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Napirendi javaslat

1. A nemzetgazdasági miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/184/2011.)
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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
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Németh Szilárd István (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Imre Bernadett munkatárs
Magyar Árpádné titkárnő

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Balogh Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Soós Zsuzsanna alezredes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Megjelentek

Szabó József főhadnagy (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 00 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét
kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Tisztelettel köszöntöm önöket a mai második bizottsági
ülésünkön.

Először a jelenléttel kezdeném. Dr. Kocsis Máté képviselő urat Csenger-Zalán Zsolt
képviselő úr, Meggyes Tamás képviselő urat dr. Tóth József képviselő úr, Németh Szilárd
István képviselő urat Lezsák Sándor képviselő úr, dr. Molnár Zsolt képviselő urat pedig Vadai
Ágnes helyettesíti, tehát 11 fővel vagyunk jelen.

Egyetlenegy napirendi pontunk van ma estére, a nemzetgazdasági miniszter által
benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítési kérelem megtárgyalása,
Nbb/184/2011. számon.

A nemzetgazdasági miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/184/2011.)

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes
államtitkárát, dr. Balogh Ádámot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát,
dr. Jánosi Andreát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviseletében pedig dr. Soós Zsuzsanna
alezredes asszonyt és Szabó József főhadnagy urat.

A képviselőtársaim előzetesen megismerhették az előterjesztést, e késői órán
(Dr. Jánosi Andrea gyermeke megszólal. – Lezsák Sándor: Ezt nem kell jegyzőkönyvezni.)
Nem, ezt nem jegyzőkönyvezzük, természetesen. Egészen nyugodt legyen, abszolút
megértjük, és azt kell mondanom, hogy ritkán szoktunk ilyen késői órán bizottsági ülést
tartani, de miután a mai délelőtt folyamán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselői nem
voltak olyan helyzetben, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig nem képviseltette magát,
ezért vagyunk kénytelenek most bizottsági ülést tartani, figyelembe véve azt, hogy egy
nagyon fontos ügyről van szó. Szeretném remélni, hogy a jövőben tartózkodnak az ilyen
típusú előterjesztésektől, mert azt gondolom, ez egyáltalán nem módszer és megoldás.
Természetesen összehívtam a bizottsági ülést, mert alelnök úr kérte, és magam is fontosnak
tartottam, de azt hiszem, kétszer fordult ez elő ilyen ügyben: először és utoljára.

Úgyhogy kérdezem az előterjesztőt, kíván-e ehhez az előterjesztéshez bármit
hozzátenni.

BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon
röviden csak annyit, hogy elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért. Ez az előterjesztés
már egy csökkentett előterjesztés mennyiségében az előzőhöz képes, és valóban csak azt
tartalmazza, ami rendkívül fontos most a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, azaz a
zárjegyekkel kapcsolatos beszerzések elintézése.

Nem tudom, alezredes asszony kíván-e ehhez valamit hozzátenni.

DR. SOÓS ZSUZSANNA alezredes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm
szépen. Én az előterjesztést már nem kívánom kiegészíteni, csak szeretném megköszönni a
NAV nevében, hogy a tisztelt elnök asszony ebben a fontos kérdésben összehívta az ülést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, azért… (Gulyás Gergely jelez.)
Alelnök úr, kérdés?

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem, észrevételem lenne.
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ELNÖK: Nekem kérdésen lenne, hogyha lehetne, mert a délelőtti beszerzésben még
arról beszéltek, hogy 2011. évre kívánják beszerezni az ott leírt összegben a zárjegyeket, ez az
előterjesztés meg már azt tartalmazza, hogy 2012-2013-ra. Ezt meg tudnák magyarázni? Mert
ha még 2011-re kellene beszerezni, akkor meg tudom érteni a rendkívüli sürgősséget, de ez
2012-13-ra szóló beszerzés. Most akkor az előző meg ez milyen viszonyban áll, merthogy ez
nem ugyanaz a tartalmú közbeszerzés alóli mentesítés, mint a korábbi volt. Meg tudják nekem
magyarázni, hogy ez micsoda?

DR. SOÓS ZSUZSANNA alezredes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Igen. Arról van
szó, hogy az adó- és zárjegyek beszerzésére a jelenleg hatályban lévő szerződés december 31-
én fog lejárni, tehát azért mondtam délelőtt 2011-et, mert a beszerzési eljárást a 143. számú
kormányrendelet szerint most kell elindítani ahhoz, hogy 2012-re és 2013-ra be tudjuk
szerezni az adó- és zárjegyeket, és szerződést köthessünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak az az előterjesztés azt tartalmazta, hogy ez a
közbeszerzés 2011-re vonatkozik, illetve általában kérnek felmentést ezekre az összegekre, és
hát megemelkedett az összeg, hiszen az eredeti előterjesztésben 2011-re kértek – azt hiszem –
1 750 millió forintért, most meg két évre kérnek kétszer kevesebbért. Ami egyszer több, csak
kétszer kevesebb.

DR. SOÓS ZSUZSANNA alezredes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Az előző
előterjesztésben azért szerepelt egy becsült érték, mert amikor ez az előterjesztés született –
májusban – még nem ismertük a pontos adatokat. Viszont időközben az idei teljesítést látva
már látjuk, hogy mennyit kell beszerezni 2012-re, illetve 2013-ra. Úgyhogy ezért van ez az
eltérés a számok között, mert ezek a pontos adatok.

ELNÖK: Ha alelnök úr megengedi, még meg szeretném kérdezni, ön azt mondta,
hogy májusban készítették az előterjesztést. Miniszter úr – és nyilván a Nemzetgazdasági
Minisztérium – viszont 2011. szeptember 19-én adta tovább ezt a közbeszerzést. Meg tudják
nekem magyarázni akkor, hogy a májusban előkészített előterjesztés és a szeptemberi dátum
közötti időtartam miért volt? Erre a Nemzetgazdasági Minisztériumtól szeretnék választ
kapni, hogy mi volt annak az oka, hogy ilyen hosszú időbe tellett az, hogy elkészüljön.

BALOGH ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudok
különösebben mélyenszántó indokot felhozni. Belső egyeztetések voltak az előterjesztés
tartalmát illetően.

ELNÖK: Azt azért már csak így a végén megjegyzésként szeretném elmondani, amit
délelőtt is mondtam, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elvárja az állampolgároktól a
határidők betartását és a rendkívüli pontosságot. Azt gondolom, joggal lehet elvárni a
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól is, amely szervezettel szemben talán sokaknak, nekem
személyesen is sok averzióm van, mégis itt ülök és vitatkozom vagy beszélgetek önökkel
ebben az ügyben. Szóval kellően pontosnak és precíznek kellene lenni akkor, amikor
előterjesztéseket készítenek, és akkor el lehetne ezt kerülni.

Azt gondolom, nyilván az előzetes döntést meg fogjuk hozni ebbe az ügyben. Úgy
fogom javasolni a képviselőknek, hogy bár két évre kéri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ettől
függetlenül évente kelljen beszámolnia. Magyarul a 2012-es beszerzésről meg a 2013-as
beszerzésről is be kelljen számolnia ebben az ügyben a bizottság előtt.

Alelnök úré a szó.
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyrészt, gondolom, hogy amit
alezredes asszony mondott, az pontos, hogy az adóhivatal még májusban küldte át az ezzel
kapcsolatos adatokat, és utána állt meg a minisztériumban az ügy, ezt követően már nem volt
visszacsatolás a későbbi döntés után. De most már mindegy, mindenesetre azt szeretném
megköszönni elsősorban elnök asszonynak és a bizottság munkatársainak és
képviselőtársaimnak is – különösen azoknak, akik vidékről maradtak itt vagy jöttek vissza –,
hogy erre a bizottsági ülésre a mai napon még sor kerülhetett, mert nagy jelentősége van az
adóbevételek szempontjából.

Úgyhogy természetesen támogatni fogjuk az előterjesztést, és még a legtökéletesebb
kormány is követ el hibákat, tehát ezt tudomásul vettük.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzáteszem, hogy önök messze állnak a legtökéletesebb
kormánytól, de ebben az ügyben azt gondolom, hogy szerintem délelőtt a bizottság helyesen
járt el, amikor levette napirendről. Ebben az ügyben pedig összességében tényleg azt
szeretném kérni, hogy a jövőben amilyen precizitást elvárnak az adófizetőktől, olyan
precizitással legyenek szívesek elkészíteni az előterjesztéseiket, és nyilvánvalóan lesznek
majd itt még további közbeszerzés alóli mentesítések, amelyekkel a Nemzetgazdasági
Minisztérium ide megérkezik. Délelőtt a bizottság tagjai – szerintem nagyon helyesen – segítő
szándékkal megmondták, hogy kikhez kell fordulni ebben az ügyben.

Kérdezem, van-e más kérdés vagy vélemény. A helyettes államtitkár asszonyra nézek,
minden rendben van-e. (Jelzésre.) Minden rendben van.

Határozathozatal

Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet azzal, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium által benyújtott, Nbb/184/2011. számú közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítést a bizottság megadja azzal, hogy a beszerzési években, tehát két alkalommal lesz
köteles beszámolni a Nemzetgazdasági Minisztérium a nemzetbiztonsági bizottság előtt. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki nem ért egyet?
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság egyetértett a
közbeszerzés alóli mentesítéssel.

Még ma este elkészítjük természetesen a levelet és a határozatot, és alá fogom írni,
úgyhogy rajtunk nem múlik, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal be tudja időben szedni a
pénzt.

Köszönjük szépen, helyettes államtitkár asszonynak külön. Képviselőtársaim,
köszönöm, hogy itt voltak, és tényleg köszönjük a munkatársaknak, hogy ilyen késő este itt
voltak.

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 10 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


