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Napirendi javaslat  

 
 

1. Tájékoztató az ukrajnai események nemzetbiztonsági vonatkozásairól 
(Zárt ülés!) 

 
2. Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről (Zárt ülés!) 

 
3. A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 

mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/71-1/2014.) 
 

4. A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/72-1/2014.) 

 
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  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
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   
 
Görög Sándor ezredes, főigazgató-helyettes (Alkotmányvédelmi 
Hivatal)  
Dr. Ignácz István elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala)  
 

Megjelentek   
 

Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Perlakiné Román Tímea ezredes (Alkotmányvédelmi Hivatal)  
Galicza György (Miniszterelnökség)  
Szentpály-Juhász Miklós főtanácsadó (Honvédelmi Minisztérium) 
Samu Attila (Belügyminisztérium)  
Ágoston Sándor szakértő (KDNP)  
Szijjártó Sarolta szakértő (Fidesz)  
Sas Zoltán (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 22 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Folytatnánk az ülést a 3. napirenddel. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Egyrészt a helyettesítések rendjét mindjárt ismertetem: ha jól látom, Lezsák 
alelnök urat Németh alelnök úr helyettesíti és több helyettesítés nincs. A bizottság 
határozatképes.  

A kiküldött napirenddel kapcsolatban annyi változtatási javaslat lenne, hogy 
figyelemmel az 1. napirendre, amelyről nincs döntéshozatal, tájékoztató jellegű, 
viszont a 3. és 4. pont döntést igényel, ezért azt javasolnám, hogy a két közbeszerzést 
gyorsan tárgyaljuk meg, és akkor utána lehetne a többivel foglalkozni. Aki így egyetért 
a napirenddel, kérem, az szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú.  

A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/71-
1/2014.) 

Akkor a 3. napirendi ponttal, a Belügyminisztérium által benyújtott 
közbeszerzési mentesítéssel kezdenénk. Ez alapvetően regisztrációk, matrica 
gyártása, utángyártás, szállítás, logisztikakezelés, bruttó 2,2 milliárd forint értékben 
mentesítési kérelemről lenne szó. 

Kérdezem, hogy az írásbelihez képest van-e kiegészítenivaló a napirenddel 
kapcsolatosan. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

 
DR. IGNÁCZ ISTVÁN elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is 
nagyon szépen köszönöm, hogy sürgősen napirendre tették ezt a kérdéskört. Én azt 
gondolom, hogy teljes körű egyébként ennek az anyagnak az előterjesztése, 
különösebb előterjesztésem nem lenne ezzel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés. 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Kérdezem, hogy ki támogatja a bruttó 2,4 milliárdos belügyminisztériumi 

mentesítést. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú volt.  
Köszönöm szépen. Minden jót kívánok! Egy éven belül majd beszámolási 

kötelezettség van. 

A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/72-
1/2014.) 

Következik a 4. napirend, amely a Belügyminisztérium és azon belül is az 
Alkotmányvédelmi Hivatal gépjárműbeszerzésével kapcsolatos. Ez bruttó 200 millió 
forint.  

Kérdezem a főigazgató-helyettes urat, hogy van-e kiegészítő megjegyzés. 
 
GÖRÖG SÁNDOR főigazgató-helyettes (Alkotmányvédelmi Hivatal): Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Azért kérjük ezt a gépjárműbeszerzést, mert az 
Alkotmányvédelmi Hivatalnál több mint negyven jelenleg futó gépjármű meghaladja 
a 13 évet, 13 és 20 év közötti rendszerben lévő autókról van szó. Ezeknek az autóknak 
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az állapota már olyan szintű, hogy mindenféleképp indokolt a cseréje, és ezért lenne 
szükség erre. Ezek műveleti célú autók, és a nemzetközi kapcsolatokra egy kisbuszt 
szeretnénk a nemzetközi delegációk érkezése esetén. Szintén már annyira 
elhasználódott az a busz, hogy cserére szorul. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként itt benne van, hogy műveleti gépkocsi, 

két darab összkerék-meghajtású terepjáró, delegációs kisbusz, ez helytálló. 
Köszönöm. 

Ha kérdés nincsen, akkor kérdezem, hogy ki támogatja a bruttó 200 milliós 
mentesítési kérelmet. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. Egy éven belül majd 
beszámolási kötelezettség van. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a főigazgató-helyettes 
úr marad majd egy másik minőségében.  

Kérném szépen az 1. és 2. napirendhez a résztvevőket, hogy jöjjenek be. Az 
eredeti 1. és 2. napirendnél tulajdonképpen azonos a résztvevői kör.  

 
(Az ülés nyílt részének vége: 12 óra 25 perc 

Szünet: 12.25 - 12.27 
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, melyről külön jegyzőkönyv 

készült.) 
 
 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


