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(A bizottság 11 óra 1 perckor megkezdett zárt ülésének  
- melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása.  

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 12 óra 49 perc) 

A Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztésének megtárgyalása a 
koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. § (2) bekezdése alapján (Nbb/146/2013.)  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit köszöntök a 2. napirendi pontnál. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében tisztelettel köszöntöm helyettes államtitkár urat és Nagy Líviát.  

Azt szeretném először kérdezni helyettes államtitkár úrtól a minisztérium 
képviseletében, hogy az előterjesztés igényel-e zárt ülést.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm önöket én is. Azt gondolom, hogy jelen fázisban még nem.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nyílt ülésen vagyunk. Csak arra kérném 

tisztelettel, ha mégis van olyan ok, adott esetben jelezze, hogy ne fussunk bele a jegyzőkönyvi 
problémákba.  

Önök benyújtottak egy kezdeményezést, amely a bizottság álláspontjának, illetve 
véleményének kialakítására vonatkozik a zárkörű koncessziós pályázattal kapcsolatosan. 
Képviselőtársaim megismerhették az indokolást, az írásbeli anyagot. (A sajtó képviselői 
bejönnek a terembe.)  

Én köszönöm a Belügyminisztériumnak és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, hogy a 
rövid napirendnél velünk tart, hiszen adott esetben önök itt nemzetbiztonsági kockázatokról és 
szempontokról beszéltek, korábban is volt ilyenről szó. Ezért is kérdeztük, hogy kell-e zárt 
ülés, de nem.  

Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalójuk az üggyel kapcsolatosan. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, államtitkár úr!  

Pankucsi Zoltán bevezetője  

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Talán 
ha megengedik, akkor három szóban összefoglalnám, hogy miről is van szó, és miért is nem 
mondom, hogy pillanatnyilag a zárt ülés indokolt volna.  

Egyelőre csak vizsgáljuk annak a lehetőségét - szigorúan tisztán költségvetési 
szempontok miatt -, hogy lehet-e esetleg második kategóriájú kaszinókat nyitni 
Magyarországon, és ha lehet, akkor hogyan és milyen feltételekkel. Ennek a törvényes keretei 
adottak, már évek óta adottak, és ennek a keretében jutottunk el arra az elvi lehetőségre, hogy 
ha és amennyiben esetleg olyan döntés születik, hogy lesz második kategóriájú 
kaszinónyitásra igény a kormányzat részéről, akkor legfeljebb tíz darabot gondolnánk 
országos szinten lehetővé tenni.  

Ennek keretében természetesen felmerülhet az állami szervező általi üzemeltetése a 
kaszinóknak, illetve felmerülhet nem állami szervező általi üzemeltetés is. Ez utóbbi esetben 
van igény arra és van szükség arra a jogszabályok alapján, hogy koncessziós pályázatot írjon 
ki a minisztérium. Itt jön be a Nemzetbiztonsági bizottság szerepe, hiszen kifejezetten 
rendelkezik arról a koncessziós törvény, hogy amennyiben koncessziós pályázat kiírására 
kerül sor, és ott valamilyen nemzetbiztonsági ok felmerül, akkor azt csak zárt körben lehet 
kiírni. Egyelőre azt a kérdést vizsgáljuk, hogy felmerül-e itt a kaszinónyitással 
összefüggésben olyan nemzetbiztonsági kérdés, ami indokolná a törvényes előírások alapján 
azt, hogy csak zárt körben lehessen ezt kiírni. 
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Ehhez kérnénk a tisztelt bizottság állásfoglalását. 

Kérdések, észrevételek; válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit. Szeretném 
tájékoztatni önöket, hogy nem az 1. napirend szereplőiről van szó, ezt csak a biztonság 
kedvéért mondom el. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! Aztán Mile képviselő úr következik. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Itt van előttem ez az 

előterjesztés, ami egyértelmű kezdeményezés a bizottság álláspontjának kialakítására. Tehát 
itt nem valami „távoli, nem látható és még nem tudjuk, hogy hogyan lesz” típusú ügy van 
előttünk, hanem önök, az önök minisztériuma kezdeményezi ezen bizottság álláspontjának 
meghallgatását ahhoz, hogy zárt koncessziós eljárást folytassanak le, konkrétan leírva, hogy 
maximum tíz darab vidéki helyszínre.  

És ami egyébként a báját megadja ennek az előterjesztésnek, az az, hogy a tavaly 
ősszel egyébként ezen bizottság zárt ülésén elhangzott tájékoztatás meg az a mögött álló nyílt 
politikai érvelés teljes ellentettjét hosszú oldalakon keresztül vezetik le, hogy miért is volt 
rossz az állam szempontjából, a közbiztonság és a nemzetbiztonság szempontjából egy 
tollvonással beszüntetni az összes kaszinót, és hogy milyen problémákat okozott ez az állam 
gazdasági bevételei tekintetében. Mind pedig egész érdekes módon ennek az előterjesztésnek 
az is része, hogy hosszan leírják, hogy közbiztonsági és egyéb szempontból is, 
nemzetbiztonsági szempontból is milyen kockázatok vannak abban, hogy összesen három 
kaszinó működik Magyarországon, és az önök előterjesztése szerint a magyar emberek jó 
része egyrészt külföldre viszi a pénzét, hiszen „az igény nem szűnik meg” - ezt idézem az 
önök előterjesztéséből -, nagyobbik része pedig illegálisan végzi ezt a tevékenységet 
Magyarországon. Ez külön érdekes ezen a bizottsági ülésen, hiszen ezek az érvek akkor is 
elhangzottak, csak nem a kormány, hanem az ellenzék részéről.  

Úgyhogy először is tisztázni szeretném, hogy akkor itt mi most csak beszélgetünk 
valamiről, vagy ma még döntünk is, és önök azok alapján el fogják indítani ezt az eljárást. 
Vagy nem fogják? Vagy vizsgálgatják még egy kicsit, és majd visszahozzák? Vagy ma 
nekünk olyan döntést kell tennünk - fideszes képviselőtársaimra is nézek -, ami utána 
hivatkozható lesz, hogy nahát a mi döntésünk volt az, hogy ez egyébként nemzetbiztonsági 
szempontból rendben van-e vagy nem?  

A kérdés azért is érdekes, mert mi végül láttunk egy jelentést, amelynek a 
belügyminiszter úr ígérete alapján a további utóéletét is megnézhetjük majd, ha a bizottság 
többsége ehhez hozzájárul. Szerintem ezt is érdemes lenne ma tisztázni, hogy hozzájárul-e a 
fideszes többség ahhoz, hogy az eredeti ügy minden részletét megismerhessük vagy nem. 
Másrészt pedig, ha az előterjesztésben most leírt indokok valósak - márpedig azt gondolom, 
van benne igazság -, akkor ilyen szempontból maga az igény akár megalapozott is lehet. 
Egyetlenegyet nem értünk - főleg a tavaly őszi, úgymond, nemzetbiztonsági kockázatot 
megjelenítő és azonnali parlamenti döntés, kormánydöntés és minden tükrében -, hogy azon 
döntés tükrében miért gondolja úgy a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy ismét 
magáncégeknek kívánja kiadni ezt az üzemeltetést.  

Azt gondoljuk, hogy ez felháborító, felháborító. Ezen bizottság előtt este tízkor 
hallgattuk végig azt, hogy milyen erők mozognak ezen a piacon, meg hogy mennyire 
tehetetlen és képtelen az állam ezt kordában tartani. Az önök által a parlamenti szakaszban 
végigtárgyalt és elfogadott törvényt egyik pillanatról a másikra visszavonják, és az egész 
piacot úgymond felszámolják, vagy most jön egy olyan előterjesztés, amelyik ezt a folyamatot 



- 7 - 

szinte elölről kezdi, csak még tuti, ami biztos, az NGM-en kívül senki más ebbe utána bele se 
láthat, hogy hogyan lesz ez kezelve. 

Nem nemzetbiztonsági garancia ez az eljárás, az biztos, legalábbis a Nemzetbiztonsági 
bizottság szempontjából nem garancia, hogy mi előre azt mondjuk, hogy ez indokolt, és 
onnantól kezdve mi magunk se fogunk semmire természetesen a továbbiakban rálátni, csak 
majd megint kapkodjuk a fejünket, ha valaki leírja egy jelentésben, hogy mi történik.  

Azt gondolom, és az MSZP nevében is mondhatom, hogy ha nemzetgazdasági, 
rendészeti és egyéb szempontból egyébként elfogadjuk azt a tényt, hogy nincs olyan, hogy 
egyik pillanatról a másikra a szerencsejáték-piacot megszüntetjük - mert ahogy az 
előterjesztést tudnám idézni, ettől még a magyar állampolgárokban sajnos a szerencsejáték 
iránti vágy nem szűnik meg, és innentől kezdve ez a feketepiacon meg külföldi kaszinók 
bevételeit gazdagítva történik, csak nyilvánvalóan csomó hátrányt okoz az országnak -, és 
érdemes ellenőrzött módon, kultúráltan és rendészeti szempontból, nemzetbiztonsági 
szempontból is ellenőrizhető módon ezt valamilyen szempontból helyrehozni, akkor annak az 
egyetlen tisztességes és normális megoldása a mi megítélésünk szerint az, ha egyébként a 
régóta működő, tőkeerős és nemzetbiztonsági szempontból is garantáltan működő, állami 
tulajdonban lévő Szerencsejáték Zrt. teszi ezt meg.  

Azt, hogy ezt most megint valakiknek - és akkor a trafikügy meg a földügy után már 
aktuálpolitizálni nem akarok, hogy körülbelül mire számít ma egy ellenzéki képviselő vagy 
szerintem egy átlag magyar állampolgár, hogy milyen érvek és milyen indokok alapján lesz ez 
a koncesszió kiosztva, de hogy egyáltalán magánszereplőket most ismét ebbe a piaci 
viszonyba behozzunk, azt főleg a tavalyi döntésük után teljesen álságosnak és 
elfogadhatatlannak tartjuk. Egyetlenegy módon lehet ezt támogatni, sajnos az előterjesztés 
nem erről szól: ha kell, a Szerencsejáték Zrt. oldja meg mint állami vállalat ennek a piacnak a 
működtetését. 

Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm, elnök úr. Kénytelen vagyok én is visszatérni az 

előzményekhez, egészen pontosan ahhoz a rövid időszakhoz, amikor ez az úgynevezett 
statáriális döntés megszületett, és nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozott a kormány, 
amikor a Szerencsejáték Felügyelettel kapcsolatos indítványát előterjesztette. Ott ugye 
meghallgattunk ezzel kapcsolatban érveket, meghallgattunk ezzel kapcsolatban véleményeket. 
Ha valóban ennyire fertőzött területről van szó, akkor indult-e azóta bármilyen eljárás, történt-
e feljelentés az ügyben? Tehát ha ennyire indokolt volt ennek a területnek a fertőzöttségéről 
beszélni, akkor ennek egyenes következménye az, hogy valamiféle eljárás vagy eljárások 
indulnak, és megpróbálják felgöngyölíteni ezt az egész hálózatot, amelyik rátelepült erre az 
ágazatra. 

A másik. Valóban van egy ilyen logikája a dolognak, hogy hatalmas érveléssel egy 
bizonyos időszakban ezt az egész piacot bezárjuk, megszüntetjük szinte, és kimondjuk, hogy 
három koncesszióban lévő kaszinó jogosult üzemeltetni ilyen és ilyen eszközöket, majd pedig 
most kinyitjuk teljesen ellenkező érveléssel, hivatkozva természetesen költségvetési 
szempontokra. Ezeket a költségvetési szempontokat nem lehetett ez előtt egy esztendővel 
tudni, hogy ha úgy járunk el, mint ahogy eljártunk annak idején, akkor esetlegesen ennek 
ilyen és ilyen költségvetési vonzatai lesznek, amelyeket lehet, hogy később korrigálni kell? 
Ezeket szerintem lehetett látni, nem egy olyan bonyolult számítási rend. Most mi indokolja? 
Vagyis akkor az történt, hogy azóta újragondolták, és most jöttek arra rá, hogy ez bizony 
kiesést jelent, és akkor tíz új kaszinó megnyitása mégiscsak a költségvetés, kizárólag a 
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költségvetés szempontjából rendkívül üdvös lenne? Egy kicsit kilóg a ló lába ebből a 
dologból, akárhogyan is nézzük.  

Ha már a Nemzetbiztonsági bizottság előtt tárgyaljuk ezt a dolgot, akkor tényleg 
szeretnék rákérdezni. Ha megvoltak azok a nemzetbiztonsági kockázatok, amelyek alapján 
olyan gyorsan és hirtelen kellett dönteni az Országgyűlésben, akkor ezek azóta megszűntek? 
Vagyis annak a kockázata nem áll fenn, ha ismét kinyitjuk ezt a területet, hogy újra meg fog 
jelenni az a társulat, amelyik nemzetbiztonsági kockázatot jelentett az ügyben? 

És még egy kérdésem van. Itt az álláspontunkra kíváncsiak, ha az a nehezen 
feltételezhető döntés születik - de mégse zárjuk ki ennek a lehetőségét -, hogy itt egy 
nemleges álláspont fogalmazódik meg, annak milyen következményei lesznek az 
elképzeléssel kapcsolatban? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, helyettes államtitkár úr, öné a szó. 

(Jelzésre:) Bocsánat, alelnök úr! 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő anyag, gondolom, elég világos mindenki számára, bár 
úgy hallottam, hogy az előző két képviselőtársam ezt nem így értelmezi. Szerintem a napnál 
világosabb, ami ide le van írva: három fontos célt kíván megvalósítani. Egyrészt azt látjuk 
belőle, hogy a központi költségvetés erősítését, jelentős pénzösszeg áramolhat be a központi 
költségvetésbe. Egy másik ilyen fontos cél: ha azt a 2002-2013-as adatot megnézzük, akkor az 
azt mutatja, hogy egy nagyon komoly feketepiac jött létre, ennek a feketepiacnak a 
kiszorítását, szerintem ez napnál világosabb. A harmadik: itt van egy mellékelt anyag is, 
amelyben például a sport- vagy egyéb célú felhasználásra is javaslatot tesznek ezen pénzek 
beáramlásánál. Mindhárom cél szerintem nagyon fontos. 

Másrészről, ha azokat az adatokat nézzük meg, ami a három kaszinó 2012-es adatsora, 
az a 299 728 vendég - oltári igény van rá. Tehát hoznák az emberek, aki el tudja költeni a 
pénzét (Dr. Harangozó Tamás: Köszönjük!), az elköltheti egy ilyen kaszinóban.  

És amin ilyen jól tetszenek mulatni: a különbséget nem tetszettek elolvasni az első és 
második kategóriájú kaszinók között, óriási különbség van a szabályozásban és annak a 
működtetésében. Pár dolgot azért felolvasok önöknek, hogy értsék. Biztonsági előírások. 
Egyrészt nem liberalizált, másrészt az állam köt koncessziós szerződést; meghívásos alapon 
köti az állam a koncessziós szerződést, maximum tíz évre tudja kötni. Maximálva vannak 
azok a játékautomaták, azok a nyerőasztalok, azok a kártyaasztalok, amit itt lehet használni. 
Egy tőkeerős cégnek kell üzemeltetni, tehát nem lehet leakasztani csak úgy egy ilyen 
hárommilliós vagy egymilliós törzstőkével üzemelő céget. És olyan biztonsági előírások is 
vannak, amelyek rögzített folyamatokról beszélnek, tehát képpel, hanggal kell rögzíteni, mi 
történik ebben a rendszerben, és nem úgy, mint a liberalizált rendszerben. Nem beszélve 
mondjuk a liberalizált rendszer széléről, a feketegazdasági történetről, amire itt utalnak ezek a 
számok. 

Amit szerintem érdemes lenne megfontolni, hogy mindenféleképpen szerintem hazai 
cégeket kell meghívni és nem külföldi tulajdonúakat. És azt is megfontolnám, hogy az állam 
is vegyen részt a továbbiak üzemeltetésében, amennyiben erre szükség van. 

Érdekelne engem, hogy melyik az a tíz város, amelyik jelentkezne, ebben a tíz 
városban lesz-e előtte egyeztetés a képviselő-testületekkel meg polgármesterekkel. 
Nyilvánvaló, hogy szerintem az ő véleményük kikérése nélkül ebbe nem lehet belevágni.  

Én a magam részéről mindenféleképpen támogathatónak tartom, pontosan azért, mert 
a hármas cél megvalósul, pontosan azért, mert sokkal biztonságosabb, ellenőrzött szerepe van 
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ezen kaszinók működtetésének. Úgyhogy én támogatni fogom, és azt gondolom, hogy a 
fideszes képviselőtársaim is támogatják. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, öné a szó. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Egyetértve azzal, amit alelnök úr megfogalmazott, néhány 
kiegészítést tudok csak még hozzátenni a kép árnyalása érdekében. Tehát nagyon fontos azt 
hangsúlyozni, hogy pillanatnyilag vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy lehet-e, és ha igen, 
akkor hogyan lehet adott esetben második kategóriás kaszinók megnyitását kezdeményezni 
Magyarországon.  

Ahogy említettem a felvezetőben is, ez lehet állami szervezésű cég, tehát az önök által 
is említett Szerencsejáték Zrt. is tudja ezeket a kaszinókat működtetni, illetve felmerülhet 
annak is a lehetősége, hogy állami szervezői körön kívüli üzemeltetőhöz kerüljön. Pontosan 
ezt vizsgáljuk, és azért is vagyunk itt, mert szeretnénk, ha ez az eljárás maximálisan 
tiszteltben tartaná az összes törvényi előírást. Ennek a keretében van szükségünk éppen a 
Nemzetbiztonsági bizottság állásfoglalására. 

Azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy vajon lehet-e itt ma dönteni vagy nem, az a mi 
számunkra kritikus, és azt gondolom, akkor is célszerű a bizottságnak megfontolni a döntését 
a mai napon, ha én most itt nem fogok tudni arra választ adni - miután kormányzati döntés 
még nem született -, hogy vajon hol lesznek ezek a kaszinók, és ki fogja ezeket üzemeltetni. 
Egyáltalán ahhoz, hogy kormányzati döntés születhessen, ahhoz van szükség arra, hogy 
tudjuk, hogy például lát-e a bizottság nemzetbiztonsági kockázatokat abban, ha mondjuk egy 
külső, nem állami szervezőhöz kerül egy kaszinó üzemeltetésének a joga. Amennyiben a 
bizottság ilyet lát, akkor természetesen egy zártkörű koncessziós pályázatot kell kiírnunk, és 
akkor eszerint fogunk eljárni, ha olyan döntés születik, hogy nem a Szerencsejáték Zrt. fogja 
adott esetben ezt üzemeltetni. Tehát azt gondolom, hogy egyelőre valóban a gondolkodás 
legelső fázisában járunk, korai volna még messzemenő következtetéseket levonni arra 
vonatkozóan, hogy egyáltalán ez az ötlet felmerült. 

Nagyon fontos, amit alelnök úr említett, én is csak aláhúzni tudom, hogy a kormány 
tavaly októberi döntése nyomán betiltott szervezői kör alapvetően a játéktermeket célozta. Itt 
most második kategóriájú kaszinókról beszélünk, amely egészen más, a játékosvédelemmel 
kapcsolatban, a felelős játékszervezéssel kapcsolatban megfogalmazott elveknek kell hogy 
megfeleljen. Ez egy rendkívül szigorúan szabályozott és szigorúan ellenőrzött - és ez talán 
még fontosabb - keretek között működő kaszinókör, ahol, azt gondoljuk, mindazok a 
társadalmi-gazdasági kockázatok, amelyek egyébként adott esetben a játéktermeket 
jellemezték, itt már nem fordulhatnak elő. Tehát úgy gondolom, hogy ez a típusú nyitás vagy 
inkább gondolkodásnak mondanám ebben a fázisban, semmiképpen sem jelenti azt, hogy a 
korábbi döntéssel bármilyen módon ellentétes lenne ez a mostani felvetésünk. Mondom még 
egyszer, egyszerűen jogszabályokat próbálunk követni, ennek része az, hogy a bizottság 
álláspontját ki kell kérjük. 

Költségvetési hatásokkal nem volt tisztában a kormány, ez volt egy felvetés. 
Természetesen tisztában volt a kormány a tavaly októberi döntés kapcsán is, egyszerűen ott 
sokkal nagyobb egyéb társadalmi kockázatok merültek fel, amelyek miatt ilyen döntés 
született. Tehát természetesen szó sincsen arról, hogy ezek a kockázatok nem voltak 
számszerűsítve vagy nem voltak tudatosítva, egyszerűen más szempontok is lehetnek. És erre 
is, azt gondolom, fontos visszatérni, hogy pillanatnyilag mint Nemzetgazdasági Minisztérium 
költségvetési szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, emellett amikor majd a tényleges 
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kormányzati döntések vagy akár minisztériumi döntések végleges formát öltenek, akkor ott 
más szempontokat is mérlegelni fogunk, csak egyáltalán ahhoz, hogy el tudjunk indulni ezen 
a döntéshozatali folyamaton, ahhoz lenne nagyon szükséges, hogy ismerjük a bizottság 
álláspontját.  

Tehát én azt gondolom, hogy van egy döntési pont pillanatnyilag, természetesen az is 
lehet egy döntés, hogy a bizottság úgy ítéli meg, hogy nem lát nemzetbiztonsági kockázatokat 
egy ilyen kaszinónyitásban, mi azt is elfogadjuk, természetesen, ha az a bizottság álláspontja, 
hogy van kockázata, akkor azt is elfogadjuk, és annak megfelelően fogunk továbbmenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Mile képviselő úr, parancsoljon! (Lezsák Sándor 

távozik az ülésről.)  
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Jó azért valamit tisztázni a 

szerepfelfogással kapcsolatban. Hogy rejt-e magában nemzetbiztonsági kockázatokat egy 
ilyen kísérlet, azt én itt most felelősséggel megmondani önöknek nem tudom, és nem is tudok 
róla dönteni. Továbbmegyek, nem is az én feladatom ennek a mérlegelése és eldöntése, erre 
vannak a szolgálatok, amelyek ezzel kapcsolatban tudnak érdemi és használható 
információkat adni. Tehát én itt ma erről a részéről, hogy vannak-e ebben az egész 
elképzelésben nemzetbiztonsági kockázatok, felelősséggel nyilatkozni, nem tudok. Irigylem 
azokat a képviselőtársaimat, akik tudnak, de én ezt meg nem tudom mondani, azelőtt, hogy 
mondjuk a szolgálatoktól ne kapjak erre vonatkozóan tájékoztatást. 

Maga az elképzelés - és itt már nem nemzetbiztonsági szempontok a dominánsak - 
számomra elfogadhatatlan. De még egyszer mondom, hogy az ön által felvetett kérdésekre én 
tisztességgel felelni nem fogok tudni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Ha jól értjük, akkor itt 

arról van szó, hogy azt kérnék a Nemzetbiztonsági bizottságtól, hogy a teljes magyar 
nyilvánosság előtt csináljon hülyét saját magából? Az előző törvényi megoldás az volt, 
hölgyeim és uraim, hogy a koncessziós szerződéseket egy szűk, a végén igencsak nagyon 
szűk körű auditáló cégekre - aztán a végén cégre - bízta a magyar állam, állítólag rettenetesen 
biztonságos módon, amelyek kiválasztották a további cégeket, majd hirtelen jött az 
előterjesztés, és itt mindennek vége lett. Ez történt a törvény értelmében, ha jól értem.  

Most önök azt kérik, hogy higgyük el önöknek előre, vagy mi foglaljunk állást, hogy 
ez nem fog megismétlődni a következő körben, ha ismét magáncégeket kívánnak ebbe 
bevonni. Azt gondolom, felelősen ilyen nem tehető, és azt gondolom, hogy aki nem egészen 
egy évvel az előző döntés után ilyet állít vagy ilyet dönt, az magáról állít ki bizonyítványt.  

Javaslatot szeretnék tenni, amiben azt kérem, hogy a bizottság szavazzon konkrétan. 
Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban csak akkor tartunk támogathatónak bármilyen további 
gondolkodást, ha a Nemzetgazdasági Minisztérium nem is gondolkodik magáncégek 
bevonásában, hanem kizárólag magyar állami tulajdonban lévő cégen keresztül kívánja ezeket 
megvalósítani. Akkor tudom én azt mondani jó szívvel a Nemzetbiztonsági bizottság 
tagjaként - ismerve az erről szóló jelentéseket is -, hogy amennyire lehet, az rendszerszerűen 
garantálja az ilyen típusú kockázatok kiszűrését. 

Köszönöm. (Dr. Kocsis Máté visszajön a terembe.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor elhangzott egy konkrét javaslat. Én is egyetértek 
Harangozó képviselőtársammal, ami az állami szerepvállalást illeti, tehát a magyar állam 
szerepvállalásával tudjuk ezt jó szívvel támogatni, más esetben így nem. 

Van-e még kérdésünk? (Senki sem jelentkezik.) Akkor elsőként úgy teszem fel a 
véleményt, ahogy Harangozó képviselő úr javasolta, szűkített állami szerepvállalás esetén 
történő támogatás. Ha van még más javaslat, akkor utána természetesen úgy is. Ki támogatja 
ezt a javaslatot, hogy állami szerepvállalással? (Szavazás.) 2 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 10 tartózkodás.  

Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy ki támogatja azt az eredeti javaslatot… 
(Jelzésre:) Bocsánat, alelnök úr, parancsoljon!  

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az eredeti javaslatnál 

úgy értelmeztem a miniszter úr levelét, hogy itt szó sem arról, hogy ez nem zárt koncesszió 
lesz. Tehát a miniszter úr a zárt koncesszióra kér tőlünk javaslatot, természetesen ezt én 
tudom támogatni, viszont szeretném, ha a támogatásba belekerülne, hogy amikor az a 
gondolkodás már egy lépéssel előrébb van, akkor ismét vissza tetszenek hozzánk jönni, és 
elmondják, hogy mely tíz városról van szó, mely cégek vennének részt ebben a 
koncesszióban, és milyen nemzetbiztonsági többletfeltételeket határoznának meg a 
koncessziónál, és hogy van-e erre példa a három működő kaszinónál, hogy nemzetbiztonsági 
együttműködés. A többiről már nem beszélnék. Ezt is szeretném, és akkor majd zárt ülésen 
kellene tisztázni véleményem szerint. Ezt a három kategóriát mondom még. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugye mi azt elmondtuk, hogy nekünk ebben elsősorban a 

problémánk azzal van, hogy itt az állami szerepvállaláson kívül mások is megjelennek. 
Akkor az alelnök úr javaslatát teszem fel szavazásra. Ezekkel a feltételekkel ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Szeretném mondani, hogy a bizottságnak itt 
véleménynyilvánító lehetősége van. Ki támogatja? (Szavazás.) 8 igen a helyettesítésekkel 
együtt. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 
Akkor 8 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta, és javasolja 
ennek az elfogadását. A döntés nem a Nemzetbiztonsági bizottságé. 

Köszönöm szépen vendégeinknek az ennél a napirendnél való részvételt. (Dr. Kocsis 
Máté távozik az ülésről.) 

A Nemzeti Választási Iroda elnöke által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása (Nbb/145/2013.) 

Következik a 3. napirend nyílt ülésen. Itt az alelnök úrnak átadom az ülés vezetését, 
mert nekem is ki kell mennem. (Rövid szünet. - Dr. Pálffy Ilona bejön a terembe.) 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: A 3. napirendi pontunk következik. Szeretném, ha egyben tudnánk tárgyalni, mert 
mind a három megkeresés a Nemzeti Választási Irodától érkezett, akinek az elnök asszonyát, 
dr. Pálffy Ilonát tisztelettel köszöntöm a bizottság nevében is. 

Tetszik-e valamilyen kiegészítéssel élni? 
 
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Köszönöm szépen, 

szerintem nem szükséges. Ha az elnök úrnak vagy a tisztelt bizottsági tagoknak van kérdésük, 
akkor szívesen válaszolok. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor nézzük az elsőt! A választási ügyviteli rendszer 
fejlesztése, és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások tekintetében kérnek mentesítést. 
Ennek a becsült értéke bruttó 155 millió forint. Jól mondom, ugye? Az időtartama pedig 
2014. december 31-ig, és ez az európai parlamenti, országgyűlési, önkormányzati és 
nemzetiségi választásokat is magában foglalja. 

Van valakinek hozzászólása, kérdése? (Jelzésre:) Tessék! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egyetlenegy kérdésem 

van. A múltkori ülésen - valamelyiken, azt hiszem, pont akkor nem voltam ott - ez a bizottság 
hozzájárult három másik beszerzéshez ilyen címekkel, hogy a „nemzeti választási rendszer 
fejlesztése és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások”, a „2014. évi országgyűlési 
képviselők választásának, az EP tagjai választásának pénzügyi, logisztikai lebonyolításához 
szükséges egyes szoftverek és speciális...”, illetve a „magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgárok központi névjegyzékbe vétele”. Ha jól emlékszem, azért elég 
súlyos összegek is voltak, milliárdos meg sok száz milliós nagyságrendben voltak általánosan, 
ilyen címekkel.  

Ezek, amelyeket itt látunk, abban miért nincsenek benne, vagy azok miért nincsenek 
ebben benne? Hiszen itt olyan címek vannak, amelyeket egyszerűen nyelvtanilag elemezve, 
azt gondolnám, hogy például része a ’14-es EP- és országgyűlési választások körüli 
informatikai rendszer kialakításának a választási ügyviteli rendszer fejlesztése vagy éppen a - 
most nem sorolom el. Tehát mi a viszonya ennek a két beszerzésnek egymáshoz? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e még valakinek kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 

akkor a kérdéseket itt lezárjuk, és akkor az elnök asszony megválaszolja. Parancsoljon!  
 
DR. PÁLFFYI ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Ezek tulajdonképpen 

különböző rendszerek. Tehát a választási ügyviteli rendszer, amely az előző ülésen volt, az 
intézményi és választási ügyviteli iktatási rendszer - maga a Választási Iroda is teljesen új 
intézmény, ennek az iktatási rendszerét is fel kell állítani, és ki kell alakítani, ez erről szól 
részben. A másik nagy része pedig kifejezetten a regisztrációval kapcsolatos iktatásról szól, 
hiszen ott várható, hogy 400-500 ezer levelet kell küldenünk, amikor a regisztráció érkezik 
vissza, ezt kell kezelni, majd a levélszavazatokat. Abban a részben volt még benne az 
úgynevezett minőségbiztosítása a teljes jövő évi négy választásnak, az ellenőrzése a 
különböző programoknak. 

Ez, amit itt most első helyen tárgyal a tisztelt bizottság, a választási ügyviteli rendszer, 
szaknyelven az úgynevezett VÜR, amelyik kifejezetten a Választási Irodák levelezését fedi le. 
Ez működik már, ’94 óta került bevezetésre, tehát minden előző választásnál működött. Úgy 
szoktam hívni, hogy ez az úgynevezett K-vonal, ami a választási szervek közötti levelezést, 
megbeszéléseket teszi gyorsabbá és lehetővé. Ez a rendszer most egyébként annyival lenne 
bővebb, hogy szándékaim szerint szeretném bekapcsoltatni a teljes külföldi, tehát valamennyi 
nagykövetség és konzulátus levelezését és informatikáját, ugyanis most a nagykövetségekre 
sokkal nagyobb feladat fog hárulni, mint az eddigi választások során, a regisztrációra és a 
levélszavazatokra való tekintettel. Ez az első. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egyet és utána többet nem. Köszönöm szépen. 

Meg a többit sem, tehát általános jelleggel kérdeztem ezeket. De akkor jól értem, tehát az új 
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Nemzeti Választási Iroda nem jogutódja az előzőnek, és mindent nulláról, a szögtől a repülőig 
vásárol be újra magának a magyar állam, és az elmúlt húszévnyi választási iroda szoftverestől, 
székestől, ablakostul kuka?  

 
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Az eddigi választási irodák 

az adott minisztériumhoz tartoztak, tehát volt, amikor a Belügyminisztérium mellett 
működött, és volt, amikor az Igazságügyi, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium mellett működött a választási iroda. Ezért az ott lévő feladatok nagy részéhez az 
adott minisztérium adta az infrastruktúrát. A könyveléstől kezdve az iktatásig, tehát minden 
logisztikát az adott minisztérium, illetve a KEKKH adott. Ez a választási iroda azzal, hogy 
autonóm államigazgatási szerv lett, lényegében fel kell állítson mindent. Részben azért új 
minden, mert a törvény is szinte teljesen új. Utoljára '94-ben volt hasonló nagy volumenű 
változás, és akkor kellett az akkori programokat kialakítani. Tehát szoftvereket ezért kell 
újakat kiírni. Vasakat, tehát gépeket, hardvereket nem szeretnénk minden tekintetben 
beszerezni, itt elsősorban a KEKKH-nak a választásra korábbiakban megvásárolt gépeire 
szeretnénk telepíteni a működés nagy részét. (Dr. Harangozó Tamás: Köszönöm.)  

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök asszony. Van-e még valakinek kérdése, 
hozzászólása. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor dönteni fogunk, mégpedig a választási 
ügyviteli rendszer fejlesztése és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások tekintetében, 
amelynek a becsült értéke bruttó 155 millió forint, 2014. december 31-éig. És szeretném 
felhívni a figyelmet - a másik kettőnél már nem -, hogy egyéves beszámolási kötelezettségük 
van, amit önöknek kell kezdeményezni, el kell küldeni a beszámolót írásban a bizottsághoz. 

Most döntsünk erről az első megkeresésről! (Szavazás.) 10 igen és 2 tartózkodás 
mellett döntöttünk erről. 

A következő a Nemzeti Választási Iroda választási informatikai rendszeréhez 
kapcsolódó adatforgalmi monitoringmodul tervezése, fejlesztése és beüzemelése tárgyú 
megkeresés. Ez bruttó 150 millió forint; szintén 2014. december 31-éig kérik a mentesítést. 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor szavazunk. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy 10 igen és 2 tartózkodás mellett ezt is támogattuk. Köszönjük 
szépen. 

A harmadik, elnök asszony által benyújtott megkeresés a 2014. évi országgyűlési, 
európai parlamenti és önkormányzati választások tárgyú beszerzés, bruttó 230 millió forint, 
2014. december 31-éig. Kérdés? Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor döntünk. 
(Szavazás.) 10 igent látok, és 2 tartózkodással ezt is elfogadtuk. Köszönjük szépen.  

A mentesítéseket megadtuk, jó munkát kívánunk az elnök asszonynak. Kezét 
csókolom! (Dr. Pálffy Ilona: Köszönöm szépen. - Távozik az ülésről.)  

Egyebek  

Egyebek? Nincsenek. (Jelzésre:) Van! Egyebekben Harangozó képviselő úr szeretné a 
bizottságot tájékoztatni. Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Annyiról, amit a sajtóban 

is elmondtunk, és itt formálisan, merthogy nincs rendes ülésszak, tehát majd írásban meg 
fogjuk tenni, kezdeményezni fogjuk mind Hende Csaba, mind a KNBSZ főigazgatójának zárt 
ülésen való meghallgatását arról, hogy Horváth József és munkatársának eltávolítása vagy 
elmenetele vagy bárminek fogalmazzuk ügyében számoljanak be arról, hogy mi történik. 
További átszervezésekről van hír, tehát egy átfogó képet szeretnénk arról kapni, hogy a 
KNBSZ-nél mi történik, és leginkább azt szeretnénk, ha tisztáznák azokat a sajtóban 
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megjelent híreket, amelyek elég súlyos vádak, tudniillik, hogy lehallgatták a saját 
miniszterüket. 

Miután az operatív vonalon Horváth úr helyettesének a felállítása - a hírek szerint - 
titkosított döntéssel született, azt gondolom, hogy annak a megismerése pontosan 
eldönthetővé teszi azt az ügyet, hogy az Index kapott-e egy fals információkat, vagy… 

 
ELNÖK: Vagy csinált. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): …a minisztérium nem volt velünk őszinte, 

maradjunk ennyiben, vagy a miniszter úr a meghallgatásán.  
És természetesen általában fogjuk kezdeményezni mind a belügyminisztert, mind 

pedig az Információs Hivatalt felügyelő Lázár urat arra, hogy az immár nyolc vagy kilenccé 
dagadó titkosszolgálati eszközökkel működő szervezetekről adjanak egy tájékoztatást, és 
mutassák be, hogy hogyan garantálják azt… (Móring József Attila: Tehát folyamatos 
beszámolás.) - igen - …, hogy ezek törvényesen működnek. 

A harmadik pedig, amit az Alkotmányvédelmi Hivataltól szeretnénk kérni, az egy 
olyan tájékoztató, ami megmutatja nekünk - és szerintem ez mindenkinek érdekes lehet -, 
hogy ma Magyarországon milyen magán biztonsági cégek végeznek legálisan olyan 
tevékenységet, amit akár engedélyezett eszközökkel is végezhetnek. (Dr. Molnár Zsolt 
visszatér a terembe.) És főleg az AH-tól azt szeretnénk tudni és látni, hogy milyen operatív 
anyagaik vannak akár arról is, hogy nem legálisan magán biztonsági cégekhez esetleg 
Magyarországon jutottak-e olyan eszközök, ami miatt még az állam tisztességes viselkedése 
mellett is egyébként nyugtalanul aludhatnak az emberek, még a tisztességes polgárok is. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor ez most javaslat volt, döntsünk róla, vagy ez csak 

egy tájékoztató számunkra? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ez azért tájékoztató, mert az ülésszakon kívül 

úgyis csak konkrét, három aláírással lehet ezt kezdeményezni. Ha a bizottság eldönti, azt 
pedig szeptembertől majd eldöntjük. Addig pedig majd Mile úrral egyeztetünk vagy 
akárkivel, hogy aláírják-e.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Akkor az ülésünket berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 26 perc)  
 

Németh Szilárd István 
a bizottság alelnöke 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 


