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Napirendi javaslat

1. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, a
Nemzetbiztonsági bizottság 13/2010. (IX. 7.) számú határozata alapján lefolytatott
beszerzésről szóló beszámoló (Nbb/168/2011.)

2. A nemzetgazdasági miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/178/2011.)

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által benyújtott, közbeszerzési
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/172/2011.)

4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által benyújtott, közbeszerzési
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/180/2011.)

5. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Lezsák Sándor (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz)
Németh Szilárd István (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Móring József Attila (KDNP)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz) megérkezéséig Móring József Attilának (KDNP)

A bizottság titkársága részéről
Dr. Imre Bernadett, a bizottság tanácsadója
Magyar Árpádné, a bizottság munkatársa

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Soós Zsuzsanna alezredes, közbeszerzési főosztályvezető (Nemzeti Adó-
és Vámhivatal)
Madaras Bence igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Elnöki kabinet igazgatóság)
Dr. Illényi Péter Tamás tanácsadó (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
OPEION Stúdió Kft.)

Megjelentek
Dr. Bajkai Péter százados, biztonsági vezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
Gasparics Zoltán (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Tomicsek Renáta (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
Dr. Stadler Endre szakértő (LMP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. VADAI ÁGNES, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok,
képviselőtársaim! Megkezdenénk a mai bizottsági ülésünket.

Először a helyettesítéseket tekintenénk át: Csenger-Zalán Zsolt képviselő urat dr. Tóth
József képviselő úr helyettesíti, dr. Kocsis Máté képviselő urat Lezsák Sándor képviselő úr
helyettesíti, Meggyes Tamás képviselő urat pedig Móring József Attila képviselő úr
helyettesíti. Így a bizottság határozatképes.

A képviselőtársaim előzetesen megkapták a mai ülés napirendjét, ahol egy
közbeszerzés alóli mentesítéssel kapcsolatos beszámoló van napirenden, három darab
közbeszerzés alóli mentesítés, illetve az egyebek napirendi pont. Kérdezem, hogy az
előzetesen kiküldött meghívóhoz képest van-e más napirendi javaslat. (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincsen, akkor aki a mai ülés napirendjével egyetért, kérem, a helyettesítések
figyelembevételével kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú döntést hozott a
bizottság.

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, a
Nemzetbiztonsági bizottság 13/2010. (IX. 7.) számú határozata alapján lefolytatott
beszerzésről szóló beszámoló (Nbb/168/2011.)

Akkor megkezdjük az 1. napirenddel, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója
által benyújtott, a Nemzetbiztonsági bizottság 13/2010. (IX. 7.) számú határozata alapján
lefolytatott beszerzésről szóló beszámolóval, Nbb/168/2011. számon. Tisztelettel köszöntöm
dr. Rónaky József főigazgató urat, az Országos Atomenergia Hivatal képviseletében. A
képviselőtársaim megtekinthették a beszámolót. Kérdezem a főigazgató urat, hogy ehhez
képest van-e bármilyen kiegészítenivalója. Főigazgató úr, öné a szó.

DR. RÓNAKY JÓZSEF, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója: Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nincs kiegészítenivalóm, az engedélynek
megfelelő beruházás megfelelő ütemben folyik. A bizottság előírta ennek a beszámolónak a
megtartását, erről adok röviden itt tájékoztatást. Készséggel állok rendelkezésre kérdések
megválaszolására.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük.
(Senki sem jelentkezik.)

Ha megengedi, főigazgató úr, egy kérdésem lenne, mert itt leírták, hogy a vállalkozói
díj majd 11,2 milliárd forint, aminek a teljesítési határideje 2013. március 28., és leírták azt,
hogy egyébként eddig milyen feladatokat hajtottak végre. Azt szeretném kérdezni, hogy ebből
a 11,2 milliárd forintból mennyi került ezekért a munkákért kifizetésre.. Vagy majd csak
akkor, 2013-ban fizetik ki ezt a teljes összeget?

DR. RÓNAKY JÓZSEF, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója: A
mindenkori költségvetési törvényben van benne, hogy a bátaapáti nemzeti hulladéktároló
beruházásának munkáit hogyan fizetjük: mindig a befejezett, elvégzett munkáért számláz a
fővállalkozó. Ismereteim szerint ebben a programban az első fizetésre majd akkor kerül sor -
de ebben nem vagyok biztos, nem készültem pontosan erre a kérdésre -, amikor a földalatti
munkák befejeződtek, amelyekről a beszámolóban azt mondtuk, hogy közel állnak a
befejezéshez, tehát arra vonatkozó számla benyújtása várható. A további munkákat mindig
akkor fizetjük, amikor benyújtja a számlát a vállalkozó; nem 2013-ban, mert 2013-ban
lezárjuk a dolgot. Idén körülbelül 5 milliárd forint kifizetése várható ezen a soron.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért mondtam, hogy 2013, mert a beszámolóban az
szerepel, hogy a pénzügyi teljesítés határideje 2013. március 28.

DR. RÓNAKY JÓZSEF, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója: Igen, akkor
lesz zárva, tehát a teljes elszámolás akkor történik meg, de menet közben a benyújtott számlák
alapján folyamatos a finanszírozás.

ELNÖK: Tehát akkor az idén ebből az összegből, a 11,2 milliárdból - ha
100 százalékosan elkészülnek az itt leírt feladatok, ugye itt négy pontban írják le, hogy milyen
munkákat indítottak meg - körülbelül 5 milliárd forint lesz.

DR. RÓNAKY JÓZSEF, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója: Igen,
körülbelül a fele az előirányzott összegnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy
megjegyzés. (Senki sem jelentkezik.)

Ha nincs, akkor azzal köszönjük meg és vesszük tudomásul ezt a beszámolót, hogy
természetesen a projekt lezárultát követően, illetve a kifizetést követően idevárnánk újra az
Országos Atomenergia Hivatalt, hogy beszámoljon arról, hogy egyébként hogyan teljesültek
konkrétan a munkák, és erről értesíteni fogjuk önöket, hogy mikor gondoljuk azt, hogy el
kellene jönni, és elmondani, hogy akkor egyébként ezek a pénzek milyen módon és hogyan
kerültek kifizetésre, mert lényegében minden elkezdődött, semmi sem került kifizetésre, tehát
ezzel még van dolgoznivalónk mindkettőnknek.

DR. RÓNAKY JÓZSEF, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója: Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Dr. Rónaky József távozik az ülésről.)

A nemzetgazdasági miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/178/2011.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a 2. napirendi pontunkkal: a nemzetgazdasági
miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem
megtárgyalása, Nbb/178/2011. számon. Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál dr. Soós
Zsuzsanna alezredes asszonyt, közbeszerzési főosztályvezetőt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
részéről, továbbá dr. Bajkai Péter százados urat, biztonsági vezetőt, szintén a Nemzeti Adó- és
Vámhivataltól.

A képviselőtársaimnak lehetőségük nyílt megismerni a Matolcsy György által
beterjesztett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra vonatkozó közbeszerzés alóli mentesítést.
Kérdezem az előterjesztőket, hogy van-e bármilyen kiegészítenivalójuk az üggyel
kapcsolatosan. Valamint köszöntöm Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkárt, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumból. Akkor önöké a lehetőség. Nem tudom, hogy a helyettes
államtitkár asszony, az alezredes asszony vagy a százados úr kívánja kiegészíteni az itteni
papírokat.

Dr. Soós Zsuzsanna szóbeli kiegészítése

DR. SOÓS ZSUZSANNA (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm szépen. Tisztelt
Bizottság! Szeretném egy ponton kiegészíteni az előterjesztést a NAV részéről. Az 5. pontnál,
a titkos információgyűjtés alaptevékenységgel kapcsolatban felmerült beszerzéseknél
korábban nem határoztunk meg becsült értéket, és ezt szeretném kiegészíteni, én utánanéztem.
A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának költségvetésében ezen a soron 250 millió forint szerepel,
de ebből működési és dologi, egyéb kiadásokra levonunk 170 milliót. Tehát az, ami erre a
feladatra marad, az körülbelül évente 80 millió forintot tesz ki.
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A másik kiegészítésem: mi általános felmentést kértünk a bizottságtól, mégpedig azért,
mert korábban volt a Vám- és Pénzügyőrségnek egy 1/98. számú határozata, amely így
általános tárgykörökre, illetve határozatlan időtartamra vonatkozott, ezért bátorkodtunk ezt is
kérni. De én most akkor szeretném kérni, hogy ez a felmentés határozott idejű legyen.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor elárulja, hogy melyik évre kérik ezt a felmentést, vagy mire?

DR. SOÓS ZSUZSANNA (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): 2011-re, illetve '12-re
szeretnénk, hiszen a beszerzések most fognak majd elindulni a felmentés alapján, és
szeretnénk ezeket a pénzeket elkölteni. Tehát ezek a költségvetésünkbe jelenleg betervezett
összegek, különös tekintettel az adózárjegy-beszerzésre, aminek az indítása már nagyon
sürgős lenne. Köszönöm.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük az
előterjesztéssel kapcsolatosan. (Jelzésre:) Németh képviselő úr, parancsoljon!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Bocsánatot kérek, de ennek az anyagnak az
előterjesztője a minisztérium, ha jól tudom. Tehát akkor a minisztériumból a helyettes
államtitkár asszonynak nyilatkoznia kellene arról, hogy a kiegészítésekkel támogatja-e az
előterjesztést. Köszönöm.

ELNÖK: Bocsánat, tehát a nemzetgazdasági miniszter az előterjesztő. Feltételezem,
hogy ez meg lett vitatva a kormányon belül, de ha a helyettes államtitkár asszony kíván
nyilatkozni, akkor hallgatjuk.

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én
csak abban a tekintetben tudok nyilatkozni, hogy úgy gondolom, hogy valamennyi jelzett
beszerzés a 143-as kormányrendelet alá tartozik.

Illetőleg itt kívánnám elmondani, hogy azóta hatályban van egy 1316-os
kormányhatározat. Tehát ha ezen a szűrőn is átmegy ez a nagyszámú beszerzési elképzelés,
akkor is van még egy olyan kormányhatározat, ami szeptember 21-étől beszerzési tilalmat
rendelt el, amit a Kincstár javaslatára csak a miniszterelnökség államtitkára hagyhat jóvá.
Csak tájékoztatásul mondom, hogy ezt a forgatókönyvet majd le kell még játszani. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás alelnök úr, aztán Mile képviselő úr.

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót.
Annyiban szeretnék én is képviselőtársamhoz csatlakozni, hogy miután itt van egy
előterjesztés, ami többségében megfelel a törvénynek, de pont azokon a pontokon, ahol a
Nemzeti Adóhivatal képviselője kiegészítette ezt a kérelmet, nem volt összhangban a
nemzetbiztonsági törvénnyel, illetve a mentesítésre vonatkozó jogszabályokkal.

Most, miután ez a pontosítás megtörtént, de az előterjesztő, mivel az előttünk lévő
napirendi pont előterjesztője a nemzetgazdasági miniszter, ezért a minisztérium részéről
legalább annyi megerősítést kérnénk, hogy akkor… (Elnök: A Fejlesztési Minisztérium!) A
minisztérium képviseletében van itt… (Elnök: A Fejlesztési Minisztérium!) Nem a
Nemzetgazdaságitól? Bocsánat, akkor viszont nem fogok tudni mást indítványozni, csak hogy
vegyük le a mai napirendről a kérdést, az előterjesztő ugyanis a miniszter, tehát szerintem az
adóhatóságnak nincs lehetősége arra, hogy ezt az amúgy ebben a formában nem megfelelő
kérelmet itt pontosítsa. Köszönöm.
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ELNÖK: Mielőtt Mile képviselő úrnak megadnám a szót, szeretném jelezni, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte, hogy jön egy referense, Tomcsányi Írisz. (Jelzésre.)
Nem érkezett meg a referens. (Gulyás Gergely: Nem lehetne megkérdezni, hátha itt van?)
Mile képviselő úrnak adom meg a szót.

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakoznék az alelnök úr
javaslatához. Tehát itt szemmel látható, hogy itt még egyeztetésekre van szükség ahhoz, hogy
ez a kérelem teljesen megfeleljen mindenféle szabálynak.

Tehát én azt gondolom, hogy akkor az előterjesztő és az adóhivatal folytasson le egy
egypontos egyeztetést, és egy korrekt anyaggal jöjjenek ide vissza, amikor már ténylegesen
érdemben tudunk erről esetleg határozni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha megengedi, alelnök úr, én annyit
szeretnék mondani, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - szerintem nagyon helyesen -
elvárja az adóalanyoktól, hogy nagyon pontos bevallásokat és nyilatkozatokat tegyenek. Ez az
előterjesztés, amely egyébként pechjükre 2011. szeptember 19-ei dátumú, tehát 2 nappal
hamarabb született, mint a helyettes államtitkár asszony által említett kormányhatározat,
rendkívül elnagyolt, azt kell, hogy mondjam.

Ezek nagyon nagy összegek. Én összeadtam, ez 2,6 milliárd, plusz, most már tudjuk,
az apró, a titkosinformáció-gyűjtésre. Azt szeretném mondani, hogy azért sem fogadható el ez
a beszerzés, mert az előterjesztésben a miniszter úr azt mondja, hogy: a fenti becsült értékek
kizárólag a 2011. évre tervezett beszerzésekre vonatkoznak. Önök a felmentést meg 2011-
2012-re kérik, tehát ezek az összegek, amik itt szerepelnek, csak az idei évre vonatkozó
beszerzési összegeket tartalmazzák.

Úgyhogy én csatlakoznék az alelnök úrhoz, és azt javasolnám a bizottságnak, hogyha
ezzel a bizottság tagjai egyetértenek, hogy ezt a mai, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelmet vegyük le a
napirendről, és megkérnénk az előterjesztő Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve akkor a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve, hogy
legyenek szívesek, készítsenek egy olyan anyagot, amely mind a kormányhatározatnak, mind
a nemzetbiztonsági törvénynek, meg a közbeszerzési törvénynek megfelel.

Meg kell jelölni benne ugye, hogy mire, pontosan mire, tehát az egyes informatikai
tárgyú beszerzéseknél egy kicsit részletesebben, ahogy a titkos információgyűjtés
alaptevékenységgel kapcsolatban felmerülő beszerzéseknél is, és ahogy az alelnök úr is
rámutatott, meglehetősen elnagyoltnak tűnnek, hogy mire szeretnék egyáltalán ezt a 80 milliót
elkölteni. Mekkora az az összeg pontosan? Tehát pontosan vagy legalábbis a megbecsült
összeg közelében. Ez nettó értékeket tartalmaz, nem bánom, ha odaírják a bruttó értékeket is,
hogy lássuk, végül is mennyibe fog ez kerülni a költségvetésnek. Ha egy ilyen előterjesztést
előterjesztenek, akkor azt az elkövetkezendő bizottsági ülések bármelyikén napirendre tudjuk
tűzni.

Először Gulyás alelnök úrnak adnám meg a szót, aztán Németh képviselő úrnak. Ez
ugyan egy ilyen kvázi ügyrendi javaslat volt meg az alelnök úr is ilyet javasolt, de akkor most
rendhagyó módon megadnám a két képviselő úrnak a szót.

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Annyit
szerettem volna csak hozzátenni, hogy a mi részünkről, az ami most itt elhangzott az
adóhatóság részéről, elegendő lenne, ha ez lenne leírva, és az előterjesztés is ezt tartalmazná,
tehát igazából a kérésünk ennyi. Lehet, hogy lehetne még pontosabb vagy részletesebb - a
Belügyminisztériumtól érdemes tanácsot kérni, mert talán ők csinálják a legjobb
előterjesztéseket -, de szerintem ha azt tartalmazná a kérelem, ami most itt elhangzott, akkor
amúgy támogatható lenne.

Köszönöm.
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ELNÖK: Németh képviselő úr!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Talán még annyi - azt
szerettem volna elmondani, amit az alelnök úr is elmondott -, hogy ha minősített adatot
tartalmaz, márpedig szerintem ez az előterjesztés a határán van ennek a kérdésnek, ha nem a
határon belül, akkor az előterjesztésnek minősítenie kell ezt az anyagot.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kis segítség. Tóth képviselő úr, parancsoljon!

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, még úgy látom, hogy számszaki probléma is
van. Ha esetleg pontosítanák az összegeket, mert szerintem ez a 6. tétel már a 2,650 milliárd
fölötti összeg, ahogy itt elhangzott. Ha összeadjuk a tételeket, akkor a 2,6 milliárd összejön az
első öt tételből.

ELNÖK: Alelnök úr!

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, de éppen azért, mert a
korábbi előterjesztés azt tartalmazta, hogy ez pontosan nem becsülhető meg, ezt most itt az
adóhivatal képviselője pontosította, tehát a 80 milliót ehhez kellene hozzáadni, és úgy
rendben lenne az egész.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő lenne a javaslatom, látják, nagyon jó
szándékú a bizottság. Legyenek szívesek egy olyan előterjesztést készíteni - figyelembe véve
azt, amit Németh képviselő úr mondott ; azt nem tudom, hogy van-e ennek minősítési igénye,
ha csak a konkrét összegre vonatkozik meg erre a témára, akkor én nem feltétlenül gondolom,
de azért azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a biztonsági vezető ismeri a minősített adat
védelméről szóló törvényt, és pontosan tudja, hogy mondjuk, a rejtjelező helyiség vagy a
TÜK-tároló kialakításával kapcsolatos összegek minősítettek-e vagy akár a titkos
információgyűjtéssel kapcsolatos beszerzések. Tehát azért azt gondolom, hogy nyilván
érdemes még egy kört futni, konzultálni akár az Alkotmányvédelmi Hivatallal e tekintetben,
hogy van-e olyan téma, ahol ez érinti a minősítést.

Itt hat tételt sorolnak fel. Megmondták a konkrét nettó összegeket, de az a kérésem,
hogy tegyék mellé a bruttót, és a végén számszakilag összesítsék, hogy lássuk, hogy most
akkor jól számoltunk-e vagy nem jól számoltunk. Az is a javaslatom, hogy nyilván a
kormányon belül legyenek szívesek konzultálni a hatályos szabályzókról, mert ha valóban van
egy közbeszerzési stop - amit láttuk már, bár úgy tudom, hogy ez nem mindenkit érint -,
kérjék meg az engedélyt, és ezek után legyenek szívesek elkészíteni az előterjesztést.

Illetve csak ragaszkodnék ahhoz, ha esetleg az 5. pontnál, a titkos információgyűjtés
alaptevékenységgel kapcsolatban felmerült beszerzéseknél megmondanák, hogy mit
kívánnának beszerezni, mert itt minden nagyon szépen le van írva, hogy mi egyébként a titkos
információgyűjtésnél a feladat, csak éppen azt írták, hogy a fedettség biztosításához kell. De
mégis mi? Értem, hogy ez itt nagyon titkos, akkor tessenek minősíteni, akár legyen minősített
adat a leghosszabb időre, a bizottság zárt ülésen megtárgyalja, de szeretném tudni - és nem
tudom, de talán Németh képviselő úr is ezen a tájékon gondolkodott -, hogy mégis mit
kívánnak, mert 80 millió forint is elég sok pénz. Úgyhogy ha ez az előterjesztés így elkészül,
akkor ezt érdemben tudjuk tárgyalni. Szóbeli kiegészítés nélkül - miután nincs itt a
Nemzetgazdasági Minisztérium - elég nehéz ezt a dolgot megcsinálni.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e azzal - kézfelemeléssel jelezzék -,
hogy ezt a nemzetgazdasági miniszter által benyújtott, közbeszerzési… (Jelzésre:)
Parancsoljon, alezredes asszony!
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DR. SOÓS ZSUZSANNA (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm szépen.
Bocsánat, hogy a végén még így közbevágok, természetesen el fogjuk készíteni az
előterjesztést ilyen formán, ahogyan kérte a bizottság. Szeretném javasolni vagy nem tudom,
hogy tehetek-e javaslatot, de amennyiben a 2. pont, az adózárjegy-beszerzés eljárása nem
indul el egy héten belül, akkor nem fogjuk tudni befejezni az idén, és veszélybe kerül az
adózárjegyek beszerzése; ez nagyon sürgős lenne. Tehát nem tudom, hogy lehet-e, hogy
legalább erre az egyre megadja a bizottság a felmentést. Ez a jövedékiadó-bevételeknek a 35-
40 százalékát teszi ki, úgyhogy igazából a lehető legfontosabb ez az egy, az összes többit
utána még előterjesztjük.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném önt arról tájékoztatni, hogy mivel egy számon
érkezett, a közbeszerzést megbontani nem tudjuk. Egy dolgot fel tudunk ajánlani: miután a
bizottság jövő héten kedden tart ülést - ön azt mondta, hogy ennek egy héten belül el kell
indulnia -, tehát ha mához egy hétre ide egy szabályos közbeszerzést behoznak akár úgy, hogy
ezt az egy pontot külön veszik, akkor mi ezt 10 órakor megtárgyaljuk, 10 óra 30 percre
elkészül a határozat, és a határozat alapján meg tudják indítani akár csak erre az egyre is a
közbeszerzés alóli mentesítést, de ezt az előterjesztést megbontani nem tudjuk, merthogy ezt
egyben hozták. Ezért kénytelenek vagyunk ezt most levenni a napirendről. Arra ígéretet
teszek - a viták elkerülése érdekében is -, és javaslom, hogy küldjenek egy olyan
közbeszerzést, ahol csak ez van, mert szerintem ez nem probléma, ezzel nincsen probléma, a
másik pedig a maradék öt darab beszerzés, és akkor rögtön 1. napirendi pontként meg fogjuk
tárgyalni az adózárjegyek előállítását.

Azt azért szeretném mondani, hogy értem, hogy sürgős, de nyilvánvalóan szeptember
19. előtt is tudták, hogy ez rendkívül sürgős. Miután a képviselő úr még jelezte, szeretne
szólni még ebben az ügyben? Tóth képviselő úr!

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt hiszem, az elnök asszony
elmondta, amire én szerettem volna utalni, hogy van egy összesen sor, ami 2 milliárd 650
milliót céloz meg, és akkor ez a szám változik, nem változik, attól függ, hogy ez a titkos
információgyűjtő tevékenységre fordítandó összeg mennyi. Csak ennyi lett volna.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor most szavaznánk arról, hogy
egyetértenek-e a bizottság tagjai azon javaslatommal, hogy vegyük le ezt a közbeszerzés alóli
mentesítés iránti kérelmet a mai napirendről. Aki ezzel egyetért, a helyettesítések
figyelembevételével kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú döntést hoztunk.

Akkor arra kérném a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, de még inkább a
Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy ebben
az ügyben készítsenek elő egy vagy két darab közbeszerzés alóli mentesítési kérelmet, ahogy
gondolják, és akkor azt jövő kedden 1. napirendként napirendre fogjuk tűzni.

Köszönöm szépen, akkor a 2. napirendi pontot lezárom. Viszontlátásra! (Dr. Soós
Zsuzsanna és dr. Bajkai Péter távoznak az ülésről.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által benyújtott, közbeszerzési
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/172/2011.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatnánk a bizottsági ülést. A 3. napirendi pont: a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása, Nbb/172/2011. számon.

Tisztelettel köszöntöm a napirendnél a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól
Madaras Bence elnöki kabinet igazgatósági igazgatóhelyettest, és, lehet, hogy tévedek, de
biztos segítenek, dr. Illényi Péter Tamást, az OPEION Stúdió Kft. ügyvezető igazgatóját,
illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár
asszonyt.
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Az első kérdésem az, mert itt tisztázni kell, hogy dr. Illényi Péter Tamás, mint a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa, vagy milyen minőségében van jelen?

DR. ILLÉNYI PÉTER TAMÁS (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): A Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság állandó közbeszerzési tanácsadójaként vagyunk jelen az ülésen.

ELNÖK: Értem, köszönöm szépen. Akkor ezt rögzítjük. Képviselőtársaim
megismerhették az előterjesztést, amelyet Szalai Annamária elnök asszony küldött. Egy 12
hónapos időszakra, nettó 240 millió forintos közbeszerzésről van szó, ahol a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság ingatlanjainak teljes körű üzemeltetése tárgyú közbeszerzést tárgyaljuk.
Most már van egy másik is, de most ezt tárgyalnánk először.

Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan bármilyen
kiegészítenivaló.

MADARAS BENCE (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Nincsen.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük.
(Senki sem jelentkezik.)

Ha megengedik, biztos majd a közbeszerzési tanácsadó is tud nekem segíteni, meg
tudnák-e nekem mondani, hogy mit jelent a következő mondat: "olyan speciális folyamatok
működtetése, amelyek az átlagnál nagyobb prioritásúak." Ez mit jelent az előterjesztésben?
"Kiemelt, nagy számú ügyfélforgalom, a Médiatanács tevékenységének biztosítása, a
közvélemény kiemelt figyelme az elmúlt időszak tükrében" - ez micsoda? Ez a 2. oldalon a 6.
pont.

DR. ILLÉNYI PÉTER TAMÁS (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Az
előterjesztésben itt elsősorban azt próbáltuk megfogalmazni, hogy az európai uniós
elnökségünket megelőzően elfogadott új médiatörvénnyel létrehozott Médiatanács
működéséhez kapcsolódóan is olyan fokozott figyelem és olyan folyamatok érték a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett intézményeket, amik mondjuk egy kiemelt
helyzetbe hozták a hatóságot. Tehát úgy véljük, hogy azok az iratok, amiket a hatóság kezel,
azok az intézmények, amelyekben ez a működés folyik, erőteljesen különböznek attól az
átlagos intézményi működéstől, amit a többi, hasonló intézmény folytat.

ELNÖK: Én nem vagyok közbeszerzési szakértő, de itt konkrétan a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság ingatlanjainak takarításáról, őrzéséről és a kapcsolódó szolgáltatásokról
van szó - biztos meg tudják mondani, hogy ez micsoda. Hogy a médiatörvény kapcsán
politikai kérdéseket tettek fel itthon és külföldön, azt kell mondjam, annak igazán semmi köze
sincsen ahhoz, hogy hogyan takarítják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság épületeit.

Azt nem is nagyon értem az utolsó pontban, hogy: "a szolgáltatásba bevont szereplők
alkalmazása folyamatainak kiszámíthatóan és ellenőrzötten kell működnie a bizalmas
információk és a minősített adatok megóvása érdekében."

DR. ILLÉNYI PÉTER TAMÁS (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Itt
elsősorban nem az utolsó pontra alapítja az előterjesztő a mentesítés alóli kérelmét, hanem a
1232/2009-es kormányhatározatra, ami szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
jogelődje, a Nemzeti Hírközlési Hatóság a központi államhatalmi és a kormányzati
tevékenység szempontjából fontos állami intézménynek minősül.

ELNÖK: Ezzel nincs is semmi probléma, hogy arra alapítja, tehát megvan a
jogszabály, de itt kifejtik, hogy NATO- és minősített adatok nyilvántartása, őrzése kerül
végrehajtásra. Ilyen mondatokat a hadseregben írtunk utoljára.
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De értelmezhetetlen az, amit itt leírnak, főleg ebben az utolsó két pontban, mint
magyarázat, mert itt arról van szó, hogy ki fogja takarítani, ki fogja őrizni-védeni ezeket az
objektumokat. Az egyéb szolgáltatások, gondolom, nyilván kertészet, javítás, vagy ilyenre
gondolok, de ezek a mondatok, ez az utolsó két mondat ebben az előterjesztésben értelmetlen.
Tessék akkor azt odaírni, hogy ellenőrizni kell a takarítót, de hogy a szolgáltatásba bevont
szereplők alkalmazása folyamatainak kiszámíthatóan és ellenőrzötten kell működnie a
bizalmas információk és a minősített adatok megóvása érdekében, ne haragudjanak, de ennek
így semmi értelme nincsen. (Meggyes Tamás megérkezik a bizottság ülésére.)

Annak van értelme, hogyha azt írják, hogy egyébként olyan embereket kell beengedni
ebbe az épületbe, vagy ezekbe az objektumokba, akik átestek bizonyos nemzetbiztonsági
ellenőrzésen. És egyébként az nagyon kevés, hogyha maguk a minősített adatokat csak
megóvják, mert a minősített adat védelméről szóló törvény egy kicsit többet ír elő, mint
megóvást.

Az pedig, hogy olyan speciális folyamatokat kell működtetniük, amelyek az átlagnál
nagyobb prioritásúak, ezt a mondatot meg egyszerűen mutogatni fogják, mert ennek meg
aztán végképp semmi értelme.

Tehát szeretném azt megtudni, hogy ezzel a két ponttal - az elsők viszonylag érthetőek
- mit akartak?

MADARAS BENCE (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Talán úgy lehetne
mondani, hogy az utolsó két pont, de főleg az utolsó pont az előtte lévő öt pontnak egy átfogó
összegzése.

Tehát miután itt tételesen felsorolásra került az, hogy mik azok a különleges
követelmények, amiknek meg kell felelni, nyilván amikor azt terjesztettük elő, hogy a
szereplők alkalmazási folyamatainak kiszámíthatóan és ellenőrzötten kell működnie, akkor
arra próbáltunk célozni, hogy annak a szolgáltatónak, amelyik itt őrzés-védelemmel,
takarítással fog foglalkozni, be kell tudnia mutatnia azt, hogy azok a személyek, akik
mondjuk az objektumainkba, az irodáinkba belépnek, egyrészről megfelelnek-e
nemzetbiztonsági szempontból a kritériumoknak, hogy az ő mozgásukat például ellenőrizni
lehessen. Tehát itt a folyamatok ellenőrizhetősége ezt hivatott jelölni.

ELNÖK: Jó, de akkor legközelebb ezt tessenek leírni, ne pedig ilyen mondatokat, mert
ez, őszintén szólva, legalábbis kritikán aluli. Alelnök úr!

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak annyi kiegészítést
szerettem volna tenni, lehet, hogy az utolsó két pontban kicsit bürokratikus a fogalmazás, de
fölötte minden megtalálható, ami a mentesítéshez szükséges és a jogszabályi feltételeknek
megfelel, úgyhogy szavazhatunk. (Németh Szilárd István: Szavazzunk szerintem is!)

ELNÖK: Tulajdonképpen nem is vitatta senki, csak mivel ezt odaírták olyan szépen,
ezért szerettük volna megtudni.

Határozathozatal

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e más. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen,
aki egyetért az Nbb/172/2011. számon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által
benyújtott közbeszerzés alóli mentesítés iránti kérelemmel, azzal, hogy a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság egy éven belül köteles beszámolni a nemzetbiztonsági bizottságnak a
mentesítés alá eső beszerzésről, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 9. Aki ezzel nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodik? (Szavazás.)
3 tartózkodással, 9 igennel a határozatot az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága
elfogadta. Erről értesíteni fogjuk a hatóságot.
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által benyújtott közbeszerzési
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/180/2011.)

Tisztelt Képviselőtársaim! A negyedik napirendi pont a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem,
Nbb/180/2011. számon. Eszközpark-üzemeltetés; az összeg pedig, ahogy képviselőtársaim
megnézhették, 12 hónapos időszakra, nettó 90 millió forint.

Kérdezem az előterjesztőket, Madaras Bence elnöki kabinet igazgatósági igazgató-
helyettest, illetve dr. Illényi Péter Tamást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság állandó
közbeszerzési tanácsadóját, vagy a helyettes államtitkár asszonyt, hogy van-e az
előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészítenivalójuk.

MADARAS BENCE (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Talán annyit tennék
hozzá kiegészítésként, hogy miután az érvrendszer meglehetősen hasonló az előző
előterjesztésben foglaltakhoz, ezért az utolsó két pontba, az elnök asszonnyal egyetértve, a
fölötte lévő öt pont kicsit átfogó kifejtését próbáltuk belerakni.

ELNÖK: Nem sikerült, de hát van ilyen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e
bármilyen kérdés. Ezek azért tényleg nemzetbiztonsági érdeket érintő informatikai
támogatások. Van ezzel kapcsolatosan kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Vélemény? (Senki sem
jelentkezik.)

Ha nincsen, akkor szavazunk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki egyetért a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya
alóli mentesítés iránti előterjesztéssel Nbb/180/2011. számon azzal, hogy a mentesítés alá eső
beszerzésről a hatóság egy éven belül köteles beszámolni a Nemzetbiztonsági bizottságnak.
Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc. Ki nem ért vele egyet?
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. Köszönjük szépen, a hatóságot értesíteni
fogjuk a bizottság határozatáról.

Egyebek

Az egyebek napirendi pontban a következőt szeretném gyorsan elmondani a
képviselőtársaimnak: jövő héten tartunk bizottsági ülést, és akkor ezzel a közbeszerzés alóli
mentesítéssel kezdjük; lesz egy panaszügyünk, illetve megtárgyalnánk a két katonai
titkosszolgálatnak a 2011. évi első féléves tevékenységéről szóló beszámolóját. Az utána való
hetet azért említem, mert ott valószínűleg nem kedden tartunk bizottsági ülést, mert a
költségvetés tárgyalása indul meg, az alelnök úrral még egyeztetünk, hogy mi az az időpont,
amikor a határozatképességet biztosítani tudjuk a költségvetéshez. Ennyit szerettem volna
mondani.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e egyéb megjegyzésük. (Senki sem
jelentkezik.) Ha nincs, akkor nagyon köszönöm a részvételt, további szép napot.
Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 42 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke
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