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(A bizottság 14 óra 05 perckor megkezdett zárt ülésének  
- melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 14 óra 44 perc)  

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által 
benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (Nbb/17/2012.)  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Folytatnánk a bizottsági ülést, megvannak a nyilvános ülés feltételei.  

2. számú napirendi pont - köszöntöm a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökét és elnökhelyettesét - közbeszerzés alóli 
mentesítés. Képviselőtársaim előzetesen megkapták az előterjesztést. Alelnök úrral való 
egyeztetés alapján megfeleltek azoknak a kritériumoknak, amelyek ezt szükségessé teszik, a 
mentesítés feltételeinek az okmányirodákkal kapcsolatosan. Ha jól nézem, bruttó 3 milliárd 
622 millió… Ezt nem tudom kimondani, belebonyolódtam. (Derültség. - Lezsák Sándor: 
Elnök úr, kérdezze meg!) Igen, azt a cselt megtehetném, mert ahogy ez most le van írva, abból 
ezt megállapítani…  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: 3 milliárd 622 millió 42 ezer 

231 forint. 
 
ELNÖK: A nettó összeg is meg van jelölve. Ez egyébként külön dicséretes, hogy nettó 

és bruttó összeg is meg van jelölve.  
Kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni az írásbeli javaslatukat. 

Hozzászólások  

VETÉSI IVÁN, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük, hogy tárgyalja ma ezt a napirendi 
pontot a bizottság. Nincsen olyan kiegészítenivalónk, ami ne lenne leírva az anyagba. 
Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Nekem annyi kérdésem lenne, hogy ez az összeg, amit nem ismételnék meg 

pontosan, az egyben mind a két javaslatot tartalmazza-e. (Vetési Iván: Nem.) Akkor viszont 
segítsenek nekem az összegek pontos kijelölésében! 

 
DR. IGNÁCZ ISTVÁN, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala elnökhelyettese: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Bizottság! E beszerzésben a 3 milliárd 
622 millió 42 ezer 231 bruttó nem teljes egészében fedi, alatta van az alkalmazásfejlesztésre 
kért mentesítés is, az pedig 1 milliárd 427 millió 330 ezer 068 forint. Kérnénk szépen együtt 
kezelni e napirendi pontban ezt a két összeget. 

 
ELNÖK: Jó. Ügyrend szerint egyben szavazhatunk róla, ez egy előterjesztés két 

mentesítési kérelme. Kérdezem, hogy van-e kérdés hozzá. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor, hogy én is értsem, 

mert nyilván korlátozott képességeim vannak: most mind a két előterjesztésről egyszerre 
tárgyalunk… (Dr. Ignácz István tagadólag rázza a fejét.) Nem. Ez még mindig csak a… 

 
ELNÖK: Ez a 2. napirend, ami két részből áll.  
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ez most az okmányirodás? (Dr. Ignácz István: 

Igen.) Akkor itt szerettem volna kérdezni. Azt szeretném kérdezni, hogy értjük az igényét is a 
hivatalnak, hogy ezt megtegye, meg azt is, hogy ez nemzetbiztonságilag kiemelt kérdés, és 
ezért közbeszerzés alóli menetesítést kérnek, én azt szeretném kérdezni, hogy az eddig ezt a 
feladatot végző cég beváltotta-e a reményeket, és egyébként az új kiírásnál tervezi-e a hivatal 
lecserélni ezt a céget, vagy nemzetbiztonságilag és egyéb más szakmai szempontból is 
megfelelő tevékenységet végzett, aki eddig végezte. Azt se tudom, ki az, tehát tévedés ne 
essék, csak kérdezem, hogy lesz-e váltás. 

 
ELNÖK: Parancsoljanak, önöké a szó.  
 
VETÉSI IVÁN, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

elnöke: Köszönöm szépen. Eddig is több cég végezte ezt a feladatot. Annyit kiegészítésként, 
hogy mi ez a két rész. Mind a kettő az okmányirodákhoz kapcsolódik, az egyik fele az 
okmányirodákhoz kapcsolódó eszközök, tehát ez a 4500 végpontos eszközállomány, 
fényképezőgépestől, mindenestől, a másik pedig az alkalmazásfejlesztési megállapodás, ami 
ahhoz kell, hogy az okmányirodákban futó alkalmazások folyamatos fejlesztés alatt legyenek.  

Eddig is több cég végezte ezt a feladatot; többükkel meg voltunk elégedve, volt, akivel 
nem voltunk megelégedve, azokkal időközben szerződést bontottunk, és mást vontunk be. 

Azt kell hogy mondjam, nem teljes egészében ugyanaz a beszállítói kör fogja végezni, 
ennek oka, hogy átstrukturálásra kerül az okmányirodai hálózati rendszer, és nem 
ugyanazokat a feladatokat kell majd a jövőben elvégezni pontosan, mint amit eddig.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. IGNÁCZ ISTVÁN, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala elnökhelyettese: Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor még egy kiegészítés. 
Természetesen azokat a cégeket fogjuk meghívni a tárgyalásra, amelyek az irányadó 
jegyzéken szerepelnek, és telephely-biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek a 
nemzetbiztonsági kockázati tényező miatt. Úgyhogy ezek közül fogunk válogatni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, megfelelő a válasz? (Dr. Harangozó Tamás: Igen.) 
Van-e egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs több kérdés, akkor az előterjesztésnek 

megfelelően teszem föl a mentesítést szavazásra. Lehet egyben szavazni róla, viszont egy 
éven belüli beszámolási kötelezettség van az összeg felhasználásáról.  

Határozathozatal  

Akkor tisztelettel kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e az ismertetett bruttó 
összegig a két közbeszerzési mentesítést. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 
Köszönöm. Úgy látom, 11 igen szavazattal egyhangú. 

Köszönöm szépen, hogy itt voltak ennél a napirendi pontnál, és nyomatékosan 
fölhívnám a figyelmet az egy éven belüli beszámolási kötelezettségre a felhasznált 
forrásokról.  

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által 
benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (NBB/25/2012.) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, ami hasonló körben zajlik, mint az előző. Tisztelettel 
kérdezem, hogy van-e az írásbeli anyaghoz képest kiegészítés.  
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Vetési Iván kiegészítése  

VETÉSI IVÁN, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
elnöke: Köszönöm, elnök úr. Annyi kiegészítést tennék, hogy ez egy régóta húzódó projekt, 
aminek a törvényi feltételei most már rendelkezésre állnak, hogy meg tudjuk valósítani, az 
elektronikus kormányzat operatív program forrás terhére kívánjuk megvalósítani. A teljes 
program 904 900 ezer forint, ebből 361 800 ezer forintra kérjük a mentesítést a tisztelt 
bizottságtól.  

A nemzetbiztonsági ok megjelölés kifejezetten a tanúvédelmi program végrehajtását, 
illetve a különböző hatóságoknak a fedőokmányokkal, fedőanyakönyvekkel történő ellátása 
indokolja.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Itt egyetlen kérdésem lenne, hogy ez a 361 800 ezer forint bruttó 

összeg-e.  
 
VETÉSI IVÁN, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

elnöke: Igen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Van-e kérdés a bizottság tagjai részéről ehhez az 
előterjesztéshez? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, akkor fölteszem szavazásra, hogy ki 
támogatja az előterjesztésnek megfelelően ezt a bruttó 361 800 ezer forintos mentesítést azzal, 
hogy egyéves a kötelezettség van. (Szavazás.) Úgy látom, 11 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta a bizottság.  

Gratulálok, köszönöm szépen, hogy itt voltak. A bizottság mindkét ügyben megadta a 
mentesítést, és nyomatékosan kérem, hogy vegyék komolyan a beszámolási kötelezettséget.  

Egyebek 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, ami szintén nyílt ülés keretében zajlik. Van ezzel 
kapcsolatosan két fontos téma. Egyik, hogy a következő bizottsági ülésünket március 20-án 
14 órakor, tehát a hagyományos időben, mához két hétre tartanánk, Hende miniszter úr 
kérésére is. Ezt csak azért mondom, hogy időben tudjanak a képviselőtársaim kalkulálni, 
természetesen a meghívót ki fogjuk küldeni. Ez is részben zárt ülés lesz, részben lehet, hogy 
lesz olyan napirendi pont, amely nyílt ülés igényel. Az is lehetséges, hogy ha a szolgálatok 
addig valamilyen csoda folytán rádöbbennek a pénzpiaci támadás részleteire, akkor akár már 
ezt is tárgyalnánk. De lehet, hogy ez még korai lesz két hét múlva. 

Még két ilyen megbeszélnivalónk van közösen, az egyik, hogy a koszovói parlament 
ottani bizottsága, ami a mi nemzetbiztonsági bizottságunkhoz hasonlatos, meghívással élt: 
április 3-6. között a honvédelmi és rendészeti, illetve a nemzetbiztonsági bizottság tagjai 
irányában. Arra bíztatnám képviselőtársaimat, hogy ezen feltétlenül vegyenek részt, hiszen 
nagyon fontos, tanulmányozandó nemzetbiztonsági kérdések vannak Koszovóban. Sajnos 
nekem pont akkor nem jó, nagyon szívesen mentem volna, de bíztatnám alelnök urat esetleg, 
hogy méltóképpen képviselje a nemzetbiztonsági bizottságot ezen az ülésen. A 
titkárságvezető asszony körbeküldi az időpontot és a részleteket a képviselő uraknak, és akkor 
érdemben tudnának választ adni erre, hogy lehetséges-e ez a kirándulás. Tehát április 3-6. 
között lenne, de mondom, körbeküldjük az információkat, én pedig átadom alelnök úrnak a 
tájékoztatót.  

Még egy ilyen lenne, március 21-én, reggel 8 órakor a Katonai Felderítő Hivatal és a 
biztonsági - tehát az integrált katonai titkosszolgálat - részére egy nemzetbiztonsági előadásra 
kerül sor. Tehát március 21-én, reggel 8 órakor. Titkárságvezető asszonyt kérem, hogy ezt is 
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küldje körbe. Nagy örömmel venném, ha a bizottsági tagok is esetleg eljönnének. Ezt nekem 
kell tartani, de ha esetleg bárkit érdekel ez a katonai témájú történet, akkor erre is meghívnám 
a képviselőtársaimat.  

Ha a képviselő uraknak nincs más közérdekű megbeszélnivaló, akkor nagyon szépen 
köszönöm a mai bizottsági munkát.  

További szép napot mindenkinek!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 55 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szoltsányi V. Katalin  


