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Napirendi javaslat  
 
 

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere 
által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (Nbb/39-1/2014.) 
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Az ülés résztvevői 
 

A bizottság részéről  
 

Megjelent 

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

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

A bizottság titkársága részéről   
 

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kocsis Máté, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat polgármestere  
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
 

Megjelent  
Dr. Sánta Zsófia szakértő (Fidesz) 
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(A bizottság 11 óra 8 perctől 13 óra 9 percig zárt ülést tartott, 
melyről külön jegyzőkönyv készült. 

Szünet: 13.09 - 13.14. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 13 óra 14 perc.) 

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

Bizottság! Folytatjuk mai ülésünket. Zárt ülésről nyílt ülésre váltottunk.  
Köszöntöm a polgármester urat mint előterjesztőt. Korrekt módon bejelentette, hogy 

itt most előterjesztőként, és nem a bizottság tagjaként vesz részt, ami egyébként a 
határozathozatalt leszámítva nem akadály. Értem ez alatt, hogy a határozathozatalban nem 
vesz részt a képviselő úr.  

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere 
által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (Nbb/39-1/2014.) 

Érkezett egy írásbeli kérelem a kamerarendszerrel kapcsolatosan, bruttó 250 millió 
forint értékben. Ezzel kapcsolatosan van-e valami kiegészítenivaló? 

Parancsoljon!  

Dr. Kocsis Máté előterjesztése 

DR. KOCSIS MÁTÉ Józsefváros polgármestere: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 
kérelemben összefoglaltunk mindent, ami fontos lehet. Röviden csak annyit tennék hozzá, 
illetve annyiban egészíteném ki, hogy mint az a kérelemből is kiderül, egy közel 
negyedmilliárd forintos térfigyelő kamerarendszer-bővítés előtt áll a Józsefvárosi 
Önkormányzat. Nyilvánvalóan ez nem egy öncélú, és nem csak a kerület szempontjából 
fontos térfigyelő kamerarendszer-bővítés, éppen ezért jeleztük a kérelemben, hogy ezeknek az 
új telepítésű kameráknak a képei mind a Teve utcai műveletirányító központba, mind pedig a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz bekerülnek. Olyan, Magyarországon először használatos 
eljárások is bevezetésre kerülnek, mint az arcképfelismerés, illetve a rendszámfelismerés, bár 
az utóbbi már nem egyedi. 

Éppen erre való hivatkozással kérelmeztük a Nemzetbiztonsági bizottságtól a 
kamerarendszer-fejlesztésre rendelkezésre álló források közbeszerzés alóli mentesítését, 
hiszen a szakszolgálati, illetve a rendőrségi érdekekre figyelemmel zárt körben tartjuk 
helyesnek megvalósítani ezt az eljárást.  

Röviden ennyit szerettem volna erről az ügyről elmondani. Nyilván, ha van kérdésük, 
állunk rendelkezésükre.  

Köszönöm szépen. 

Kérdés 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem inkább csak jogi szempontból lenne egyetlen 
kérdésem, de természetesen megvárom, hogy van-e még másnak kérdése. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs.  

Nekem csak az az egy kérdésem lenne, akármelyikükhöz önök közül - szakmailag ez 
teljesen rendben van -, hogy itt az a jogi kérdés merül fel, hogy a hatályos személyhez fűződő 
jogok, személyiségi jogi védelem, tehát minden olyan, ami adatvédelem, tehát, ami picit 
Péterfalvi úrra is tartozott volna, hogy ezekbe nem ütközik-e ennek a bevezetése. Nekem 
igazából ennyi a kérdésem.  

Parancsoljon, kabinetvezető úr! 
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Tasnádi László válaszai 

TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Ha 
lehet, akkor én kicsit bővebben válaszolnék.  

2010 óta kértük a fővárostól, hogy minden térfigyelőkamera-rendszer fejlesztésénél 
vegyen tekintetbe egy műszaki minimumot, amely alapján a világ nagyvárosaihoz hasonlóan 
Budapesten is lehetőség legyen bizonyos eseményeket visszamenőleg ellenőrizni, illetve 
bizonyos körözött személyeket feltalálni, körözött rendszámokat megtalálni.  

Péterfalvi úrral most itt a szünetben volt alkalmam beszélni, meg akartam kérni, hogy 
maradjon itt, de nem lehetett neki itt maradni, mert órája van. De elmondta nagyjából, hogy 
miről van szó. Azt mondta, hogy ő nem lát semmiféle aggályt ebben.  

A VIII. kerület - bocsánat, most ne figyeljen ide a polgármester úr! - azért bűnügyileg 
elég fertőzött rész. Azt gondolom, hogy az, hogy közbeszerzés alóli mentességet kér a 
polgármester úr, azért elfogadható, mert a rendszer alá bűnügyi nyilvántartásokat is kell 
helyezni. Tehát körözési nyilvántartásokat. Én mindenképpen bűnügyi szempontból 
hasznosnak tartanám, és nem egyedüli a világon, mert az összes fejlett európai országban ez 
rendelkezésre áll. Ha csak emlékeztetem önöket az angol metróban történt terrortámadásra, 
hogy így sikerült előkeríteni az elkövetőket.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a szakmai indok.  
Parancsoljon! 

Dr. Kocsis Máté válaszai 

DR. KOCSIS MÁTÉ Józsefváros polgármestere: Köszönöm. Csak annyit szeretnék 
hozzáfűzni, hogy ez az állapot egyébként negyven éve fennáll, tehát nem veszem én ezt 
különösebben magamra, de pont az ilyen jellegű beruházásokkal, illetve fejlesztésekkel 
tudunk jelentősen javítani a helyzeten. 1998-ban Magyarország első települése volt Budapest 
VIII. kerülete, ahol ilyen kamerarendszert vezettek be. Ezt válaszul is mondom az elnök úr 
kérdésére, hogy akkor született meg, 1999-ben született meg a vonatkozó jogszabály arra 
nézve, hogy térfigyelő kamera használata és hatósági személyek általi üzemeltetése és 
ellenőrzése nem ütközik adatvédelmi és személyiségi jogi problémákba.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben a 

nemzetbiztonsági mentesítés ne nyílt közbeszerzésen történjen, ha fennállnak a feltételei, ez 
nem is volt vitatott. Nekem az az egy volt fontos, hogy az egyéb, személyhez fűződő jogok, 
meg személyiségi jogok, meg minden olyan rendben van, ami ezzel kapcsolatos, vagy ezzel 
kapcsolatban nem történik valami olyan, hogy valami ejnye-bejnyét kapunk azért, hogy itt 
aztán nem tudom, milyen jogokat sértettünk. Nyilván a közbeszerzés alóli mentesítés rendben 
van. Az összeghatárhoz én nem értek, de azt majd az utólagos elszámolás megteszi. Nem 
ragozom tovább. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki ért egyet a kamerarendszerrel kapcsolatos beszerzési eljárás 
közbeszerzés alóli mentesítésével. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) A 
helyettesítés miatt 1 tartózkodással a bizottság megadta. Azért szavaztam kétféleképpen, mert 
én magam megszavaztam, a helyettesítési mivoltomban tartózkodtam. Köszönöm szépen, a 
közbeszerzési mentesítés így létrejött.  
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Egyebek 

A következő bizottsági ülés időpontja nyilván függ az ukrajnai helyzettől is, függ a 
közbeszerzési kérelmektől és függ attól, hogy ezzel kapcsolatosan Laborc urat mikorra fogjuk 
meghívni. Csak akartam mondani, hogy még várható bizottsági ülés. Az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 21 perc.)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Horváth Éva Szilvia és Szűcs Dóra  

 


