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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2013. december 17-én, kedden, 12 óra 17 perckor kezdődően, 

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat 
 

 
1. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  

{2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)}  

(Döntés bizottsági határozatról)   
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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  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Bíró Márk (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

Jelenlévők 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Valenta László főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 17 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. Köszöntöm képviselőtársaimat! 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. 10 ember személyesen van 
jelen, 4-en pedig helyettesítési megbízást adtak, a bizottság 14 fővel határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás, egy napirendi 
pontunk van, mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól. Kérdezem, hogy ki az, aki a 
napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól {2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) a)} 
(Döntés bizottsági határozatról) 

Rátérünk ennek megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben Rétvári Bence 
államtitkár urat a KIM részéről és munkatársait. 

Tisztelt Bizottság! A KIM mentesítési kérelméről kell döntenünk. A Margit körút 85-
87. szám alatti ingatlan lebontásával kapcsolatos mentesítési kérelem és határozattervezet 
kiosztásra került. Elsőként megadom a szót az államtitkár úrnak az előterjesztés szóbeli 
ismertetésére. Parancsoljon!  

Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, és a kormány nevében köszönöm, hogy összehívta az elnök úr ezt a 
bizottsági ülést.  

Valóban, ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, a Margit körút 85-87. szám alatti 
ingatlannal kapcsolatos döntésről van szó. Itt a közpark részeként egy rendőrségi épület fog 
létesülni, éppen ezért le kell bontani bizonyos épületeket, épületrészeket. Ehhez a döntéshez, 
pontosabban ehhez a művelethez - de jogi döntésekre is szükség van - a közbeszerzési törvény 
felmentést ad abban az esetben, ha az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit 
érintő, vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésre kerül sor. Ilyenkor a 
bizottságnak, az Országgyűlés illetékes bizottságának kell az előzetes döntését meghoznia, 
ami miatt most ide jöttünk.  

Tehát azt kérjük a tisztelt bizottságtól, hogy ezt az előzetes döntést a közbeszerzési 
törvény előírásai szerint hozza meg, és ezáltal - arra hivatkozva, hogy rendőrségi épület 
létesül ezen a területen - el is indulhatnak az egyes beszerzések. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincsen, megkérdezem, hogy ki az, aki a kiosztott 49. sorszámú 
bizottsági határozattervezetet támogatja. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság a határozattervezetet elfogadta. 
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Megköszönöm mindenkinek a mai napi megjelenést, és áldott karácsonyt kívánok! 
Köszönöm szépen.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


