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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2012. október 16-án, kedden, 13 óra 08 perckor  

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

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1.  Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésről (Zárt ülés!)  
  

2. Tájékoztató a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2012. évi első féléves 
tevékenységéről (Zárt ülés!)  

  

3. A Belügyminisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/159/2012.) 

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Lezsák Sándor (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) távozása után dr. Molnár Zsoltnak (MSZP) 
 

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

 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek 
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
Göbölös László dandártábornok, főigazgató (Alkotmányvédelmi Hivatal) 
Kovács József altábornagy, főigazgató (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) 
Dr. Sinku Pál főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Unicsovics György ezredes, informatikai igazgató (Alkotmányvédelmi 
Hivatal) 
Szegő László dandártábornok, főosztályvezető (Köztársasági Elnöki Hivatal, 
Honvédelmi Főosztály)  
Dr. Paholics Melinda parlamenti titkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Fráter Olivér főosztályvezető (Miniszterelnökség, Nemzetbiztonsági Iroda) 
Dr. Sánta Zsófia szakértő (Fidesz)  
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása; a napirendi javaslat 
ismertetése, elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai ülést. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket.  

Alapvetően majd zárt ülésre fogunk áttérni. A sajtó képviselőit köszöntöm addig, amíg 
a napirend elfogadása zajlik, utána majd - arra kérnénk őket - hagyják el a termet. 

A helyettesítések rendjéről: Lezsák képviselő urat Kocsis képviselő úr, Meggyes 
képviselő urat Németh képviselő úr helyettesíti. 10 fővel határozatképes a mai bizottsági ülés. 

A napirendekről. 1. napirendi ponttal kapcsolatosan, amely tájékoztató aktuális 
nemzetbiztonsági kérdésről: Mile képviselő úrnak volt egy javaslata, amely azt kéri, hogy az 
általa korábban kezdeményezett, KBSZ-jelentéssel kapcsolatos tárgyalás ne ezen az ülésen 
legyen, mert külföldön tartózkodik. Tulajdonképpen a napirenddel kapcsolatosan ennyi a 
kiegészítenivaló.  

Természetesen az ülés, ahogy nézem, az első két napirendet illetően zárt lenne. 
Kérdezem, hogy van-e még a napirenddel kapcsolatosan más észrevétel vagy javaslat. 

(Nem érkezik jelzés.) Akkor a Mile képviselő úr kérésével kiegészített napirendet tenném fel 
szavazásra. Kérem, aki támogatja ezt, szavazzon a helyettesítésekre figyelemmel! (Szavazás.) 
Ha jól számolom, akkor ez 10, egyhangú. 

Nagyon szépen köszönöm a sajtó érdeklődését, és kérném a kollégákat, hogy a zárt 
ülés feltételeit teremtsük meg. (Rövid technikai szünet.)  

 
(A bizottság 13 óra 11 perc és 15 óra 06 perc között zárt ülést tartott,  

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

A Belügyminisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/159/2012.) 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, a Belügyminisztérium, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és az Alkotmányvédelmi Hivatal képviselőit. A közbeszerzés alóli 
mentesítés tárgyalása zajlik. Elnézést kérünk, egy picit elhúzódtunk.  

Vezeték nélküli távközlési szolgáltatás 40 millió forint plusz áfa értékben, valamint 
egy 30 millió plusz áfás és egy munkavállalói előfizetések 270 millió forint plusz áfás javaslat 
érkezett a Belügyminisztériumtól. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy rendben van-e ez 
így. 

Dr. Tóth László előterjesztése  

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Alelnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy az elnök úr is említette, szerintem az írásos anyag mindent 
tartalmaz.  

A szükségességét az indokolja, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál információk 
zárt kezelése szükséges, fontos, hogy semmilyen adat ne jelenjen meg sem interneten, sem 
más adatbázison; a szolgáltató minden adatot minősítettként kezeljen, illetve minősített 
szolgáltatóval legyen a szerződés megkötve, valamint a szolgáltatás folyamatos huszonnégy 
órás rendelkezésre állást biztosítson, és országos lefedettségű legyen a szolgáltató. Talán 
röviden ennyivel egészíteném ki. A számadatok, ahogy az elnök úr is említette, 270, 30 és 40 
millió plusz áfa. Annyit még, bocsánat, megjegyeznénk, hogy a 270 millió egy flottakezelésű 
rendszer, tehát dolgozói, munkavállalói előfizetés, ami visszafolyik a költségvetésbe. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kiegészítenivaló, észrevétel? (Senki sem 
jelentkezik.)  

Ha nincs, akkor két szavazással tudjuk a mentesítést megadni. Egyrészt kérdezem, 
hogy ki támogatja a vezeték nélküli távközlési szolgáltatásra vonatkozó - 24 hónapos számítás 
alapján 40 millió forint plusz áfa értékben - mentesítést. (Szavazás.) 8 igen szavazattal 
egyhangúlag támogattuk. 

A másik szavazásnál, azt hiszem, össze tudjuk vonni őket. A munkavállalói 
előfizetések és a beszerzés becsült értéke 24 hónapra számolva 300 millió forint plusz áfa. Jól 
mondom, ugye? Ez a második rész. 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Akkor 300 millió forint plusz áfa értékben ki támogatja ezt a mentesítést? 

(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez is 8 igen szavazattal egyhangú. A bizottság megadta a 
mentesítést.  

További jó munkát kívánunk önöknek! Köszönöm szépen, hogy eljöttek. 

Egyebek 

A bizottsági ülés véget ért. Az egyebekben egy közlendő van: várhatóan két hét 
múlva, kedden folytatjuk a meghívottakkal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, 
valamint az IH részvételével. 

Köszönöm szépen, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 11 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 


