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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Megkezdenénk a mai ülésünket, amely a napirend 
elfogadásáig nyilvános, vélhetően a napirend elfogadása után zárt ülés lesz. Azt kérem, hogy 
akiket ez érint, azok ezt tartsák majd tiszteletben. 

A helyettesítések rendjéről elsőként: Gulyás alelnök urat Tóth képviselő úr, Meggyes 
polgármester urat Csenger képviselő úr helyettesíti. A bizottság határozatképes. 

Döntés a napirendi javaslat kiegészítéséről és a napirendi javaslat elfogadásáról  

A napirend összeállításáról tisztelettel. Mile képviselő úrnak érkezett egy napirend-
kiegészítési javaslata, ezt írásban megkapták képviselőtársaim. Aki kéri, annak most oda 
tudjuk adni még egyszer. Van-e erre igény? (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok.  

Mile képviselő úrnak van egy írásbeli indítványa, ami különböző személyek 
meghallgatására vonatkozik. A magam részéről ezt támogatom. A javaslat az, hogy ezt 
vegyük föl majd 3. napirendi pontnak, és a 4. lenne az egyebek.  

Kérdezem, hogy van-e a napirendhez valakinek javaslata... Bocsánat! Hogy 
egyértelmű legyen: egyelőre arról van szó, hogy felvesszük napirendre, tehát nem arról, hogy 
döntünk. Tehát arról van szó, hogy egyáltalán felkerül-e napirendre, és majd amikor 
odaérünk, akkor eldönti a bizottság, hogy helyt adunk-e annak az indítványnak. Tehát most a 
napirendre felvétele nem jelenti egyben az indítvány támogatását, csak ezt szerettem volna 
egyértelműsíteni. Tehát a magam részéről azt támogatom, hogy legyen majd egy 3. napirendi 
pont.  

Kérdezem, ha nincs javaslat, ki tudja elfogadni a mai napirendet a helyettesítésekre 
figyelemmel. (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Igen, egyben szavaztunk, én ezt most 
feltettem. Elmondtam. Akkor ezzel kiegészül, tehát négy napirendi pontunk van ma. 

Tisztelettel kérném, hogy akiknek nincs jogosultságuk zárt ülésen részt venni, azok 
hagyják el a termet. Technikai berendezésekkel együtt, ha ilyen lehetséges lenne. Ilyen 
jelentkezőt nem láttam, aki jelezte volna, hogy nincs jogosultsága itt lenni. Ha szétnézek, a 
zárt ülés feltételei technikai és személyi értelemben is megvannak. 

 
(A bizottság 13 óra 09 perc és 15 óra 14 perc között zárt ülést tartott, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.)  

A közigazgatási és igazságügyi miniszter és az egyes kiemelt jelentőségű 
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/82/2012.) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a türelmet, nyílt ülésen folytatjuk a 2. 
napirenddel. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselőit tisztelettel üdvözlöm, 
Fürjes Balázs kormánybiztost és Tóth Csaba beruházási főtanácsadót, valamint dr. Patyi 
András rektor urat. 

Megérkezett az önök mentesítési kérelme nem csekély 31 milliárd 163 millió forint 
becsült értékben, ez bruttó összeg. Formai értelemben tartalmaz a mentesítési kérelem 
valamennyi feltételt. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, vagyis bocsánat, először azt, 
hogy önöknek van-e kiegészítenivalójuk. 
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Dr. Fürjes Balázs szóbeli kiegészítője 

DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönjük szépen a lehetőséget. Nagyon röviden, ami 
szerepel, és köszönöm szépen, hogy akkor ebben rögzítésre került, hogy a szükséges kellékek 
benne vannak a megkeresésben, tehát a képzés tartalma, a képzésben résztvevők köre, a 
létesítményegyüttes biztonsági rendszere, a létesítményegyüttes kötelező 
lehallgatásmentessége és a létesítményegyüttesben tárolt adatállomány és az ott létrejövő 
képzési eszközök, helyiségek egy része indokolja ezt a kérelmet. Köszönöm azt is, hogy az 
elnök úr hozzátette, hogy ez bruttó összeg négy év alatt, a nettó 24 milliárd forint körül van, 
ami szintén nem csekély összeg.  

Amit nagyon szeretnék elmondani, azaz, hogy a vonatkozó kormányrendelet 
értelmében, azzal összhangban természetesen versenyeztetéssel kerülnek kiválasztásra azok, 
akik itt szolgáltatást nyújtanak vagy beruházást végeznek. A versenyeztetésen való részvétel 
feltétele, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál ők ugye a jegyzéken szerepeljenek, tehát 
ezen a nemzetbiztonsági minősítésen túlessenek, de minimum háromszereplős 
versenypályázatokat fogunk tartani azok közül, akik ezen a minősítésen átmennek, és 
természetesen két döntő feltétel lesz a megbízások elnyerésekor: az adott feladatra való 
alkalmasság és a versenyképes ár. 

Köszönöm szépen.  

Kérdések, észrevételek; válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr; aztán Mile képviselő 
úr. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Igen, lenne több kérdésem. 

Itt bruttó 31,163 milliárd forintról beszélünk, és arról, hogy a nyílt közbeszerzési eljárás 
kizárásával, a nemzetbiztonsági ellenőrzésre való hivatkozással, a bizottságunk engedélyével 
önök úgymond az AH listáján szereplő cégek közül egyébként zárt körben és a nyilvánosságot 
kizárt módon választják ki a beruházókat ezen a területen. Én azt szeretném kérdezni, és 
olvasnék az előterjesztésből: "A Ludovika-campus meglévő épületeinek felújítása, a meglévő 
és az újonnan épülő épületekkel, a kertépítészeti, út- és közműépítési, -bontási munkákkal 
kapcsolatos építési beruházás, az épületek kivitelezése és tervezése, a beruházáshoz 
kapcsolódó egyéb előkészítő, mérnöki, tanácsadói szolgáltatások megrendelésével valósul 
meg egy ütemben." Arról van itt szó, hogy 2 milliárd forint az idei év költségvetésében, 2,7 a 
jövő éviben, és az összes többit nem látjuk, mert ennek az előterjesztésnek nem része, hogy ez 
egyébként a további két évben hogyan oszlik meg. Én nagy tisztelettel kérnék szépen egy 
indoklást, a kertépítészet, a közműépítés vagy a bontási munkák nemzetbiztonsági kockázatát 
mutassa már be nekünk, legyen kedves, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.  

Azt is szeretném az indoklásban valahogy megérteni, ha itt most van egy 2 milliárdos 
meg egy 2,7 milliárdos elköltendő összeg, amit még egyébként, azt gondolom, hogy az 
előterjesztés megfelelően indokolva csak arról szól, hogy a tervezési munkálatok például 
valóban nemzetbiztonságilag is érzékeny kérdés, azon épületrészek, ahol valóban a 
titkosszolgákat vagy a TEK-eseket fogják képezni vagy ezt az állományt, ez érintett lehet 
ebben a dologban, de azért tudjuk, hogy itt a Közszolgálati Egyetem épületéről is beszélünk 
meg egyáltalán. Most ebbe nem akarnék belemenni, mert tényleg késő van, de azért az a 
nevetséges kategória, hogy a bontási munkálatok nemzetbiztonsági kockázat hatálya alá 
tartoznak, vagy a kertépítészeti vagy út- és közműépítési részek.  

Azt gondolom, hogy az előterjesztés így, ahogy van, szakmailag minimum elnagyolt. 
Azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben bicskanyitogató, és azt gondolom, hogy 
ennek az előterjesztésnek ma nem lehetne túlterjeszkednie azon, hogy a mostani 2 milliárdra, 
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esetleg a jövő évi 2,7 milliárdra kér a tervezés tekintetében felmentést, amit még egyszer 
mondom, még akár indokoltnak is lehetne gondolni, és akár még ellenzékiként is lehetne 
támogatni. Ezt így biztosan nem lehet támogatni. Nem beszélve arról - és ez még egy utolsó 
kérdésem lenne -, hogy ezt mégis úgy képzeljük el, hogy idén 2 milliárd, jövőre 2,7, utána 
önök kiválasztják a beruházókat, kiválasztják a kivitelezőket, meglesznek a tervek, és a 
következő kormány idejére fog esni egy huszonvalahány milliárdos bruttó összeg, amit vagy 
végrehajt az ezen kormány által kiválasztott beruházókkal, vagy megint ott lesz egy esetleges 
kormányváltás esetén egy félbehagyott épület és egy működésképtelen egyetem? Én azt 
gondolom, hogy ez az előterjesztés nemhogy nem támogatható így, de kifejezetten jó lenne, 
ha visszavinnék és átgondolnák. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Kedves Vendégeink! Képviselőtársaim! 

Nagyon röviden, tudniillik Harangozó képviselő úr egy jó részét elmondta annak, amit én is 
meg akartam kérdezni. Egyetlen aprósággal egészíteném csak ki, hogy évente be kell 
számolni a felhasználásról, ha ez nem fog változni, ha nincs szakaszolva, nincs tagolva ennek 
az egész harmincegyegész nem tudom, hány milliárdnak még erre az öt évre vagy négy évre 
lebontva sem a felhasználása, akkor hogyan is lesz majd ez az éves beszámoló, hogy hogyan 
is használták fel ezt az összeget, mert erre nézvést sem találok olyan eligazító elemét a 
szövegnek, ami megnyugtató lenne.  

A többiekben osztom Harangozó képviselő úr aggályait, ez így tényleg egy kicsikét 
merész előterjesztés. 

 
ELNÖK: Azt a részét magam sem értem, és abban kérnék én is valamiféle eligazítást, 

hogy jelen pillanatban ez egy tervezési szakaszban van, indokolt az első kétéves összegnek 
adott esetben a közbeszerzés alóli mentesítése, de nagyon messze van még a tervezés után 
megvalósításra váró meghívásos, a nemzetbiztonsági minősítési listán szereplő kivitelezők 
kiválasztása. Tehát nem értem, hogy mi indokolja azt, hogy a tervezést követően, amikor már 
látszik a műszaki tartalom, még mondjuk időben forduljanak a bizottsághoz ezzel a kéréssel, 
hogy akkor a kivitelezési költségekre is adjon mentesítést a bizottság. Tehát egy picit 
idejekoránnak tartom a teljes projektnek - főleg úgy, hogy a 2012-13-as év a tervezés és az 
előkészítés szakasza. Tehát mi indokolja, hogy már most ilyen mentesítést kérjünk? A többit 
megkérdezték képviselőtársaim, én ezt kérdezném, hogy miért rohanunk előre. 

Parancsoljon, öné a szó. 
 
DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nagyon szépen köszönöm. Jó néhány kérdés felmerült, és igyekszem mindegyikre válaszolni. 
2012. és '15. között valósulna meg ez a terv, ez a beruházás, és valóban a dolgok jelen 

állása szerint ezen időszakban lesz egy parlamenti választás. Én elég sokat küzdöttem a 
kormányzaton belül, hogy senkinek ne jusson eszébe a választáshoz igazítani ennek a 
beruházásnak az időpontját, mert szerintem az a fontos, hogy alaposan és gondosan járjunk el, 
és nem szabad a választási ciklushoz igazítani, és mindenáron azt hajszolni, hogy választások 
előtt legyen a szalagátvágás. Évtizedekre építjük meg ezeket az épületeket, és még az sem 
kizárt, hogy évszázados távlata lesz ennek az egyetemnek, tehát jól és alaposan kell eljárni. 
Én kifejezetten helyeslem, azonosulok azzal a kormányzati döntéssel, és kezdeményeztem, 
hogy ne a választási ciklushoz igazítsuk. 

És ha egy személyes megjegyzést tehetek. A képviselő úrral az előtérben pont 
felidéztük, hogy mi akkor találkoztunk egymással, amikor egy átadás-átvételi eljárás 
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keretében én éppen elhagytam az ISM kötelékét, ön pedig érkezett a GYISM kötelékébe. Én 
ott egy olyan beruházásnak voltam a felelőse, amit áthúzódott a kormányzati ciklusokon, a 
Budapest Sportarénának. Semmi gond nem volt, az átadás-átvétel keretében önöknek minden 
információt átadtunk, ÁSZ-jelentés, minden egyéb rendben talált mindent. Önök befejezték a 
beruházást, és átadták. Hogy milyen módon, és az átadásra meghívottak körét hogyan 
határozták meg, ez már az önök egyéni döntése volt akkor.  

Tehát önmagában az, hogy egy beruházás áthúzódik - nem lesz befejezetlen. Ha ezt mi 
jól készítjük elő, akkor gondolom a következő kormányzatnak, akár ugyanilyen színű lesz, 
akár más színű lesz, esze ágában sem lesz egy jó cél érdekében elindult, alaposan előkészített, 
megfelelően megvalósított beruházást megállítani. 

A jelenlegi gazdasági helyzettel kapcsolatban pedig arra a járulékos előnyre azért 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezért önmagában nem csináltuk volna, mert pusztán 
nemzetbiztonsági okokból lehet és van szükség ennek a döntésnek a kezdeményezésére. De 
azért azt a járulékos előnyt tegyük hozzá, ami a jelen gazdasági helyzetben kifejezetten fontos 
járulékos előnye ennek a döntésnek, hogy vélhetően magyar vállalkozóknál fognak - 
fővállalkozóknál, alvállalkozóknál, tervezőknél - a versenypályázat eredményeként ezek a 
megrendelések megjelenni, és teljesen jogszerűen, de kisebb eséllyel vagy esélytelenül 
indulnak külföldi vállalkozók, jogszerűen. Feladata a magyar kormánynak, hogy a jelenlegi 
gazdasági helyzetben elsősorban magyar, kis-, közép- és nagyvállalkozókat juttasson 
helyzetbe. És én ezt nem hátránynak tekintem, hanem kifejezetten előnynek.  

Az, hogy most a teljes beruházási folyamatot ismertettük és hogy a teljes összeget: én 
a gondosság és a transzparencia jegyében igyekeztem így eljárni. Ha valaki elolvassa azt a 
kormányhatározatot, ami erről a beruházásról született, az egy négyéves beruházási programot 
hagy jóvá, és ezzel van szinkronban ez a megjegyzés. 

Részben osztom azokat, és ezért a kormány-előterjesztést ugyan egy tegnapi vagy ma 
reggeli kérésre ma küldtük át, és ezért lehet, hogy nem mindenki tudta tanulmányozni, de 
hogy milyen beszerzések körére terjed ki majd ez a speciális rezsim, azt a megszülető 
kormányrendelet határozza meg. A megszülető kormányrendeletben - amely önöknek már a 
kezében van, de ez valamikor délelőtt érkezett, tehát lehet, hogy nem tudták elolvasni - így 
szerepel. Mondom, írásos anyag is érkezett, hogy ilyen beszerzésnek minősül a Luvidika-
campus, Orczy-kert rekonstrukciójával, a meglévő és az újonnan épülő épületekkel 
kapcsolatos tervezés és kivitelezés, valamint a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
megrendelése. (Dr. Harangozó Tamás: Akkor ez kuka, nincs miről beszélni!) Nyilván itt 
elsősorban a mérnöki szolgáltatásokról van szó, tehát a bontás a kormányrendelet szövegében 
nem szerepel, úgyhogy arra nem terjedne ki, egyetértek ezzel a megjegyzéssel. 

Ugyanakkor a teljes campus területén lesznek biztonsági rendszerek, és kell biztosítani 
a leghallgatásmentességet, tehát ez indokolja ezt a fajta meghatározást. Az éves beszámoló 
elkészítésével nem látok gondot, természetesen van a beruházásnak időbeli ütemezése és 
költségterve. Ha bármikor a Nemzetbiztonsági bizottság a beruházásról magáról és az 
egyetemről szeretne tájékoztatást kapni részletesen, akkor állunk rendelkezésre 
helyszínrajzzal, épületprogramokkal, egyebekkel, de egyébként pedig minden évnek lesz 
vége, tehát minden év végén azt egészen biztosan meg lehet mondani, hogy abban az évben 
milyen összeg került felhasználásra, és azt vajon sikerül-e tervszerűen vagy a tervtől eltérően 
felhasználni. Az is ki fog derülni minden egyes évnek a végén, tehát minden egyes év végén 
egy ténybeszámoló lesz arról, hogy abban az évben milyen összeg került felhasználásra, és 
milyen módon bonyolítottuk a beszerzéseket. Természetesen amíg világ a világ, addig ez 
minden naptári év végén lehetséges lesz. 

Az elnök úr kérdésére vagy megjegyzésére pedig: jelenleg két nagyon fontos - és ezért 
nem lehet elhatárolni olyan értelemben, én nem javasolnám, ezért fogalmaztuk így meg a 
kérést a bizottság felé. Folyik minden egyes létesítménynek, 200 ezer négyzetméter épületnek 
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a tervezés-előkészítése, tehát mérnöktanácsadók a tervezési programokon dolgoznak, illetve 
fognak nagyon hamar dolgozni. Tervezési megbízás a főépületben van, ugye még korábbi 
kormányok idején került idetelepítésre a Természettudományi Múzeum, ott keletkezett egy 
szerzői jogi szituáció, úgyhogy nemsokára egy hirdetmény, egy közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra kerül azzal a tervezőirodával, amelyik a korábbi tervezői munkát elvégezte. 
Nagyon bízom benne, hogy a főépületnek nyáron-ősszel megszerezzük az építési engedélyét, 
és nagyon bízom benne, hogy kivitelezési tendereztetés fog folyni abban a főépületben, ahol 
például a központi hivatal lesz, és például nagyon fontos adatállományt fognak tárolni. 

Igyekeztem a kérdésekre válaszolni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. A kormánybiztos úr 

válaszai látszólag kimerítőek voltak, néha ugyan teljesen hülyének éreztem magam jogászként 
is, de akkor még egyszer egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenki 
pontosan értse, miről beszélünk. 

Ha ön ma azt kéri tőlünk, hogy ezen előterjesztés alapján döntsünk a 31,1 milliárd 
forintról, akkor legyen kedves, nekem ne olvassa fel a kormányrendeletet, hogy abban más 
van, mint ebben, bizonyítékként arra, hogy önnek igaza van, mert ezzel az ellenkezőjét fogja 
elérni annak, amit szeretne, szerintem. Tehát ha ön idehoz egy papírt, hogy bontási 
munkálatokra is kéri a pénzt, akkor mi ezen papír alapján tudunk dönteni, az ön 
kormányhatározata ma a bizottsági ülésen nem feltétlenül releváns papír, amit egyébként 
lehet, hogy délelőtt óta kellett volna olvasnunk, de nyilván az lehet a baj, hogy itt ülünk órák 
óta.  

A másik. Továbbra sem értem, és nem tud róla meggyőzni, hogy az Orczy-kert 
átépítésének milyen nemzetbiztonsági tényezői vannak. Továbbra sem tud meggyőzni arról, 
hogy a bizottságban látatlanban úgy mondjon erre igent 31 milliárd forint értékben, hogy 
fogalmunk nincsen arról, hogy mi lesz a műszaki tartalom, nem tudjuk, hogy miről beszélünk. 
Ha jól értettem az előbb, 200 ezer négyzetméterről beszélt a kormánybiztos úr, ez egy 
viszonylag nagy szám. Megmondom őszintén, hogy ebből miben indokolt a nemzetbiztonsági 
szempont… Vagy akkor értsem úgy, hogy ön egyszerűen - ahogy az előbb mondta - ezzel 
versenypiaci helyzetet szeretne kezelni, tudniillik magyar nagyvállalkozók tekintetében 
szeretné terelni a közbeszerzési eljárást? Ennek lehet, hogy bizonyos helyen és szempontból 
még büntetőjogi relevanciái is lehetnek, ha ez szándékosan így van, nem tudom, de 
mindenesetre azt gondolom, hogy ez az előterjesztés ilyen nagyságrendű projektre nem 
megfelelő, és ez az előterjesztés most - azok után, ami szóbeli kiegészítést elmondott - 
objektíve nem megfelelő. Azt javaslom, hogy hozzák ezt vissza. Támogatni nem tudjuk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (LMP): Ugyanezt szeretném megerősíteni. Köszönöm, elnök úr. Tehát 

egy ilyen nagyságrendű beruházás esetében és egy ekkora összeg esetében valóban ennél egy 
sokkal kidolgozottabb, tagoltabb, szakaszaiban is értelmezhető háttér-dokumentáció sem 
indokolatlan, tehát ennek alapján, amit idehoztak, nem lehet lelkiismeretesen igennel szavazni 
erre a kérelemre.  

Nekem az lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy ezt most vonják vissza, dolgozzanak 
ki egy ennél sokkal pontosabbat, követhetőbbet, tagoltabbat, és persze olyat, ami a felesleges 
elemeket nélkülözi, és akkor próbáljuk a bizottságot olyan helyzetbe hozni, hogy tényleg 
felelősen tudjon erről dönteni. 
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ELNÖK: Köszönöm. A magam részéről egyetlenegy kompromisszumot tudok 

elképzelni. Számomra az is talányos, hogyha a műszaki dokumentáció meg a tervezés nem 
történt meg - persze becsülni lehet egy végösszeget, de egyelőre a castrói homályba vész, 
hogy majd 2014 meg 2015. Azzal egyetértek, amit mondtak, hogy nem szabad kitenni 
aktuálpolitikának, hogy melyik kormány adja át, ezzel egyetértek, még azzal is, hogyha már 
döntés született arról, hogy a 2012-es meg a 2013-as költségvetésbe bekerült 2 milliárd meg 
2,7 milliárd forint, tehát összvissz 4,7 milliárd forint ilyen értelemben, akkor ennek a 
mentesítésére a tervező-előkészítő munkálatokban ez kezelhető. De hogy ebből miért 
következik az, hogy a 2014-15-ben való építkezéses folyamatban - most a 4,7 milliárdot 
levonom a 31,7 milliárdból - további 27 milliárd forintot most mentesítsük, amikor még a 
műszaki tervek nem készültek el, és még bőven ráér ebben jövőre dönteni a bizottság, ezt 
magam sem értem.  

Tehát én azt tudom elképzelni, és arra kérem, hogyha most lehet úgy módosítani, hogy 
a költségvetésben szereplő 2 milliárd és 2,7 milliárd forint erejéig megadjuk a mentesítést, ezt 
el tudom fogadni. Ezen túlmenően szerintem kezelhetetlen a kérdés, és akkor nem beszéltem 
azokról a formai dolgokról - persze olyan értelemben formailag jó, hogy amit önök leírtak, 
azok igaz állítások meg tartalmaz mindent, de azt a problémát is felveti, hogyha adott esetben 
a tervezés módosul. Az egy vélelem, hogy a tervezés alapján mekkora lesz; vélelmezem, hogy 
nincsenek kész a tervek, mert akkor nem fizetnénk ki 2 milliárd forintot meg 2,7 milliárdot az 
előkészítésre.  

Ha kész lesznek a tervek, akkor lehet ezt kicsit ennél precízebben beárazni, mert most 
ez egy becsült költség, tehát még abba a kellemetlen helyzetbe is hoz minket, hogyha ez 
módosul, akkor már úgy kell módosítani, hogy hozzá se kezdtek a kivitelezéshez egy ilyen 
történetben. Nem tudom, hogy nem indokolt-e jövőre visszatérni erre, már hogy az első két 
szakaszról dönteni, a többit pedig ha visszavonják és visszajönnek, akkor én tudom támogatni, 
de ha így marad változatlanul, akkor a magam részéről nem, mert ez így felvet rengeteg olyan 
kérdést, amire nem túl kellemes választ adni. 

Parancsoljon!  
 
DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nézze, elnök úr, azt hiszem, eddig sikerült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ügyét meg 
magát a beruházást is konszenzusos mederben tartani, és mivel a szándékaink szakmailag 
megalapozottak és teljesen tiszták, nekünk semmilyen gondot nem okoz a későbbiekben a 
későbbi szakaszokkal visszajönni. Ha ez az a döntés, ami egy közös nevező tud lenni, akkor 
szülessen meg így a döntés, én előterjesztőként ezt a magámévá tudom tenni, csak 
semmiképpen sem szeretném, hogy ne az információk teljes tudatában döntsön a bizottság. 
Tehát ezek bizonyos előkészítési, tervezési feladatok és a főépületnek, a jelenleg is álló 
Ludovika-főépületnek - ahol mondom, központi hivatal, egyéb funkciók lesznek - a 
kivitelezése. De nekem, hogy erre a két évre, erre az összegre szülessen ez a döntés, ez 
elfogadható. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Itt még egy probléma merült föl, és ezért azt javasolnám, hogy 

jövő kedden döntsünk majd erről egy módosítóval. Ön nem egyedül az előterjesztő, hanem a 
miniszter úrral együtt az előterjesztő a kormánybiztos úr. Tehát lehet, hogy az lenne a 
szerencsésebb, ha az megoldható, hogy jövő hét kedden minden további nélkül lehet úgy 
módosítani, hogy az előterjesztők… 

(Jelzésre:) Mile képviselő úrnak ügyrendi javaslata van. 
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MILE LAJOS (LMP): Igen. Nem vagyok a formalizmus híve, de jelen pillanatban 
nincs előttünk olyan előterjesztés, ami arról szólna, ami itt tartalmilag elhangzott javaslatként, 
és ami egyébként tartható, indokolható és indokolt is. Ilyen értelemben, ha készül egy 
előterjesztés, tehát hogy itt az előkészületek, a tervezés, tehát itt ennek a két esztendőnek a 
költségeiről beszélünk, ami négymilliárd-valamennyi… 

 
ELNÖK: 4,7 milliárd. 
 
MILE LAJOS (LMP): ...akkor arról lehet dönteni a bizottságban. De jelen pillanatban 

nincs ilyen előttünk, csak ennek a tartalmi irányait próbáltuk meghatározni. 
 
ELNÖK: Bocsánat, ez még a kisebbik baj lenne, mert ha a előterjesztő egy személy 

lenne, akkor itt lehetne olyan írásbeli módosítást tenni, hogy így módosuljon, de miután csak 
az előterjesztők egyike van itt, ezért valóban igaza van Mile képviselő úrnak. Tehát nem az a 
baj, hogy nincs ilyen előterjesztés, mert most lehetne azt mondani, hogy az előterjesztő itt úgy 
módosítja jegyzőkönyvileg, de nincs itt az előterjesztő, mert az előterjesztés közös 
előterjesztésben van… (Csenger-Zalán Zsolt: Úgy döntünk, ahogy akarunk, nem?) Nem. 
Dönteni arról lehet, amiről kérelem van, azért ezt szögezzük. Én nem kötöm az ebet a 
karóhoz, tehát nekem nem az a problémám, hogy itt most az szerepel és nem az az összeg, 
mert ezt módosítják, hanem az a baj, hogy miután az előterjesztést ketten jegyzik, miniszter 
úr, tehát Navracsics miniszter úr és Fürjes kormánybiztos úr, ha ők együtt módosítják, akkor 
én nem ragaszkodnék ahhoz, hogy ez írásba kerüljön, hanem szóban úgy módosítják, hogy 
eddig az összeghatárig, az nekem rendben van, de tekintettel arra, hogy ketten jegyzik az 
előterjesztést, és egy személy nem módosíthatja kettőjük nevében, ez formai probléma. Tehát 
ezért én azt gondolom, hogy nem lehet most megtenni, hogy úgy döntünk, ahogy akarunk, 
mert dönteni csak írásbeli… Vagy nem is elsősorban az írásbeliség a probléma, de csak közös 
kérelemre lehet, hiszen az előterjesztője a miniszter és a kormánybiztos. Tehát ettől eltérni, az 
írásbelitől, nem az a probléma, hogy szóban ne lehetne, ha módosítják, és azt mondják, hogy 
az összeghatár 4,7 milliárd forint, hanem az a probléma, hogy nincs itt, akivel közös döntés 
született. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, kormánybiztos úr! 
 
DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Azért jöttem egyedül, mert bírom a felhatalmazást, hogy képviseljem az 
előterjesztőket ezen a bizottsági ülésen. Tehát van felhatalmazásom, mozgásterem arra, hogy 
ezt a döntést magamévá tegyem és az előterjesztőknek ez közös javaslata legyen. 

 
ELNÖK: Én túl tudok ezen lendülni, de utána ebből probléma tud lenni, amit ön most 

mondott. (Dr. Fürjes Balázs közbeszólása.) Nem nekünk, önnek, mert ön most azt állítja, 
hogy bírja Navracsics úr meghatalmazását abban, hogy módosítsa az előterjesztést. Ha ezt 
most jegyzőkönyvbe vesszük, és ennek alapján döntünk, akkor ilyen téren nem kis 
felelősséget vett ön most a nyakába. 

Én kérdezem, hogy nem egyszerűbb ezt jövő keddre úgy módosítani, hogy kettős 
aláírással jön, mint az, hogy most egy ilyen bediktált meghatalmazásra hivatkozva, 
miniszterelnök-helyettes úr felhatalmazására… Én nem azt mondom, hogy ön igazolja ezt, de 
ebből, higgye el, tud probléma lenni. 

 
DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ne bukjunk el apró formai követelményeken, úgyhogy egy megfelelő tartalmú, dupla 
aláírásos előterjesztést készítünk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt megígérem, hogy jövő kedden ezt tárgyalni fogjuk. 

Egy egyhetes késedelem egy 2015-ös projekt esetében belefér. 
Akkor azt kérném tisztelettel, hogy indokolva, hogy a 2012-es, '13-as költségek, és 

addig az összeghatárig. És azt kérném, hogy vagy együttes aláírással jöjjön vagy egy 
egyértelmű felhatalmazással, hogy ön ezt egyedül megteheti. Bármelyik jó, csak legyen 
egyértelmű. 

Parancsoljon! 
 
DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egy kérdésem van, elnök úr: de ha jól értem, egyébként összegről a bizottsági döntés nem 
szól? 

 
ELNÖK: Konkrétan úgy szól, hogy melyik összeghatárig adja meg a lehetőséget. 

Tehát arról fog szólni, hogy önök a 2012-es költségvetés terhére 2 milliárdra, és ha jól látom, 
a '13. évi 2,7 milliárdra vonatkozóan kérik. Tehát ilyen értelemben szerepeljen benne összeg. 
Aztán, hogy ebből mennyi kerül felhasználásra, az lesz a jövő zenéje. De a maximumát, tehát 
a tól–ig-ból az -ig-et meg kell tudni határozni. Azt kérném, hogy csak '12-es, '13-as évre 
vonatkozó felhasználási irányszám kerüljön meghatározásra.  

Akkor azt kérném, hogy minél hamarabb kerüljön ide, és kedden napirendre fog ez 
kerülni. Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk jövő kedden.  

Van még egy napirendünk, mielőtt még bárki… Mile képviselő úr, öné a szó az 
előterjesztésével kapcsolatosan. Kérnék még egy nagyon pici türelmet képviselőktől!  

Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és kérem, minél hamarabb érkezzen ez be! (A 
meghívottak távoznak az ülésről.) 

Döntés a nemzetbiztonsági szolgálatok korábbi politikai és szakmai vezetésével 
szemben indított büntetőeljárás alapját képező kémkedési ügy nemzetbiztonsági 
vonatkozásai kapcsán kezdeményezett bizottsági meghallgatásokról  

Mile Lajos előterjesztése  

MILE LAJOS (LMP): Elnök úr, tényleg nem akarok visszaélni senkinek az idejével. 
(Dr. Harangozó Tamás távozik az ülésről.) Jó lenne, ha a határozatképességünk 
megmaradna… (Dr. Kocsis Máté elhagyja az üléstermet.)  

 
ELNÖK: Az veszélybe került! 
 
MILE LAJOS (LMP): Megmaradt volna. Még azok vagyunk? Mert akkor nem 

koptatom feleslegesen a mikrofont. Megvagyunk? Határozatképesek vagyunk? (Az elnök 
bólint.) Jó.  

Tehát nem akarom megismételni, a levélben leírtam az indokaimat, elég sokszor 
elmondtam már, hogy miért látom aktuálisnak és fontosnak, hogy ez a bizottság napirendjére 
tűzze ennek a dolognak a tárgyalását, és hogy hallgassunk meg ebben illetékes embereket. Én 
átolvastam a márciusi jegyzőkönyvet, akkor a nyomozás érdekére való hivatkozással - 
természetes módon, és ezt akceptáltuk is - sok információhoz nem jutottunk. Azóta ami 
tájékoztatást kaphattunk, az leginkább a sajtón keresztül érkezett ezzel a dologgal 
kapcsolatosan, ami megint nem túl szerencsés. A harmadik, amit szeretnék megismételni és 
felhangosítani, hogy nem kívánunk az eljárásba belenyúlni, nem kívánjuk az ügyészi munkát 
befolyásolni, hiszen ennek vannak egyéb olyan vetületei, vonzatai, például az AH-n belül, 
amelyeknek az ellenőrzése viszont elsődleges feladatunk, és a bizottság leginkább ezért 
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létezik, hogy ezt a fajta ellenőrzési feladatát el tudja látni. Ezért én tisztelettel kérem a 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ennek a napirendre-tűzését.  

Köszönöm.  

Hozzászólások  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a magam részről azt az elvet vallom, ha bármelyik 
képviselőtársam ebből a bizottságból valamilyen ügyben tájékoztatást szeretne, ami nem a 
szürreális kategóriába tartozik, akkor azt támogatni kell. Az én véleményem szerint ez nem 
tartozik bele. Természetesen szűkül a mezsgyéje, hogy miről lehet majd tájékoztatást adni, de 
problémát nem látok abban, hogy hallgassunk meg egy ilyen, azok között a keretek között 
való tájékoztatót, ami az igazságszolgáltatás menetét és a büntetőeljárás sikerét nem 
veszélyezteti. 

Azt gondolom, azért is szerencsés egy ilyen, mert az előző, hosszú napirend kapcsán 
azt láthattuk, hogy mennyi tévhitet lehetett eloszlatni és mennyi olyan felesleges 
beidegződéstől lehetett megszabadulni egy korrekt tájékoztató kapcsán, sőt a C típusú 
vizsgálat kapcsán, ha időigényesen is, de előrelépni is. Tehát ilyen értelemben nem látom 
ennek rizikóját, még akkor is, ha nem várok tőle áttörést. Tehát őszinte leszek, egy ilyen 
tájékoztató, egy ilyen folyamatban lévő szigorúan titkos és sok szempontból nehezen tálalható 
ügyben nem várom azt, hogy megoldódjon. Nagyobb kockázatát látom annak, most őszinte 
leszek - és ezt itt kormánypárti képviselőtársaimnak mondom -, ha sokadszorra futunk neki, és 
úgy látom, Mile képviselő úr tudomásul vette, hogy szűk keretek között lehet majd megtenni 
ezt a tájékoztatást, már nem a személyi összetétellel kapcsolatban… (Mile Lajos: 
Tematikailag.) …, hanem tematikailag, igen, nyilván nem lehet kiterjedni a büntetőeljárás 
részleteire, ha ez nem történik meg, akkor több kétségre ad az okot, mintha megtörténik szűk 
keretek között. Én áttörést egyik megoldástól sem várok, de nagyobb veszélyét látom annak, 
hogyha erre nem kerül sor, akkor valamilyen, a bizottság előtt eltitkolandó tények vagy az 
igazság elfedésének a gyanúja merülhetne fel. Akkor is, hangsúlyozom, nem várok tőle olyan 
csodát, hogy akkor most az igazság minden részletét ki tudja ilyen értelemben bontani. 

Mile képviselő úr elmondta a véleményét. Van valamelyik képviselőtársamnak ezzel 
kapcsolatos véleménye, hogy az igazságszolgáltatás befolyásolása nélküli tájékoztatót 
hallgassunk meg ebben az ügyben? (Nem érkezik jelzés.)  

(A bizottság fideszes képviselői felé fordulva:) Az önök részéről nem kívánja valaki 
kifejteni az álláspontját? (A képviselők jelzik, hogy nem kívánnak szólni.) Jó. 

Akkor Mile képviselő úr indítványát felteszem, olyan értelemben, hogy a következő 
ülésen semmiképpen nem tud ez megtörténni, még ha támogatják sem, mert az a 
mágnesszalagok ügye, hanem a július 3-ai vagy 10-ei… Bocsánat, hogy ki tudják alakítani a 
képet: július 3-án és 10-én is lesz ülésünk a költségvetési apropóból. Tehát a tervezhetőség 
kedvéért: e két időpont is kitűnően alkalmas lehet erre a tájékoztatóra. (Dr. Kocsis Máté 
visszatér a terembe.)  

Akkor kérdezem, hogy ki támogatja… (Jelzésre:) Parancsoljon, Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Abban bizakodva, hogy támogatják a 

napirendre-tűzését a kormánypárti képviselők, nem akarok elszemtelenedni, de a 10-e nem 
lenne jó, mert nekem Brüsszelben kell lennem parlamenti ügyben, tehát a 3-ai lenne az igazán 
optimális. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Értem, rajtam nem múlik.  
Kérdezem, hogy ki támogatja Mile képviselő úr javaslatát ilyen szempontból, hogy 

legyen ilyen napirend. (Szavazás.) Ez négy. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat. Akkor ez nem kapott többséget, hogy ilyen napirend legyen. 
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Természetesen ez nem zárja ki, hogy a történelem előrehaladtával változzanak a világ dolgai, 
és - jogi nyelven - a dolgokban beállt változás kapcsán újra legyen ilyen javaslat. 

Egyebek  

Egyebekben. 26-án… (Zaj.) Kérnék egy pici figyelmet, mert kormánypárti képviselők 
szempontjából nem elhanyagolható napirendekről lesz szó! 26-án, 3-án és 10-én lesz még 
ülésünk, mindig keddenként, és meglepő módon mindig egy órakor.  

Jövő héten 13 órakor a költségvetéssel kapcsolatos döntések születnek meg, majd 14 
órától az Alkotmányvédelmi Hivatalban az úgynevezett mágnesszalagos kihelyezett ülésre 
kerül sor. A tervezhetőség kedvéért tehát: 13 órakor kezdődik itt, bízom benne, hogy 
háromnegyed kettőig a költségvetés rendkívül fontos kérdéseiről döntünk, és körülbelül 14 
órától 16 óráig az Alkotmányvédelmi Hivatalban lesz az ülés. Kérném szépen a 
határozatképességet, mert erről közösen döntöttünk, hogy az kihelyezett ülés, tehát nem 
fakultatív jellegű, hanem határozatképességnek kell lennie.  

És akkor július 3-án a külügyminiszter úrnak - aki a mait lemondta teljesen indokoltan 
- lenne a meghallgatása 13 órától, majd folytatódik a költségvetési módosító javaslatokkal 
való döntéssel. Ez körülbelül 13 óra és 15 óra között lenne, a tervezhetőség kedvéért 
mondom. És július 10-én a kapcsolódó módosító javaslatokról 13 órától lenne döntés. Itt 
annyi a változás, hogy a jövő héten, amennyiben hiánytalanul és ésszerűen megérkezik a 
közbeszerzési mentesítési kérelem, akkor annyival kiegészül a jövő hét, és várhatóan július 3-
ig és 10-ig még nem kizárható, hogy ilyen típusú egyéb napirendi pont is szerepeljen. 

Kérném akkor a kormánypárti képviselő urakat, hogy ezekben a határozatképességet 
és a sikeres döntéshozatalt biztosítani szíveskedjenek. 

Van-e egyéb kérdés, kérés vagy egyéb? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
köszönöm szépen, hogy velünk töltötték ezt a csekély majdnem három órát. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 51 perc)  

 
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 
 


