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Napirendi javaslat  
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mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/208/2013.) 
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alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/211/2013.) 
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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)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
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Lezsák Sándor (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Meggyes Tamás (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP)  
Csampa Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) távozása után Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) megérkezéséig és távozása után Németh Szilárd 
Istvánnak (Fidesz) 

 

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

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Véghelyi József gazdasági főigazgató (Alkotmánybíróság)  
Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke  
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Megjelentek  
 
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Sulyok János dandártábornok, gazdasági, tervezési főosztályvezető 
(Honvédelmi Minisztérium)  
Orosz Edina osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Boros Bánk Levente (Honvédelmi Minisztérium)  
Galicza György (Miniszterelnökség, Nemzetbiztonsági Iroda)  
Dr. Kálmán László (Belügyminisztérium)  
Dr. Sánta Zsófia szakértő (Fidesz)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
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(A bizottság 13 óra 6 perckor kezdődött zárt ülésének  
- amelyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 14 óra 21 perc) 

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Folytatjuk a munkát. Köszöntöm a főosztályvezető urat, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. Nekem viszonylag sok mindenki fel van sorolva. Segít nekem, 
hogy…; a helyettes államtitkár urat látom, igen, elnézést kérek. A többség nem jelent meg a 
felsoroltak alapján, ilyen van.  

Ajánlási pontokról fogunk dönteni, amelyek a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok. Ajánlási pontonként fogunk haladni, és tisztelettel kérdezem majd az 
előterjesztőt a jelenlévők közül, hogy támogatja-e vagy nem támogatja. 

Elsőként Németh Zsolt 617. számú ajánlási pontja szerepel. Kérdezem tisztelettel a 
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A 
bizottság nem támogatta, és egyharmados támogatása se volt a javaslatnak. 

A 621. pont Mirkóczki Ádám és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság nem 
támogatta, és egyharmados támogatást sem kapott. 

Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy 4 igen szavazat esetén van egyharmados 
támogatottsága egy javaslatnak. 

A 622. pont dr. Nyikos László javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy 
támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 nem szavazat és 3 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta, és nem kapta meg az egyharmadot.  

A 623. pont Harangozó Tamás javaslata. Kérdezem tisztelettel a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 3 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, és nem kapta meg az 
egyharmadot. 

Soron következik a 624. pont, dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e. 
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HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 igen, 2 tartózkodás és 8 nem szavazat mellett a 
bizottság nem támogatta, és nem kapta meg az egyharmadot. 

Soron következik a 625. pont, dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 nem és 3 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

Következik a 627. pont, Zakó László képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

támogatja. (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. 1 igen, 2 tartózkodás és 8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta, és 
nem volt meg az egyharmad. 

A 628. pont Szilágyi Péter és dr. Dorosz Dávid javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) A 
bizottság nem támogatta, és nem volt meg az egyharmad. 

A 629. pont dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 3 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatja, nem volt meg az 
egyharmad. 

A 630. pont dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 
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A 631. pont dr. Dorosz Dávid és Schering Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 3 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, és nincs meg az 
egyharmad sem. 

A 632. pont dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 3 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, és nincs meg az 
egyharmad sem. 

Következik a 633. pont, Szávay István képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett 
a bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmad sem. 

A 634. pont Szávay István javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy 
támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) 1 igen. Kérdezem, hogy ki nem támogatja. (Szavazás.) 8 nem. 2 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmad sem.  

A 635. pont dr. Gyenes Géza és Kiss Sándor képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, 
nincs meg az egyharmad sem. 

A 636. pont Baráth Zsolt képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, 
hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmados támogatás. 
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Dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor javaslata a 637. pont. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 
A 638. pont Baráth Zsolt Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő urak javaslata. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság 
nem támogatta, nincs meg az egyharmad. 

A 639. pont Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, 
és nincs meg az egyharmad. 

A 640. pont Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő urak javaslata. 
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 
A 641. pont dr. Baja Ferenc javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 
Dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor 656. számú javaslata következik. Kérdezem a 

kormány képviselőjét, hogy támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem támogatta. 
Következik a utolsó, a 657. pont, dr. Dorosz Dávid és Schering Gábor képviselő úr 

javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem támogatta, nincs meg az egyharmad sem. 
A 658. pontról nem kell döntenünk.  
Köszönöm szépen. Összefüggéseiben és egyben döntött a bizottság ezekről a módosító 

javaslatokról, egyik sem kapta meg az egyharmadot. 
Köszönöm szépen a Nemzetgazdasági Minisztérium és Belügyminisztérium 

képviselőinek a jelenlétét, valamint a Honvédelmi Minisztérium jelenlétét. A 3. napirenddel 
végeztünk.  

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a 
nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges 
módosításáról szóló T/12570. számú törvényjavaslat (Mile Lajos, LMP, képviselő 
önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és 
általános vita) 

Ebből következően soron következik a 4. napirendi pont. Alapvetően önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. Mile 
képviselőtársunk nyújtotta be ezt a javaslatot. Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium 
képviseletében helyettes államtitkár asszonyt, valamint osztályvezető úr is jelen van a 
Belügyminisztérium részéről.  

Megismertük Mile képviselő úr javaslatát, kívánja-e kiegészíteni? 

Mile Lajos kiegészítése  

MILE LAJOS (LMP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Csak pár mondatban. Egyszer 
már volt napirenden egy ugyanilyen tartalmú módosító javaslat, akkor elhangzottak szakmai 
megfontolások és javaslatok, ezeket én megszívleltem, és ennek értelmében módosítottam 
ezen az indítványon. Értelemszerűen ez azt jelenti, hogy a nemzetbiztonsági törvény 
módosításáról van szó és nem az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényről.  

A tartalmát, azt gondolom, nem kell különösebben ismertetni, csak jelezném, hogy az 
elmúlt hét eseményei, például a legutóbbi meghallgatási kísérletünk jelzi, hogy nagyon 
aktuális lenne a vizsgálóbizottságok hatékonysága szempontjából egy ilyen természetű 
módosítás. Hangsúlyozom továbbra is, hogy nem csodafegyvernek szánom, hanem első 
lépésnek, hiszen itt, ha a 2. pontot megnézzük, akkor gyakorlatilag az Országgyűlésről szóló 
törvénnyel hozza szinkronba a nemzetbiztonsági törvénynek ezt a részét, de azért mégis egy 
erősebb eszközzel rendelkeznénk ahhoz, hogy mégis eredményesek tudjunk lenni az ilyen 
természetű ténymegállapító vizsgálódásoknál. Úgyhogy én kérem szépen a bizottság 
támogatását. Tudom, hogy megkésett a dolog, de jobb későn, mint soha.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csampa képviselő úr jelentkezett; utána megadnám 

helyettes államtitkár asszonynak a szót, és utána döntünk.  

Hozzászólások  

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár Mile képviselőtársam egy kicsivel 
hosszabb volt a megbeszélteknél (Mile Lajos: Bocsánat!), a Fidesz-frakció részéről 
támogatható a tárgysorozatba-vétele, illetve az általános vitára alkalmassága. Annyi lesz, 
hogy egy bizottsági módosító javaslattal fogunk majd élni, ami elkészült, és abban majd egy 
egyeztetést fogunk kezdeményezni. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Segítsen, Csampa képviselő úr, ez most vagy a 
későbbiekben fog bekövetkezni?  

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Úgy gondolom, hogy először egy egyeztetés, utána pedig 

a bizottság benyújtja.  
 
ELNÖK: Tökéletes. Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony, parancsoljon, a 

kormány nevében! 

A Belügyminisztérium véleményének ismertetése  

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca 
támogatja a képviselő úr javaslatát. Egyetlen technikai megjegyzésem lenne, hogy a tervezet 
2. §-a szükségtelen, ez egy technikai dolog, a jogalkotási törvény szerint nem kell hatályon 
kívül helyeznie magát a módosítónak.  

Köszönöm.  

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor elsőként a tárgysorozatba-vételről, majd az 
általános vitára alkalmasságról döntünk. Egy mondatban: a szocialista frakció képviselői is 
támogatják mindkettő alkalmasságát is meg az általános vitára bocsátást is. 

Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja elsőként a tárgysorozatba-vételt, Mile 
képviselő úr önálló indítványát. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú. 

Kérdezem, hogy ki támogatja az általános vitára alkalmasságot. (Szavazás.) Hasonlóan 
egyhangú. 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak is, szakértő úrnak is, 
képviselőtársaimnak is a döntéshozatalt. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Viszontlátásra! - A 
meghívottak távoznak az ülésről.) Természetesen abban maradtunk, hogy bizottsági keretek 
között még érlelni fogjuk ezt a javaslatot.  

Bizottsági előadót kell állítanunk. Én azt gondolom, hogy jelen stádiumban Mile 
képviselő urat, miután benyújtója, őt illeti meg ez a lehetőség. (Közbeszólások: Előterjesztő!) 
Ő az előterjesztő, bocsánat! Van-e javaslat? (Németh Szilárd István: Csampa Zsolt!) Csampa 
képviselő úr, tökéletes! Akkor szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy 
egyhangúlag Csampa képviselő úr a bizottsági előadó.  

Az Alkotmánybíróság elnöke által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/208/2013.)  

Rögtön következik az 5. napirendi pont, az Alkotmánybíróság közbeszerzés hatálya 
alóli mentesítése. (Dr. Véghelyi József megérkezik az ülésre.) Köszöntöm gazdasági 
főigazgató urat.  

Három darab gépjármű, 40 millió forint értékben, amit megpróbálok értelmezni, hogy 
az bruttó vagy nettó. Segítsen nekem, főigazgató úr, hogy az nettó vagy bruttó.  

 
DR. VÉGHELYI JÓZSEF (Alkotmánybíróság): Bruttó. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez. (Nem 
érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. 
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Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki támogatja az Alkotmánybíróságnak bruttó 
40 millió forint értékben közbeszerzési mentesítési kérelmét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ez 11 igen. Ki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a bizottság támogatta, és a mentesítést megadta. 

Egy éven belül kell majd beszámolni a beszerzésről. Kérem főigazgató urat, hogy ezt 
tegye meg. Minden jót kívánok, és jó munkát a továbbiakban! (Dr. Véghelyi József: 
Viszontlátásra! - Távozik az ülésről.)  

A Nemzeti Választási Iroda elnöke által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/211/2013.)  

Soron következik a 6., egyben utolsó napirendi pontunk, bár nem jelentéktelen 
napirendi pont, de utolsó. Tisztelettel köszöntöm elnök asszonyt, a Nemzeti Választási Iroda 
részéről.  

Ha jól olvasom az előterjesztést - segítsen nekem, elnök asszony -, ez bruttó 3 milliárd 
forintos előterjesztés. (Dr. Pálffy Ilona: Igen.) Kíván-e valami kiegészítenivalót tenni az 
írásbelihez képest? 

Dr. Pálffy Ilona kiegészítése  

DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Annyit szeretnék mondani, hogy ez első ránézésre eléggé mellbevágó 
összeg, de 2010-ben is 2,6 milliárdba kerültek a szavazólapok, és várhatóan a szavazólapok is 
nagyobbak lesznek, plusz a levélben szavazás költségeit is figyelembe kellett vegyük. 
Úgyhogy ezért jelentkezik ez a 3 milliárd forint. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy támogatható és hiánytalan 

javaslat. 
Egyetlenegy apró kérdésem van, amit engedjen meg, elnök asszony. Itt azt írja, hogy 

az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
nemzetiségi önkormányzati képviselők, Európai Parlament tagjai 2014. évi választásának 
lebonyolításához szükséges. Ennek van valami oka, hogy az április-májusi és vélelmezhetően 
az októberi időpontra is kiterjed ez a beszerzés, már olyan értelemben, hogy egybecsúszik ez, 
vagy esetleg tud elnök asszony olyat, amit mi nem tudunk?  

 
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Semmi ilyet nem tudok, 

csak úgy gondoltuk, hogy a bizottságnak is egyszerűbb meg nekünk is, ha egyszerre kérjük 
meg a felmentést. Az európai parlamenti és az országgyűlési képviselőválasztásra 
mindenféleképpen egyben kell kiírjuk a közbeszerzést is, és elképzelhető, hogy egy 
keretjelleggel írnánk ki az önkormányzatit is.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm. Jól érezte az elnök asszony, hogy mit szeretnék kérdezni. Ez a 
kettő nagyon közel esik egymáshoz, alaptörvényünk alapján is, azonban van az 
önkormányzati választás, és deduktív módon vagy induktív módon szerettem volna oda 
eljutni, hogy esetleg tudunk-e valami olyat, hogy az is ilyen közel fog-e esni, de ilyen 
információ nincs. Akkor köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a Nemzeti Választási Iroda bruttó 
3 milliárd forintos mentesítési kérelmét. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 11 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta, megadta a felmentést.  

Egy éven belül kérjük elnök asszonytól, hogy majd számoljon be. További jó munkát! 
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Egyebek  

Annyit kell tudni az albizottsággal kapcsolatosan, Mile képviselő úr arról tájékoztatott, 
hogy a meghallgatások folytatódnak, és nyilvánvalóan egy egyeztetést igénylő, ámde nagyon 
fontos meghallgatás is készül. Ezt elnök úr lefolytatja, hogy ez létre tud-e jönni, és 
nyilvánvalóan értesíti a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan létrejön-e a mindenki által 
várt meghallgatás. Ugye ettől függ majd a további munkatervünk, munkarendünk. 

Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 38 perc.) 
 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó  

 
 
 


