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(A bizottság 10 óra 05 perckor megkezdett zárt ülésének folytatása.

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc)

A Köztársasági Elnöki Hivatal által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya
alóli mentesítés iránti kérelem benyújtása (Nbb/15/2011.)

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Folytatnánk a módosított napirendünk szerinti 4. napirendi ponttal: a
Köztársasági Elnöki Hivatal által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés
iránti kérelem megtárgyalása, Nbb/15/2011. számon.

Köszöntöm a napirendi ponthoz érkezett Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezető-
helyettesét, Szabó György urat és az Elnöki Hivatal jogi tanácsadóját, dr. Krzyzewsky Beátát.

Elnöki bevezető

Képviselőtársaim az üggyel már találkoztak, hiszen 2010-ben egyszer már ezt a
közbeszerzés alóli mentesítési kérelmet benyújtotta a Köztársasági Elnöki Hivatal, ebben
hoztunk is egy határozatot november 10-én, csakhogy akkor egy konkrét ingatlanra lett
benyújtva a közbeszerzés alóli mentesítés. Hozzám levélben fordult a Köztársasági Elnöki
Hivatal hivatalvezető-helyettese, hogy akkor ezt úgy értelmeznék, hogy bármely más
ingatlanra is vonatkozik ez a közbeszerzés alóli mentesítés, hiszen időközben megváltozott…
(Szabó György: A rezidencia!) Igen. A mi jogértelmezésünk az volt, hogy nem, hanem ezt
újból be kell nyújtani, hiszen más már a tárgya a közbeszerzésnek, más ingatlanra vonatkozik.
A képviselőtársak ismerik a közbeszerzés alóli mentesítéssel kapcsolatos kérdéseket -
 megjelölték azt, hogy nem a Művész utca 6. szám alatti ingatlanról lesz szó, hanem a Béla
király út 28-30. szám alatti ingatlanra fog vonatkozik a Köztársasági Elnöki Hivatal kérése a
közbeszerzés alóli mentesítés iránt, ami nyilván az ingatlan üzemeltetésére és karbantartására
vonatkozik. És az összeg…

Szabó György kiegészítése

SZABÓ GYÖRGY (Köztársasági Elnöki Hivatal): Jó napot kívánok! Szabó György
vagyok, a Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezető-helyettese. Kisegíteném elnök asszonyt,
mert a mostani levelünkben csak azt jelöltük meg, hogy a novemberihez képest…

ELNÖK: Köszönöm. Van egy október levél, ez 412,3 millió forintra vonatkozott.
Tehát Béla király út, 412,3 millió forint, és üzemeltetésre, felújításra.

SZABÓ GYÖRGY (Köztársasági Elnöki Hivatal): Igen. Annyit pontosítanék, hogy az
előző előterjesztés arról szólt, hogy a Sándor-palota és a rezidencia, Művész utca 6. volt
megnevezve, és a törvény szerint a volt köztársasági elnök lakására vonatkozóan nyújtottuk
be kérelmünket a közbeszerzési törvény alóli mentesítésre, és ez az összeg nem kifejezetten a
Művész utca vagy Béla király útra vonatkozott, és ez egy becsült összeg, tehát a mostaniból
indultunk ki, tehát négyéves időszakra körülbelül ennyi - a 4 százalékos inflációval
számolva - az üzemeltetés várható költsége.

ELNÖK: Itt a legelső levélben, ami nálam van vagy nem a legelső, itt ötéves
időtartamot írnak, nem négyéves időtartamot. (Szabó György: Igen.) Tehát azt írják, hogy
havi 6,1 millió forinttal számolnak, maximum öt év időtartamra kötnék, a szerződés becsült
összege ezen ötéves időszakra - 4 százalékos inflációval számolva - várhatóan 412,3 millió
forint. És az a változás ebben a közbeszerzésben, hogy nem a Művész utca 6. szám alatti
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ingatlanra, hanem a Béla király út 28-30. szám alatti ingatlanra is vonatkozik. (Szabó György:
Igen, ennyi, ez a változás.)

Határozathozatal

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e az üggyel kapcsolatosan kérdésük,
megjegyzésük. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy
az Nbb/15/2011. számon a Köztársasági Elnöki Hivatal által benyújtott közbeszerzési törvény
hatálya alóli mentesítés iránti kérelmet ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nyolc. Ki az, aki nem
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három.

Köszönjük szépen. A Köztársasági Elnöki Hivatalt értesíteni fogjuk a döntésről.
Tájékoztatnám önöket, hogy egy éven belül kötelesek beszámolni a közbeszerzés

lefolytatásáról. Erről természetesen a bizottság értesíteni fogja önöket. Köszönjük szépen. (A
meghívottak távoznak az ülésről.)

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérnénk utolsó, 5. napirendi pontunkra, az egyebekre.
Azzal szeretném kezdeni, hogy a tavalyi évben megállapodtunk abban, hogy kihelyezett
üléseket fogunk tartani. El is kezdtük szervezni a jövő hétre az első kihelyezett ülést, február
15-én, 12 órára az Alkotmányvédelmi Hivatalt. Ebben a hitben voltunk ma reggel 8 óra
14 percig, amikor megérkezett egy fax a Bizottsági Főosztálytól, amely szerint kedden 9-től
23 óráig - előzetes napirendi pontként kaptuk meg - Magyarország alkotmányának
szabályozási elveiről szóló országgyűlési határozati javaslat vitájára kerül sor. Az az igazság,
hogy így elég nehéz ülést tervezni, hogy a futárpostákat az utolsó pillanatokban kapjuk meg,
és még ez sem biztos napirendi pont. Úgyhogy arról, hogy lesz-e a jövő héten kihelyezett ülés
az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, csak később tudom képviselőtársaimat értesíteni, mert ha
valóban lesz erről az országgyűlési határozati javaslatról a vita, és kormánypárti
képviselőtársaim intenzíven részt kívánnak venni ebben a folyamatban, akkor nyilvánvalóan
nem tudunk déli 12 órától kihelyezett ülést tartani az Alkotmányvédelmi Hivatalban, mert azt
gondolom, hogy önök hatalmas létszámokban kívánnának ott részt venni. Azt kérném a
kormánypárti képviselőktől, hogy ezt egymás között vitassák már meg, legyenek szívesek,
minél intenzívebben és rövidebb határidővel azért, hogy aztán a kérdésben gyorsan döntést
hozzunk. Tehát az Alkotmányvédelmi Hivatal előkészítette a mi kihelyezett ülésünket.

Hasonlóképpen a Mile képviselő úr által vezetett… Sajnos szerdán is folytatódik
ennek a vitája… (Lezsák Sándor: Csütörtökön is!) …és csütörtökön is folytatódik. És azt
szeretném mondani, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál ez szervezőmunkát jelent, hogy a
képviselőket el tudjuk mozgatni ebben a kérdésben.

Tehát abban, hogy tartunk-e a jövő héten ebben az ügyben kihelyezett bizottsági ülést,
ami szeretném, hogy határozatképes is legyen, mert így konzultálgatni, őszintén szólva, nem
sok értelme van, hanem határozatképes bizottsági ülés legyen, erről egy későbbi időpontban
tudom a képviselőtársaimat értesíteni. Egyben kérném a kormánypárti képviselőket, hogy
ebben legyenek már segítségemre, hogy ők hogyan tervezik ezt a dolgot.

Hasonlóképpen a Mile képviselő úr által vezetett, a bizottság hatáskörébe tartozó
jogszabályok vizsgálatával kapcsolatos albizottság az ülését, amelynek tagja Meggyes Tamás
képviselő úr és dr. Tóth József képviselő úr, ennek az albizottságnak az ülését is, figyelembe
véve a parlamenti munka alakulását, akkor tudjuk megmondani és akkor tudjuk megszervezni,
amikor a kormánypárti képviselők vagy legalább a két érintett képviselő visszajelez Mile
képviselő úrnak.

Egyébként terveim szerint ha február 15-én összejön a kihelyezett ülés az
Alkotmányvédelmi Hivatalban, akkor egy hétre rá próbálnánk szervezni az Információs
Hivatalba egy ugyanilyen kihelyezett ülést folytatva azt a sorozatot, amit kértek
képviselőtársaim.
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Tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat arról, hogy a Belügyminisztérium és a
Terrorelhárítási Központ számára hirtelen nagyon fontos lett, hogy elmenjen a bizottság
kihelyezett ülésre. Azt gondolom, hogy miután döntött arról a nemzetbiztonsági bizottság,
hogy haladunk egy sorrendben, nyilván személyesen úgy gondoltam, hogy ez most már
fontossági sorrend, tehát az Alkotmányvédelmi Hivatallal kezdjük a polgáriaknál, aztán
nyilván a katonaiakkal foglalkozunk. Természetesen egyeztetünk a Terrorelhárítási
Központtal. Velük elég bonyolult időpontban dűlőre jutni, mert rendszeresen – hogy
mondjam? – 2 nappal a tervezett ülést megelőzően faxolnak, hogy 2 nap múlva mehetünk és
pénteken délután 2-3 órakor terveznek üléseket. Próbálnék ebben az ügyben immáron a
belügyminiszter úrral a bizottság többsége számára elfogadható időpontot találni, amikor a
Terrorelhárítási Központot rendkívül sok bokros teendője mellett meg tudjuk látogatni.

Tájékozatom továbbá önöket, hogy a Democratic Control of Armed Forces és
European University Institute megkereste a bizottságot és egy 30 oldalas angol nyelvű
kérdőív kitöltését kérte, amely a bizottság tevékenységéről, a hatályos, minősített adatok
védelmével kapcsolatos jogszabályokról tartalmaz kérdéseket. A kutatás során az EU-
tagállamok titkosszolgálatokat felügyelő bizottságait keresik meg. Képviselőtársaim ezt az
anyagot megtekinthetik a bizottság titkárságán angol nyelven. Ez a DCAF-nek rövidített
szervezet, genfi központtal működik és civil szervezetként nagyon komoly tevékenységet
végez a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti működésével, ellenőrzésével kapcsolatos
vizsgálatokban. Úgyhogy mi ki fogjuk tölteni ezt a kérdőívet, és ezzel fogjuk segíteni a
munkát, hiszen ha jól emlékszem, az Európai Unió bízta meg őket talán ezzel a feladattal,
tehát mi segítséget fogunk nekik nyújtani ebben a dologban. Nyilvános adatok szerepelnek
benne, olyan információt nem adunk át, ami nyilván titkos.

Tájékoztatni szeretném arról is a bizottság tagjait, hogy a Katonai Felderítő Hivatal
főigazgatója felkért arra, hogy a 2011. évi katonadiplomáciai váltásra tervezett tiszti állomány
felkészítésén vegyek részt, ott tartsak előadást, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
bizottságának tevékenységéről, valamint szabjak feladatot a Katonai Felderítő Hivatal
állománya számára. Én élnék azzal a felajánlással, hogy ha képviselőtársaimnak van olyan
gondolata, amelyet úgy gondolják, hogy osszak meg a Katonai Felderítő Hivatal váltásra
tervezett tiszti állományával, akkor azt e-mailben vagy írásban hozzám el tudják juttatni;
március elején, március 9-én tartom ezt az előadást.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal már korábban megkereste a bizottság tagjait a személyi
védelem témakörét illetően. Az ő kérésüket szeretném tolmácsolni, képviselőtársaim. Már
látom is, hogy van olyan, aki fogja a fejét és tudja. Aki még eddig nem jelzett vissza, legyen
szíves tegye meg. Illő tisztelettel szeretném megkérni: az Alkotmányvédelmi Hivatal
munkatársai a dolgukat végzik, ha nem segítünk nekik, akkor nem tudják elvégezni a
feladatukat.

Tájékoztatom továbbá képviselőtársaimat, hogy a 2010. évben a bizottság által kötött
szakértői szerződések megtekinthetők a bizottság titkárságán lefűzve. Ez feladatként előírja
nekünk, nekem azt, hogy erről beszámoljak. Ott található, kérem, fáradjanak be, és nézzék
meg ezeket a szerződéseket.

Végül az utolsó felvetésem az, hogy a múlt évben tartott utolsó bizottsági ülésen már
tájékoztattam a bizottság tagjait a tervezett nyílt napról. A nemzetbiztonsági bizottságnak még
nem, de más bizottságoknak már volt ilyen nyílt napjuk. Abból a megfontolásból indultunk ki,
hogy a társadalom által ez a terület mégiscsak kevésbé ellenőrzött és éppen itt az ideje, hogy
próbáljunk lehetőséget adni arra, hogy bemutassuk egy kicsit az érdeklődőknek a
nemzetbiztonsági bizottság által végzett tevékenységet. Nyilván részt vehetnek rajta
társadalmi szervezetek, állampolgárok, hogy lássák azt, hogy mit végzünk.

Azt gondolom, hogy indokolt az, hogy tartsunk egy ilyen nyílt napot. Ismételten
szeretném megkérni a bizottsági tagokat, hogy amennyiben van – hiszen támogatták ezt az
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elképzelést az utolsó bizottsági ülésen, talán emlékszik rá minden képviselő -, hogy ha van
javaslatuk, ötletük, hogy mit szeretnének ezen a nyílt napon látni-hallani, miként tudnának
részt venni, akkor tegyék meg a javaslataikat. Terveim szerint valamikor március végén
kerülhetne sor a nyílt nap megtartására.

Nyilván a parlamenti munkarend megismerését követően tudjuk majd meghatározni a
konkrét időpontot. Amennyiben nem lesznek ilyen javaslatok, akkor úgy gondolom, hogy a
bizottság tagjai teljes mértékben megbíznak az én józan ítélőképességemben, hogy képesek
leszünk ezt a nyílt napot olyan színvonalon megszervezni, ami lehetőséget biztosít az
érdeklődőknek, hogy megismerhessék a bizottság egyébként megismerhető tevékenységét.

Ennyit szerettem volna. Tudom, elég sok, de elég sok minden érkezett. Egyébként
mindenki számára ott a lehetőség, hogy a bizottság levelezésébe betekintsen, tehát szeretném
azt jelezni, hogy képviselőtársaimat ha érdekli, hogy milyen hivatalos levelek érkeznek,
amelyek én a bizottság elnökeként válaszolok, kérem, hogy nyugodtan jöjjenek be a bizottság
titkárságára. Az a kérdésem, hogy amikor olvasni jönnek – és ez lenne az utolsó
megjegyzésem, akkor tegyék meg, hogy előzetesen jelzik azt a titkárságra, mert elég szűkös
az infrastruktúránk, és elborítanak bennünket lassan a beérkező papírok -, hogy egyeztessenek
a titkársággal, hogy méltóképpen tudjuk biztosítani az olvasás körülményeit.

Remélem, hogy nem voltam túl hosszú, de ezeket az információkat a teljes
megismerés érdekében szerettem volna átadni. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e más
megjegyzés. Ha nincs, akkor a mai bizottsági ülést lezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Barna Beáta


