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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, napirendi javaslat 
elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk az ülést. 

A helyettesítések rendje szerint Németh Szilárd alelnök urat Csampa képviselő úr 
helyettesíti - akit tisztelettel köszöntök a bizottságban új tagként, hétfőn az Országgyűlés 
plenáris ülése megválasztotta a bizottság tagjává -, Lezsák képviselő urat Tóth képviselő úr, 
Meggyes Tamás képviselő urat ismételten Csenger képviselő úr helyettesíti, így a bizottság 
mindösszesen tizenkét fővel határozatképes. 

A kiküldött napirenddel kapcsolatosan kérdezem, hogy van-e valamelyik 
képviselőtársamnak javaslata. (Jelzésre:) Parancsoljon, Tóth képviselő úr!  

 
DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Házszabály 

vonatkozó rendelkezése alapján javaslom, hogy a 3. számú napirendet hagyjuk el, illetve ne 
tárgyaljuk, tehát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által 
benyújtott közbeszerzés hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása ne kerüljön 
napirendre. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel a napirenddel kapcsolatban? (Jelzésre:) 

Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, csak hogy értsük. Ez a 

kártyabeszerzés? (Dr. Tóth József: Igen.) Köszönöm szépen. (Móring József Attila megérkezik 
az ülésre.) 

Én is szeretném indítványozni, hogy amennyiben ma esetleg, véletlenül a 
Belügyminisztérium képviselteti magát, akkor ma, ha nem, akkor szeretném indítványozni, 
hogy a bizottság következő ülésén - ha kell, akár zárt ülésen is - hallgassuk meg a 
Belügyminisztérium képviselőit azzal a beszerzéssel kapcsolatban, ami megítélésem szerint a 
bizottságunk hatáskörét is kifejezetten érinti. A tegnapi Honvédelmi és rendészeti bizottsági 
ülésen közbeszerzés alóli mentesítés formájában érkezett hidegzuhanyként ez a bizottságunk 
elé, aminek értelmében egy szövegbányász rendszer kiterjesztése és supportálása történik - ezt 
most idézetként olvastam.  

Tehát ha jól értjük, egy olyan szoftver beszerzését kezdeményezi a 
Belügyminisztérium, amely egy, a Belügyminisztérium, az ORFK, a Szervezett Bűnözés 
Elleni Koordinációs Központ, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és az 
Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében belső adatforrásokra épülő, feltérképező program, és 
amely egy felületen egységesen mutatja a teljes információs vagyont - ezeket most az 
előterjesztésből idézem -, és a rendszer segítségével nem szavakra, hanem témákra lehet 
keresni, ezek mentén kategorizálhatók lesznek az elérhető információk forrástól függetlenül. 

Szeretném azt kezdeményezni vagy javasolni, hogy ennek a közbeszerzés alóli 
mentesítésnek nem a pénzügyi és egyéb jogi indokáról, hanem érdemben az előterjesztésről 
tudjunk meg valamit mint Nemzetbiztonsági bizottság, hiszen ebből, amit itt láttunk, az is 
következhet - ezt nagyon nehéz kizárni, hiszen nagyjából ez van leírva -, hogy az annak idején 
NIBEK néven létrejövő, BM alatt lévő mindenféle rendvédelmi és titkosszolgálati szerv nyílt 
és titkos információs adatbázisát összekötő megoldásról van szó, egy olyan megoldásról 
egyébként, amit a kormánypárti többség is a múlt évben leszavazott a parlamentben, és amiről 
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egyébként semmit nem tudunk, hogy milyen jogi felhatalmazás alapján, kinek a vezetésével, 
kinek az engedélyével és milyen módon használható szoftverről lenne itt szó. 

Azt szeretnénk kérni, hogy a bizottság ezt a kérdést vizsgálja meg abból a 
szempontból első körben, hogy a Belügyminisztériumnak adjunk lehetőséget arra, hogy ezt 
pontosan elmagyarázza nekünk, hátha nincs is itt semmi különösebb dolog, de ha mégis, 
akkor viszont azt gondolom, hogy nagyon súlyos kérdésről van szó, amit tárgyalnunk kell. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A 3. napirendet akkor a magam részéről a 

napirendi előterjesztésnél visszavonni javaslom.  
Amit meg a képviselő úr mondott, az egy nagyon fontos kérdés. A mai ülésen a 

Belügyminisztérium képviselete - tekintettel arra, hogy nincsen olyan napirend, ami érintené - 
nem lesz jelen, viszont a magam részéről a következő napirenden szerepeltetni fogom elnöki 
jogkörben, hogy erről kapjunk felvilágosítást a Belügyminisztérium részéről, különös 
tekintettel nem is a közbeszerzés részére, hanem a szakmai indokaira.  

Van-e még a napirendhez kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor… 
(Jelzésre:) Parancsoljon, Kocsis képviselő úr! 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Csak annyit szeretnék mondani, hogy Harangozó 

képviselő úr által a következő ülésre felvetett napirendet támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor széles körű konszenzus látszik kibontakozni a mai 

és a következő ülés napirendjével kapcsolatban is, ami természetesen mindig örömre ad okot, 
az elnök számára legalábbis. 

Kérdezem tisztelettel, hogy van-e a mai napirenddel kapcsolatban még észrevétel? 
(Nem érkezik jelzés.) Nincs több.  

Akkor a szavazás pillanata érkezett el a mai napirenddel kapcsolatosan. Kérdezem, 
hogy ki támogatja a mai, a 3. napirendi pont visszavonásával előterjesztett napirendet. 
(Szavazás.)  

Úgy látom, egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadtuk a mai napirendet.  

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/20/2013.)  

Tisztelettel köszöntöm az Országos Atomenergia Hivatal képviseletében Molnár 
Balázst, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap vezetőjét. 

Írásban megérkezett a javaslatuk, ami csekély 9 milliárd 740 millió forint, ha jól 
nézem, előterjesztésben. Ugye ez egy bruttó összeg. 

Az írásbeli anyaghoz képest van-e valami, ami plusz hozzátennivaló? 
 
MOLNÁR BALÁZS (Országos Atomenergia Hivatal): Elnök úr, nem kívánok szóbeli 

kiegészítést tenni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim? (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne, 

hogy mennyire volt ez tervezett beruházás. Tehát ez egy hosszú távú stratégiai terv következő 
lépése, vagy bármilyen módosulás az elmúlt időszakhoz képest a tervezésben történt-e? 
Köszönöm.  
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MOLNÁR BALÁZS (Országos Atomenergia Hivatal): Pontosan így van. Ez egy 
nagy, hosszú távú program része. (Dr. Harangozó Tamás: Köszönöm.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több kérdés nincsen, akkor kérdezem tisztelettel, 

hogy ki támogatja az Országos Atomenergia Hivatalnak a 9 milliárd 740 millió forintos bruttó 
közbeszerzési mentesítését. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Úgy látom, ez 12 egyhangú igen szavazat. 
Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok! A bizottság megadta a mentesítést. (A 

meghívottak távoznak az ülésről.)  

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által 
benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása 
(Nbb/22/2013.)  

Máris következik a 2. számú napirend, ami a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkára által benyújtott közbeszerzés alóli mentesítés, ami a 
Budapest Környéki Törvényszék elhelyezésével kapcsolatos beruházásokkal függ össze. 
Ezzel kapcsolatosan köszöntöm Gáva Krisztián közjogi helyettes államtitkárt és dr. Salgó 
László főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, és Németh 
Zoltán kabinetfőnököt az Országos Bírósági Hivatal részéről. 

Itt az összeghatárt keresem, mindjárt meg is találom: becsült értéke, ha jól látom, 
bruttó 10,8 milliárd forint. Jól mondom?  

 
NÉMETH ZOLTÁN (Országos Bírósági Hivatal): 8,16-tól 10,89-ig. 
 
ELNÖK: A keretszám. Ilyenkor nekünk a felső értékhez kell igazodni, mert ilyen 

értelemben a limitált felső határ, ha jól értem, 10,8 milliárd forint. 
Kérdezem, hogy van-e az írásbeli anyaghoz valami szóbeli kiegészítés, amit feltétlenül 

most el kell mondani. 
 
GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolunk.  

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim részéről van-e kérdés? (Jelzésre:) 
Parancsoljanak! Először Mile, aztán Harangozó képviselő úr. 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy 

erről a beruházásról mikor született meg a döntés. 
A másik, hogy a költségvetésben szerepel-e, vagy legalábbis a költségvetés mennyire 

számolt vele, hiszen elég feszes költségvetésünk van erre az esztendőre. Rendelkezésre áll-e 
fedezet ehhez a beruházáshoz? Magyarán azt is akarom kérdezni, hogy mennyire látják 
indokoltnak, hogy ez a beruházás a költségvetési évben elkezdődjön. 

 
GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kezdem én. Szeptemberben született meg a kormányhatározat az ingatlan 
elbiztosításáról. (Sic!) Tehát ez egy szeptemberi kormánydöntés volt. 

A második kérdésre a válasz pedig… Részletesen a kolléga talán több kiegészítő 
adatot tud mondani, de rendelkezésre áll a szükséges összeg. 

 
NÉMETH ZOLTÁN (Országos Bírósági Hivatal): Annyival egészíteném ki az előző 

információt: a költségvetésben kifejezetten célzott előirányzatként szerepel a régi Pest Megyei 
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Bíróság, tehát az előző évben Pest Megyei Bíróság, ettől az évtől Budapest Környéki 
Törvényszék elhelyezésének biztosítására szóló összeg, mégpedig olyan összegben, hogy 1 
plusz 1 plusz 6 milliárd. Azaz összesen 8 milliárd forint van a költségvetésben erre 2012-ben, 
illetve 2013-ban előirányozva.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, hogy 

az előterjesztésben szereplő, a)-tól k) pontokig tartó indoklás, amiben szerverparktól kezdve 
mindenféle biztonságilag indokolt dolgok vannak, hogy ezeken kívül más lesz-e az épületben, 
vagy ez tényleg egy szerverpark lesz, egy nagyon biztonságos ítélkezési helyiség, egy, nem 
tudom, fel is olvashatom végig az egészet, de… - NATO-ügyek raktártárolása és ilyesmi. 
Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ezt most úgy képzeljük el, hogy minden, ami szupertitkos, 
az itt, ebben az épületben lesz, és ezenkívül semmi más nem fog történni ebben az épületben, 
vagy értsük úgy, hogy ez egy bírósági épület lesz, amelynek egyébként néhány jelentéktelen 
vagy jelentékeny nagyságú területe érintett lesz azzal, amire önök közbeszerzési felmentést 
kérnek.  

 
NÉMETH ZOLTÁN (Országos Bírósági Hivatal): Tisztelt Képviselő Úr! Maga a 

bíróság természetesen bíróságként fog működni, a Budapest Környéki Törvényszéknek lesz 
az összes budapesti telephelye. Tehát ebbe leértve a polgáris, a büntetős, a gazdaságis, minden 
egyes szakágat, közig, munkaügyi szakágat, illetve várhatóan a Fővárosi Törvényszéknek 
valamelyik kisebb szervezeti egysége kerülne ebbe az ingatlanba. 

Amit itt a)-tól k) pontig felsorolt az előterjesztés, ezek nagyon lényeges kérdések. 
Ezek egy bíróság működéséhez képest is nagyon lényeges kérdések és a magyar 
igazságszolgáltatás működéséhez képest is nagyon lényeges kérdések.  

Ha megnézzük a pontokat, akkor látjuk, hogy ebben az ingatlanban lenne a bírósági 
szervezetrendszer teljes szerverközpontja. A mai világban, tudjuk, mindent informatikai úton 
tárolunk, amit ott tárolnak, azt védeni kell.  

Azt is bizonyára tudják, hogy küszöbön áll az elektronikus ügyintézés bevezetése, 
azaz azt jelenti, hogy az országos dokumentumtár szintén ebben a szerverközpontban kerülne 
elhelyezésre.  

Minden beadvány, amit a bírósághoz beadtak, minden olyan küldemény, amit a 
bíróság kiadott, gondolok itt akár ítéletekre is, ezen a szerveren megtalálható lesz.  

Ugyanezen a szerveren lesz az összes személyes adat, mind a feleknek, mind a 
bírósági alkalmazottaknak, mind a bíráknak. Ezek nagyon érzékeny adatok. Egy bírónak az 
elérhetősége vagy egy igazságügyi alkalmazott elérhetősége védendő adat. 

Ami kifejezetten fontos lenne: az országban, különösen Budapesten nagyon kevés 
olyan egység van, ami kiemelt büntetőügyek tárgyalására alkalmas. Azt bizonyára tudják, 
hogy ezeket a tárgyalásokat csak megfelelő infrastrukturális feltételek mellett lehet 
bonyolítani: külön a védett tanúkat más útvonalon kell bevezetni, a bírót más útvonalon kell 
bevezetni, a vádlottakat más útvonalon kell bevezetni, elvezetni, a büntetés-végrehajtás 
alkalmazottait más útvonalon kell eljuttatni a tárgyalóba - ezek nagyon fontos kérdések. Ilyen 
tárgyaló Budapesten jelenleg nincs, ami kifejezetten így lett kialakítva, azt tudom mondani. A 
büntetőeljárásról szóló törvény szabályai szerint lehetőség van arra, hogy az országban bárhol 
folyamatban lévő eljárásban más bíróságon, így akár Budapesten tartsanak tárgyalásokat, 
tehát ez a tárgyaló, illetve ennek a tárgyalónak az összes helyisége, illetve a kiszolgáló 
helyiségek alkalmasak lehetnek arra, hogy országos szinten ezt a funkciót ellássák. 

Nagyon fontos még, hogy várhatóan Budapesten kerülnek tárgyalásra olyan ügyek, 
amelyek kifejezetten minősített adatok, azoknak is a legmagasabb szintjei - tehát NATO, 
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NYEU nemzeti minősített adatok - tárgyalásával kapcsolatosak. Az is tudvalévő, hogy 2014. 
december 31. napján ki kell alakítani az úgynevezett e-szolgálati jegynek megfelelő 
helyiségeket, itt a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos adatok átadása történik a 
rendvédelmi szervek részéről.  

Összességében: ha ez egy bíróság, ha ez egy olyan bíróság, ahol kiemelt 
büntetőügyeket tárgyalnak, akár országosan ide irányítva, akkor figyelemmel arra, hogy 
milyen adatokat tárolnának ezen a bírósági szerverparkon, illetve figyelemmel arra, hogy 
miféle titkok, illetve titkosan kezelendő minősített adatot tartalmazó ügyek tárgyalására 
kerülne sor, úgy gondolom, ez a kiemelt minősítés kifejezetten jót tenne az ingatlan 
védelmének, illetve az ingatlanfejlesztés megvalósulásának. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Mirkóczki képviselő úr, aztán Harangozó képviselő úr, majd 

Mile képviselő úr következik. 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos mondatok, 

gondolatok, érvek hangoztak el, ezeket nem is szeretném elvitatni, és nem kekeckedésből, de 
mégiscsak az jut eszembe, ha ilyen fokú titkos és minősített adatokról van szó, akkor hasznos-
e, ha egy helyen ekkora koncentráció van. Tehát nem gondoltak arra, hogy az biztonságosabb, 
ha nem egy objektumban vagy nem egy épületben koncentrálódnak ezek az adatok, hanem 
mondjuk, kettő vagy több helyszínen? Hiszen a kockázatot jelentősen megnöveli az, hogy ha 
egyszer hozzájutnak illetéktelenek, akkor gyakorlatilag mindent vittek. 

Köszönöm, erre kérnék választ. 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Országos Bírósági Hivatal): Valóban jelentős feladatokat 

telepítenénk ebbe az ingatlanba, éppen ezért az a nagy kérdés, hogy ezt az ingatlant tudjuk-e 
úgy védeni, hogy ezek az adatok zártak, illetve a közvélemény számára nem hozzáférhetőek 
maradnak - ez jelentős kérdés. Természetesen ezeknek a feladatoknak egy része az egész 
országban nemcsak ebben az ingatlan zajlik, büntetőtárgyalásokat máshol is tartanak. Az a 
kérdés, hogy Budapesten lesz-e olyan tárgyalókomplexum, amely alkalmas ezeknek a kiemelt 
ügyeknek a tárgyalására.  

Tekintettel arra, hogy ez jelentős mértékű átalakítás, ennél az átalakításnál ezt 
figyelembe lehet venni, minden olyan útvonalat, amely ehhez szükséges, most ki lehet 
alakítani. Láthatták, hogy mondjuk, a Fővárosi Törvényszéken, a Markó utcában micsoda 
gonddal jár egy jelentős, kiemelt súlyú büntetőügy tárgyalása: utcaszakaszokat kell lezárni 
akár napokra, hogy a bv.-intézetből át tudják például vinni a Markó utcai másik épületekbe a 
vádlottakat, kifejezetten nagy előkészületet és körültekintést igényel. Ezt meg lehet oldani 
ebben az épületben, ezt az építészek természetesen nézik, tudják, nagyjából meg is tudják 
mondani, hogy melyik az az épület, amelyik a legjobban védhető. 

A szerverközpont részéről pedig azt tudom mondani, hogy természetesen adatok 
nemcsak ebben a szerverközpontban kerülnek tárolásra, de minden elektronikus információs 
adatbázisnak van egy központja. Országosan ez az a helyszín, ahol ezt a szerverközpontot, ezt 
az adattárat a legoptimálisabban ki lehet alakítani.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Lerövidítettem a 

mondanivalómat. Azt gondolom, hogy ezt a vitát vagy egy hasonló vitát a bizottság már a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem felújítása, építése tekintetében egyszer megtartott, és akkor 
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utána - ha jól emlékszem - még a kormánypárti többség is levetette napirendről az 
előterjesztést. Én most nem gondolom, hogy ez így lesz, ettől függetlenül elmondom a 
véleményünket.  

Minden, amit elmondott, indokolt, ettől függetlenül ez egy épület, aminek olyan részei 
is vannak, ami száz százalékig indokolt, mint ahogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek is a 
nemzetvédelmi részénél indokolt volt. Számtalan olyan dolgot tudnék most elmondani, ahol 
meg nem indokolt egy épület felújításánál, még egy ilyen épület felújításánál sem, hogy a 
nyílt versenyt és a tisztességes közbeszerzési eljárást megkerüljük.  

Ezért én azt gondolom, az lett volna a tisztességes vagy az lett volna a korrekt - inkább 
így mondom, nem tisztességtelen ez a dolog -, ha egy olyan előterjesztést kapunk, mint 
általában, és a mai napon más tárgyalásra kerülő előterjesztésnél is tökéletesen látjuk: mi az 
összberuházás, melyik az a része, amelyik ezen belül valóban indokolt biztonsági 
szempontból, hogy közbeszerzés hatálya alól mentesítsük, és melyek azok a részei a 
beruházásnak, amit pedig tisztességes versenyben, piaci versenyben kell az államnak 
megversenyeztetnie. Ez az előterjesztés nem ilyen, ezért jó szívvel nem lehet támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Csak egy apró kiegészítésem lenne, és 

megerősíteni szeretném, amit Harangozó képviselő úr mondott. Tudniillik az vetődik fel, 
hogy az ingatlanfejlesztés egésze esetében indokolt-e nemzetbiztonsági szempontból a 
közbeszerzés hatálya alóli mentesítés - építészeti, épületgépészeti és egyéb elemek esetében. 
Tehát nekem is itt vannak az aggályaim, hogy ilyen esetben valóban az egész fejlesztési 
beruházás indokoltan kerül-e a közbeszerzés hatálya alóli mentesítés alá - már hogy ilyen 
rondán fogalmazzak -, mert ezzel kapcsolatban nekem is vannak fenntartásaim. 
Szerencsésebb lett volna esetlegesen megosztani, hogy melyek azok, amelyek ténylegesen 
nemzetbiztonsági szempontból indokolttá teszik a mentesítést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon!  
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Inkább Harangozó 

képviselőtársamnak meg Mile képviselő úrnak is jelezném, hogy ez egy épület, tehát azért azt 
nehéz elképzelni, hogy a falak egyik részét egy közbeszerzésen kiválasztott bárki építi, aztán 
valahol abbahagyja, és azokat a helyiségeket vagy azokat a rendszereket, amelyek 
érzékenyek, meg valaki más építi, majd ebben a kordában megépített falban, mondjuk, 
kivésik a komputerrendszerek drótjait, vezetékeit, mit tudom én, mit, tehát itt erről van szó. 
Az egész adatbázishoz való hozzáférési pontok, az épület alaprajza, a csövek, a 
szellőzőrendszer elhelyezkedése mind érzékeny egy ilyen helyen. Tehát ha valahol a jelenlegi 
helyzetben akár fegyveres támadás lehet, az egy olyan épület, ahol kiemelt súlyú 
bűncselekményeket tárgyalnak, és bűnözők szabadítását megpróbálják. Itt teljesen 
indokoltnak érzem, hogy az elejétől a végéig ez az egész objektum titkosan legyen megkötve, 
bűnözők kezébe ne kerülhessenek alaprajzok, elektromos és információs rendszerek 
vezetékei. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én annyit tennék hozzá - ahogy ezt Harangozó képviselőtársam 

elmondta -, magam is azt gondolom, hogy ez elvi kérdés, hogy megbontható-e egy ilyen 
esetben a közbeszerzés; még akkor is, ha értem, hogy nehezen, de ugye ez ahhoz vezet, ha 
ezentúl, hogy mondjam… Itt föl lehet azt a kérdést is tenni, hogy akkor mi van a szomszéd 
épülettel vagy a közelben lévő épülettel, amelynek tagadhatatlanul nagyon nagy jelentősége 
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van az objektum védelme szempontjából, hiszen ellenséges terroristák, bűnözői csoportok 
abból az ablakból tudják megtámadni vagy nem tudom, az útvonalat.  

Tehát ebben az értelemben csak azt akarom mondani sarkítva, hogy nagyon tágra lehet 
ám ezt fűzni, és akkor lehet az útvonalról is beszélni, meg tulajdonképpen arról is, ahol 
szállítják, sőt az az élelmiszer, amit adnak, tehát valahol határt kell húzni. Nem tudom 
megmondani, hogy hol a határ, de valahogy azt érezzük, hogy itt arányaiban a valós 
nemzetbiztonsági kockázathoz képest - ami megvan, azt gondolom, ezt egyik képviselőtársam 
se vitatta - mégis irreálisan nem az összeg nagy, azt nem tudnám mondani, hanem irreálisan 
nagy az a része, ami tulajdonképpen nem tartozik ebbe a körbe. Ha mégis összevegyítjük, ha 
nem lehet elválasztani, akkor így jogos. 

Azt gondolom mégis, hogy itt aránytévesztés áll fönn, és nem feltétlenül az önök 
részéről, és ha az egész rendszer - ahogy ezek a közbeszerzések ilyen szempontból kezelve 
vannak - nem megbontható, akkor ez nem szerencsés, és gondolkodni kell azon, hogy milyen 
megoldás van, vagy pedig akkor igazolják azt - nem önök, hanem az összes ilyen típusú 
közbeszerzés esetében mindenki -, hogy ezek nem megbonthatóak, és akkor viszont 
tudomásul kell venni, hogy ha egy fűszál is nemzetbiztonsági ügy, akkor az egész kérdésre 
kiterjed ez. Nem eldöntve a vitát, csak azt mondom, hogy miért fogok a magam részéről 
tartózkodni a szavazásnál. Nem elsősorban ennek, hanem általában az ilyen típusú projektnek 
szól ez. 

Viszont ha nincs több kérdés, akkor elérkezett… (Dr. Harangozó Tamás: Egy 
mondat!) Bocsánat, Harangozó képviselő úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Abszolút egyetértünk, csak az szerintem 

senkinek a fejében meg nem fordul, hogy például a tervezést azt ne közbeszerzés alóli 
mentesítéssel, levizsgált cég csinálja. De mint ahogy még elnök úr is megemlítette, itt azért a 
fűszál is benne van ebben. 

A megfelelő teljes átalakítás, felújítás, a történeti környezetbe helyezett korszerű 
épületegyüttes létrehozása sokkal több. És itt van körülbelül 200 millió forintnyi különbség 
már a két megnevezett dolog között is, ami ha a korhűségről szól, akkor biztos, hogy nem a 
biztonsági kérdésekről szól, hanem, ami a múltkor is egyébként komoly vitát szított, például a 
parkrendezés, például a tereprendezés, például a környék rendbe rakása. És most értem, hogy 
itt kár pár száz millió forinton nekünk veszekednünk, de ez elvi kérdés is valóban a 
továbbiakban is, hogy például egy parkrendezés, például a bontás, például azok a dolgok, 
amelyek nem feltétlenül ehhez tartoznak, elfogadjuk-e, hogy így mindig részei ezeknek a 
beruházásoknak, és biztonsági szempontból rá lehet húzni azt, hogy nem kell nyílt 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. A múltkori döntés az volt, hogy nem részei, és le kell 
folytatni a nyílt közbeszerzési eljárást. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor érdemben egyetértve Harangozó képviselő úrral, 
elérkezett a szavazás pillanata. Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja. És akkor itt fontos, 
hogy a 10,8 milliárd forint bruttó a fölső értékhatár. Tehát a tól-ig-ból nekünk az ig-et kell 
tudni elfogadni. Kérdezem, hogy ki támogatja a mentesítést. (Szavazás.) Nyolc. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás.  

A bizottság 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett megadta a mentesítést. 
További jó munkát kívánok önöknek! (A meghívottak távoznak az ülésről.)  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/24/2013.)  

Következik a 4. napirendi pont. Illetve, ha jól nézem, a 4.-nél és az 5.-nél ugyanazokat 
a résztvevőket tudjuk köszönteni, Vályi-Nagy Vilmos államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési 



 13 

Minisztérium részéről és dr. Hajas Tünde főosztályvezető asszonyt. (Dr. Kocsis Máté 
elhagyja a termet.)  

A 4-essel kezdjük, amelyik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, ahogy nézem, 
400 millió forint értékhatárban, ami bruttó vagy nettó, ez nem derült ki nekem még, de 
mindjárt kifog… Akkor inkább megkérdezném, hogy melyik. Tessék parancsolni! 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Én is segítséget kérek, mert nekem meg csak számom van, tehát én nem látom a tárgyat. 
 
ELNÖK: Mondom rögtön! Ez a hálózatbiztonsági… 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Rendben van! 
 
ELNÖK: Itt 400 millió van, csak nem derült, hogy… 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ez 

bruttó, minden bruttó. 
 
ELNÖK: Bruttó 400 millió forint értékben, jó. Akkor kérdezem, hogy ezenkívül van-e 

még valami, amit az írásbeli előterjesztéshez képest szükséges elmondani. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdés. (Nem érkezik 

jelzés.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra: ki támogatja a bruttó 400 millió forintos 
mentesítési eljárást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára? (Szavazás.) Én úgy látom - 
valaki nincs benn -, hogy 11, egyhangú.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/25/2013.)  

Következik az 5. számú napirendi pont. (Dr. Kocsis Máté visszatér a terembe.) Kocsis 
képviselő úr kimaradt. Waterloonál pár perc késés, és odalett a császárság. (Derültség.)  

Ez is a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a központi kormányzati információs 
rendszer kiterjesztése, integrált ügyfélszolgálatok, teljes körű ügyfél-azonosítás. Több összeg 
is van… - azt már tudjuk, hogy bruttó, így kezdem.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen. Segítek, jó? 
 
ELNÖK: Tessék segíteni! Mekkora a bruttó összeg? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

központosított kormányzati informatikai rendszer esetében 5 milliárd 560 millió forint a teljes 
összeg. Ebből 870 millió forintra kérünk mentesítést. 

Az integrált ügyfélszolgálatok esetében 4,8 milliárd az összeg, ebből 765 millió 
forintra kérünk mentesítést. 

A teljes körű ügyfél-azonosítás esetében 2 milliárd 150 millió forint a teljes összeg, és 
ebből 204,8 millióra kérünk. 
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ELNÖK: Világos. Figyelemmel arra, hogy mindösszesen kérnek… 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

969,8 millió mindösszesen. 
 
ELNÖK: Bruttóban, ugye? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen. Bocsánat, nem jól mondtam! Az én papíromon rosszul szerepel ez az összeadás.  
 
ELNÖK: Három számot kell tudni összeadni. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen, de én most papírról olvastam, viszont ez tényleg nem jó. 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): 1 milliárd 839 millió 800 ezer. (Dr. Harangozó 

Tamás: Összegezzük: Kétmilliárd!) 
 
ELNÖK: A tiszteletteljes kérésem az lenne mindenkire vonatkozóan - a saját 

titkárságomra is -, hogy próbáljuk meg ezeket úgy kezelni, hogy tisztázva, hogy nettó vagy 
bruttó...  

Ez tisztázott, hogy bruttó. Akkor most kérném tisztelettel az államtitkár urat, hogy 
mondja meg, mekkora az összeg. Ha segítséget tudunk adni esetleg abban, hogy a számok… 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

1 milliárd 839,8 millió a teljes összeg. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezenkívül kérdés? (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egy nagyon rövid. Ha jól értjük, akkor európai 

uniós finanszírozásból fog menni a beruházás. (Vályi-Nagy Vilmos: Mind a három, igen.) 
Teljesen, vagy önrész van hozzá? 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem, teljesen, száz százalékban. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Száz százalékban uniós forrásból fogjuk tudni 

megvalósítani, ez nagyon dicséretes. 
Egyébként csak pozitívan szerettem volna szóvá tenni, hogy valahogy így képzeli el az 

ember - már az előző napirendre visszatérve - az indokoltságot is meg azt, hogy a teljes 
beruházás mennyire része az, ami érinti a bizottság hatáskörét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó, akkor erre is választ kaptunk.  
Van-e még kérdés, észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra 

teszem fel. Ki támogatja az előbb említett összegben, bruttó összegben a mentesítést? 
(Szavazás.) Tizenkét igennel a bizottság egyhangúlag megadta a mentesítést.  
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VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. További szép napot, jó munkát kívánunk! 

Sikerült a matematikai műveletekkel megbirkózni itt közösen.  
Most zárt ülésre állunk át, ami azt jelenti, hogy két perc szünetet tartunk.  
 

(Szünet: 14.37 - 14.40) 
 

(A bizottság 14 óra 40 perctől 14 óra 54 percig zárt ülést tartott, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.)  

 
Egyebek  

ELNÖK: Tisztelettel kérném, hogy ne menjenek még el a bizottsági tagok! Nagyon 
gyorsan végzünk, de nagyon sok egyebek napirendi pontunk van.  

Az egyik, hogy Jávor Benedek úr, a Fenntartható fejlődés bizottsága és a 
Nemzetbiztonsági bizottság együttes ülését kezdeményezte. Ezzel kapcsolatosan az alelnök 
úrral való egyeztetés alapján abban maradtunk, hogy megvárjuk, lesz-e ilyen konkrét 
kezdeményezés a bizottság egyes tagjai részéről. Ilyen még nem érkezett. Nyilván, ha majd 
kiderül, hogy az LMP-frakció és ki hogy, mit csinál, akkor vissza lehet erre térni. A magam 
részéről, ha a bizottság meg kívánja hallgatni a miniszterelnök urat, akkor jó ötletnek találom, 
de ilyen kezdeményezés egyelőre nem érkezett. 

Laborc úr levelet küldött a bizottságba, utalást tesz a sajtóban megjelentek és a 
titokkör összefüggésére. Erre majd az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Belügyminisztérium 
jelenlétében vissza kell térni, mert nem tesz jót a Nemzetbiztonsági bizottság tekintélyének, 
ha különböző újságokban - például a Heti Válaszban (Mirkóczki Ádám: Magyar Nemzet.) - 
olvashatunk olyan kérdéseket, amelyek nem tartoznak oda. Azt hiszem, Mirkóczki úr is 
egyetértett ezzel. Tehát ezzel kapcsolatosan lesz teendőnk. Én nem szeretem a feljelentéseket, 
minden ilyet, de ezzel kapcsolatban valamilyen vizsgálatnak lennie kell, mert most már ez 
túlment a határon, tehát ez nem pletykaszintű információknak valamilyen átszivárgása volt, 
hanem elég egzakt módon lett tájékoztatva ott valami valaki részéről. 

Szabó Máté alapvető jogok biztosa az uzsora-bűncselekmények kapcsán a 
nemzetbiztonsági törvény módosítására készült jelentése a titkárságon megtekinthető. 

A Belügyminisztérium Személyügyi Főosztálya tájékoztatta a bizottságot, hogy az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával kötött együttműködési megállapodás 
alapján betekintett anyagokba.  

Szakértői keretek felhasználásáról e-mailben ment egy tájékoztatás, hogy a bizottság 
minden tagja tudja, hogy mi történik. Ezek a titkárságon egyébként megtekinthetők. 

A beszámolók, amelyek a közbeszerzés alóli mentesítésekre jönnek, azok is. 
A következő ülésünk február 26-án, reggel 9 órakor lesz, amennyiben az államtitkár 

úrnak jó lesz, illetve másképp nem alakul. Bízunk benne, hogy tartja ezt az időpontot, hiszen a 
bizottság nagyon fontosnak tartja azt a napirendet, ami az Információs Hivatalról szól. Ez 
február 26., kedd, reggel 9 óra. Lázár János, segítek, ha esetleg valaki előtt nem lenne világos, 
ő kezdeményezte. Ezen a napon más napirendek is nyilván sorra kerülnek majd, de ez lesz az 
1. napirendi pont. 

És akkor most értem el a fájó ponthoz, a horvát Szábor nemzetbiztonsági 
bizottságának a holnapi látogatása, ami kezd kellemetlen szájízt adni. Egyszer lemondtuk az 
utunkat, aztán kétszer nem mentünk, most jönnek, de kormánypárti képviselőtársaim sorra 
mondják le az ezen való részvételt, alelnök úr is, illetve a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
elnöke is udvariasan, egyéb irányú elfoglaltságaira hivatkozva. (Csenger-Zalán Zsolt: Én 



 16 

megyek!) Azt gondolom, mindannyiunknak lenne egyéb irányú elfoglaltsága. Én kérném 
szépen Csenger képviselő urat meg Csampa képviselő urat meg Móring képviselő urat, hogy 
ne legyen holnap beteg nagymama meg nem tudom, hóakadály meg minden ilyen hasonló, 
mert tényleg sorban mondják le, és ez azért kellemetlen, mert én eleve úgy kértem - és erre 
kértem Lezsák alelnök urat is, Németh Szilárd alelnök urat is -, hogy annak fényében legyen 
ilyen, tekintettel arra, hogy az Országgyűlésben is pillanatnyilag meg a Nemzetbiztonsági 
bizottságban is jelentős kormánypárti többség van, ezért ilyen találkozók akkor szerencsések - 
természetesen nagyon szívesen reprezentálom a bizottságot, és nagyon megtisztelő volt 
Kocsis képviselő úrnak vagy polgármester úrnak az a javaslata, hogy a bizottság egységét 
akár személyemben is meg tudom testesíteni, de mégis azt gondolom - és ebbe beleértve 
valamennyi pártot -, rossz ilyen típusú helyzet az, ha mindenki lemondja, mert a végén én is 
nagyon beteg leszek, és akkor aztán lehet a Külügyminisztériumnak magyarázkodni. Ez most 
természetesen nem fenyegetés, csak viccesen mondom, a jegyzőkönyv kedvéért. De nem tesz 
jót ennek, ha mindenki szépen kihátrál belőle. 

Egyébként Tuñman úr fia a horvát nemzetbiztonsági bizottság elnöke. Tehát 
protokolláris szempontból is van súlya egy ilyen típusú látogatásnak. Ezerféle egyeztetés 
előzte meg. Kérem, hogy jöjjenek el holnap! Emlékszem, Gulyás alelnök úrral tavaly 
júliusban indultunk volna Zágrábba, de aztán júliusban, nem várt időpontban még parlamenti 
ülésszak kitolódására került sor. Szóval nem szerencsés ez a helyzet, és ne hozzuk ebbe a 
helyzetbe. 

Tehát holnap 10 óra 30-kor találkozunk a Parlament 61. számú termében. Ez az 
alkotmányügyi bizottság… (Mile Lajos: Nagy Imre. Nem, ez az Európai ügyek bizottságának 
terme.) Nagy Imre-terem. Az a XVII. kapu fölötti szárny. És 12 órától lenne egy ebéd. Tehát 
10.30-tól egy óráig tartana ez a program, erőlködjünk azon, hogy ez létrejöjjön. 

Esetleg ellenzéki képviselőtársaim közül ráér valaki?  
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Függő. Én még ma jelzem.  
 
ELNÖK: Próbálja meg, Mirkóczki képviselő úr! (Mirkóczki Ádám: Ez függő, nem 

rajtam múlik.) Ha nem kell falujáráson reprezentálnia, akkor próbálja meg. (Mirkóczki Ádám: 
Fontosabb, mint a horvátok, jelzem!)  

Akkor köszönöm szépen a mai közös gondolkodást és a döntéshozatalt. Jó munkát, és 
bízom benne, hogy holnap találkozom néhány képviselőtársammal. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra)  

 

 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 

 
 


