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Napirendi javaslat  
 
 

1. A Belügyminisztérium által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/174/2013.) 

 
2. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, a közbeszerzési 

törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/177/2013.) 
 

3. Egyebek 
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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)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté távozása után Móring József Attilának (KDNP)  
Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
  

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

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Lakfalvi Mária vezető jogtanácsos (Belügyminisztérium)  
Dr. Horváth Kristóf főigazgató-helyettes (Országos Atomenergia Hivatal) 
 

Megjelentek  
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(A bizottság 13 óra 07 perctől 15 óra 02 percig zárt ülés keretében tanácskozott, amelyről 

külön jegyzőkönyv készült. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 15 óra 02 perc) 

 

A Belügyminisztérium által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/174/2013.) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Áttérünk nyílt ülésre, szünetet továbbra sem tartanánk. Az 5. napirendi pontnál tartunk 
nyilvános ülésen. Köszöntöm a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát, a vezető 
jogtanácsos asszonyt. Nem tudom, hogy jött-e valaki a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivataltól.  

Közbeszerzés alóli mentesítés, előzetes döntéshozatal következik. A 
Belügyminisztérium kérelme nettó 500 millió forint értékben. Kérdezem a helyettes 
államtitkár urat, hogy nettó 500 millió forint. 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, elnök úr, jól 

tetszik mondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy van-e valami rendkívül 

fontos kiegészítenivaló az írásban megküldött anyaghoz képest.  

Dr. Tóth László kiegészítése 

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Különösebb kiegészítenivalónk nincs. Az anyag tartalmaz mindent. Ennek 
egy előzménye van: a tisztelt bizottság 2 évvel ezelőtt adott már egy felmentést szintén 
ugyanebben a témakörben, viszont ez a keret kimerül 2013 végéig. Szükségessé válik további 
vízumbélyeg-megrendelések lehívása. Ez egy biztonsági okmány, ahogy az anyag is 
tartalmazza. Csak az irányadó jegyzékről van lehetőség olyan gazdasági társaságokat keresni, 
akik meg tudják ezt oldani, ezért kérjük a tisztelt bizottság felmentését a lehetőségek 
függvényében.  

Köszönöm, elnök úr.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtáraim? (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid 

kérdésem lenne. Olvastam az előterjesztést. Az NGM engedélyénél szerepel a cég neve. Ez 
egy magáncég? Ez egy állami cég?  

Támogatni fogjuk, meg minden rendben van, csak illetékbélyegre - életszerűtlennek 
tartom - minek közbeszerzés? Miért kell ezzel állandóan kétévente valamit csinálni? Ezt nem 
pont értem. Ahogy a pénz gyártására sem írunk ki közbeszerzést, akkor azt gondolnám, hogy 
az illetékbélyegre sem kéne.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Átadnám a szót a 

hivatal képviselőjének. Köszönöm.  
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DR. LAKFALVI MÁRIA vezető jogtanácsos (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): A válasz a feltett kérdésre az, ahogy ideírtuk, hogy olyan speciális 
okmánykategóriába tartoznak ezek a vízumbélyegek, amelyek a hamisítás elleni védettség 
elérése végett olyan speciális gyártási folyamat alá esnek… - Ahogy beidéztük a vonatkozó 
európai uniós jogi normát is, az Európai Uniónak is minősített adatot képező jogi aktusában 
van kvázi a műszaki leírása, a gyártási folyamatnak, helyesebben az elérendő biztonsági célok 
vázolása. 

Gyakorlatilag a nyertes ajánlattevő is akkor fogja megtudni ezeket a különleges 
paramétereket, amennyiben elnyeri a gyártás jogát és akkor kerül átadásra neki ez az 
egyébként minősített adatot képező, kvázi műszaki leírás, amelynek meg kell felelnie a 
vízumbélyegnek. Ezért nem mindegy az, hogy milyen cég vagy melyik cég gyártja. 

 
ELNÖK: Egy nagyon picit félre tetszett érteni a kérdést. Alapvetően az lett volna a 

lényeg, hogy nem az a kérdés, hogy indokolt-e egy ilyen, hanem vajon a pénznyomtatáshoz 
hasonlóan, miért nem kvázi állami monopóliumként történik ez, és miért kell ilyen bármilyen 
külsős, akár irányadó jegyzéken szereplő cégre bízni. (Dr. Harangozó Tamás: Ez a cég 
konkrétan állami cég-e, amelyik meg fogja nyerni?) Ennyi a kérdés, hogy nem lehetne-e ezt 
kizárólag állami céggel végeztetni, ahogy a bankjegyet is állami nyomda állítja elő, úgy az 
állami bélyeget is lehetne-e monopolizálni? Tulajdonképpen röviden ez a kérdés. De lehet, 
hogy ez nem az ön hatásköre. 

 
DR. LAKFALVI MÁRIA vezető jogtanácsos (Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal): Az az igazság, hogy arra gondolnék, hogy erre a cégre nem igen tettünk javaslatot. 
Tettünk rá javaslatot? 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Biztonsági elemeket 

tartalmaz, képviselő úr, ez a vízumbélyeg, és a 46. kormányrendelet szerint felmentést 
kértünk a Fejlesztési Minisztériumtól.  

 
ELNÖK: Segítek önöknek egy kicsit. A Pénzjegynyomda Zrt. képes csak teljesíteni 

ezt az egy feladatot, ezért nem egészen értem, hogy ahogy a bankjegy esetében nem történik 
ilyen típusú kiírás, ezért nem értjük, hogy miért nem automatikus. (Dr. Harangozó Tamás: 
Segíteni szerettünk volna.) Segíteni szerettünk volna, de indukáltunk egy fölösleges vitát. Azt 
érdemes megfontolni, hogy egyáltalán ilyen esetekben, amikor kizárólag egy cég van - 
ráadásul állami cég -, a Pénzjegynyomda, ahol a pénzjegyeket is nyomják, ilyen esetben mi a 
különbség a között, hogy pénzjegyet nyomtatnak vagy hogy bélyeget nyomtatnak. 

Erre akartunk udvariasan rákérdezni, hogy miért nem automatikus ez? Miért van az, 
hogy ilyenkor mindenféle előzetes kell? Mert ha csak egy cég képes ezt megcsinálni, az egész 
eljárás fölöslegesnek látszik.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Bocsánat, elnök úr, 

de erre a jogszabály nem ad lehetőséget. A „218.” arra ad lehetőséget, hogy ugyanúgy 
lefolytassuk a közbeszerzési eljárást. Ha egy költségvetési szerv valamilyen formában 
államháztartási pénzből egy ilyen beszerzést szeretne végrehajtani, akkor a jelenlegi 
jogszabályok szerint ez a menete. 

 



- 7 - 

ELNÖK: Értjük. Akkor ez a törvényhozásnak lenne a feladata, hogy a mikor csak egy 
cég van, ráadásul nyilván állami monopóliumban bélyegnyomtatásról van szó, akkor tényleg 
egyszerűsíteni lehetne. 

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki támogatja a közbeszerzés alóli mentesítést- 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. További jó munkát 
kívánunk önöknek. (A meghívottak elhagyják a termet.) 

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, a közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/177/2013.) 

Következik a 6. napirendi pont, az utolsó. (A 6. napirendi ponthoz érkezett meghívott 
belép a terembe és helyet foglal.) Tisztelettel köszöntöm az Országos Atomenergia Hivatal 
képviselőjét, a főigazgató-helyettes urat. Ha jól látom, benyújtottak egy mentesítés iránti 
kérelmet; amely összesen 17 417 650 USA-dollár? 

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

Igen, elnök úr. Forintban 3,9 milliárd forint.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, itt egy bizony nem jelentéktelen nukleáris 

üzemanyag - ki se tudom mondani, milyen szó - kapcsán kutatóreaktor nagy dúsítású 
nukleáris üzemanyagának repatriálása, második lépés. Azt gondolom, hogy ha valami 
indokolt, ez az, hogy ez kellő gondossággal történjen.  

Van-e valami kiegészítenivaló?  
 
HORVÁTH KRISTÓF főigazgató-helyettes (Országos Atomenergia Hivatal): Ez a 

második egy záró lépés, elnök úr, és az első lépést tavaly decemberben önök mentesítették 
már.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Igen, emlékszem, hogy volt ilyen. Van-e kérdés ehhez? (Senki 
sem jelentkezik.) Elhangzott forintban, elhangzott USA-dollárban.  

Kérdezem, hogy ki támogatja az Országos Atomenergia Hivatal mentesítési kérelmét. 
(Szavazás.) Ez egy egyhangú döntés volt. Köszönöm szépen. További jó munkát, a bizottság 
megadta a felmentést.  

Egyebek  

Következik az utolsó napirendi pont, a jövő heti üléstervezet összeállítása. Az elnök 
urat kérném, hogy akkor egy órakor tartanánk nemzetbiztonsági bizottsági ülést az ön által 
benyújtott javaslattal kapcsolatosan. Nyilván kialakítja mindenki az álláspontját a Mile Lajos 
képviselő úr önálló indítványával kapcsolatosan. Egy órakor bizottsági ülés. Más napirend 
egyelőre nincsen. Kérem elnök urat, hogy gondolják meg, mikor lesz albizottság ehhez 
képest! 

Parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Előzetesen úgy terveztem, hogy a jövő 

hét kedden 15 órától, de ha van rá mód, tehát kisebb a napirend, mint a mai volt, akkor 
előrébb hozhatjuk. Tehát legyünk életszerűek.  

Jelentem, hogy megkaptam a levelet - ez a titkárságon megtekinthető - arra a jogi 
polémiára, ami fölvetődött a múltkor, és hogy akkor mi tartozik a titoktartás kötelme alá, és 
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mi nem tartozik oda, a már folyó eljárások ügyében. Ezt majd ismertetni fogjuk. Egyébként 
semmi meglepő nincsen benne: amit a titokgazda annak minősített, az minősül titoknak, és 
ami alól felmentést adott, arról szabadon lehet beszélni. Az én egyszerűsített nyelvezetemmel 
ez így értelmezendő. Az egy kicsikét kacifántosabb, ahogy a főügyész úr megfogalmazta.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársaim, jövő héten találkozunk. 

Mindenkinek szép napot!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 12 perc.) 
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Barna Beáta 


