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Napirendi javaslat  
 
1. A Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója által benyújtott, közbeszerzési törvény 

hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/156/2013.) 
 

2. Egyebek 



- 4 - 

 
Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csampa Zsolt (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Mile Lajos (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP)  

 

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

 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Volent Gábor János biztonsági igazgató (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)  
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(A bizottság 14 óra 05 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv készült - 

folytatása. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 14 óra 45 perc) 

A Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/156/2013.) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: A Paksi 
Atomerőmű nevében köszöntöm Volent Gábor biztonsági igazgató urat. Írásban megkaptuk 
az előterjesztést, képviselőtársaim megismerhették. 

Nekem egy kérdésem és egy észrevételem lenne, aztán majd nyilván 
képviselőtársaimnak is. Egyrészről, hogy az érték nettó vagy bruttó-e.  

 
VOLENT GÁBOR JÁNOS biztonsági igazgató (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.): Nettó 

érték. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor már csak egy javaslatom van tisztelettel, hogy ha 

lehet kérni, akkor, ha legközelebb ezt odaírnák. Másik szempontból meg, ha egy picit 
egyszerűsítve. Tehát, hogy érteni is lehessen különösebb műszaki ismeretek nélkül, hogy ez 
mekkora összeg, hogy nem kilenc, nyolc, nyolc, nulla millió forint, hanem esetleg segítsék 
máskor a bizottság munkáját annyiban, hogy egy egyszerűbb… - tehát 9,8 milliárd forint 
nettó. Egyébként a nemzetbiztonsági érdek nyilvánvaló. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel, (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor 
kérdezem, hogy ki támogatja a Paksi Atomerőmű közbeszerzési kérelmét. (Szavazás.) 11 
igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
A bizottság a mentesítést megadta. 

Kérem tisztelettel, majd egy éven belül egy beszámolási kötelezettség van. Köszönöm 
szépen az előterjesztést, további jó munkát kívánok. És azt a kis apróságot legközelebb tegyék 
meg, hogy picit egyszerűsítsék a bizottság munkáját.  

 
VOLENT GÁBOR JÁNOS biztonsági igazgató (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.): 

Természetesen, legközelebb így fogunk előterjeszteni.  

Egyebek 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Elérkeztünk az egyebek napirendi ponthoz. (A 
sajtó képviselői megérkeznek a terembe.) Itt most megérkezik a média, ha jól látom. 
Parancsoljanak! 

A következő ülés jövő kedden lesz a zárszámadással és panaszkérdésekkel, hiszen 
három benyújtott panasz érkezett a Nemzetbiztonsági bizottsághoz, és a hatályos törvény 
szerint ebben van feladatunk. Valamint a soron következő, következő ülésen az 
Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat első féléves beszámolója, 
ami a bizottságban megtekinthető. Tehát akkor a szokásos keddi menetrendben haladunk.  

Két levélről kell tájékoztatást adnom. Az egyik a Debreceni Törvényszék elnöke arról 
tájékoztatott, hogy a kémügybe nem lehet betekinteni, amíg folyamatban van a büntetőügy, 
valamint Göbölös dandártábornok, főigazgató úr arról tájékoztatott, hogy a felülvizsgálat a 
jogerős ítéletig ugyanebben az ügyben nem célszerű, és csak azt követően célszerű ezeket újra 
mérlegelni. Ez a két tájékoztatás volt. 
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Parancsoljon, Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr, csak egy rövid, nem túl drámai 

bejelentésem van. Tájékoztatnám a bizottságot, hogy Gulyás Józseffel úgy döntöttünk közös 
megegyezés alapján, hogy az ő szakértői státusza szeptember 1-jétől megszűnt. Tehát a 
későbbiekben majd én gondoskodom a saját szakértőmről, tehát egyelőre szakértő nélkül 
látom el a teendőket, tehát szeptember 1-jétől ő már nem funkcionál szakértőként.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Ha ilyen nincs, akkor a jövő héten, kedden, 13 órakor folytatja a 
bizottság a munkáját.  

Köszönöm szépen. Mindenkinek szép napot! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 49 perc)  
 

  Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 

 


