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Napirendi javaslat 
 

 

1. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  

[2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)]  

(Döntés bizottsági határozatról)  

Meghívottak:  

a Belügyminisztérium képviselői  

 

2. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  

[2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)]  

(Döntés bizottsági határozatról)  

Meghívottak:  

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  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) távozása után dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
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)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 00 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. Elsőként a határozatképességről mondunk pár szót. 13-an személyesen vannak jelen, 
4-en pedig helyettesítési megbízást adtak. 17 fővel a bizottság határozatképes. 

A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki az a bizottsági tag, 
aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért. (Iváncsik Imre jelentkezik.) Hozzászólás? 

 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Igen, kérdésem lenne. 
 
ELNÖK: Akkor még a napirendi szavazás előtt Iváncsik alelnök úrnak megadom a 

szót. Parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A napirend 

megszavazása előtt fontos feltennem a kérdést, hiszen az alapján tudjuk eldönteni, hogy 
egyetértsünk-e a napirenddel. A tényen is csodálkoztam, hogy egyáltalán erre az ülésre sor 
kerül. Csodálkozásom nem sokat csökkent akkor, amikor az előterjesztések tartalmát 
megismertem. Ennek a férőhelybővítésnek az előkészítése az egyik, a másik pedig a majd 
2014. április 30-át követően érvénybe lépő autóbérléssel kapcsolatos döntés, azt szeretném 
tudni, hogy mi indokolja, hogy rendkívüli ülésszakon és éppen ma tárgyaljuk? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: A Belügyminisztérium képviseletében itt lévő Tóth helyettes államtitkár úr 

válaszol rá. Én majd legfeljebb kiegészítem azzal a szemponttal, amely alapján összehívtuk 
ma a bizottsági ülést. Parancsoljon, államtitkár úr! 

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

Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! A belügyminiszter úr kéréssel fordult önökhöz, hogy a 
vonatkozó kormányhatározatnak megfelelően szíveskedjenek előzetes döntést hozni két 
eljárás vonatkozásában. Az egyik a Nemzeti Védelmi Szolgálattal kapcsolatos, a másik pedig 
a büntetés-végrehajtási férőhelybővítéssel kapcsolatos. 

Önök előtt is ismert jelenleg a büntetés-végrehajtás katasztrofális helyzete. Ez azt 
jelenti, hogy különböző európai uniós ellenőrzések következtében megállapítható, hogy 
jelenleg a büntetés-végrehajtás 144 százalékos telítettséggel működik. Ez azt jelenti, hogy 
körülbelül 18 300-an vannak most a 29 büntetés-végrehajtási intézményben, ez körülbelül 
5600 fővel több, mint a befogadható létszám. 

A kormány 2010-ben döntött a büntetés-végrehajtás fejlesztéséről egy 
kormányhatározatban, június 29-én pedig döntött abban, hogy a férőhelybővítést meg kell 
oldani. Ennek két lépcsője lenne: a jelenlegi büntetés-végrehajtási intézetek férőhelyének 
bővítése, illetve egy új büntetés-végrehajtási intézet építése. 

Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy egy építési beruházás körülbelül 2-3 évet vesz 
igénybe. Ennek szükséges a megtervezése, a különböző engedélyeztetési eljárások 
végrehajtása. Ez a 661,7 millió forint arról szólna, hogy az előterjesztésben megjelölt 
büntetés-végrehajtási intézetek beruházási tevékenységét elkezdjük. 

A védelmi szolgálattal kapcsolatban pedig jól mondta alelnök úr, lejár a védelmi 
szolgálatnak a gépkocsibérleti rendszere. Ez azt jelenti, hogy 65 gépjárműre szeretnénk a 218-
as kormányhatározat hatálya alatt egy új bérleti konstrukciót felépíteni. Köszönöm, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem ezek fényében, hogy ki az, aki a napirendi 

javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem ért 
egyet vele? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a napirendet 
elfogadta. 

Rátérünk ezek megtárgyalására. 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól, a 43. számú bizottsági 
határozattervezet 

Tisztelettel köszöntöm körünkben újfent dr. Tóth László helyettes államtitkár urat a 
Belügyminisztérium képviseletében. A mai napon két mentesítési kérelemről kell döntenünk. 
Ezeket a futárpostában megküldtük, a határozattervezetek pedig kiosztásra kerültek. Elsőként 
a tudásmenedzsment rendszert és a flottakezelési szolgáltatást tartalmazó kérelmet fogjuk 
megtárgyalni.  

A szokásos menetrend szerint először helyettes államtitkár úr ismerteti röviden a 
kérelmet, ezt követően hangoznak el a képviselői kérdések és hozzászólások, majd ezt 
követően pedig szavazunk róla. 

Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 
Önök előtt is ismert, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2010-ben került felállításra. 
Hatékonyságának demonstrálására csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a jelenlegi nagy 
horderejű büntetőeljárások legnagyobb részű felderítését a Nemzeti Védelmi Szolgálat 
hajtotta végre. Egyértelműen bizonyítható, hogy szükség volt a védelmi szolgálat felállítására. 
Az akkori rendészeti szervek védelmi szolgálatából nőtte ki magát a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat, amely csak a hivatásos állomány védelmét hajtotta végre, most viszont 
egyértelműen látszik, hogy a védelmi szolgálat hatáskörét ki kell terjeszteni. 

Erről szintén döntött a kormány. A hatáskör kiterjesztését a kodifikációs eljárások 
keretein belül, különböző kormányrendeletekkel és törvényekkel biztosította. A humán 
erőforrások biztosításáról szintén döntött a kormány, a második félévben mintegy 45 fő 
fejlesztése hajtódik végre a védelmi szolgálatnál, illetve szükséges az infrastruktúra 
fejlesztése is. 

Jelen előterjesztés pont erre irányul, egyrészt egy informatikai fejlesztésre, illetve a 
gépjárműpark megújítására. 

Arra kérném a tisztelt bizottságot, hogy az előterjesztésnek megfelelően az előzetes 
döntést szíveskedjen meghozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megadom a szót Iváncsik Imre alelnök úrnak. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy elnök úr kitalálta a 
szándékomat anélkül, hogy jelentkeztem volna. 

 
ELNÖK: (Juhász Ferenc felé nézve:) Azért volt segítségem. (Derültség.) 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Értem. Előbb szeretnék néhány kérdést feltenni 

államtitkár úrnak, mielőtt véleményt nyilvánítok. 
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Elhangzott az indoklásban, hogy a kormány döntött arról, hogy ki kell terjeszteni a 
védelmi szolgálat tevékenységi körét. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen 
megfontolások alapján hozott ilyen döntést a kormány, és kikre vonatkozik. 

Nagyon érdekes kifejezések szerepelnek az előterjesztésben. Az egyik: „a keresési 
lehetőségek korábbiakhoz képest új dimenziót jelentő bővítését”. Mennyiben jelent ez új 
dimenziót? Valóban csak az eredetileg elhatározott célok jobb teljesítéséről van itt szó? 

A másik, amikor a következő oldalon a külső adatbázisokból, nyilvántartásokból 
keletkező nagy mennyiségű szöveges információ elemzéséről, feldolgozásáról van szó, itt 
milyen külső adatbázisokra kell gondolni, milyen külső adatbázisokról van szó, mert 
önmagában ez a fogalom sokféleképpen értékelhető vagy értelmezhető. Egy kicsit olyan 
félelemkeltőek ezek a kifejezések, hogy ne essek azért nagyon túlzásokba, de akár az új 
dimenzió, akár a külső adatbázisokból való keresgélés furcsa gondolatokat fogalmaz meg 
bennem. 

Szól itt a dokumentum arról, hogy a humán erőforrás csökkentése a cél, miközben 
államtitkár úr az indoklásban 45 fős létszámbővítésről beszélt. Akkor ezt a humánerőforrás-
csökkentést hogyan kell értelmezni, ami az indoklásban szerepel? 

Megnézve az összegeket, összesen 211 millió forintról van szó, ezen belül van egy 
ilyen, hogy szolgáltatás, mérnöki óradíj 10 575 óra és képzés 365 fő részére. Ez 117 millió 
forint. Ez a teljes bekerülési költség 55 százaléka. 

Egyrészt a kérdésem az, hogy kik konkrétan a képzendő személyek, ki ez a 365 fő, és 
meg tudja-e mondani államtitkár úr ennek a 117 milliónak a belső megbontását, hogy ebből 
mennyi a mérnöki óradíj és mennyi a képzésre tervezett összeg. Ugyanis én szeretném 
kiszámolni azt, hogy ha 10 575 óráról van szó, akkor egy óra mennyibe kerül, és ez alapján, 
ami itt szerepel, nem tudom ezt megtenni. 

A másik, hogy nagyjából 16,5 millió forint ennek az üzemeltetési és karbantartási 
költsége évente. Ez úgy első ránézésre egy kicsit soknak tűnik. Mit tartalmaz ez, vagy mi 
indokolja ezt a viszonylag magas összeget? Ezek a kérdéseim. Köszönöm szépen. 

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

erőforrások vonatkozásában a csökkentést azzal szeretnénk elérni, hogy ha kifejlesztésre kerül 
a rendszer, akkor valószínűsíthetően kevesebb munkaóra szükséges a jelenlegi feladatok 
ellátására. Ez egyszerű osztással egyébként kiszámolható, mintegy 11 ezer forintos mérnöki 
óradíjjal számoltunk. Ez a jelenlegi piaci helyzetben egy teljesen elfogadott mérnöki óradíj. 
Ha csak a közbeszerzési vagy a jogi tanácsadási díjakat nézzük a jelenlegi operatív programok 
keretein belül, az is 15-20 ezer forint. 

Tehát a 11 ezer forint/óra véleményünk szerint teljesen elfogadható. Természetesen a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően ez akár csökkenhet is. 

A 45 fő létszámnövekedés abból adódik, hogy a védelmi szolgálat hatásköre 
kiterjesztődik, tehát nemcsak a hivatásos állományra, hanem a köztisztviselői állományra is 
vonatkozik. Ebből adódóan létszámfejlesztésre van első lépésben szükség, hiszen a létszám 
500 fő. Jelenleg 415 fő van feltöltve. Erre biztosította a kormány a 45 főt. Abban az esetben, 
ha ez a rendszer teljes mértékben, száz százalékon működik, akkor a következő lépés lehet a 
létszámcsökkentés. 

A support vonatkozásában a 16 millió forintot nem tartjuk soknak, egy ilyen mérvű 
fejlesztés vonatkozásában ez nem olyan nagy összeg. Természetesen szintén a piaci 
viszonyokat vizsgáltuk meg. 

Az egész projekt belső tartalma egyébként úgy oszlik meg, hogy van egy hardver, egy 
szoftver, egy licensz és egy mérnöki óradíj beszerzése, ami az előterjesztésben is szerepel. Ez 
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mind a jelenlegi tapasztalati adatok alapján került kiszámításra, és természetesen a 
közbeszerzési eljárást le kell folytatni annak ellenére, hogy a 218-as kormányhatározattal 
megy, a közbeszerzési eljárás majd választ fog arra adni, hogy ezek az összegek jók vagy nem 
jók, hiszen az irányadó lista alapján fogjuk meghívni az erre vonatkozó megoldást szállítókat, 
és őket majd meg fogjuk versenyeztetni. 

 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, én 

szeretném az indokát adni annak, hogy miért szavaztam a napirend ellen. Azért, mert 
rendkívüli ülésszakban azt gondolná az ember, hogy egy rendkívüli honvédelmi bizottsági 
ülésen szereplő két téma nem rendkívüli. Ezt lehetett volna megalapozottabban akár korábban 
is, de akár később is behozni, ez a munkamenetet nem akadályozta volna. Az elmúlt időszak 
tapasztalatai azt bizonyítják, hogy ilyenkor jobb óvatosnak lenni ezekkel az 
előterjesztésekkel, mert szemlátomást a kormány előszeretettel vonja be a honvédelmi 
bizottság kormánypárti többségét a döntések jogi felelősségének átvállalásába.  

Azt gondolom, hogy vannak határok, amelyekben jó volna ésszerűen mozogni. 
A jelenlegi szabályozás szerint két testületi forma adhat felmentést: a parlament 

illetékes bizottsága, illetőleg a kormány nemzetbiztonsági kabinetje. Nem értem, hogy 
ezekben a kérdésekben, amelyekben a parlamenti képviselők lássuk be, nem tudnak részint a 
szervezet konspirált vagy fedett működése okán, részint a szervezet nagysága okán megfelelő 
információval rendelkezni, ezekben a szituációkban én sokkal szerencsésebbnek tartanám, ha  
kormány nemzetbiztonsági kabinetje adná meg ezeket a közbeszerzési felmentési döntéseket, 
mert miközben egyébként a saját kompetenciánkat védeném, óvnám, aközben azért lássuk be, 
hogy bizonyos kérdésekben a döntés, no pláne ilyen gyorsan, hogy felkészülni is alig van rá 
idő, kétséges. 

Ezért foglaltam állást a napirenddel szemben. 
Ami a konkrét előterjesztést illeti, a Nemzeti Védelmi Szolgálat gépjárműparkjával 

kapcsolatos kezdeményezésre szeretnék néhány kérdést megfogalmazni. Nevezetesen azt, 
hogy mi indokolja egy jövő áprilisban lejáró szerződés meghosszabbításának mostani 
kezdeményezését. Ráadásul mi indokolja azt, hogy egy szervezetnek annyi gépjárműve van, 
hogy gyakorlatilag egy mozgással a teljes szervezetet el tudja költöztetni, hiszen van 310-
egynéhány hivatásos állományú tagja ennek a szervezetnek, a mostani engedélyezés szól 
mintegy 80 járműről, durván bele lehetne ültetni az összes járműbe az összes alkalmazottat. 
Azaz azt akarom mondani, hogy iszonyatosan sok a rendőrséghez vagy bármely más 
államigazgatási szervéhez képest az itteni gépkocsi darabszám, aminek a beszerzésére, 
illetőleg a bérlésére itt engedélyt kérnek, és én ezt nem tartom indokoltnak. 

A másik a börtönökkel kapcsolatos. Nyilvánvalóan azok az utóbbi bírósági döntések, 
amelyek elítélteket kedvezményeznek amiatt, hogy nem volt annyi – hogy is mondjam – 
terület a börtönben az ő büntetésük letöltésére, mint amennyi a normákban benne van, az a 
szándék, hogy növelni kell a börtönök számát, ezzel nincsen igazából problémánk és elvi 
vitánk. Azzal van, hogy egy 2014-ben és 2015-ben megvalósuló teljes projektre kér a 
kormány felmentést, miközben ennek a pénzügyi, finanszírozási feltételei ebben a pillanatban 
nem biztosítottak. Hiszen nem arról van szó, hogy elkülönítenek 7-8 milliárd forintot vagy 
éppen 10 milliárdot arra, hogy ezt a férőhelybővítést, kapacitásbővítést kialakítsák, hanem 
arról van szó, hogy most egy olyan felmentést kérnek, amely majd talán a következő évi 
költségvetésben és az azt követő évi költségvetésben valamilyen módon igazolást nyer. 

Én elfogadnám a tételt, hogy ha ez két részre lenne bontva. Igen, tudomásul kell venni, 
hogy ezeket meg kell tervezni, ezeket elő kell készíteni, ezeknek egy része valószínűleg már 
most el kell hogy induljon, de a teljes projekt ilyen módon történő mentesítésére vonatkozóan 
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aggályokat szeretnék megfogalmazni, és képviselőtársaimat is figyelmeztetni arra, hogy 
ismételten olyan kérés fogalmazódik meg velünk szemben, amely egészen bizonyosan súrolja 
azt a határt, amire még kormánypárti elkötelezettség mellett is jó szívvel lehet igent mondani. 

Befejezésül: azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, hogy ezeknek a döntéseknek 
az előkészítésében nem veszik-e majd a későbbiekben figyelembe a nemzetbiztonsági kabinet 
döntési kompetenciáját és lehetőségét, hiszen azt a miniszterelnök úr vezeti, benne van Pintér 
Sándor belügyminiszter úr, gyakorlatilag 6 kormánytag és még néhány meghívott, ezekben a 
kérdésekben operatívan, felelősséggel tudna dönteni, és nagy valószínűséggel őket sokkal 
könnyebben és egyszerűbben lehetne tájékoztatni ezeknek a beltartalmáról, mint bennünket. 
Éppen ezért fogalmazódott meg ez a kérdés, hogy nem látná-e célszerűbbnek ott kérni a 
kezdeményezést. 

Elnök úr, mivel nem szeretnék majd ismételten szót kérni, ezért most mondom el, de 
kérem, hogy mint külön ügyrendi javaslatot tekintse. Szeretném kezdeményezni, hogy az 
elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolatos felhatalmazásunk eredményeképpen nagyon sok 
döntés született, ami nem feltétlenül egyezik azzal, amire itt mi felhatalmazást adtunk, hogy 
valamikor az ősz folyamán, az első bizottsági üléseink valamelyikén, amikor is erre mód 
nyílik, szeretném, ha megkérdeznénk, hogy az ottani felhatalmazásunk és engedélyezésünk 
milyen mértékben, milyen formában valósult meg, annak megfelelően történt-e a beszerzés és 
a pályáztatás, mint ahogy arról itt és akkor szó volt. Még egyszer mondom: ez egy külön 
ügyrendi javaslat, csak még egyszer szólni már nem akartam. Köszönöm szépen a türelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselő úr utolsó kérése abszolút akceptálható, tehát hogy 

az őszi rendes ülésszak egyik első bizottsági ülésén, lehetőleg még szeptember folyamán egy 
egyébként a törvény szerint is kötelező beszámoló hangozzék el a bizottsági ülésen. Ebben 
megegyezhetünk. 

Nem fogom tudni a képviselő úr mindegyik aggályát eloszlatni, néhány pontosítást 
szeretnék tenni. A bizottsági ülés vonatkozásában nincs rendkívüli ülés, tehát csak a két 
ülésszak közötti időszakban, most tekintettel arra, hogy kitolt határidejű plenáris ülésszaka 
van az Országgyűlésnek, nem beszélhetünk a honvédelmi bizottság rendkívüli üléséről 
semmilyen értelemben. Ez akkor következne be, ha nyáron még találkoznánk. Egyébként 
pedig volt a képviselő úr mondókájának egy olyan része, amely a másik napirendre 
vonatkozott. Azt szerintem hagyjuk meg akkorra. Egyébként pedig ott sem a kivitelezésre 
kérték az előzetes mentesítést, hanem a mérnöki tervezésre. 

Tehát a 2014-2015-ben megvalósuló börtönbővítésre vonatkozó kijelentés igaz, de 
nem arra kérték most a mentesítésüket. Egyebekben az államtitkár úr válaszol a képviselő úr 
által felvetett aggályokra. Parancsoljon! 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Én is a BV-vel 

kezdeném. Tehát egy 3 éves folyamatról van szó, amiben megszületett az előzetes döntés. 
Egy építési beruházás, mint már említettem, az három évig tart, először megtervezzük, ezt 
követően pénzt szerzünk rá, majd közbeszereztetjük, és nem utolsósorban felépítjük azt az 
objektumot. Ez körülbelül egy olyan 3 éves folyamat. Kivéve azokban az esetekben, mint ami 
el is hangzott, hogy egy része bővítés. A jelenlegi helyzetben négy börtönünk 200 százalék 
feletti telítettségű, alapvetően az északkeleti régióban, Szolnok, Szabolcs-Szatmár, Borsod és 
Hajdú-Bihar megyében, sőt, az egyiknél 227 százalék. 

Ez az állapot teljes mértékben tarthatatlan, mindenféleképpen szükségessé válik a 
férőhelyek bővítése. 

A későbbi nagyobb beruházások, mint például a szirmabesenyői börtön, ami a 
jelenlegi fiatalkorúak börtöne mellett építendő zöldberuházás, illetve egy új, az északkeleti 
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régióban egy 1000 főt befogadó börtönnek a felépítése, ez egy következő lépés lenne. 
Természetesen csak forrás esetén valósíthatók meg ezek a beruházások. 

Ez a jelenlegi felmentési kérelem annak érdekében történik, hogy az a folyamat is, ami 
a tervezési, engedélyezési, önkormányzati, egyéb területi problémáknak a kezelése, az szintén 
legalább fél év. Ezért szükséges a jelenlegi felmentési kérelem. 

A védelmi szolgálat felmentésére vonatkoztatva, hogy miért most aktuális, azért 
aktuális, mert van a kormánynak egy határozata, ami az Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program keretén belül valósul meg, és az NVSZ-nek az első felmentési kérelme ennek a 
projektnek a része. Tehát már egy döntés van benne. Ezért szeretnénk minél előbb kivitelezni 
annak érdekében, hogy a védelmi szolgálat hatékonyabban működjön.  

Az útdíjjal kapcsolatos felvetést tudomásul vettem, tolmácsolom miniszter úr felé. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár Úr! 

Ahogy korábban, már előző találkozónk alkalmával is szóba került ez az úgynevezett 
szövegbányász rendszer, mi ezt akkor sem támogattuk, akkor röviden, mivel nyílt ülés volt, 
szünetet is kellett elrendelni, mert majdnem túlzott részletességbe ment államtitkár úr 
tájékoztatása. Akkor végül is megismerkedhettünk ennek az egésznek a lényegi kérdéseivel, 
hogy mivel is kíván foglalkozni ez a rendszer. 

Természetesen ennek a működésével kapcsolatban vannak aggályaink, nem 
utolsósorban a legutóbbi időszakban napvilágot látott amerikai és egyéb lehallgatási 
botrányok tükrében. Noha mondhatjuk, hogy ez a saját hatóságunk és a saját rendszerünk, 
tehát nem egy idegen ország által kivitelezett és végrehajtott feladatról van szó, noha a 
lényegét tekintve a célja ugyanaz. 

A másik dolog a rendszer mérnökóradíjával kapcsolatos megállapítására vonatkozik, 
miszerint 10575 óra képzés és akkor ez durván ilyen 11 ezer forintos óradíjra jön ki. Nem jó a 
matematika, hiszen 365 fő részvételével ez körülbelül egy 30 órás képzést tesz ki, hogy ha 
elosztom a 10575 órát a 365 fővel, aki teljesíti ezt a képzést, akkor ez egy 30 órás képzésnek 
felel meg. Nem gondolom azt, hogy ez a 365 fő egyesével, egy ember az ő képzésével 
foglalkozik folyamatosan, és egyébiránt ez a 10575 óra, amikor egy ember 176 órát dolgozik 
egy hónapban, akkor ez 5 főnek teljes egyéves munkaóráját jelenti. Tehát itt valami gubanc 
van a számok területén. 

Valóban teljesíthet a 365 fő 10575 órát együttesen, de nincs szükség 10575 előadói 
órára, tehát mérnöki órára, mert akár 365 ember beülhet egy nagy terembe és egy előadói órát 
egy ember előadásában végig tud hallgatni a 365 ember. Természetesen különböző 
feladatokra lehet ezt bontani, különböző témakörökre, de akkor is hiba van a számításban, 
mert nem hiszem, hogy egyesével kell egy-egy előadónak, egy-egy emberrel 11 ezer forintért 
foglalkozni. 

Tehát ez a szám egyértelműen hibás. Ahogy most itt is, tehát minden tekintetben, ha 
mérnöki óradíjról beszélünk, teljesen mindegy, hogy egy mérnököt 10-en hallgatnak, egy 
ember hallgat, 50-en, 500-an vagy 5000-en, annak 11 ezer forint a díja, mert óradíjról 
beszélünk, nem másról. 

Tehát ebben a tekintetben ez a szám teljesen megmagyarázhatatlan, hibás, és ez is 
kiegészíti egyébként a kezdetben elmondottakat, hogy mi ezt az előterjesztést nem tudjuk 
támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván reagálni? 
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DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, képviselő úr 
első felvetésére reagálnék. Tehát a szövegbányász és az infóvadász rendszert ne keverjük 
össze. A szövegbányász rendszer a jelenlegi ágazati szervek nyílt hálózatán lévő 
dokumentumok visszakereshetőségére szolgál, az infóvadász rendszer, amire most kérem a 
felmentést, az egyrészt a védelmi szolgálat belső dokumentumkezelésére, új alkalmazás 
fejlesztésére szolgál, másrészt pedig egy nyílt internetes, publikus adattartalomból nyerne 
információkat. A kettő között, hogy éreztessem a különbséget, tehát például az infóvadász 
rendszer nemcsak szóra keres, hanem a mögötte lévő fogalomrendszert is keresi, tehát nem 
konkrétan a szót, hanem a mögötte lévő fogalomrendszert, illetve a rejtett kapcsolatokat is 
keresi. 

A rejtett kapcsolatok azt jelentik, hogy például van ezer név, ezer telefonszám, ezer 
cím, ezeknek a kapcsolatrendszerét tudja prezentálni, illetve konkrétan ábrákat is tud 
készíteni. Az ábrák azért szükségesek, hogy a három dimenziót két dimenzióvá alakítsák. Ez 
azt jelenti, hogy van az idő, a tér és a személy dimenzió, ebből csinálnak egy idő és személy 
dimenziót. Tehát nem tudom, hogy mennyire menjek bele mélyen… (Jámbor Nándor: Nem 
szükséges, államtitkár úr.) 

Az óradíjakkal kapcsolatban úgy van az előterjesztésben is, hogy szolgáltatási díj, 
tehát ez azt jelenti, hogy 10575 órát vennénk igénybe, nemcsak a képzésre, hanem a rendszer 
kifejlesztésére, tehát az alkalmazásfejlesztésnek a mérnöki óradíja is benne van. 

Tehát ez nem egyértelműen arra vonatkozik, hogy a 365 embernek a képzése hogyan 
valósuljon meg, és ha kívánja a bizottság, akkor ezt matematikai számításokkal alátámasztjuk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Iváncsik alelnök úr, parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Egy 

másik képviselő, egy képviselőtársam kérdésére válaszolva, egy kicsit most már nekem is 
válaszolt. A legrosszabb érzésem pont abból származik, hogy a jogosan megfogalmazható és 
itt a bizottság előtt megfogalmazott aggodalmammal kapcsolatban egyetlen szó választ nem 
kaptam államtitkár úrtól. Ez nyilván a rossz érzésemet csak fokozza. Nem értek egyet 
magával azzal a ténnyel sem, hogy egy ilyen mértékű, az én megítélésem szerint a 
magánszférába is indokolatlanul behatoló ellenőrzést kiterjesszenek a köztisztviselői karra. 
Ezt teljesen feleslegesnek, indokolatlannak és túlkapásnak ítélem meg. Tehát ha csak ezt 
nézem, már nem támogatható az önök kérése és javaslata. 

Egyáltalán nem tartom támogathatónak azt, hogy ilyen komoly összegért 
kiképezzenek 365 főt, igazából át nem tekinthető módon. Erről hallottunk egy kiváló érvelést 
az imént. És miután felállt a rendszer és jól működik, akkor meg elkezdenek létszámot 
csökkenteni egy előzetes létszámbővítést és alapos kiképzést követően.  

Ezt átgondolatlannak, feleslegesnek és pazarlónak tartom, és az imént említett indokok 
alapján és különösen a legelsőként mondott indokok alapján semmiképpen nem tartom 
támogathatónak ezt az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Annyiban hadd reagáljak az alelnök úr szavaira, hogy tegnap volt 

szerencsém egyébként Harangozó képviselő úrral ebben a témában telefonon beszélni, meg 
boldog születésnapot kívánni neki egyebekben, alapvetően köztünk egy koncepcionális vita 
van. Nem azzal van a gond, hogy ha a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak egy fejlett technikai, 
informatikai rendszer áll a rendelkezésére, és szerintem ezzel önmagában önöknek sem lehet 
gondjuk, azzal lehet gond, hogy ezt mire használják. De ez viszont nem a mentesítési kérelem 
tárgyalásának a része. 
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Tehát amellett én azért lobbiznék, hogy egy olyan technikai és adott esetben 
létszámfejlesztést hajtson végre a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amely a saját biztonságát 
jelenti, nem elfeledve egyébként, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat közel 72 ezer ember 
felügyeletét látja el, mind korrupciós, mind belső elhárítási és minden szempontból, mind 
védelmi szempontból, hogy itt legyen egy fejlett technikai rendszer, ez egyáltalán nem 
probléma. Alelnök úr azt tette még hozzá, hogy nem átlátható módon, ez azért így nem igaz, 
mert helyettes államtitkár úr arra tett utalást, hogy ennek a szolgáltatási díjnak is van részletes 
bontása, legfeljebb ezt kérjük el tőle. De szerintem azért ilyen nyilvánvaló vádakkal ne 
illessük, hogy átláthatatlan. Nem átláthatatlan. Pont ebben a témában pont ez a minisztérium 
aligha teheti meg, hogy egy pillanatig is átláthatatlan legyen. Szerintem nem is az. Itt igazából 
a vita az volt, és itt jegyzem meg, bár nem az ülésen mondta el és nem is szép, hogy most ezt 
így mondom, de Harangozó képviselő úrnak is inkább az volt a baja, hogy vajon, mit akarhat 
a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy egyáltalán a Belügyminisztérium ezzel a fejlesztéssel. Az 
nem tartozik a mentesítési kérelemhez. Az egy jó kérdés lehet, hogy egyébként a törvényeket 
betartva működnek-e.  

Én azt gondolom, hogy igen, de a fejlesztést ne ellenezzük azért, mert az ellenzéki 
képviselőknek vannak a felhasználással kapcsolatban rossz érzéseik. Azt gondolom, hogy 
ezek politikai megalapozottságúak, nem a gyakorlat igazolja ezeket a véleményeket, ezt 
tegyük hozzá, hogy egyetlen esetben nem derült még arra fény, hogy törvénytelen 
adatgyűjtést folytatott volna bármelyik védelmi szerv az elmúlt időszakban. Ezek mind 
feltételezések, és azt gondolom, hogy inkább politikai állítások. 

Államtitkár úr kíván reagálni az elhangzottakra? 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Csak annyiban 

erősíteném meg elnök urat, hogy nem célzott ellenőrzésekről van szó, tehát ez egyértelmű. 
 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Feltettem két kérdést, hogy miért nem a 

nemzetbiztonsági kabinet és miért ennyi autó az annyi autó. De inkább mivel nyilván nincs 
erre ilyen direkt válasz, eltekintenék ettől, hanem akkor kiegészíteném az ügyrendi 
kezdeményezésemet, ha megengedik képviselőtársaim. Ez a ki őrzi az őrzőket vagy ki védi a 
védőket, vagy ki ellenőrzi az ellenőrzőket klasszikus kérdéssel kapcsolatosan kérjük meg, 
hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat valamikor ősszel számoljon be a tevékenységéről, hogy 
ezeket a kérdéseket ott fel lehessen tenni, ott meg lehessen kérdezni, azaz értve az elnöki 
érvelést, ami egyébként logikus, tehessük fel azokat a kérdéseket, amelyek itt és most 
foglalkoztatják az asztalnak ezt a karéját. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy van-e még kérdésük, hozzászólásuk. 

Csampa Zsolt alelnök úr, parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak azért bátorkodom hozzászólni 

a tekintetben, hogy a bizottság adott esetben ezt a mentesítést támogassa, merthogy a 
Belügyminisztérium eddigi közbeszerzés alóli felmentéseivel kapcsolatban az előterjesztések 
megérkeztek, és a bizottság rendelkezésére állnak azok a dokumentumok, amelyben beszámol 
a közbeszerzés alóli felmentésről a minisztérium. E tekintetben azt gondolom, hogy amit itt 
helyettes államtitkár úr is mond, természetesen akceptálva azt, hogy az ellenzéki képviselők 
adott esetben meghallgatnák a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak a vezetőjét is, én e tekintetben 
arra kérem elnök urat, hogy akkor szavazzunk ebben a kérdésben. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a kiosztott 43. sorszámú bizottsági 
határozattervezettel egyetért, annak elfogadását támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a 43. számú 
határozattervezet elfogadásával megadta a felmentést a közbeszerzési törvény alkalmazása 
alól. 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól, a 44. számú bizottsági 
határozattervezet 

Rátérünk második napirendi pontunk tárgyalására, a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokságának mentesítési kérelme hever önök előtt. A metódus ugyanaz, a helyettes 
államtitkár úr kezdi a rövid ismertetéssel. Parancsoljon! 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 
Mint már említettem, a büntetés-végrehajtási intézetekben jelenleg elhelyezettek létszáma 
18300 fő. Ez pontosan 5600 fővel magasabb, mint az elhelyezhető létszám. Ez pontosan 144 
százalékos telítettséget jelent. 

Szintén említettem, hogy 4 börtönünkben a 29-ből 200 százalék felett van a telítettség. 
Feltétlenül szükségesnek tartjuk és folyamatosan kezdeményezzük a fogvatartotti létszám 
elhelyezésének a megemelését. 

Erről szól az előterjesztés, ennek a megalapozásáról, a szükséges 2013. évi költségek 
felhasználásának a lehetőségéről. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. 

Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szíves elnézést kérek, hogy 
az előző napirendnél már ebbe a napirendbe is belekapartam, és köszönöm az elnök úrnak az 
észrevételét. 

Azt kérdezem, nem tudom, pontosan kitől, hogy jól értem-e akkor az elnök úrnak azt 
az érvelését hogy az itt és most adott felmentés csak és kizárólag gyakorlatilag a tervezés, 
előkészítés munkálataira vonatkozik a 600-valahány millió forint értékben, vagy pedig úgy 
kell értelmeznem, mint ahogy a belügyminisztériumi előterjesztés első vastagon szedett 
részében található, hogy előzetes döntést hozni a műszaki ellenőrzést, kivitelezést és egyéb 
vállalkozást végzők személyére vonatkozóan, és ez egy komplett csomagot tartalmaz. 

Ha úgy kell értelmeznem a döntést, hogy tudniillik csak ez a 600 millió forint és 
tervezés és majd a következő évi költségvetés ismeretében lehet az összes többiről dönteni, 
akkor gyakorlatilag mi magunk ezt tudomásul vettük, sőt támogatjuk. Ha úgy kell értelmezni, 
hogy ez a teljes projektre vonatkozik, akkor majd kialakítjuk az álláspontunkat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: A kérelem alapján úgy kell értelmezni, hogy csak a 661,7 millió forint 

értékre vonatkozik, tehát a kérdésének az első felére ez a válasz. Helyettes államtitkár úré a 
szó. 
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DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Csak arra 
terjesztünk elő kérelmet, aminek a fedezete fennáll. A kormány a kötelezettséggel nem terhelt 
maradványok vonatkozásában 661,7 millió forintot visszahagyott 2013-ra. Szerettük volna 
bemutatni az egész projektet, erről szól a 16,1 milliárdos előterjesztés, ennek az előkészítő 
munkáit szeretnénk megkezdeni a megjelölt forrásból, tehát a rendelkezésre álló forrásból. 
Természetesen minden egyes mozzanatról az elkövetkezendő időszakokban, ami a bizottság 
elé kell hogy jöjjön, előterjesztéssel fogunk élni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Iváncsik Imre alelnök úr, parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Nekem egy kérdésem van, hogy ez a bizonyos észak-magyarországi régiós beruházással 
kapcsolatban van-e már konkrét helyszín vagy lehetséges helyszínek és mi ez, vagy mik ezek? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Északkelet-

Magyarországgal kapcsolatban két elképzelés van. Az egyik a megjelölt szirmabesenyői 
börtönnek a továbbfejlesztése, ami egyébként jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
büntetés-végrehajtási intézethez tartozik, ott van egy fiatalkorúak börtöne, a mellette lévő 
ingatlant rendelkezésünkre bocsátja az önkormányzat, ott szeretnénk egy fejlesztést. Ennek a 
forrása lenne egy másik államháztartási bevétel, amely a jelenlegi két kormány-vendégház 
értékesítéséből adódna. 

Az északkelet-magyarországi ezer fő elhelyezésére alkalmas börtön egy zöldmezős 
beruházás lenne, jelenleg még nincsen meg a konkrét helye. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy van-e további kérdésük, 
hozzászólásuk. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a 44. sorszámú bizottsági 
határozattervezetről szavazzunk! Kérdezem, hogy ki az, aki a határozattervezet elfogadását 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a 
határozattervezet elfogadásával megadta a mentesítést a közbeszerzési törvény alkalmazása 
alól. 

Tisztelt Bizottság! Helyettes államtitkár úrnak megköszönjük a mai napi megjelenést, 
további jó munkát kívánunk neki. 

Egyebek 

Azt kérdezném önöktől, hogy a külügyi igazgatóság által küldött felkérő levélre van-e 
jelentkező. (Iváncsik Imre: Nem is láttam ilyet. Mi az?) Gondoltuk. A litván soros elnökség 
kül- és biztonságpolitikai parlamenti konferenciájáról van szó. Amennyiben van, és a 
hétvégén mégis úgy döntenek, hogy érdekli önöket, akkor kérem, hogy a bizottság titkárságán 
legyenek kedvesek jelezni. 
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Én a mögöttünk hagyott ülésszakban végzett munkájukat megköszönve, kellemes 
nyarat kívánok mindannyiuknak, jó pihenést, és a mai napi ülésünket bezárom. 

 

 (Az ülés végének időpontja: 11 óra 42 perc) 

 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


