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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Választási Iroda elnöke által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása (Nbb/138/2013.) 
 

2. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/135/2013.) 
 

3. Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc) 

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

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai, V. emeletre kihelyezett ülésünket. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket az 1. és a 2. 
napirendi pontnál. 

A helyettesítések rendje szerint Csenger képviselő urat Tóth képviselő úr, Lezsák 
képviselő urat Kocsis képviselő úr, Meggyes képviselő urat Németh képviselő úr, Móring 
képviselő urat Csampa képviselő úr helyettesíti, és Harangozó képviselő urat jómagam 
helyettesítem. Így a bizottság határozatképes. 

Az eredetileg kiküldött napirendi javaslat két közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítési kérelmet tartalmaz, az egyiket a Nemzeti Választási Iroda, a másikat a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nyújtotta be; valamint az egyebek napirend van. 
Kérdezem, hogy van-e más napirendi javaslat. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor a 
helyettesítésekre figyelemmel szavazunk a napirendről. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangú volt. 

A Nemzeti Választási Iroda elnöke által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása (Nbb/138/2013.)  

Tisztelettel köszöntöm dr. Pálffy Ilona elnök asszonyt, a Nemzeti Választási Iroda 
részéről az 1. napirendi ponthoz, amely három alkérelemből áll, egy bruttó 530 milliósból, 
egy bruttó 310 milliósból és egy bruttó 1 milliárd 50 millió forintos kérelemből.  

Kérdezem tisztelettel, hogy ki tetszik-e egészíteni az írásban benyújtott kérelmeket. 
Öné a szó. 

Dr. Pálffy Ilona kiegészítése  

DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Talán annyival egészíteném ki, hogy ebből a bruttó egymilliárdos anyag nemcsak az 
országgyűlési képviselő- és az európai parlamenti képviselő-választással kapcsolatos 
programokat ölelné fel, hanem kiterjedne már a jövő év őszén tartandó önkormányzati és 
nemzetiségi választásokra is. Míg a másik kettő szorosan csak az országgyűlési és az európai 
parlamenti képviselő-választásokra vonatkozik.  

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdése a képviselőtársaimnak? (Nem érkezik 
jelzés.) Nincs. Akkor én annyit kérdeznék tisztelettel, pont, amit tetszett említeni, az a bruttó 
1 milliárd 50 millió forintos beszerzés határidejéről. Tetszett mondani az önkormányzati 
választásokat, csak nekem nem derült ki, hogy mi ennek a határideje. Esetleg ezt el tetszik 
tudni mondani? 

 
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: A legsürgősebb. 

Gyakorlatilag már most azonnal, ahogy lebonyolódik a közbeszerzési eljárás, el kell kezdeni a 
program készítését, mert ez onnantól kezdődik, hogy megtörténik a körzetesítés az ország 
területén, tehát valamennyi választópolgár tekintetében, a 106 egyéni választókerületben, és 
ezt követően a központi névjegyzék felépítése. Ebbe nem tartozik bele, mert az már korábban, 
mielőtt a Nemzeti Választási Iroda létrejött, még a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium tudott kötni egy szerződést a regisztrációra vonatkozó program elkészítésére, de 
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végül is ez is be fog kapcsolódni. Tehát a határideje S. O. S, a végső határidő az, ami majd az 
önkormányzati résznél átnyúlik a jövő évre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt az egyéves beszámolási kötelezettség terheli majd a 

Nemzeti Választási Irodát. Illetve mindenkit, aki ilyen mentesítési kérelmet nyújt be, és ezt 
megkapja.  

Akkor jól értem, az önkormányzati választásokig le kell folynia ennek az eljárásnak? 
(Dr. Pálffy Ilona: Igen.) Értem.  

A másik kérdésem még annyi lenne, itt írja, hogy "magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgároknak a központi névjegyzékbe-vétele, illetve számukra a 2014. évi 
országgyűlési választásokkal kapcsolatos nyomtatási és levélküldési szolgáltatás". Itt nem 
annyira közbeszerzési szempontból, hanem esetleg erről tetszene mondani valamit, hogy ez 
hogy fog zajlani, mert ez nagyon picit izgalmas még.  

 
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Ők a magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező állampolgárok, akiknek nagy része az egyszerűsített honosítással 
lett magyar állampolgár is, azonkívül, hogy más országhoz tartozóan is állampolgárok. Az 
első feladat - a törvény szerint is -, hogy augusztus 1-jéig meg kell keresni ezeket a 
választópolgárokat a személy- és lakcím-nyilvántartásban lévő címük alapján, kivéve a 
felvidéki és kárpátaljai állampolgárokat, ahová nem kívánunk levelet kiküldeni, őket más 
módon fogjuk megkeresni. De egyébként körülbelül 250 ezer ilyen választópolgár van, akit 
levélben megkeresünk, és kiküldjük azt a nyomtatványt, amelynek a visszaküldésével 
regisztrálni tudnak. Tehát ebben a levélben lesz egy tájékoztató megkeresés, a regisztrációs 
nyomtatvány és a regisztrációs nyomtatvány kitöltéséhez egy útmutató. Ezt kell visszaküldeni 
annak a választópolgárnak, aki regisztrálni kíván, és az ő névjegyzékbe-vételükkel kerül 
kialakításra a Magyarországon lakcímmel nem rendelkező választópolgárokról a központi 
névjegyzék. 

 
ELNÖK: Köszönöm. És ez azt jelenti, hogy ez becsült szám, amit tetszett mondani, ez 

a 250 ezer, tehát körülbelül ennyi ilyen választópolgárral számolunk esetlegesen? 
 
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Jelen pillanatban, aki kérte 

már a magyar állampolgárság elérését, az a múlt heti tudomásom szerint 460 ezer, csak még 
esküt nem tett választópolgár az a körülbelül 240 ezer. És mi csak azokat tudjuk megkeresni, 
akik már valóban állampolgársággal rendelkeznek, tehát letették az esküt. Úgyhogy az ő 
számuk még növekedhet a választások idejéig, hiszen ott vannak a potenciálisan 
állampolgárságot kérők. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, ez akkor azt jelenti, hogy ez a bruttó 310 millió forint - most 

körülbelül ezzel kalkulált, ezzel a 250 ezerrel. Ha ez a szám radikálisan megnőne, akkor még 
nyilvánvalóan kell majd ezen változtatni. Ebben van tartalék is erre? 

 
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Az lesz a könnyebbség, 

hogy most kiküldjük ezeknek az állampolgároknak, akik már a névjegyzékben vannak. Ezt 
követően, amikor esküt tesznek a választópolgárok, akkor az eskütétel helyén lehetőségük 
lesz, hogy megkapják ezt a regisztrációs nyomtatványt, tehát már nekik nem kell külön levelet 
kiküldeni, és ez nem növeli a költségeket. Viszont ebben a 300 millióban még benne van a 
körülbelül megsaccolt regisztráltak száma, akiknek majd a levélcsomagot is ki kell küldeni, 
hiszen ők levélben fognak szavazni. Tehát lényegében ez két postai kiküldést jelent. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ami a közbeszerzési mentesítéssel kapcsolatos kérdést 

illeti, az engem megnyugtatott, de esetleg azt kérdezném tisztelettel, hogy készül-e a Nemzeti 
Választási Iroda, hogy ezt valamikor majd elmagyarázza az embereknek. Lehet, hogy én 
vagyok csak egyedüli a teremben, aki ezt pontosan nem érti, de esetleg még lehetnek más 
képviselőtársaim vagy szakértők. Azt gondolom, ez megérett már arra, hogy önök ezt 
viszonylag pontosan tudják, érdemes volna bemutatni.  

Őszintén szólva, ha meg tetszene állítani egy, még esetleg választással foglalkozó 
úgymond szakértőt is, még ő is elbizonytalanodna, hogy ez hogyan fog zajlani. Azt 
gondolom, most már megérné azt, hogy legyen egy ilyen nyílt tájékoztatása az embereknek 
meg a politikusoknak is ezek szerint, hogy értsék ezt, hogyan zajlik, mert ön már abban a 
helyzetben van, hogy ezt pontosan tudja. Ha esetleg erre valamikor sor kerülhetne - erre csak 
biztatnám. Tudom, hogy ebben nem egyedül ön az illetékes, de jelentős részben igen. Azt 
gondolom, még esetleg azt is el lehetne mondani, hogy hogyan zajlik, mert annyi kétséget 
vetett fel és kérdést, amelyeknek egy része teljesen jól tisztázható lenne, csak érdemes lenne 
akár ezt így modellezni, hogy ez hogyan fog zajlani. 

 
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Elnök úr, ez 

mindenféleképpen szükséges, csak a Nemzeti Választási Iroda most állt fel, még jelenleg 
székhelyünk nincs, és jelenleg én vagyok még mindig egy szem egyedül, most már van 
költségvetésünk, de miután egyedül vagyok, még számlát se tudtam nyitni. Szerintem egy 
héten belül már mindezt meg tudjuk csinálni, mert azért folyamatosan építjük az irodát.  

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha egy kicsit cinikus lennék (Dr. Kocsis Máté: Ne 
legyen!), akkor tisztelve az ön igyekezetét, azért azon egy kicsit aggódunk, hogy lesznek-e így 
ebből a szempontból választások. A képviselőtársaim megnyugtatnak, hogy amit elmondott az 
elnök asszony, az nem azt jelenti, hogy nem készülünk a 2014-es választásokra. Köszönöm 
szépen.  

Van-e még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor ez három szavazást fog 
jelenteni. 

Felteszem először a bruttó 530 millió forintos összeget, szoftverkomponensek és 
speciális szakértői tevékenység a Nemzeti Választási Iroda részéről a 2014-es országgyűlési 
választás pénzügyi-logisztikai lebonyolításához. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, ez egyhangú volt. 

Következik a bruttó 310 millió forintos kérelem, amit el tetszett mondani, és akkor én 
ezt ígéretnek vettem, hogy előbb-utóbb majd megismerjük, ez hogyan fog zajlani. Kérdezem 
tisztelettel, hogy ki támogatja ezt a levelezéssel kapcsolatos kérdést, bruttó 310 millió forint. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez is egyhangú volt. 

Következik a harmadik, amely a nemzeti választási rendszer fejlesztése, aminek a 
határideje eltolódik a 2014. évre. Ez bruttó 1 milliárd 50 millió forint. Kérdezem tisztelettel, 
hogy ki támogatja ezt. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez is egyhangú volt. 

Az elnök asszonynak köszönjük szépen. További jó munkát! A bizottság a mentesítést 
megadta. Mondom, ahogy esetleg abban a helyzetben tetszenek lenni, hogy ezt így be lehetne 
mutatni vagy akár modellezni, az nagy segítség lenne a magyar társadalom számára. Nagyon 
szépen köszönöm, hogy itt tetszett lenni. (Dr. Pálffy Ilona: Én is köszönöm.) Viszontlátásra! 
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által benyújtott közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/135/2013.) 

Következik a 2. számú napirend. Köszöntöm a helyettes államtitkár urat és a 
szakértőjét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről.  

Előterjesztésre került egy, a kormányablakokkal kapcsolatos eljárás, amely már 
korábban járt itt, csak ha jól látom, akkor a megyei szintről most váltottunk egy 
központosítottabb típusú kialakításhoz.  

Kérdezem tisztelettel, hogy van-e az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan 
kiegészítenivalója. 

 
FEKETE GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Nincsen. Deák Rita miniszteri biztos asszonyt helyettesítem, ő ennek a 
területnek a gazdája, de megbetegedett, és én vagyok most helyette. Nincs kiegészítésem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Reméljük, hogy mihamarabb meggyógyul, és köszönjük 

a helyettesítést. 
Látom az összegszerűséget, ha jól értem, ez 2,5 milliárd. Csak azon gondolkozom, 

hogy ez most bruttó vagy nettó.  
 
FEKETE GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Bruttó. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Bruttó 2,5 milliárd forint, értem. Van-e kérdés? (Szavazás.) Ilyet nem látok.  
Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja a közbeszerzési mentesítési kérelmét a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, 
hogy ez is egyhangú volt. 

Van itt egy egyéves beszámolási kötelezettség a minisztérium részére, mint mindenki 
számára. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, a bizottság támogatta. 

Egyebek 

Áttérünk nagyon röviden az egyebek napirendre. Parancsoljon, Mile képviselő úr! 
(Németh Szilárd István távozik az ülésről.)  

 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Csak egyetlen rövid felvetésem van. 

Abban maradtunk a ténymegállapító albizottság nyári ülését illetően, hogy július 16. lenne, 
amikor érdemes lenne találkoznunk, merthogy mindig kedden szoktuk tartani. Nekem van 
egyetlen apró érvem: nem lehetne, hogy július 15-re tegyük, és akkor nem kell a hetet 
harmadolni, hanem ezzel kezdenénk, és után felszabadul a hét többi része. De ez csak egy 
egyszerű felvetés. Ha ragaszkodnak a képviselő urak, akkor legyen 16-án, semmi probléma, 
ez csak egy óvatos felvetés, hogy nem lehetne-e ezt július 15-ére előrébb hozni, egyetlen 
nappal. Ezt csak kérdezni szeretném. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Itt ül a bizottság alelnöke, tisztelettel kérdezem. A magam 

részéről azt mondom, hogy mindegy nekem, de miután én csak egy tag vagyok ezen belül, 
ezért az alelnök úrnak adnám meg a szót, hogy mit gondol erről a felvetésről. (Jelzésre:) 
Kocsis képviselő úr! 
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DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem tudom nem megemlíteni ezt a 
félmondatot, hogy hétfőn felszabadul már a hét. Nagyon irigylem a képviselő urat, mert 
sokszor még péntek-szombaton se szabadulunk fel a héten. A részünkről lehet hétfőn, ha ez az 
LMP-t segíti a választási felkészülésben, hogy kipihentek legyenek a képviselők, és már 
hétfőtől vasárnapig tudjanak koncentrálni a jövő évi megmérettetésre, akkor természetesen mi 
ebben partnerek vagyunk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mile képviselő úr, mielőtt még belemennénk pontosan a 

politikusok pihenési idejébe, ami egyébként a nullával egyenlő. Parancsoljon! Nekem viszont 
az a kérésem lenne, hogy ne nagyon reggel legyen. 

 
MILE LAJOS (független): Nagyon szépen köszönöm. Nem is igazán Kocsis képviselő 

úr szellemessége miatt volt ez lényeges, hanem meg kell írni egy kérelmet, hiszen ülésszakon 
kívül vagyunk, és akkor azt úgy kell megfogalmazni, hogy július 15-ére szóljon és ne 16-ára. 
Mindenféle választási kronológiai kitétel nélkül mi lenne az az időpont - 10 óra vagy 11 óra -, 
ami mindenki számára megfelelő lenne, hogy aki vidékről jön, annak ne kelljen hatkor 
indulnia? Mondjuk, lehet 10 óra? Mert akkor így kellene majd megírni ezt a bizonyos 
kérelmet. Akkor vehetem úgy, hogy ez döntés? (Dr. Kocsis Máté: Igen.) 

 
ELNÖK: A 10 óra tökéletesen megfelelő, szabályosan fel lehet érni. Köszönöm 

szépen, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 


