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Napirendi javaslat  
 
 
1. Tájékoztató az Alkotmányvédelmi Hivatal 2013. évi tevékenységéről (Zárt ülés!) 
 
2. Tájékoztató a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2013. évi tevékenységéről (Zárt 

ülés!) 
 

3. Tájékoztató az Információs Hivatal 2014. évi feladatairól (Zárt ülés!) 
 

4. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/22-1/2014.) 

 
5. A Pannon Egyetem rektora által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 

mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/23-1/2014.) 
 

6. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása (Nbb/25-1/2014., Nbb/26-1/2014.) 

 
7. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
 

A bizottság részéről  
 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (LMP)  
 

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

Hozzászólók  
 
Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala)  
Dr. Dávid Ákos, az Információbiztonsági Kutató-fejlesztő Központ vezetője 
(Pannon Egyetem)  
Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  

Megjelentek  
Mádi-Nátor Anett hálózatbiztonsági munkatárs, oktatási vezető (Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet)  
Dr. Katona Gábor (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)  
Nagyon Róbert Tibor osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 3 perc) 
 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai közös munkát. Köszöntöm tisztelettel vendégeinket. 

Elsőként a helyettesítések rendjét ismertetném, majd a napirendi szavazás következik. 
Németh alelnök urat Tóth képviselő úr, Kocsis képviselő urat Csampa képviselő úr, Lezsák 
képviselő urat Móring képviselő úr, Meggyes képviselő urat Csenger képviselő úr és 
Harangozó képviselő urat jómagam helyettesítem, így a bizottság határozatképes. 

A kiküldött napirenddel kapcsolatosan az az ügyrendi javaslatom lenne, hogy a 
nyilvános ülésen tárgyalható 4., 5. és 6. napirendet vegyük előre, nyilvánvalóan célszerűségi 
szempontok alapján, hogy ne kelljen végigülniük azt a viszonylag hosszabb időt azoknak, 
akik a közbeszerzési mentesítések miatt jöttek. Így az lenne, hogy a 4., 5., 6. napirendi ponttal 
kezdenénk, majd azt követné az 1., 2., 3. és az egyebek, és majd az államtitkár úr érkezésétől 
függően eldöntjük, hogy az eredeti 1., 2., 3. napirendnek mi lesz pontosan a sorrendje, mert a 
szakszolgálat részéről volt egy kérés, hogy őket vegyünk elsőnek. 

Ezzel a több módosítással tenném fel a napirendet szavazásra. Tehát az eredeti 1. és 2. 
napirend helyet cserél, a 4., 5., 6. napirendi pont pedig előrejön. Követhető volt? Van-e kérdés 
a napirendhez? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom a bólogatásokból, hogy én nem tudtam 
követni, de az a lényeg, hogy a képviselőtársaim igen.  

Akkor viszont feltenném a napirendet szavazásra, a helyettesítésekre is figyelemmel. 
Aki így el tudja fogadni ezt a könnyen áttekinthető napirendet, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás. Van napirendünk. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/22-1/2014.) 

Következik az eredeti 4. pont, azaz az 1. napirendi pont, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium mentesítési kérelme. Kérném tisztelettel, hogy foglaljon helyet, 
Ignácz általános elnökhelyettes úr! Ha jól nézem, ez egy bruttó 324 millió forintos mentesítési 
kérelem műszaki üzemeltetési feladatok és azok támogatásának ellátására. Írásbeli 
előterjesztés jött. Jól mondom, hogy évente bruttó 324 millió forint? 

 
DR. IGNÁCZ ISTVÁN általános elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is 
nagyon szépen köszönjük a cserét.  

Igen, bruttó évi 324 millió forintról van szó. Kiegészítésképpen csupán csak annyit 
szeretnék elmondani, hogy nemzetbiztonsági szempontból a legkiemeltebb nyilvántartási 
rendszerek jelentős része itt a hivatalban van, és csupán csak egy évre kérnénk ezt a 324 
millió forintot, a következő időszakban és periódusban terveznénk azt, hogy ezeket az 
üzemeltetéstámogatási feladatokat is mi látnánk el.  

Nagyon szépen köszönöm, ennyi lett volna csak kiegészítésképpen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor nem évente, hanem egy évre szól. Van-e kérdése a 

képviselő uraknak. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 
Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja a mentesítési kérelmet. (Szavazás.) 

Köszönöm szépen. 11 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta.  
További jó munkát kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt volt, elnökhelyettes úr. 

Viszontlátásra! (Dr. Ignácz István távozik az ülésről.) 
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A Pannon Egyetem rektora által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/23-1/2014.) 

Következik az eredeti 5., új 2. napirendi pont, a Pannon Egyetem rektora által 
benyújtott közbeszerzési mentesítési kérelem. Ha jól nézem, bruttó 20 millió forint 
összegben… Segítsen nekem esetleg! Köszönöm. 

 
DR. DÁVID ÁKOS (Pannon Egyetem): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Annyi 

kiegészítésem lenne, hogy ez a hozzávetőleges 20 millió forint a 25 milliót nem haladná meg 
semmiképpen. Annyi történt ez ügyben, hogy annál a bizonyos központnál, amit kutató-
fejlesztő központként ki szeretnénk alakítani a Pannon Egyetem egyik kampuszán, és 
kiberbiztonsággal foglalkozik, a tervezői, illetve a kivitelezői egyeztetések során még az ilyen 
építési, bontási munkákkal kapcsolatosan elképzelhető, hogy túllépjük ezt a megjelölt 20 
millió forintot. 

 
ELNÖK: Tisztelettel köszönöm, de ez így nehezen értelmezhető. Tehát akkor azt 

mondjuk, hogy bruttó 25 millió forint maximum?  
 
DR. DÁVID ÁKOS (Pannon Egyetem): Így van. 
 
ELNÖK: Akkor tegye meg, hogy ön módosítja! Én segítőkész vagyok, csak azért 

jobb, ha az ön szájából hangzik el.  
 
DR. DÁVID ÁKOS (Pannon Egyetem): Akkor szeretném kérni a tisztelt bizottságot, 

hogy 25 millió forint határban állapítsa meg ezt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor bruttó 25 millió forint, és egyéves 

beszámolási kötelezettség van. (Lezsák Sándor megérkezik az ülésre.) 
Kérdezem tisztelettel, hogy van-e kérdés a közbeszerzési mentesítéshez. (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki támogatja a Pannon Egyetem rektorának 
mentesítési kérelmét - a helyettesítésekre is figyelemmel - bruttó 25 millió forint értékben. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 11 igen szavazattal egyhangú.  

Tisztelettel köszöntöm Lezsák képviselő urat. Köszönjük szépen. (Dr. Dávid Ákos 
távozik az ülésről.) 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása (Nbb/25-1/2014., Nbb/26-1/2014.) 

Folytatjuk, következik az eredeti 6., új 3. napirendi pontunk, amely két részből áll. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőjét is tisztelettel köszöntöm.  

Két részből fog állni. Ha jól nézem, az egyik bruttó 609 millió 600 ezer forint, a másik 
bruttó 124 millió 300 ezer forint, mindkettő bruttó összeg. Ez a katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos, a másik pedig az elektronikus közigazgatással. (Mirkóczki Ádám megérkezik az 
ülésre.)  

Nézzük először a katasztrófavédelmi törvény módosításából fakadó mentesítési 
kérelmet! 

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): HungaroControl… 
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ELNÖK: Igen, kábelezésekkel alapvetően. Jól mondtam a bruttó 609 millió 600 ezer 
forintot? 

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Jól, tökéletesen. 
 
ELNÖK: Tízhónapos időtartamra. Van kiegészítenivaló? 
 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Nincsen. Még annyi, hogy a Róna utcai gépteremnél egy évre szól, tehát 2015. 
április 30-ig. 2014. április 30-án jár le, és 2015. április 30-ig kérjük a felmentést.  

A HungaroControl esetében 2015. december 31-ig, tehát még a beszerzés is 
megtörténjen és a teljesítés is kényelmesen. 

 
ELNÖK: Értem. Akkor ezekkel a pontosításokkal együtt kérdezem, hogy van-e 

kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 
Akkor elsőként kérdezem, hogy ki támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

bruttó 609 millió 600 ezer forintos mentesítési kérelmét. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 12 
igen szavazattal egyhangú. 

Még egy szavazás lesz. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a bruttó 124 millió 
300 ezer forint értékű mentesítési kérelmét ki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
egyhangú.  

Köszönöm szépen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy megjelent. További jó 
munkát kívánnék! 

Áttérünk most zárt ülésre. Külön szünetet nem tartunk, de nyilván egy-két perc 
technikai szünetet igen. (Rövid technikai szünet.) 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 13 óra 9 perc 

A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 

 


