
 

Ikt. sz.: Nbb-40/89-4/2014. 

Nbb-18/2014. sz. ülés 
(Nbb-18/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2014. október 28-án, kedden, 8 óra 00 perckor 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet III. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék 

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása 5 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 5 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú 
törvényjavaslat 5 

Glattfelder Béla kiegészítése 6 

Kérdések, észrevételek 6 

Határozathozatalok 7 

A Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és a 
postaügyekért felelős államtitkára által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítési kérelem megtárgyalása (Nbb-
40/83-2/2014.) 7 

Dr. Polacsek Csaba Zsolt kiegészítése 8 

Határozathozatalok 8 
 
 



- 3 - 

Napirendi javaslat   
 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. A Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és a postaügyekért 
felelős államtitkára által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítési kérelem megtárgyalása (Nbb-40/83-2/2014.) 

3. Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről (Zárt ülés!) 

4. 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)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Móring József Attila (KDNP) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)   
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa 

 

 

Meghívottak 

Hozzászólók  

Glattfelder Béla államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Polacsek Csaba Zsolt helyettes államtitkár (Miniszterelnökség, 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős 
államtitkárság)  
Tasnádi László rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium)  
Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrkapitány  
 

Megjelentek 
 

Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Mandelik Ágnes törzskari főigazgató (Magyar Posta Zrt.)  
Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Görög Sándor ezredes, főigazgató-helyettes (Alkotmányvédelmi 
Hivatal) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása 

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

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

A helyettesítések rendjét ismertetem rögtön: Móring képviselő urat, aki 
előzetesen jelezte távolmaradását, Galambos képviselő úr helyettesíti. A bizottság 
egyébként határozatképes. 

A kiküldött napirenddel kapcsolatosan annyi változtatási javaslat lenne, 
figyelemmel arra, hogy az 1. és az 2. napirend előadói még nem érkeztek meg, ezért a 
módosító javaslat szerint a 3-assal kezdenénk, és utána az 1-essel és a 2-essel 
fejeznénk be. Kérdezném, hogy a van-e a napirendhez kérdés. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, alelnök úr. 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tájékoztató az 

aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről, ezt nem így kaptuk eredetileg a napirenddel 
kapcsolatban, hanem a futballhuligánokkal kapcsolatos történetről volt szó. 

 
ELNÖK: Ez az. 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez az? Akkor én 

ehhez szeretném a Fidesz-székház körüli ügyeket is megtárgyalni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez az, csak azért szokott aktuális nemzetbiztonsági 

kérdések néven kimenni a napirend, mert ez a cím talán kevésbé ingerlékeny, de 
pontosan egyre gondolunk. Tehát ez a vasárnap este történtek, amelyekben 
futballhuligánok, tüntetés, minden, ami ezzel kapcsolatosan erőszakos cselekmény, és 
hogy esetlegesen ezekkel kapcsolatosan milyen nemzetbiztonsági információk állnak 
rendelkezésre, ez lenne a napirend, tehát így, ezzel a pontosítással, ahogy alelnök úr 
mondta. (Közbeszólás: Megérkeztek az 1. napirendi ponthoz az előadók.)  

Megérkeztek az 1. napirendi ponthoz az előadók. Akkor visszatérünk - essünk 
túl az 1-esen és 2-esen az eredeti forgatókönyv szerint -, s az eredeti szerint teszem föl 
szavazásra azzal a pontosítással, hogy miről szól a 3. napirend. Aki egyetért, kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 

Egyhangú volt a szavazás, a helyettesítésekre figyelemmel is. Köszönöm 
szépen. 

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

Következik az 1. napirend - mindjárt belépnek a vendégeink -, amely a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetése végrehajtásáról szóló törvénynek a 
törvényjavaslat 1. számú melléklete tekintetében való részletes vita lefolytatásáról fog 
szólni - kapcsolódó bizottságként - a HHSZ. 44. § (1) bekezdése alapján. Nagy 
tisztelettel köszöntöm Glattfelder Béla államtitkár urat és Haág Tibor főosztályvezető 
urat.  

Itt még a tisztelt bizottságnak azt szerettem volna elmondani, hogy 9 óráig be 
kell fejezzük a mai bizottsági ülést, hiszen a plenáris ülés alatt nem ülésezhetünk, 
ezért kérem képviselőtársaimat és vendégeinket is, hogy próbáljuk ezt a nagyon feszes 
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menetrendet tartani, főleg azért, mert a zárt részen még nagyon fontos kérdésekről 
lesz szó; nem mintha a végrehajtásról szóló törvény nem lenne fontos a központi 
költségvetés esetében.  

Kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e hozzátenni valamit. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, öné a szó. 

Glattfelder Béla kiegészítése 

GLATTFELDER BÉLA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örülök, hogy itt lehetek. Először vagyok 
újból megválasztott államtitkári pozíciómból kifolyólag parlamenti bizottságban. 
Banai Péter államtitkár úr megtette már a szükséges nyilatkozatokat, de ezeket 
szeretném megismételni.  

Tehát kérdés, hogy megfelel-e a javaslat az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeknek. A kormány megítélése szerint az Alaptörvény 36. 
cikkelyének megfelelően készült és került benyújtásra a zárszámadási törvényjavaslat.  

Illeszkedik-e a jogegységi rendszerbe? Igen, egyértelműen, ezt megvizsgáltuk. 
Megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 

kötelezettségeknek? Igen, bár ilyet alapvetően ez nem is szokott érinteni. 
Illetve megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek? Igen, megfelel, 

hiszen a jogszabályszerkesztésről szóló rendeletnek megfelelően, annak betartásával 
készült a törvényjavaslat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vita e szakaszában a bizottság hozzászólásra 

jelentkező tagjainak lehet kérdést, észrevételt tenni. (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök 
úr. 

Kérdések, észrevételek 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, állásfoglalást szeretnék tenni. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, akkor parancsoljon, öné a szó.  
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Javaslom a következő bizottsági 

állásfoglalást: A bizottság az általa megjelölt szerkezeti egységek tekintetében 
megvizsgálta a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények 
érvényesülését. Ez alapján megállapítható, hogy a törvényjavaslat megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, megfelel az európai 
uniós jogból és a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeknek és a jogalkotás szakmai 
követelményeinek, mindemellett illeszkedik a jogrendszer egységébe. Az Állami 
Számvevőszék megállapításával egyetértünk, miszerint a 2013. évi központi 
költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a zárszámadási 
törvényjavaslat megalapozott és a törvényjavaslatban szereplő adatok megbízhatóak. 
A bizottság ellenőrzése alá tartozó négy nemzetbiztonsági szolgálat esetében a 
megfelelő működéshez szükséges költségvetési források biztosítva voltak 2013-ban is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr.  
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e hozzátenni valamit. Itt nagyon 

fontos, hogy itt csak a jogrendszerbe illeszkedés szempontjai alapján van a 
bizottságnak ebben hatásköre. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, akkor a részletes vita 
ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a módosító javaslatok tárgyalására.  
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A második szakasz részletes vitáját megnyitom. Egy darab módosító javaslat 
érkezett, ehhez azonban nem a Nemzetbiztonsági bizottság lett megjelölve, így nem 
kell állást foglalnunk.  

A részletes vita utolsó szakaszával kapcsolatosan a bizottságunk dönt majd a 
részletes vita lezárásáról, ha nincs más hozzászólás, és a részletes vitáról szóló 
jelentésünk elfogadásáról és benyújtásáról. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
még hozzászólás, vagy le lehet-e zárni a részletes vitát. (Nincs jelzés.) Hozzászólót 
nem látok. Erről szavaznunk kell, ha lezárjuk a részletes vitát. 

Határozathozatalok  

Kérem, szavazzunk a részletes vita lezárásáról! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
ez egyhangú volt. 

Az állásfoglalással kapcsolatosan alelnök úr elmondta, a bizottság a részletes 
vitáról jelentést fog benyújtani. Kérdezem a bizottságot - hogyha hozzászólás nincs -, 
hogy a HHSZ. 44. § (1) bekezdésével kapcsolatosan a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadja-e a bizottság. Kérdezem, hogy ki támogatja a jelentést. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Négy igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Három tartózkodás 

Tehát 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a jelentést. 
Államtitkár úrnak és főosztályvezető vezető úrnak nagyon szépen köszönöm, 

hogy itt voltak. További jó munkát kívánunk! 
 
GLATTFELDER BÉLA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönjük szépen, viszont kívánom. 

A Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és a 
postaügyekért felelős államtitkára által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítési kérelem megtárgyalása (Nbb-
40/83-2/2014.) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Nyilvános ülésen folytatjuk a munkát a 2. számú 
napirenddel. Köszöntöm a sajtó képviselőit és minden kedves vendégünket! Jelenleg 
még nyilvános ülésen vagyunk.  

Az 1. napirendet követi értelemszerűen a 2. napirend. A Miniszterelnökség 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára által 
benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítési kérelem megtárgyalása 
fog következni. Ezzel kapcsolatosan mindjárt megérkeznek vendégeink. 
(Megérkeznek az ülésterembe a napirendi pont előadói.) Kezét csókolom! Jó reggelt 
kívánok! 

Köszöntöm a 2. napirendnél - kérem tisztelettel, üljenek le az asztalhoz - a 
Miniszterelnökség államtitkársága részéről helyettes államtitkár urat, dr. Polacsek 
Csaba Zsolt urat, és a Magyar Posta Zrt. részéről Mandelik Ágnes törzskari főigazgató 
asszonyt köszöntöm nagy tisztelettel.  

A közbeszerzési mentesítési kérelem már korábban, az 1/2013. (I. 30.) 
határozattal egy mentesítésre került sor, most annak lényegében egy kiegészítése és 
egy részletes beszámolója érkezett. A részletes beszámoló nagyon alaposan 
tartalmazza azt, hogy mi és hogyan történt korábban, viszont nagy tisztelettel 
szeretném a helyettes államtitkár urat vagy törzskari főigazgató asszonyt 
megkérdezni, hogy mi volt az oka annak, hogy ebben - az időtér és a költségvetési 
keret mellett - mégiscsak szükség lett egy ilyen póteljárásra, hogy mindenképpen ki 
kell terjeszteni, módosítani kell mind időben, mind összegszerűségében, ha jól 
nézem, nettó 100 millió forinttal ezt az eljárást. Parancsoljon, helyettes államtitkár 
úr, öné a szó. 
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Dr. Polacsek Csaba Zsolt kiegészítése 

DR. POLACSEK CSABA ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen. Ami történt, hogy a projekt az előzetes ütemezéshez képest 
némileg megcsúszott, tehát pár hónappal később lehet befejezni. Ez azt jelenti, hogy 
erre a kiegészítő időszakra is szükség van projektmenedzsmenti, illetve 
minőségbiztosítási szolgáltatásokra, és ezt kell beszerezni, hiszen az eredeti 
határidőig volt leszerződve a projektmenedzsmenti, illetve minőségbiztosítási 
szerződésekre a feladat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés? Hogy 

világos legyen, ez két beszerzésre vonatkozik, az első projektvédelmi tevékenységek, 
EU-finanszírozási projektek támogatási követelményeinek való megfelelés, szakmai 
megvalósítás, szakértők támogatása, ez nettó 20 millió forint, és a második rész pedig 
a termék- és informatikai minőségbiztosítási feladatok, ez nettó 80 millió forintra 
vonatkozik. Korábban már adtunk mentesítést, csak itt most helyettes államtitkár úr 
elmondta, hogy miért és hogyan kellett az összeghatárt növelni, és mondom, 
megérkezett a beszámoló.  

Határozathozatalok 

Kérdezem, hogy van-e kérdés ehhez. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor 
kérdezem, hogy ki támogatja a mentesítés első nettó 20 milliós összegét. (Szavazás.) 
Ez négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. 

Kérdezem, hogy a második részét, ami nettó 80 millió forint, azt ki támogatja? 
(Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodás. 

A bizottság többségi döntéssel támogatta, a mentesítést megadta. 
Fölhívnám tisztelettel a figyelmet, úgy, ahogy korábban is a beszámolót 

megtették, majd erről is be kell számolni a bizottságban. Köszönöm szépen. További 
jó munkát kívánunk! 

 
DR. POLACSEK CSABA ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Köszönjük szépen, és jelentkezni fogunk.  
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Ismételten köszöntöm a sajtó 

képviselőit azzal a jó hírrel, hogy egy vágókép erejéig még lehetőségük nyílik, viszont 
utána zárt ülés lesz pillanatokon belül, tehát a meghívó szerint is zárt a 3. napirendi 
pont. Amennyiben képviselőtársaim nem tiltakoznak, akkor egy vágókép erejéig 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy a zárt ülés kezdetéről tudósítani tudjanak. (Nincs 
jelzés.) Nem tiltakoztak képviselőtársaim. Akkor arra kérem a sajtó munkatársait, 
hogy készítsék el a rövid vágóképet, s utána áttérnénk zárt ülésre.  
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Nagyon szépen köszönöm, hogy vannak, akik önkéntes alapon is tudomásul 
veszik, hogy zárt ülés van. Kérem a munkatársakat, hogy készítsék elő, és folytatnánk 
a bizottsági ülést. Köszönjük szépen. Viszontlátásra! 

 
(A sajtó képviselői elhagyják a termet.  

A bizottság a továbbiakban zárt ülés keretében tanácskozott,  
melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
(A nyílt ülés végének időpontja: 8 óra 15 perc) 

 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a Nemzetbiztonsági 

bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


