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Napirendi javaslat

1. A belügyminiszter által megküldött, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti
kérelem megtárgyalása (NBB/58/2010.)

2. A belügyminiszter által megküldött, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítések
iránti kérelmek megtárgyalása (NBB/65/2010.)

3. Ellenőrzési albizottság tájékoztatója
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Vadai Ágnes (MSZP), a bizottság elnöke

Demeter Ervin (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Kövér László (Fidesz)
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kövér László (Fidesz) megérkezéséig Demeter Ervinnek (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz) dr. Kovács Zoltánnak (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz) Rácz Róbertnek (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről:

Dr. Nagy Zoltán munkatárs
Kiss Erika Gabriella munkatárs

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Tóth Zoltán helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Tóth Szabolcs főigazgató-helyettes (Alkotmányvédelmi Hivatal)

Megjelentek

Urbán Attila osztályvezető (Nemzetbiztonsági Iroda)
Dr. Sáska Zoltán Attila parlamenti titkár (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Elkezdjük a mai bizottsági ülésünket. Tisztelettel köszöntök mindenkit a
mai bizottsági ülésen. Először a jelenlétet állapítanám meg. Kovács Zoltán képviselő úr
helyettesíti Lezsák Sándor képviselő urat, Meggyes Tamás képviselő urat pedig Rácz
képviselő úr. (Kovács Zoltán telefonja megszólal.) Megkérem a képviselőket, és legyenek
fegyelmezettek, és legalább némítsák le a telefonjaikat.

Jelen van Rácz képviselő úr, Kovács képviselő úr, Móring József Attila képviselő úr,
Molnár képviselő úr, valamint Vadai Ágnes képviselő asszony.

Köszöntöm a napirendi pontokhoz meghívottakat: Tóth Lászlót, a Belügyminisztérium
helyettes államtitkárát és Tóth Szabolcs urat, illetve a többi megjelent személyt is.

A napirend elfogadása

Három napirendi pontot tárgyalnánk a mai napon. Előre szeretném bocsátani, hogy
három darab közbeszerzés két előterjesztésben, és az ellenőrzési bizottság tájékoztatója. Azért
írtam zárt ülést a meghívóra, mert az egyik előterjesztés minősítve van, de a másik két
előterjesztés nem volt minősítve, úgy érkezett meg hozzám. Feltételezem, hogy ez csak
valami adminisztrációs tévedés lehet, hogy az első közbeszerzés, amiben a terrorelhárító
központról van szó… (Demeter Ervin megérkezik.) Üdvözlöm, közben megérkezett alelnök
úr. Tehát az nem lett minősítve, de ha a bizottság tagjai úgy ítélik meg, hogy nyílt ülésben
tárgyaljuk az első napirendi pontot, ami a terrorelhárító központ elhelyezését illeti, akkor
ennek természetesen nincs akadálya, mivel a felkérő levél nincs minősítve, illetve a második
előterjesztésben a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal előterjesztése sem lett minősítve.

Úgyhogy kérdezem a bizottság tagjait, illetve először helyettes államtitkár urat
kérdezem.

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök asszony.
Véleményünk szerint ez nem nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozik, ezért mehet nyílt
eljárásban is, de ha a tisztelt bizottság úgy dönt, akkor természetesen támogatjuk a
minősítését.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait. Nyilván egyik közbeszerzés esetében, a
2. napirendi pont kapcsán mindenképp zárt ülést kell tartanunk hiszen a szakszolgálatok
minősítettek, de hogy minősítéssel kívánja-e megtárgyalni a bizottság azokat a
közbeszerzéseket, amelyek nem lettek minősítve. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon a helyettesítésekkel! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag döntött.

Úgyhogy akkor most felteszem szavazásra úgy a három napirendi pontot, hogy a
2. napirendi pont egy része, ami minősített, az kerül zárt ülésen, az 1. napirendi pont, illetve a
Bevándorlási Hivatal beszerzése és az ellenőrzési albizottság tájékoztatója pedig nyílt ülésen
kerül megtárgyalásra. (Demeter Ervin jelez.) Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Az ellenőrzési albizottság tájékoztatóját zárt ülésen
szeretnénk tárgyalni.

ELNÖK: Akkor e szerint. Tehát akkor az 1. napirendi pont, a közbeszerzés hatálya
alóli mentesítés nyílt ülésen, a 2. napirendi pont közbeszerzési törvény hatálya alóli
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mentesítés első része nyílt ülésen, második része zárt ülésen, az ellenőrzési albizottság
tájékoztatóját pedig zárt ülésén tárgyaljuk.

Demeter képviselő úr kit helyettesít? (Demeter Ervin: Kövér Lászlót.) Kérem, ezt
rögzítsük.

Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú.

A belügyminiszter által megküldött, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti
kérelem megtárgyalása

Tisztelt Bizottság! Megkezdjük az 1. napirendi ponttal, a belügyminiszter által
megküldött, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalásával,
mely NBB/58/2010. számon érkezett, a terrorelhárító központ elhelyezését illető beszerzések.

Miután a bizottság tagjai megismerhették ezt a levelet és ezt az előterjesztést,
kérdezem az előterjesztőt, van-e hozzáfűznivalója a miniszter úr által írottakhoz.

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (BM) szóbeli kiegészítése

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök asszony.
Az előterjesztésben megpróbáltuk a lehető legáttekinthetőbben leírni a terrorelhárító

központ közbeszerzésének 143. számú kormányhatározat szerinti felmentési kérelmét. Nem
tudom, esetleg a bizottságot a terrorelhárító központ funkciója, egyebek érdekli-e, hiszen még
nincs a kormány előtt. Abban az esetben, ha nem, akkor ezekre a beszerzésekre szeretnénk
felmérést kérni.

Ennek egyetlen indoka van, hogy a felálló terrorelhárító központ nagymértékben
államtitok, szolgálati titok vonatkozásában fog majd bizonyos feladatokat ellátni, és
szeretnénk, ha nemcsak a közbeszerzések egy része, hanem az egész központ felállításának a
lehetősége a 143. számú kormányhatározat alapján történne.

Kérdések

ELNÖK: Köszönjük szépen
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdésük. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor nekem

lenne egy pár kérdésem.
A helyettes államtitkár úr azt mondta, hogy ez a szervezet még nem állt fel, gondolom,

nincs alapító okirata, akkor hogyan képzelik máris megcsinálni a beszerzést, amikor még fel
sem állt ez a dolog? Nem tudom, van-e már róla kormánydöntés. Erről szeretnék kapni egy
tájékoztatót, ez az első kérdésem.

A következő kérdésem az lenne, hogy van egy 1132/2010. számú kormányhatározat a
2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról, amelynek a 4. pontja a következőket
mondja ki: a kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél beszerzési tilalmat rendel el
bútorvásárlásra, informatikai eszközbeszerzésre, valamint személygépkocsi-beszerzésre, a
bérleti konstrukcióban történő autóhasználat sem bővíthető, az e tételek beszerzésére
rendelkezésre álló előirányzatokat zárolja. Nevezetesen az összes ilyen típusú beszerzés
nyilván zárolásra került a kormányhatározat alapján.

A miniszter úr előterjesztésében ugyanakkor jelentős irodatechnikai és bútorbeszerzés
van, és őszintén szólva, nem is nagyon értem, hogy mi alapján kérnek bútorbeszerzésre
közbeszerzés alóli mentességet a nemzetbiztonsági bizottságtól, de ezt nyilván meg fogja
tudni magyarázni. Szóval, ez a kormányhatározat és az önök előterjesztése hogyan áll
összhangban, ha a kormány ezt a döntést hozta?

A harmadik kérdésem pedig kapcsolódik az előzőhöz, és itt van gépjármű-beszerzés is
2 milliárd forintért, azért ez nagyon jelentős, 10 milliárdos beszerzés. Meg tudják nekem
mondani, hogy nemzetbiztonsági szempontból miért kell közbeszerzés alóli mentesítést
ideterjeszteni élelmiszerre, felszerelési szakanyagokra, sporteszközökre és gépjárművekre?
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De a gyógyászati eszközt is kérdezhetném. Mi indokolja, mi az a nemzetbiztonsági ok, ami
alapján ezt ide kell terjeszteni? Ráadásul azért - egymás között szólva - ez egy hatalmas
összeg, és az előterjesztés, amit a miniszter úr küldött, azt mondja, hogy a Magyarországon
megjelenő és erősödő bel- és külföldi szervezetek tevékenysége okozta terrorizmus indokolja
többek között ennek a terrorelhárító központnak a felállítását.

Nyílt ülésen vagyunk, hiszen a bizottság is így döntött, ennek ellenére azért meg
tudná-e mondani, milyen belföldi szervezetek okoznak Magyarországon terrorizmust és
terrortevékenységet? Mert azt hiszem, azért ez nagyon lényeges kérdés, és ha van bizottság,
amelynek erről tudnia kell, az nyilván a nemzetbiztonsági bizottság.

Első körben ennyit szerettem volna kérdezni. Összegyűjtenénk a kérdéseket, Kovács
képviselő úr következik.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Nekem csak annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy
mindegy, nyílt vagy zárt ülésen vagyunk-e, azt gondolom, maradjunk a napirendnél. Tehát az
utóbbi kérdés, ami az elnök asszony kérdését illeti, szerintem nem tartozik a napirendhez.
Tudom, hogy az elnöknek széles jogköre van vezetni egy bizottságot, de akkor maradjunk a
közbeszerzésnél. Amiket ön az elején feltett, azokra nyilván válaszolnak, de ez utóbbi nem
tartozik a közbeszerzéshez.

Ha megenged egy megjegyzést is, nyilván a szervezet felállítása egy folyamat. A
szervezet esetében nyilván kiválasztják az ebben a szervezetben dolgozó személyeket - ez egy
folyamatot tételez fel -, de ez nem úgy van, hogy felállítjuk őket az utcán, ácsorogtatjuk, aztán
majd megvan maga az épület, berendezés meg egyéb nélkül, és akkor masíroztatjuk be,
hanem ennek a kettőnek konvergálni kell egymás felé, és így lehet ezt szerintem
folyamatában megcsinálni.

ELNÖK: Kovács képviselő úr kommentálta az egyik kérdésemet. Szeretném
elmondani, hogy általában a közbeszerzés alóli mentesség esetén magának az előterjesztésnek
meg kell jelölnie, hogy mi az, amit a közbeszerzés alóli mentesítés esetén kérnek, mekkora
összeg, és mi az indoka annak, hogy közbeszerzés alóli mentesítést kérnek. Jelen esetben a
harmadikra kérdeztem rá, hogy mi az indoka annak, hogy ezt a közbeszerzést meg kell
csinálni.

Demeter alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Arra van lehetőség a közbeszerzési törvény alapján,
hogy annak az eljárásai alól különböző szempontok alapján mentesítést adhat a bizottság. Az
egyik ilyen szempont, ami a mi asztalunk, a nemzetbiztonsági érvek. Megítélésem szerint az,
hogy ez a terrorelhárító központ szeptember 1-jén felálljon, nemzetbiztonsági érdek. Tehát
ennek a közbeszerzés alóli mentességére egyetlen indokot és érvet látok, az pedig az, hogy
szeptember 1-jén fel tudjon állni ez a terrorelhárító központ. Természetesen terrorelhárítás
jelenleg is van Magyarországon, csupán ezek szervezeti átalakítása történik, és a szervezeti
átalakítás révén gyakorlatilag új, több funkciót magába foglaló egység fog létrejönni. Ez csak
akkor tud szeptember 1-jén felállni, hogyha mentesítést adunk a közbeszerzés alól.

Elmondanám azonban, hogy ez a szempont számomra elegendő, de az elmúlt évek
rossz tapasztalati alapján szeretném felhívni az előterjesztő figyelmét, hogy nemzetbiztonsági
érdek alapján közbeszerzés alóli mentességet csak indokolt esetben kérjenek, illetve
megítélésem szerint sok esetben át kell állni egy másfajta megoldásra, ami a közbeszerzési
törvény újratárgyalásakor vagy újraalkotásakor előtérbe kerül. Ez pedig az, hogy legyenek
olyan minősítéssel rendelkező beszállítók, amelyek megfelelnek a biztonsági szempontoknak,
és őket lehessen versenyeztetni. Ezt csak jeleztem, hogy a Belügyminisztérium is talán,
amikor a közbeszerzési törvény módosítása napirendre kerül, akkor ezen a kérdésen
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gondolkozzon el, mert valóban van benne több olyan tétel, ami, ha nem lenne ez a sürgősség,
nem indokolná a közbeszerzés alóli mentességet.

Összefoglalva, tehát annak érdekében, hogy szeptember 1-jén fel tudjon állni ez a
központ, annak alapján magam támogatni tudom, és jó szívvel ajánlom, és azt a gyakorlatot,
amit eddig használtunk, értelemszerűen folytassuk tovább, hogy amikor ezek a
közbeszerzések megtörténnek, akkor a bizottság ezekről kap egy tájékoztatást. Ezt az elmúlt
ciklusban is elvártuk, gondolom, semmi okunk nincs arra, hogy ettől a következő, tehát a
jelenlegi ciklusban eltérjünk.

Köszönöm szépen. (Dr. Kövér László megérkezik.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozatot eleve úgy fogjuk megfogalmazni, hogy
kelljen erről beszámolni a bizottságnak.

Közben a jegyzőkönyv kedvéért szeretném rögzíteni, hogy Kövér László képviselő úr
megérkezett.

Kérdezem, van-e még kérdés. (Nincs jelzés.) Akkor az előterjesztőké a szó.

Válaszadás

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az elnök asszony kérdésére válaszolva,
hogy hogyan szeretnénk felállítani. Ahogy képviselő úr is elmondta, jelenleg ennek a
rendőrségen belül megvan a bázisa; a feltételeit úgy próbáljuk megteremteni, hogy a
honvédelmi miniszter és a belügyminiszter megállapodása alapján van egy ingatlancserés
akció, ami úgy nézne ki, hogy a Zách utcai honvédelmi minisztériumi vagyonkezelésben lévő
ingatlan átkerülne a Belügyminisztériumba, a régi őrezred jelenlegi elhelyezése a Honvéd
utcából pedig a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe kerülne át. Természetesen ebből
adódóan az épületet fel kell újítani, és azokat a beruházásokat, amelyeket a javaslatban
leírtunk, meg kell valósítani.

A 1132. számú kormányhatározatot természetesen ismerjük, az elnök asszony idézte a
4. pontot. Mi az 5. pontba kapaszkodnánk bele, ami alapján a nemzetgazdasági miniszter és a
közigazgatási és igazságügyi miniszter hozzájárulásával, engedélyével ezek alól a beszerzések
alól van mentesség. Tehát természetesen megyünk feléjük az engedély kérésére.

A jelenlegi rendőri állományból tervezzük 218 fő átvételét, akik jelenleg is
ugyanezeket a feladatokat látják el, egyébként a központ szervezete 852 főre van becsülve.
Megvizsgálva az államháztartás helyzetét, a lehető legtakarékosabb megoldást próbáljuk
elérni, így a többi létszámot az első körben a rendőrség és a társszervek állományából
szeretnénk feltölteni, mégpedig úgy, hogy a személyi juttatás és egyéb költségeit hoznák
magukkal. Természetesen ez a későbbiek során visszapótlásra kerülne, de ez a közbiztonsági
programhoz illeszkedve, a rendőrség létszámának megnövelésével egy időszakban történne
meg, és a 850 főből jelenleg körülbelül 150 fő közalkalmazotti állományú felvétel lenne,
valószínűsíthetően az utcáról, valamint tervezzük az idő előtt nyugállományba vonult rendőri
állomány valamilyen szintű reaktiválását is.

A költségek vonatkozásában - ebből adódóan - a személyi költségeket csak a 145 főt
érintené, akik kívülről kerülnének felvételre, a rendőri állomány hozná magával a
költségvetési forrásait. A többi létszámfelvétel pedig folyamatosan történne, hiszen itt első

körben az a cél, hogy ez a központ felálljon. Most egy rendőri képzés két évbe kerül, ezért
gondoltunk arra, hogy a jelenlegi aktív állományból szeretnénk feltölteni a személyi
állományt, pályázatok útján, megfelelő felkészültséggel.

A nemzetbiztonsági kérdésekben átadnám a szót Tóth Szabolcsnak, az
Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettesének, ha nem lenne tiszteletlenség.

Köszönöm.
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ELNÖK: Parancsoljon!

DR. TÓTH SZABOLCS (Alkotmányvédelmi Hivatal): Köszönöm szépen, elnök
asszony.

Tisztelt Bizottság! Az alapvető eljárási rend-e - ahogy kérdezte - a dologi kiadások
között szereplő bútorzatbeszerzés, gépjárműbeszerzések; hogy mi az indoka, hogy a
nemzetbiztonsági bizottság ezt a védelmet biztosítsa számukra, illetve ezek a beszerzések így
kerüljenek megoldásra. Valóban az idő, tehát hogy a központ működése mielőbb
beindulhasson, illetve, amit Demeter miniszter úr elmondott már, ezeket szakmai alapon meg
tudjuk támogatni, teljesen egyértelmű, hogy a felállítás sürgőssége az, ami miatt fontos az,
hogy ezek a beszerzések így tudjanak működni.

Azonban valóban van egy nemzetbiztonsági vetülete, úgy gondolom, valamennyi
ellenérdekelt titkosszolgálat, valamennyi olyan ellenérdekelt terrorszervezet, szervezett
bűnöző csoport, amely ma Magyarországon működik vagy működhet - akár látensen, akár
nem látensen -, azoknak most érdeke, hogy a felálló új központról, új szervezeti egységről
minél több információt megtudhasson. Az, ha ezek nyílt közbeszerzési eljárás keretében
kerülnének beszerzésre, ezek mind információkat szolgáltatnának, legyen az akár külföldi
bázisú terrorszervezet, vagy akár hazai bázisú.

Valóban, a nyílt ülésre hivatkozva nem nagyon tudnék most a terrorszervezetekre
vonatkozóan választ adni, azonban a napvilágra került, illetve sajtóban megjelent információk
mind arra utalhatnak, hogy léteznek, és létező szervezetek vannak jelen, még ha nem is
célországként, amit ugye, már évek óta hangsúlyoz mind a rendőrség, mind a hivatal.

Ennyivel tudnám kiegészíteni nemzetbiztonsági szempontból feltett kérdésre a választ.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tehát, ha jól értettem, amit helyettes államtitkár úr mondott, még a kormány

felhatalmazása nincs meg erre a beszerzésre. Mert ön azt mondta, hogy még most mozognak a
közigazgatási és igazságügyi, valamint a nemzetgazdasági miniszter irányában. Nevezetesen
akkor olyan előzetes döntést kérnek tőlünk közbeszerzés alóli mentességre nemzetbiztonsági
okokra hivatkozva, amire tulajdonképpen még kormányzati felhatalmazás sincs, hiszen a
kormányhatározat - ön valóban idézte az 5. pontot - azt mondja ki, hogy ezt fel lehet oldani.
Tehát még nincs ilyen döntés, hogy ezt a fajta beszerzést feloldották volna e központ
irányába.

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nincs ilyen döntés, de a kettő nem zárja
ki egymást. Tehát azért szerettük volna minél előbb elhozni a tisztelt bizottság elé ezt a
problémakört, hogy lehetőleg még a parlamenti ciklusban hozza meg a döntését, ezt követően
pedig természetesen kész van a kormány-előterjesztés, megy a kormány elé az anyag. Abban
az esetben, ha a kormány nem fogja támogatni, a kettőnek nincsen véleményünk szerint…,
tehát ez a 143-as szerinti felmentési kérelem, amit majd a kormány vagy támogat, vagy nem,
de annak érdekében, hogy rugalmasabban menjenek a dolgok és az ügyek, lehetőség szerint
egy ilyen közbeszerzést elő kell készíteni. Annak ellenére, hogy felmentéses közbeszerzés,
ugyanúgy le kell folytatni az eljárást.

Köszönöm.

ELNÖK: Egy kérdés volt. Hogy megerősítsem, nevezetesen, hogy tulajdonképpen
még nincs kormánydöntés erről, ezeknek az eszközöknek, különösen a bútor-, az informatika-
és a személygépkocsi-beszerzés közbeszerzés alóli mentesítéséről. Hatalmas összegeket
fognak felemészteni az objektumépítési és átalakítási munkák. Elég jól ismerem a Zách utcai
objektumot, és itt csak egy megjegyzés, hogy mégiscsak a Maléter Pál Laktanya volt az a
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szegény épület, és az azért - ahogy én ismertem belülről - elég rendben volt. Elég magas
nyilván ez az összeg, amivel át akarják építeni, fel akarják újítani ezt az objektumot,
gondolom, speciális igény alapján, hiszen feltételezem, a terrorelhárító központnak speciális
igénye lesz.

Őszintén szólva személyesen azt gondolom, hogy a szeptember 1-jei határidő nem
elegendő indok ahhoz, hogy nemzetbiztonsági okként kezeljük, és ebben az előterjesztésben,
ami nagyjából 10 milliárd forintra rúg - 9,8 milliárd forint -, és ebben, ahogy ön is említette,
még nincsenek benne a személyi költségek. Köszönjük szépen a tájékoztatást, ha jól értettem,
körülbelül 150 fő lesz az, aki pluszköltséget jelent, ennek egy része civil lesz, akit az utcáról
vesznek fel - nyilván megfelelő eljárás keretében -, egy része pedig reaktivált nyugdíjas.

Határozathozatal

Kérdezem a bizottságot, van-e még további kérdés, vélemény, vagy szavazhatunk-e.
(Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e az
NBB/58/2010. számon iktatott, a terrorelhárító központ elhelyezését szolgáló közbeszerzés
alóli mentesítési kérelmet. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen.
Aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen,
köszönjük szépen.

A határozatot e szerint hozzuk meg, illetve, ahogy Demeter alelnök úr is jelezte, a
határozat tartalmazni fogja azt, hogy a mentesítés alá eső beszerzésekről a
Belügyminisztérium egy éven belül beszámolni köteles a nemzetbiztonsági bizottságnak. Így
lesz a határozat is. Kérem, ahogy eddig - alelnök úr is említette -, ennek a kötelezettségüknek
tegyenek majd eleget, mi magunk is figyelni fogjuk.

A belügyminiszter által megküldött, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítések
iránti kérelmek megtárgyalása

Soron következik a 2. napirendi pont, ahol két közbeszerzés van, egy nyílt üléses és
egy zárt üléses. Azt javasolom, hogy a nyílt üléses résszel folytassuk. Ez a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal beszerzése, új típusú biometrikus azonosítókat tartalmazó okmányok
bevezetéséhez kérik a közbeszerzés alóli mentesítést, a képviselőtársaim olvashatták az
anyagot. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e ezzel kapcsolatosan bármiféle kérdés,
illetve előtte az előterjesztőt, hogy van-e hozzáfűznivaló.

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (BM) szóbeli kiegészítése

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök asszony.
Annyival egészíteném ki, hogy az Európai Közösség Bizottsága írja elő a biometrikus

tartózkodási engedély megalakítását 2011. május 20-ai határidővel, ami egy többfunkciós
okmány lenne, és kiemelt védelmet igénylő biztonsági okmányról beszélünk. Ez a több
funkció tartalmazná a letelepedési engedélyt, a kishatárforgalmi engedélyt, illetve a
tartózkodási engedélyt is egyben.

Szigorú előírások vannak a biometrikus tároló kártyára: digitális fénykép, digitális
ujjlenyomat. Az első körben tapasztalati adatok alapján 80 ezer darab nyers kártyát szeretnénk
beszerezni, aminek az értéke 3500 forint/darab, és így jönne ki a 280 millió forintos
mentességi kérelem.

Köszönöm.

Kérdések, válaszadás

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés. (Nincs jelzés.) Nekem egyetlen

kérdésem van. 280 millió forintot írnak ennek az eszköznek a beszerzésére. Van még itt egy
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10 milliós meg egy 20-25 milliós tétel. Lehet, hogy nem olvastam el pontosan, ez a
Nemzetbiztonsági Hivatal - nyilván az Alkotmányvédelmi Hivatal - Szakértői Intézet
tájékoztatása szerint ott van egy 20-25 milliós többletköltség, meg van az adatátviteli rendszer
kiépítésének és szoftverfejlesztésének egyszeri költsége, 10 millió forint. Ez benne van, vagy
azon felül?

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Összesen 280 millió forint

ELNÖK: Tehát akkor benne van.

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Annyiban egészíteném ki, elnök asszony,
hogy ennek 2011-ben és 2012-ben is lesznek majd természetesen költségei. 2011-ben
210 millió forint, 2012-ben pedig 175 millió forint. A 280 millió forint bruttó, tehát most
jelenleg minden költséget magában foglal.

ELNÖK: Tehát akkor ebben minden, az idei évre vonatkozó összeg benne van?

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az idei évre. A jövő évben 210 millió
forint, 2012-ben pedig 175 millió forint lesz, de az természetesen majd egy következő lesz.

ELNÖK: Tehát jönnek újabb körre, értem.

Szavazás

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ezzel kapcsolatosan még kérdés. (Nincs jelzés.) Ha
nincs, akkor javaslom, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Aki támogatja a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal közbeszerzés alóli mentesítési kérelmét, amelyet NBB-65/2010.
számon iktattunk, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangú döntést
hozott.

Köszönjük szépen. Innentől kezdve zárt ülést rendelek el, hiszen e napirendi ponton
belül van egy olyan előterjesztés, amely minősített, illetve az utolsó napirendi pontnál az
alelnök úr kérte a minősítést.

(A bizottság 10 óra 30 perctől 10 óra 44 percig zárt ülés keretében folytatta, munkáját,
melyről külön jegyzőkönyv készült)

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


