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Napirendi javaslat 
 
1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya 

alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/208/2012.) 
 
2. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési törvény 

hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/209/2012.)  
 
3. A Budapesti Közlekedési Zrt. vezérigazgatója által benyújtott, közbeszerzési törvény 

hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/9/2013.) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP) , a bizottság elnöke 

Németh Szilárd (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Mile Lajos (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP)  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Kakuk Ilona programigazgató (Magyar Posta Zrt.)  
Dr. Horváth Kristóf főigazgató-helyettes (Országos Atomenergia Hivatal) 
Bolla Tibor vezérigazgató (Budapesti Közlekedési Zrt.)  
 
 

Megjelentek 

Dobos Ferenc projektvezető (Magyar Posta Zrt.)  
Dr. Szimics Ivett főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Gasparics Zoltán (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Sánta Zsófia Fidesz-szakértő  
Szijjártó Sarolta KDNP-szakértő  
Dr. Enyedi Krisztián MSZP-szakértő  
 

A bizottság titkársága részéről:  
 
Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 36 perc) 

Elnöki megnyitó 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdenénk a mai munkát. A helyettesítések rendje 
a következő: dr. Gulyás Gergelyt Kocsis Máté képviselő úr helyettesíti, Meggyes Tamást 
Tóth József képviselő úr, Harangozó Tamást pedig jómagam helyettesítem. A bizottság tíz 
fővel határozatképes. 

A mai bizottsági ülés a rendes parlamenti ülésszakon kívüli bizottsági ülésnek 
minősül. Az összehívás rendje szerint három képviselőtársam, Németh Szilárd, dr. Tóth 
József és dr. Kocsis Máté képviselő urak kezdeményezték, hogy a közbeszerzési mentesítési 
kérelmek megtárgyalásra kerüljenek. Teljesült az a szabály, hogy a képviselők egyötöde 
nyújthat be ilyen írásbeli kérelmet, ezért a bizottsági összehívás ennek megfelelően történt. 

A napirend ismertetése, elfogadása 

A bizottsági ülés napirendjén szerepel három olyan közbeszerzés, amely a bizottság 
titkárságára érkezett. Kérdezem, hogy az írásbeli meghívóval kapcsolatosan van-e valamilyen 
kérdés, észrevétel vagy más javaslat. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazunk a mai 
napirendről a helyettesítésekre figyelemmel. (Szavazás.) Ha jól számoltam, úgy látom, hogy 
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Tehát van napirendünk. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (NBB/208/2012.) 

Az 1. napirendi pont a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítési kérelme. Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
képviseletében dr. Szimics Ivett főosztályvezető-helyettest, a Magyar Posta Zrt. nevében 
Kakuk Ilona programigazgatót és Dobos Ferenc projektvezetőt. Ha megtennék, hogy az 
asztalhoz ülnek, az nagy megtiszteltetés lenne a bizottság minden tagja számára. 
(Megtörténik.) Ha jól értem, akkor az önök kérelme nettó 2 milliárd 321 ezer…(Zaj.) Hogy 
van? Bocsánat, nekem nem sikerült kibogarásznom. Tessék segíteni nekem! 

 
KAKUK ILONA (Magyar Posta Zrt.): Az összeg 2 milliárd 321 millió 650 ezer. 
 
ELNÖK: Akkor csak sikerült nekem is. (Közbeszólások: Nagyjából.) Jó! 
Van-e valami más kiegészítenivalójuk, tisztelettel? 
 
KAKUK ILONA (Magyar Posta Zrt.): Nincs. 
 
ELNÖK: Azt gondolom, a kérelem pontosan tartalmazta a feltételeket, a magam 

részéről indokoltnak is tartom. A képviselőtársaim közül van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Szavazás 

Ha nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a mentesítési kérelmet a helyettesítésekre is 
figyelemmel. (Szavazás.) Tíz igen szavazat. A bizottság egyhangúlag megadta a mentesítést. 
További jó munkát kívánunk önöknek. Az írásbeli beszámolási kötelezettség - mint 
mindenkire - önökre is vonatkozik.  
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Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/209/2012.) 

Rögtön áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, az Országos Atomenergia Hivatal 
kérelmével kapcsolatos napirendi pontra. Tisztelettel köszöntöm dr. Horváth Kristóf 
főigazgató-helyettes urat az Országos Atomenergia Hivatal nevében. Benyújtásra került - és 
megpróbálom kibökni - 49,7 millió forint értékben, amely bruttó összeg, egy mentesítési 
kérelem. Jól mondtam, ugye? 

 
DR. HORVÁTH KRISTÓF főigazgató-helyettes (Országos Atomenergia Hivatal): 

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az összeghatár stimmel és az is, hogy bruttó vagy 

nettó. Kíván-e valamit kiegészíteni az írásbeli kérelemhez képest? 
 
DR. HORVÁTH KRISTÓF főigazgató-helyettes (Országos Atomenergia Hivatal): 

Köszönöm szépen, nem. 
 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
A magam részéről egyetlenegy kérdést tennék fel tisztelettel. Ha jól értem, itt van helikopteres 
repülés a Hidroplan Nord Kft. részéről. Én csak kíváncsi lennék arra - ez nyilván egy 
magáncég -, hogy mi az oka annak, hogy ezt nem a nagyon jól hangzó Magyar Honvédség 
Bakony Harckiképző Központja végzi. A magam részéről ez a kérdés merült fel. 

 
DR. HORVÁTH KRISTÓF főigazgató-helyettes (Országos Atomenergia Hivatal): 

Köszönöm a kérdést. Háromszor annyiba kerül, ha a hadsereg végzi, de minden gond nélkül 
megengedi, hogy egy polgári gép beszálljon a hadsereg fölé, mivel a nemzetközi cég felé nem 
mindegy, hogy 1 millió forint óránként, vagy 3 millió. 

 
ELNÖK: Akkor azt is megtudtam, tisztelettel, hogy a katonai repülés ennyivel 

drágább, mint a civil. Azt gondolom, hogy akkor ez így teljesen logikus válasz volt. 

Szavazás 

Ha másnak nincs kérdése, akkor kérdezem, hogy ki támogatja az Atomenergia Hivatal 
mentesítési kérelmét a helyettesítésekre figyelemmel. (Szavazás.) Tíz igen szavazattal 
egyhangúlag megadtuk a mentesítést. További jó munkát kívánok! (Dr. Horváth Kristóf: 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra!) Viszontlátásra! 

A Budapesti Közlekedési Zrt. vezérigazgatója által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/9/2013.) 

Mai slágertémánkhoz érkezve a 3. napirendi pont kapcsán a Budapest Közlekedési Zrt. 
mentesítési kérelme következik. 

Tisztelettel köszöntöm Bolla Tibor vezérigazgató urat a BKV Zrt. nevében. 
Decemberben ehhez hasonló tárgyú kérelem már járt itt előttünk. Tisztelt Bizottság! A 
lényeget ismertetném. A 2013. január 1-jei közbeszerzési törvény módosítása óta más típusú 
eljárásban is biztosítható, adott esetben a nemzetbiztonsági szempontokat is figyelembe véve, 
a FIDIC-közbeszerzés. Ezért a BKV Zrt. kérelemmel fordult hozzánk, amely ennek a nyílt 
eljárásnak az alapján a Közútkezelő Zrt. kijelölésre kerülhet a főváros részéről, hogy ezt 
tegyük lehetővé.  
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Ennek a jogi lehetősége az én véleményem szerint úgy megoldható, ha a 
Nemzetbiztonsági bizottság visszavonja a korábbi határozatát. Ennek alapján megnyílik a 
BKV Zrt. részére a 118. § szerinti eljárás lehetősége, amely a Közútkezelő Zrt. kijelölését 
lehetővé teszi. De mindazonáltal teljesülne az a szempont - hiszen azt gondolom, hogy az a 
tény nem változott, hogy a nemzetbiztonsági szempontoknak teljesülnie kell a metróberuházás 
kapcsán; furcsa is lenne, ha rádöbbennénk hat hét után, hogy ez nem szempont. Arról 
tájékoztatott a vezérigazgató úr, hogy a Közútkezelő… - vagy Közút Zrt., bocsánat, az a 
pontos neve! - a minősített nemzetbiztonsági listára bejegyzésre került. 

Kérdezem vezérigazgató urat, hogy van-e kiegészítenivalója a kérelmükkel 
kapcsolatban, el kíván-e valamit mondani, hogy hogy alakult ki ez a helyzet. 

Bolla Tibor hozzászólása 

BOLLA TIBOR vezérigazgató (BKV Zrt.): Köszönöm szépen. A helyzet nagyon 
bonyolult volt, mint decemberben is mondtam, és tulajdonképpen mi azt gondoljuk, hogy 
jelen pillanatban a közbeszerzési törvény rendelkezései puhábbak, megengednek olyan 
eljárást, amit a 218/2001-es kormányrendelet, ami szerint el kellene járnunk, nem engedne 
meg. Ez pedig ez az, hogy ha közszolgáltatási szerződés keretében látja el valamely szervezet 
ezt a tevékenységet. 

Azt gondoljuk, hogy a nemzetbiztonsági kockázat továbbra is fennáll, és mi azon 
dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy hogyan tudnánk ennek a két jogszabálynak 
megfelelni, és kialakult egy olyan fővárosi álláspont, hogy a legmegnyugtatóbban akkor 
zárulhatna le ez a 4-es metróépítés, hogy ha közszolgáltatási szerződés keretében kvázi 
cégcsoporton belül lenne ellátva a FIDIC mérnöki szerződés.  

Erre a bizottság határozata alapján január 31-ig szerződtünk is a BKK Közúttal; az 
NFÜ-vel mennek az egyeztetések azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet ezt elszámolhatóvá 
tenni. Ha a közbeszerzési törvény 118. §-a szerint tudunk szerződést kötni, akkor nagy 
valószínűség szerint elszámolhatóvá válik az EU felé ez a FIDIC mérnöki szerződés. 

Azt kérném csak a bizottságtól, hogy arra nyíljon meg a lehetőség, hogy ha házon 
belül, azaz közszolgáltatási szerződés keretében látja el a BKV ezeket a feladatokat, akkor ne 
kelljen alkalmazni a 218-ast, hanem akkor a közbeszerzési törvény 118. §-a alapján 
járhassunk el. 

Ezért kezdeményeztük a bizottsági határozat módosítását. Most ahogy elnök úr 
elmondta, hogy a visszavonásra lenne a javaslat, én akkor azt kérném, hogy ha az lehet, akkor 
a mai nappal záruljon le, mivel itt olyan közbeszerzési eljárások voltak, le kellett zárni azt a 
közbeszerzést, ami futott, és ott nyilvánvalóan a nemzetbiztonsági határozat volt a 
közbeszerzés lezárásának az egyik indoka. Tehát azért, hogy ne támadják meg esetlegesen a 
partnerek, akik ott külső partnerek, nyertesek voltak, ezért ha lehetséges, akkor ne 
visszamenőleges hatályú legyen ez, hanem akkor gondolom, a mai nappal lehetne ezt 
módosítani vagy visszavonni.  

Köszönöm szépen.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Senki sem jelentkezik.) A magam részéről egy 
kérdést szeretnék feltenni. Akkor ez a hivatalos értesítés az Alkotmányvédelmi Hivatal által 
vezetett névjegyzékbe történő felvételről önöknél megvan, ugye? Tehát ez kétséget kizáró 
tény? 

 
BOLLA TIBOR vezérigazgató (BKV Zrt.): Igen, itt van nálam. Január 23-án Imre 

József alezredes úr értesítette a BKK Közút vezérigazgatóját, hogy felkerült a listára, a 
nemzetbiztonsági vizsgálat megtörtént, és a szakvélemény 2014. január 31-ig érvényes. 
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ELNÖK: Köszönöm. Tisztelettel akkor csak egy kérésem lenne, hogy amennyiben 

lehetséges, a bizottsági ülés után ezt másolatban csatolja majd be a titkárságon az iratok közé, 
mert akkor ez ilyen téren megnyugtatóan rendezi ezt a kérdést.  

Más észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Ha a bizottság támogatja ezt a 
kérést, akkor természetesen ez a mai dátummal fog megtörténni. Nyilvánvalóan akkor a 118. 
§ szerinti eljárás már nem a Nemzetbiztonsági bizottság hatásköre, és nem a mi felügyeletünk 
alatt zajlik. Azonban azt gondolom, hogy azt helyes rögzíteni, hogy azáltal, hogy az 
Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett névjegyzékben szerepel az általam előbb nem 
helyesen közútkezelőnek nevezett Közút Zrt., ezáltal teljesíti azokat a szempontokat, amelyek 
egyáltalán a metróépítésnek a mai biztonsági követelmények mellett alapvető kihívásai és 
alapvető elvárásai egyben, azaz, hogy ott olyan munkálatok és olyan tervezési eljárások, olyan 
kivitelezési eljárások zajlanak, amelyek fokozott kockázattal járnak. Megnyugvással vesszük 
tudomásul, hogy rákerült erre a listára.  

Ha több kérdés nincs, akkor megpróbálom ismertetni a határozati javaslatot, mert 
ennek akár szó szerint is lehet jelentősége.  

A nemzetbiztonsági bizottság visszavonja a 29/2012. (XII. 11.) számú határozatát, és 
megállapítja, hogy az előterjesztésben ismertetettek alapján megvalósuló beszerzés megfelel a 
beruházással szemben támasztott nemzetbiztonsági követelményeknek, tekintettel arra, hogy a 
BKK Közút Zrt. Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett jegyzékbe való felvétele 
megtörtént, és egyben az iratok közé ez becsatolásra kerül - ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért 
mondanám, hogy világos legyen. 

Szavazás 

Van-e kérdés ehhez? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki támogatja ezt a határozatot a 
helyettesítésekre figyelemmel? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. A bizottság a határozatát 
visszavonta, és egyben megállapította az előbb ismertetetteket.  

Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Akkor azt kérném tisztelettel, hogy a 
kollégáknak akár eredeti, akár másolat formájában, de valamilyen módon ez az iratok közé 
becsatolásra kerüljön.  

Egyebek 

Még egy feladata van a bizottságunknak, bizonyos időpontok egyeztetése. Egyrészről 
a tervezet szerint február 12-én tartanánk az első rendes ülésünket. Ezen már szerepelni fog a 
most benyújtott közbeszerzési mentesítési kérelem; Mile képviselő úr indítványa, amely már 
decemberben elvi szinten megtárgyalásra került, és döntés született ennek a részleteinek a 
kidolgozására és döntéshozatal a tényfeltáró bizottságról. Természetesen a dolgok 
természetéből az következik, hogy ezt a rendes ülésen kell, tehát ez nem egy rendkívüli ülés 
napirendje, ezért február 12-én, ha nincs másnak ellenvetése, várhatóan 14 órakor kezdődne a 
bizottsági ülés. Ez egy keddi nap.  

Lázár államtitkár úr jelezte, hogy az Információs Hivatallal kapcsolatosan február 26-
án reggel 9 órakor az ő javaslatára lenne egy tájékoztatás. Ez annyiban térne el, hogy ez is 
keddi nap, de akkor nem a kora délutáni időpontban, hanem február 26-án reggel 9 órakor 
lenne bizottsági ülés az államtitkár úr időpontjavaslatára. Tehát február 12-e és február 26-a 
tűnik fixnek egyelőre. Ezek keddi napok, és csak mondom, annyi az eltérés, hogy 26-án 
reggel lenne a bizottsági ülés. 

Még egy fontos feladatunk van. A horvát delegáció érkezéséről van szó. Bő másfél 
éves egyeztetés után sikerül létrehozni egy ilyen találkozót. Egyszer már majdnem eljutottunk 
Zágrábba, de most mégis ők jönnek ide. Ez a jövő hét utáni héten, tehát február 13-án szerdán 
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gyakorlatilag reggeltől kora délutánig vagy délutánig tartana: parlamenti séta, az alelnök úrral 
való találkozó, majd a bizottság tagjaival való találkozó, egy parlamenti ebéd, majd a horvát-
magyar baráti tagozat találkozója - ez már nem szorosan minket érint -, majd valamilyen 
nemzetbiztonsági szervvel való találkozó, és nyilván az alelnök úrral és a miniszter úrral való 
egyeztetés után majd kiderül, hogy ez melyik szerv lehet vagy lesz. Tehát egy ilyen program 
szerepelne a mi napirendünkön. Hivatalos bizottsági ülés nyilván nem lesz, ez nem tűnik 
racionálisnak, és nem is volt erre vonatkozó kérés, de az igen, hogy legyen a bizottsági 
tagokkal egy találkozó, amely a Parlament épületében lesz. Kérném az alelnök urat és a másik 
alelnök urat is, hogy az időpontokról majd legyen egy egyeztetés, illetve biztos, hogy a 
horvátok nagy megtiszteltetésnek veszik az elnök úr jelenlétét a Rendészeti bizottság 
elnökeként, amely találkozón egyébként a Nemzetbiztonsági bizottság tagjai is részt vesznek, 
és természetesen az ellenzéki képviselőtársaimat is örömmel látjuk, amennyiben ezen részt 
kívánnak venni. Mondom, hosszas egyeztetés - a horvát fél kezdeményezésére - során alakult 
ki ez a program A zágrábi út sajnos nem jött létre a feszített munkarendünk és a viszonylag 
sűrű kormányzati előterjesztések miatt (Zaj.), így gyakorlatilag megoldhatatlan volt.  

Van-e ezekkel kapcsolatban más javaslat, kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
köszönöm szépen. Mindenkinek jó munkát kívánok! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 09 óra 52 perc) 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Horváth Éva Szilvia és Vicai Erika 


