjön. 

Az OBU esetében kettéválasztanám a vékony és a vastag klienses megoldást. A 
vékony klienses megoldás az a klasszikus, Európai Unióban szabványos, ugyanakkor még 
nem használt konstrukció, a vastag klienses megoldást Németországban használják jelen 
pillanatban. Mi valamennyi megoldást lehetővé tesszük azzal a műszaki megoldással, ami 
mellett döntöttünk. Ez alapvetően eltér a közbeszerzésben nyertes cég ajánlatától. 

A második kérdés az volt, hogy mi indokolja, hogy a készenléti szervek ebben a 
rendszerben részt vegyenek. Többek között az, hogy a rendszer számos modult tartalmaz, 
ilyen az ellenőrzési modul vagy például a bírság modul. Ezen modulokban mi a készenléti 
szervek által jelenleg is használt megoldást szeretnénk átvenni, illetve alkalmazni. Ez 
mindenképpen előírja a 2.18-as eljárás alkalmazását. 

A nemzetközi példákkal kapcsolatosan: az Európai Unióban jelen pillanatban az ETS-
irányelvnek megfelelő rendszer nincs, tehát nincs ilyen rendszer, ugyanakkor az Unió 
megköveteli Magyarországtól, hogy ennek megfelelő megoldást alkalmazzon. A jelenleg 
hatályos jogszabály vagy direktívák alapján valamennyi tagállam élhet azzal a lehetőséggel, 



 17 

hogy nemzeti rendszert hoz létre. Mi is élni kívánunk ezzel a lehetőséggel, és mindaddig, 
amíg a nemzeti rendszerünk felépül, addig ennek megfelelő műszaki megoldást kívánunk 
alkalmazni. 

Azt követően értelemszerűen, amikor majd az Unióban elkezdik az ETS-irányelvnek 
megfelelő OBU-használatot - ez a vékony klienses OBU -, akkor mi is áttérünk erre. Egyelőre 
egy ilyen európai ország nincs, aki ezt használná és az irányelvnek megfelelően az adatátadást 
biztosítaná. 

A következő kérdés az volt, hogy ha az állam csinálja a projektet, akkor ez kinek a 
projektje. Ez a projekt továbbra is az állam projektje, ahogy eddig is az volt, ugyanúgy az 
ÁAK fogja megvalósítani ezt a projektet közbeszerzési oldalról, közbeszerzési értelemben, 
mint ahogy tette ezt korábban is, értelemszerűen az összes olyan állami szereplő 
igénybevételével, felhasználásával, aki valamilyen hozzáadott értékkel tud szolgálni. 

Tehát mindenkit szeretnénk ebbe a folyamatba bevonni, az elektromos ellátás 
oldaláról a hálózati kapcsolat biztosításán keresztül, a rendszerintegrátori feladatok ellátásáig 
állami szereplőket kívánunk bevonni, de azt ki kell hangsúlyoznom, hogy ez nem jelenti azt, 
hogy mi beszerzés nélkül kívánnánk az eljárásokat lebonyolítani, hiszen szükség lesz 
oszlopok építésére, kamerák vásárlásárára, ellenőrző kapuk építésére, szükség lesz licenszek 
vásárlására, dobozos termékek vásárlására, beszerzésére. Ehhez nekünk beszerzési eljárásokat 
kell lefolytatnunk, ehhez pedig szükség lesz erre a felmentésre. 

Ahogy említettem, állami szereplőkön keresztül kívánjuk ezt a beruházást 
megvalósítani, de igénybe veszünk piacon beszerezhető termékeket is ezen eljárásrend 
szerint.  

A Pro-M és az EDR vonatkozásában is elhangzott egy kérdés. Az EDR-rendszer nem 
alkalmas ma ilyen típusú kommunikáció biztosítására, ugyanakkor azt is megvizsgáltuk, hogy 
az EDR-rendszer továbbfejlesztése jövőre lehetőséget biztosítana arra, hogy a jelenleg külső 
piaci szolgáltatók által nyújtott GSM-kapcsolat kiváltásra kerüljön. Éppen ezért tárgyalunk ez 
ügyben is az érintett szolgáltatóval arról, hogy ezt is saját hatáskörben megoldanánk. 

Az OBU-val kapcsolatos volt az utolsó kérdés, ha jól látom. Az OBU-val 
kapcsolatosan, ahogy említettem, a hibrid megoldást választottuk, illetve hibrid műszaki 
megoldásban gondolkodunk. Akik OBU-val kívánnak belépni a magyar piacra, illetve a 
gépkocsiban ezt szeretnék használni, ott lehetővé tesszük azt, hogy az ETS-irányelvnek 
megfelelően a vastag klienses OBU-k nemzetközi megállapodás alapján használatba 
kerüljenek, illetve vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy olyan saját hazai OBU-t vonjunk be 
ezen termékpiacra, amely egyrészt az ETS-irányelvnek megfelel, másrészt az OBU-kra 
vonatkozó nemzetközi standardoknak, illetve szabványoknak megfelel a magyar gyártmány, a 
magyar termék. Mivel ilyen termék még nincs, ezért jelenleg a vizsgálat időszakában 
vagyunk, ahogy találunk erre vonatkozó megoldást, értelemszerűen ezt alkalmazni fogjuk. De 
ahogy említettem, első körben mi a nemzeti hatáskörnek megfelelő megoldással fogunk 
indulni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Ha másnak nincs kérdése, akkor még szólnék. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen a válaszokat, államtitkár úr. Még két 

pontosító kérdés után, majd ha nincs több kérdés, akkor az álláspontot is el szeretném 
mondani. De a pontosító kérdés az, hogy a hibrid megoldást legyen kedves értelmezni, hogy 
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pontosan értsük, hogy ez mit jelent. (Bíró Márk: Én értem.) Én nem értem, akkor nekem, 
hogy a gyengébbek is felfogják. 

A másik, amit kérdezni szeretnék, hogy a rendőrség, a bírságmodul és az útdíj 
kapcsolatát legyen kedves már pontosítani. Azt mondja, hogy ebbe a rendszerbe beépítik a 
bírságmodult, de mi köze is a rendőrségnek az útdíjhasználathoz? Milyen bírságmodulról van 
itt szó? Ezt szeretném megtudakolni. 

A harmadik pedig: államtitkár lévén, önt személyesen biztosan nem akarnám 
megbántani, de azért mégis megkérdezem, hogy ön szerint 42 milliárd forintos közbeszerzési 
mentesítési kérelem egy olyan ügyben, aminek azért nagyon komoly előélete van, ami 
megjárta már a közbeszerzést, győztes volt, ami már egy másik bizottságot is megjárt, majd 
idekerül, méltányos-e az országgyűlési képviselőkkel szemben, hogy egy ilyen előterjesztésre 
hozzanak olyan döntést, ami alapján, ha mondjuk néhány folyamatban lévő ügyet nézek, 
akkor akár kollektíven is a későbbiekben felelősségre vonhatók, magáért a döntésért, hogy 
ilyet adtak. Szóval méltányosnak tartja-e? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A hibrid 

rendszerrel kapcsolatosan akkor megismétlem: három technológia létezik ma a világban: az 
OBU-s, a DSRC-s és a kamerás rendszer. Mind a hármat fogjuk alkalmazni, ezt hívják hibrid 
rendszernek. Tehát mind a három eszköz befogadására képes lesz az a rendszer, amit 
fejlesztünk. 

A bírságmodullal kapcsolatosan: ahogy említettem, most is vannak olyan állami 
használatban lévő szoftvermodulok, megoldások, amelyek hasonló elven működnek, hasonló 
logikával működnek, és mi nem szeretnénk azért elkölteni rengeteg pénzt, hogy ezt még 
egyszer kifejlesszük, amikor ez már valahol megvan és működik. Ilyen például a rendőrség 
trafficPOINT rendszere, ami tökéletesen működik, évek óta kipróbáltan. Ezt szeretnénk ebben 
a rendszerben felhasználni. 

Ez érvényes az ellenőrzési és a bírság részre, ami a két legfontosabb eleme ennek a 
rendszernek. 

A harmadik kérdés kapcsán: azt hiszem, ön volt az, aki a választ is megadta, hiszen itt 
lassan 6 éve tart az a huzavona, amelynek eredményeképpen nem készült még el semmi ezzel 
a termékkel, szolgáltatással kapcsolatosan. Rengeteg helyen, rengeteg lobbicsoport, érdek 
által került ez különböző fórumokon felfújásra, majd megfúrásra. Tudomásom szerint más 
bizottság előtt ez a dokumentum nem járt, legalábbis nekem erről nincs tudomásom, úgyhogy 
azt gondolom, minden információt rendelkezésre bocsátottunk, ez alapján a szükséges döntés 
meghozható. 

 
ELNÖK: Akkor a képviselő úr álláspontját halljuk. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ilyen 

horderejű döntés, mióta a parlament Honvédelmi bizottsága működik, nem született, nem 
kérte a kormány. Ráadásul nem olyan indokra hivatkozva, hogy beépít egy bírságmodult, 
amely ennek az összberuházásnak egyébként töredékét képezi, és egyébként a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés, a rendőrségi, nyomozati munka és sok minden más segítésére - 
csak a telefontársaságokra szeretnék utalni - megvan az a kialakult módszer, ahogy ezeket 
működtetni lehet, miközben egyébiránt azoknak a cégeknek, sem a Vodafone-nak, sem a 
Telecom-nak, sem másnak a fejlesztése, a beruházása és sok minden mása nem kerül egy 
zártkörű pályáztatás körébe. 
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Amikor megszületett az elsőfokú döntés, nevezetesen győztest hirdettek, akkor a 
kormány nem hirdetett második helyezettet, ha jól emlékszem. Az első bedobta a törülközőt, 
majd azt követően a miniszterelnök úr azt mondta, hogy ezt megcsináljuk mi magunk. Ha ezt 
a kormány csinálja és az Állami Autópálya-kezelő csinálja, akkor ennek a kamerák, a nem 
tudom én, micsodák jelentős része nem részei az elektronikus útdíjhasználati rendszer 
titkosítható, titkosítandó elemeinek. Őszintén szólva, nem nagyon részei. 

Az, hogy itt most egy projektben fog a bizottság szavazni, ezzel azt jelenti, hogy 
totális felmentést adnak 42 milliárd forint szabad elköltésére oly módon, hogy annak a 
rendszernek a működésére, amelyet most a kormány tervez, még nincsen európai példa, 
semmilyen példa nincsen erre, ezt az előbb mondta államtitkár úr, oly módon, hogy a 
közbeeső elemeket ellenőrizni képtelen, miközben az összes kormányzati tényezőről, legyen 
az egyébként Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, legyen az Belügyminisztérium vagy legyen 
bárki más, a felelősséget átvállalják. 

Azt gondolom, hogy ez egy iszonyatosan nagy teher, és leginkább a kormánypárti 
képviselőkkel kitolás, mert az ellenzékinek megvan az a luxusa, hogy itt egy kicsit 
kekeckedjen, vagy úgy tűnik, hogy kekeckedik, azt követően feláll és elmegy. Önök ilyen 
értelemben büntetőjogi felelősséget is vállalnak egy olyan felhatalmazással, ami ezer sebből 
vérzik. Ezért lett volna szerintem méltányosabb, ha ebben a nagy sietség dacára, olyan 
megoldás születik, amelyben adott esetben a projekt egyes elemeit szétválasztják, ami 
kimondottan a titkos adatkezelésre, információgyűjtésre, bírságolási modulra és bármi másra 
vonatkozik, azt külön lehetett volna akár engedélyeztetni, miközben egy nagy rendszerre úgy 
adnak - még egyszer mondom - felhatalmazást, hogy verseny nélkül, kontroll nélkül, azt 
csinál mindenki, amit akar. Mi ezt egészen biztosan nem szeretnénk támogatni, és még 
egyszer mondom: nem irigylem önöket, hogy önöknek viszont támogatniuk kell. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Csak azt a részét szeretném cáfolni a képviselő úr által elmondottaknak, 

hogy kontroll nélkül, mert a bizottság elé ugyanúgy a beszámolót meg kell majd küldenie 
annak, aki a mentesítés kérelmezője volt. Hovatovább, ehhez ebben az esetben is 
ragaszkodunk, a többi a képviselő úr véleménye volt. Ez is, csak ezt ennyiben szeretném 
cáfolni, hogy azért nem kontroll nélküliségről van szó, és nem arról, hogy azt csinál 
mindenki, amit akar. 

Határozathozatal a mentesség megadásáról 

Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megkérdezem, hogy ki az, aki a kiosztott 39. számú 
határozattervezetet támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás matematikailag kizárt. 

Tehát 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság a 39. 
számú határozattervezet elfogadásával megadta a felmentést a közbeszerzési törvény 
alkalmazása alól. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a mai napi munkájukat. További szép estét 
kívánok! Az ülést bezárom. 

 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 20 perc) 

 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


