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Napirendi javaslat

1.

A Nemzeti Választási Iroda elnöke által benyújtott, közbeszerzési törvény
hatálya alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása
(Nbb-40/49-1/2014.) (Nbb-40/50-1/2014.)

2. A Miniszterelnökség által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/51-1/2014.)
3. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása
(Nbb-827/2014.) (Zárt ülés!)
4. Tájékoztató a kémszoftverekkel kapcsolatos nemzetbiztonsági kérdésekről
(Zárt ülés!)
5. 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
Móring József Attila (KDNP)
Dr. Szél Bernadett (LMP)
Helyettesítési megbízást adott
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)
Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)
A bizottság titkársága részéről
Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa
Sándorné Béndek Magdolna, a bizottság titkárnője
Meghívottak részéről
Hozzászólók
Dr. Pálffy Ilona elnök (Nemzeti Választási Iroda)
L. Simon László miniszterhelyettes (Miniszterelnökség)
Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár (Miniszterelnökség)
Megjelentek
Horváth Attila (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
Marosi Zsuzsa (Miniszterelnökség)
Szijjártó Sarolta szakértő (Fidesz)
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Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Egyrészt tisztelettel elnézést kérek a vendégektől, a napirend
viszonylag hosszabbra sikerült, Ukrajna és minden, ami ezzel kapcsolatos.
Viszont most nemzetbiztonsági bizottsági ülésen vagyunk. Kérném szépen,
hogy a mai napirendről döntsünk, amely úgy szólna - az első két napirendi pontot
nyilvános ülésen, majd a harmadiktól zárt ülésen tárgyalnánk.
A helyettesítek rendje: Galambos képviselő urat Móring képviselő úr, Lezsák
képviselő urat Németh alelnök úr helyettesíti, jelenleg határozatképesek vagyunk.
Kérdezem, hogy elfogadhatjuk-e a mai napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem,
hogy a helyettesítésekre figyelemmel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Négy igen
szavazattal egyhangúlag elfogadtuk.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke által benyújtott, közbeszerzési
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása
(Nbb-40/49-1/2014., Nbb-40/50-1/2014.)
Nyilvános ülésen vagyunk, és máris az 1. napirendnél tartunk. Nagy tisztelettel
köszöntöm dr. Pálffy Ilona elnök asszonyt. Közbeszerzési mentesítésekről van szó: a
2014-2017. év során lebonyolításra kerülő időközi választások és helyi népszavazás (Németh Szilárd István megérkezve az ülésre: Bocsánat!) Jöjjön, alelnök úr!
(Németh Szilárd István: Megpróbálok.) -, nyomdai termékek az egyik, a másik pedig
a nemzeti választási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos. Két közbeszerzésről
van szó, az egyik bruttó 200 millió forint, a másik összesen bruttó 1 milliárd 44 millió
forint. Az egyik egy informatikai, a másik egy alapvetően nyomdai termékek
előállításához szükséges beszerzés. Írásban megkapták képviselőtársaim.
Kérdezem tisztelettel, hogy az elnök asszony, kívánja-e kiegészíteni az írásbeli
anyagot.
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden. Gyakorlatilag az informatikai rendszer
részben 2017 végéig tartalmazná a folyamatos működtetést, hiszen például olyan
feladatokat kapott a Nemzeti Választási Iroda, hogy a névjegyzéket folyamatosan
vezetni kell, a nem szavazók jegyzékét folyamatosan, tehát most már mi, a Választási
Iroda végezzük ezeket a dolgokat is. Például a regisztrálást, a határon túliak
regisztrálását is, tehát ennek a működtetése is jelentené most már a továbbfejlesztést,
hiszen az eddigi programok, amelyek kiírásra kerültek, idén október 31-én lejárnak.
Ami sürgőssé tette az egészet, az Kiss Péter sajnálatos halála. Kiss Péter úr
halála miatt várhatóan november végére kerül kitűzésre az időközi választás, és
emiatt kellene most nagyon gyorsan a közbeszerzési eljárást lebonyolítani, de hogy ne
jöjjünk többször, ezért foglaltuk össze, és lényegében valamennyi helyi időközi és
helyi népszavazással kapcsolatos feladatot megpróbáltuk ebbe a körzetbe bevonni.
Ennek egy része az informatikai résznél lehívásos lenne, tehát csak abban az esetben
költenénk el, ha valóban sorra kerülnének olyan időközi választások vagy
népszavazások. A helyi időközi választásra vonatkozó része pedig 2019. április 1-jéig
tartana, hiszen helyi időközi önkormányzati választásokat 2019. április 1-jéig lehet
tartani, tehát még hosszabb időszakra szólna ez a rész.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés. (Jelzésre:) Parancsoljon!
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DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem van.
Tekintve, hogy itt azért elég jelentős beruházásokról van szó, van-e arra lehetőség,
hogy ezek a rendszerek - és most itt kifejezetten az informatikai rendszerre gondolok
- a csalásokat kiszűrjék?
ELNÖK: Parancsoljon!
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke: Arra kifejezetten - az
egyfajta csalás, ezt már a múltkor, amikor itt voltam, akkor kérdezte a képviselő
asszony - külön van egy másik programunk, ennek már úgy történik a kiírása, hogy
2017 végéig. Ez az a fajta ellenőrzési rendszer, amikor közvetlenül a választást
követően beszkenneljük, és egy bizonyos program alapján ellenőrizzük a kitöltött
jegyzőkönyveket, hogy az informatikába bekerült adatokkal megegyeznek-e, és
azonnal tudjuk szűrni. Tehát úgy gondolom, a csalások nagy része ott merülhet fel, ha
más adat kerül be az informatikai rendszerbe, mint ami a jegyzőkönyvben van.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kérdezem akkor először, hogy a
bruttó 200 millió forintos nyomdai termékek közbeszerzési mentesítését ki
támogatja, a Nemzeti Választási Iroda részéről. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez
egyhangú volt.
Utána hasonló tárgykörben, de alapvetően informatikai rendszer
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatásoknál összesen bruttó 1 milliárd 44 millió
forint értékben ki támogatja a mentesítést. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú
volt.
Köszönöm szépen az elnök asszonynak a megjelenést. Jó munkát kívánok és
relatíve minél kevesebb időközi választást, mert sajnos az általában szomorú
eseményhez kapcsolódik. (Németh Szilárd István: És minél kevesebb ilyen együttes
ülés utáni találkozót.) Igen, elnézést kértem az elején. Köszönöm szépen.
A Miniszterelnökség által benyújtott, a közbeszerzési törvény
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/511/2014. )
A 2. napirend fog következni. Nagy tisztelettel köszöntöm a miniszterhelyettes
urat, illetve a közigazgatási államtitkár urat; nekem itt még csak a miniszterhelyettes
úr volt felírva.
Közbeszerzési mentesítési kérelem van előttünk, nyilvános ülésen vagyunk, a
Miniszterelnökség központi irodájának elhelyezésével kapcsolatos tervezői feladatok
ellátására vonatkozó eljárás. Itt nettó 800 millió forintban van megjelölve a
mentesítési értékhatár. Kérdezem, hogy az írásbeli anyaghoz van-e valami
kiegészítenivalója a miniszterhelyettes úrnak.
L. SIMON LÁSZLÓ miniszterhelyettes (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Nagyon röviden csak néhány
gondolatot szeretnék elmondani az írásos anyaghoz kiegészítésként.
Mint tudják, az elmúlt félévben már a nyilvánosság előtt, a sajtóban is komoly
szakmai vita folyt arról, hogy milyen módon helyezzük el a jövőben a kormányzat
fontos intézményeit. Ennek a vitának, amit egyfajta szakmai polémiaként értékelek,
első jelentős állomása az, hogy a kormány 2014. július 18-án kormányhatározatot
fogadott el a Budai Várban található karmelita kolostor átépítésével összefüggő
feladatokról. Ez az az épület, amely jelenleg is a Miniszterelnökség használatában lévő

-7irodaépület, egy nagyon szép történeti épületről van szó. Jelen pillanatban két
kormánybiztosság irodái foglalnak helyet ebben az épületben: a NÖRI, tehát a
Miniszterelnökség háttérintézménye, valamint a Várgondnokság Nonprofit Kft.
irodái. A kormány szándéka szerint ebbe az ingatlanba költözne 2016 tavaszáig a
miniszterelnök és a Miniszterelnökség, illetve a szomszédos területeket is bevonnánk
és be is fogjuk vonni ebbe a folyamatba.
Ahhoz kérjük tehát a bizottság hozzájárulását, hogy a közbeszerzési törvény
alkalmazását abban a formában ne kelljen véghez vinnünk, hogy teljesen nyílt legyen
az eljárás. Ez nem azt jelenti - tájékoztatásul mondom a képviselőtársaimnak -, hogy
nem kell lefolytatni közbeszerzési eljárást, hanem azt jelenti, hogy kizárólag olyan
cégek, vállalatok vehetnek részt a közbeszerzési eljárásban, amelyek megfelelő
nemzetbiztonsági minősítéssel rendelkeznek. Mondhatnám azt is, hogy ez egy
rutineljárás. Természetesen a miniszterelnök kiemelt védett státusza, valamint a
kormány szerepe és pozíciója indokolja ezt, ezt az előterjesztéshez mellékelt anyagok
is igazolják. Kiemelnem Hajdu János vezérőrnagy úrnak, a Terrorelhárítási Központ
főigazgatójának ezt a kérésünket támogató levelét. Ennyit csak, köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr. Államtitkár úr, van valami
kiegészítenivalója?
DR. VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Nincs.
Kérdések, válaszok
ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdés. (Jelzésre:)
Parancsoljon, képviselő asszony!
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a
beszámolóját a miniszterhelyettes úrnak, kérdésem van ezzel kapcsolatban.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent az, hogy közbeszerzési
mentesítésről szavazunk, viszont muszáj feltennem azt a kérdést, hogy az
előterjesztésben ugye az szerepel, hogy: tervezési munkák, tervezést előkészítő
munkálat, koncepcióterv, építési engedélyezési tervek, kiviteli tervek, megvalósulási
tervek, valamint egyéb meghatározott tervezési feladatok ellátása.
Na most, ez azt jelenti, hogy ez egy olyan projekt, ahol csak a tervezés
800 millió forint. Én szeretném öntől megtudni, hogy mennyi lesz a teljes projektnek
a költségvetése, és van-e ezzel kapcsolatban valamiféle kalkulációjuk. És azt is
szeretném megkérdezni, hogy mi lesz azokkal az ingatlanokkal, amelyeket ilyen célja
használtak, és amelyeket szintén a szükséges védelemmel - nem is olyan régen felszereltek. Annak a hasznosulása hogyan fog megtörténni?
L. SIMON LÁSZLÓ miniszterhelyettes (Miniszterelnökség): Tisztelt Képviselő
Asszony! Köszönöm szépen a kérdését. Először is az anyagból nem az derül ki, hogy
800 millió forintba fog kerülni a tervezés, hanem 800 millió forintos értékhatárig
kérjük a mentesítést. Ez azt is jelentheti, hogy akár jóval kevesebbe fog kerülni. A
végleges kivitelezési összeget a tervek hiányában nem tudom megmondani,
gondolom, ez érthető. Az első lépés az, hogy először tervezünk, és a kész építési és
aztán kiviteli tervek tükrében pontos költségbecsléssel fogunk előállni. Így a kormány
a Miniszterelnökség számára is, illetve a kiemelt beruházásokért felelős
kormánybiztos úr számára is csak az első lépésekhez biztosította a forrást, tehát a
kivitelezési összegekről még egyáltalán nem beszélünk.
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hogy a miniszterelnök úr, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár miniszter úr,
az ő helyettesei, államtitkárok, így jómagam is a Parlamentben vagyunk jelen
pillanatban, és arról ön is tud - hiszen az előző ciklusban is már képviselő volt -, hogy
élő országgyűlési határozat van arra nézvést, hogy a végrehajtó hatalom prominens
vezetői, illetve maga a végrehajtó hatalom a Parlamentből költözzék ki. Tehát itt nem
arról van szó, hogy a minisztériumokat költöztetgetnénk ide-oda, hanem arról van
szó, hogy a miniszterelnök, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az ő helyettesei,
politikai vezetők, akik egyébként a kormány részei, költöznek a karmelita kolostorba.
Tehát itt szerintem ez teljesen indokolt és érthető is egyben.
Egyébként azt tájékoztatásul elmondom, hogy a Miniszterelnökség már az
előző időszakban is, most is eléggé széttagoltan dolgozik, több, javarészt normális
minisztériumi munkára alkalmatlan épületben kénytelen - nem túlzás, ha azt
mondom - meghúzni magát, úgyhogy már csak az állam reprezentatív feladatainak
ellátása miatt is különösen fontos az, hogy végre méltó körülmények között
dolgozzanak.
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr. Hozzáteszem, a
Nemzetbiztonsági bizottságnak alapvetően nem a politikai szándékról kell dönteni,
hanem egy eljárási kérdés szempontjából kell véleményt nyilvánítania, ami
természetesen nem zárja ki azt, hogy akár politikai véleményt mondjon valaki.
Kérdezem, hogy van-e még kérdése valakinek, képviselőtársaim. (Szavazás.)
Nincsen.
Határozathozatal
Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy nettó 800 millió forint értékben ki
támogatja a Miniszterelnökség közbeszerzési mentesítését. (Szavazás.) Négy. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Ki nem támogatta? (Szavazás.) Egy nem támogatás
mellett a bizottság elfogadta a mentesítési kérelmet.
Köszönöm szépen a miniszterhelyettes úrnak és köszönöm szépen az
államtitkár úrnak, hogy itt voltak.
Innentől fogva majd zárt ülésen folytatjuk a mai bizottsági ülést a
3. napirenddel. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, és egyben azt
is kell tisztelettel kérnem - figyelemmel arra, hogy zárt ülésen folytatnánk -, hogy
biztosítsák a zárt ülést.
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 27 perc.
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, melyről külön jegyzőkönyv készült.)

Dr. Molnár Zsolt
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó

