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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2012. április 17-én, kedden, 15 óra 25 perckor  

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében 
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés résztvevői 4 

A Fővárosi Törvényszék elnöke által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/38/2012.) 5 

Egyebek 5 

 

 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
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(A bizottság 13 óra 10 perckor kezdődött zárt ülésének folytatása.  
Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 25 perc) 

 

A Fővárosi Törvényszék elnöke által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/38/2012.) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Köszöntöm a Fővárosi Törvényszék és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képviselőit. Tisztelettel kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalójuk az írásbeli 
anyaghoz, amelyet megkaptunk. Évi nettó 155 millió forintos keretösszegig kér őrzésvédelmi 
feladatokra. Megkaptuk írásban, a bizottsági tagok láthatták.  

Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalójuk.  
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fővárosi Törvényszék): Köszönjük szépen, nincs 

kiegészítenivalónk, úgy gondoljuk, hogy mindent leírtunk, amit szükségesnek tartottunk. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e 

kérdésük vagy észrevételük a mentesítési kérelemmel kapcsolatban. (Jelzés nem érkezik.)  
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra a beszerzés évi nettó 155 millió forintos 

lehetőségét, amely mentesítést ad a közbeszerzési eljárás alól. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 
9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a bizottság megadta a mentesítést. Köszönöm 
szépen.  

Ugye tisztában van az előterjesztő azzal, hogy egy éven belül beszámolási 
kötelezettség van a felhasznált összegről? (Dr. Horváth Zsolt: Igen.) Köszönöm. Eredményes 
és jó munkát kívánok önöknek! (Dr. Horváth Zsolt: Köszönjük szépen. Viszontlátásra!) 

Egyebek 

Elérkeztünk a bizottsági ülésen az egyebek napirendi ponthoz nyilvános ülésen, ahol 
rövid tájékoztatást mondanék. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság kérte a mentesítés alóli lehetőséget, ezzel kapcsolatosan megtette a beszámolást a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Valamint a Belügyminisztérium Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatala a vízumügyek beszerzése tárgyában kapott mentesítéssel 
kapcsolatosan is adott tájékoztatást. Ezek a titkárságon megtekinthetőek, akit érdekelnek ezek 
a szervek, precízek és alaposak voltak. 

A következő ülésünk május 8-án, hasonlóan keddi napon, 13 órára tervezett, ahol a 
belügyminiszter úr beszámolója van tervbe véve, valamint az Információs Hivatalnak a 
beszámolója, és ezzel kapcsolatosan ott is lehet, hogy tervezünk majd egy speciális 
napirendet, az alelnök úrral egyeztetve, erről majd tájékoztatást kapnak a bizottsági tagok. 

Köszönöm szépen a mai, viszonylag maratoni ülést, azt gondolom, hogy hasznos és jó 
információkat szereztünk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 28 perc)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


