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Napirendi javaslat  

 
 
1. Tájékoztató az ukrajnai események nemzetbiztonsági vonatkozásairól 
 
2. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 

hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/18-1/2014.) 
 
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  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

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

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók   
 
Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek   
 

Zsuffa Zoltán osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Kádár Andrea helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Pásztor István vezérőrnagy, az Információs Hivatal főigazgatója  
Göbölös László dandártábornok, az Alkotmányvédelmi Hivatal 
főigazgatója 
Hajdu János r. vezérőrnagy, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója 
Bodnár Zsolt r. dandártábornok, a Terrorelhárítási Központ 
főigazgató-helyettese 
Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
főigazgatója 
Dr. Zalány Viktória (Honvédelmi Minisztérium)  
Marosi Zsuzsanna (Miniszterelnökség)  
Galicza György (Miniszterelnökség)  
Börcsök András (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat)  
Neufeld Veronika (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása, napirend elfogadása 

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

Mindjárt a helyettesítések rendjét ismertetném, és egy napirendcserét 
javasolnék. Helyettesítés nincs, mindenki jelen van a Nemzetbiztonsági bizottság 
ülésén.  

A kiküldött napirend szerint az ukrajnai események nemzetbiztonsági 
vonatkozásairól fogunk meghallgatni egy tájékoztatást, majd a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium mentesítési kérelmét tárgyalnánk, valamint az egyebekre kerülne sor. A 
javaslatom az, hogy figyelemmel arra, hogy vélhetően zárt ülés lesz majd Ukrajna 
miatt is meg a képviselő asszony javaslata miatt is, ezért cseréljük meg az 1. és 2. 
napirendet, és a mentesítési kérelmet tárgyaljuk elsőként.  

Aki ezzel a napirendi javaslattal egyetért, kérem, az szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Helyettesítés nélkül egyhangúlag a bizottság így döntött. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása 
(Nbb-40/18-1/2014.) 

Tisztelettel köszöntöm a minisztérium képviselőit. Kérném nagy tisztelettel, 
hogy foglaljanak itt helyet. A helyettes államtitkár urat és az osztályvezető urat 
köszöntöm. Segítsen nekünk abban - mert az értékhatár nem megállapítható, csak a 
260 millió forint -, hogy ez nettó vagy bruttó összeg.  

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Ez bruttó összeg. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A felmentési kérelem egy hírrendszer 

működtetésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos. Van-e a 
képviselőtársaimnak kérdése a beszerzéssel kapcsolatosan, amely 2015. június 30-ig 
ezek szerint bruttó 260 millió forint értékhatárig kér mentesítést? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen kérdést nem látok. Kiegészítenivaló van esetleg?  

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki 

támogatja a kérelmet. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú volt. 
Köszönöm szépen, hogy megjelentek. További jó munkát kívánok! 

Viszontlátásra! (Dr. Solymár Károly Balázs és Zsuffa Zoltán távoznak az ülésről. - A 
következő napirendi ponthoz meghívottak bejönnek a terembe.) 

Döntés zárt ülés elrendeléséről 

Az 1. napirenddel kapcsolatosan itt azt ismertetném - figyelemmel arra, hogy 
vélelmezhetően zárt ülésre térünk át -, hogy a képviselő asszonynak volt egy 
napirend-kiegészítési javaslata. Figyelemmel arra, hogy erről én tájékoztattam a 
belügyminiszter urat, az Alkotmányvédelmi Hivatalt és az IH főigazgatóját, az 1. 
napirend, illetve az új 2. napirend keretében, zárt ülés keretében lesz erre lehetőség, 
hogy a képviselő asszony ezeket a kérdéseket feltegye, és tárgyaljunk ezzel 
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kapcsolatosan is, de azért az eredeti napirend alapvetően Ukrajna marad. Itt az 
alelnök úrral egyeztetettem, tehát lesz lehetőség arra, hogy zárt ülés keretében a 
jelenlévőkhöz ilyen kérdés feltehető legyen. 

(Jelzésre:) Egy picit várjunk, megkérdezem. Szerintem igen, de meg fogom 
kérdezni a kabinetvezető urat, hogy mit javasolnak, mert mindig a szakma szabályai 
szerint megyünk. Tehát ha ők zárt ülést javasolnak, akkor úgy lesz. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit a 2. napirendnél, amely alapvetően 
Ukrajnával fog foglalkozni, de tájékoztattam a képviselőtársaimat, hogy Szél 
Bernadett bizottsági tag, képviselő asszony javaslata az, hogy kiegészítő kérdéseket 
tenne föl majd az úgynevezett kémüggyel kapcsolatosan.  

Segítsen nekem abban - amellett, hogy tisztelettel köszöntök mindenkit, a 
Miniszterelnökség, az Információs Hivatal, a Belügyminisztérium, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ, a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat vezetőit meg természetesen a zárt ülésen részt vevőket -, kabinetvezető úr, 
hogy indokolt-e a zárt ülés, vagy esetleg lehet-e nyilvános ülést tartani. Kérem, hogy 
ebben segítsen nekünk. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mindenképpen zárt ülést szeretnénk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván ez nagy meglepetéssel nem ért minket, de 

mégis megpróbáltuk. Akkor kérném a kollegákat, hogy a zárt ülés feltételeit rövid 
időn belül biztosítsák. 

 
(A nyílt ülés végének időpontja: 10 óra 7 perc 

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

 
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Szűcs Dóra  

 
 


