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Napirendi javaslat  

1. Az Alkotmánybíróság elnöke által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítési kérelem megtárgyalása (Nbb-40/80-1/2014.) 
 

2. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ. 
92. § (4) bekezdés alapján) 

 
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   
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)   
Mirkóczki Ádám (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Galambos Dénes (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz) 

 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa 

 

Meghívottak 

Hozzászólók  

Görög Sándor ezredes, főigazgató-helyettes (Alkotmányvédelmi 
Hivatal)  
Dr. Véghelyi József gazdasági főigazgató (Alkotmánybíróság)  
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(A bizottság 11 óra 6 perckor kezdődött zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Az Alkotmánybíróság elnöke által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítési kérelem megtárgyalása (Nbb-40/80-
1/2014.) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! A 2. napirenddel folytatnánk. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. 
Véghelyi József gazdasági főigazgató urat, az Alkotmánybíróság részéről. Előterjesztés 
érkezett, amely szerint az Alkotmánybíróság elnöke benyújtott egy közbeszerzés 
hatálya alóli mentesítési kérelmet gépjárműbeszerzésre, nyilván az új alkotmánybírói 
pozíciók betöltésével összefüggően.  

Tisztelettel kérdezem, hogy a 40 millió forint összeghatár nettó vagy bruttó? 
 
DR. VÉGHELYI JÓZSEF gazdasági főigazgató (Alkotmánybíróság): Bruttó. 
 
ELNÖK: Bruttó 40 millió forint. És segítsen nekem abban az előterjesztő 

részéről, hogy a nemzetbiztonsági indokok milyen szempontból állnak fönn. Nyilván 
az Alkotmánybíróság elnöke közjogi méltóság, és a gépjármű összefüggésben lehet 
ezzel, de segítsen nekem egy kicsit, főigazgató úr, mert az előterjesztés ezt nem 
tartalmazta. 

 
DR. VÉGHELYI JÓZSEF gazdasági főigazgató (Alkotmánybíróság): Hát elég 

nehéz lenne komoly nemzetbiztonsági indokot mondani, de ez az egyetlen 
lehetőségünk a közbeszerzési törvény alóli mentesítésre. Na most, erre a három darab 
gépkocsira egy általános vagy nyílt tendert kiírni elég kockázatos dolog lenne, és ezért 
gondoltuk azt, hogy most már az utóbbi években, 2011 óta ezt az eljárást követjük, 
amikor is öt fővel növekedett az Alkotmánybíróság létszáma. Tehát nem tudtunk más 
megoldást találni erre a dologra. Azt nem szeretnénk… 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Akkor ezt úgy értelmezzük, hogy 

mint ahogy más állami méltóságoknál, ilyen helyzetben fennáll ez a helyzet. Eddig ez 
volt a töretlen gyakorlat, de azért az megnyugtatóbb indok, mint az, hogy a három 
gépkocsiért nem szeretnének nyílt közbeszerzést. Itt inkább talán úgy értelmezzük, 
korábban az volt a vélemény, hogy mégiscsak ilyen szempontból a közjogi méltóságok 
esetében fennállnak ezek a típusú mentesítések.  

De azért az alelnök urat kérdezném, hogy mit gondol erről.  
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én azt gondolom 

erről, hogy egy közjogi méltósága van az Alkotmánybíróságnak, az pedig az elnöke. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor két lehetőség van. (Mirkóczki Ádám: 

Szavazzunk!) Akkor három. Az egyik az, hogy az előterjesztő visszavonja, és visszajön 
egy olyan indokolással, ami helytálló lehet. A másik az, hogy a bizottság most szavaz 
róla, de az alelnök úr véleménye…  

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Szavazzunk! 

Szavazni szeretnék. 
 
ELNÖK: Értettem. Köszönöm szépen, akkor… 
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NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A bizottság elé 

került, napirenden van. 
 
ELNÖK: Értem, rendben van, alelnök úr. 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt kérem, hogy 

ezt döntsük el egyszer s mindenkorra.  
 
ELNÖK: Jó. Akkor kérdezem, hogy ki támogatja a közbeszerzési törvény 

hatálya alóli mentesítést. (Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 

Tehát két tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. Köszönöm szépen, ez 
volt most a döntés. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat  

Következik a 3. napirend. A központi költségvetésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról, a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről lesz szó. A javaslat szerint a T/1143. számú javaslat 1. számú 
mellékletére lenne javaslat, hogy folytassa le a bizottság a részletes vitát, amely 
tartalmazza a központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatának teljesítését.  

Ezzel kapcsolatban a XIII. fejezet, a Honvédelmi Minisztérium fejezetén belül 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetését, a XIV. fejezet, a 
Belügyminisztérium fejezetén belül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Központ költségvetését 
tartalmazza. Ezzel kapcsolatosan az a javaslat, hogy a T/1143. számú törvényjavaslat 
részletes vitájában az 1. számú mellékletre vonatkozóan legyen részletes vita.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy mit gondolnak erről. Várhatóan az 
október 29-én, szerdán tartandó ülésünkön lehet majd a részletes vita menetével 
kapcsolatos részletes tájékoztatást megkapni. Van-e ehhez kérdés, hozzászólás? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Akkor az 1. számú mellékletre vonatkozó javaslatot teszem fel szavazásra. Aki 
ezzel egyetért, kérem, az szavazzon! (Szavazás.) Ezt egyhangúnak látom. Köszönöm 
szépen.  

Egyebek 

Még nagyon röviden az egyebekről. Itt két észrevételem van. Szerdán a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat épületében kihelyezett bizottsági ülésünk lesz, 
formális ülés, tehát nem gyárlátogatás. Itt kérném tisztelettel, hogy a 
gépjárműrendszámokat a titkárságon adják le, a Törökvész utcai bejáratot használjuk.  

Az lenne a kérés, hogy miután a napirendek között két fontos kérdés is lesz - az 
egyiknél a korábban egyeztetett szoftverrel kapcsolatos ügynek egy technikai jellegű 
bemutatására is sor kerül, a másik pedig egy rövid tájékoztatás az aktuális 
nemzetbiztonsági kérdések közül, ezzel az úgynevezett fajvédő konferencián 
történtekkel kapcsolatosan -, ezt követően a szakszolgálat egy állófogadáson, 
munkaebéden szeretné a bizottság tagjait vendégül látni, tehát ilyen értelemben egy 
nagyon picit hosszabb, de az én véleményem szerint fontos program lenne. Ha ilyen 
készülődés van, és így várnak minket, akkor kérném a képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság határozatképessége meg nyilván a vendéglátás miatt vegyünk ezen részt, és 
maradjunk ott. Körülbelül 13 óráig fog így tartani, tehát 10 órától 13 óráig körülbelül, 
nyilván attól függ, hogy mennyi kérdése lesz a képviselő uraknak.  
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Itt még egy javaslatról tudni kell. Szél Bernadett képviselő asszony javasolta, 
hogy az Ökotárs ügyét és az ombudsmani hivatal levelezési ügyét nemzetbiztonsági 
kérdésekkel kapcsolatosan vegye napirendre. Természetesen, ha a bizottság többségi 
döntése ezt szeretné, akkor erre sor kerülhet; ha ezt nem szeretné a bizottság, akkor 
erre nem kerül sor.  

Ezzel kapcsolatosan van álláspont? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!  
 
MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Köszönöm szépen. Nem a napirendre-

vétellel, hanem a kihelyezett bizottsági üléssel kapcsolatban jelezni szeretném, hogy 
fájdalom, de nem tudok részt venni rajta. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nyilván a helyettesítésről… (Lezsák 

Sándor: Én se!) Az alelnök úr se tud részt venni, értem. Azért a bizottság 
határozatképességét akkor az alelnök úr és Galambos képviselő úr - mert akkor tud 
határozatképes lenni a bizottság. Nem tudom, Mirkóczki képviselő úr eljön-e, 
remélem, igen. 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Tervezem. 
 
ELNÖK: Jól van. Szél Bernadett képviselő asszony eljön. Ha az alelnök úr és 

Galambos úr helyettesít, a bizottság rendben van.  
Az a kérdés inkább, hogy Szél Bernadett kezdeményezésével kapcsolatosan 

van-e álláspont. Van-e nemzetbiztonsági relevanciája az Ökotárs és az ombudsmani 
hivatal ügyének? Ez kérdésként merül föl. Van-e ezzel kapcsolatos álláspontja az 
alelnök úrnak, illetve a frakciónak? (Nem érkezik jelzés.) Még nem akut, ha nincs 
ilyen igény, hogy ez 15-én rendkívüli módon történjen meg, akkor ettől eltekintünk 
egyelőre. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. Ezzel a mai bizottsági ülés véget is ért. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


