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Napirend 

 

1. Egyebek 

2. A Belügyminisztérium által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/48-1/2016.) 
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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  
Csizi Péter (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP) Csizi Péternek (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Sándorné Béndek Magdolna, a bizottság titkárnője  
 

Meghívottak  

Hozzászólók 

Tasnádi László rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium)  
Bodnár Zsolt dandártábornok, főigazgató-helyettes (Terrorelhárítási 
Központ) 

 

Megjelent 

Dr. Kiss Zoltán dandártábornok, főigazgató (Alkotmányvédelmi Hivatal)
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(A bizottság 10 óra 05 perctől 11 óra 28 percig zárt ülést tartott, amelyről külön 
jegyzőkönyv készült.  
Szünet: 11.28-11.32. 

A sajtó képviselői bejönnek a terembe.  
A nyílt ülés kezdetének időpontja:11 óra 32 perc) 

Egyebek 

DR. MOLNÁR ZSOLT, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Amíg a nyílt 
ülés feltételei megteremtődnek, hadd mondjam el, hogy a következő bizottsági ülésünk 
2016. április 21-én, csütörtökön lesz a honvédelmi miniszter úrral egyeztetett 
időpontban, tehát a szokásunktól eltérően csütörtökön. Ennek az indoka a honvédelmi 
miniszter úrral való egyeztetés, amely a beszámolóhoz fog kapcsolódni. De ebből 
fakadóan az ülés is akkor lesz, ezt mondom az államtitkár úrnak is, hogy ez a 
hagyományoktól eltérően csütörtökön lesz, és nem szerdán 10 órától. 

Folytatnánk a munkát a harmadik napirendi ponttal. Parancsoljon, államtitkár úr, 
öné a szó! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Ugyan nem napirend, de mindenképpen szeretném megjegyezni, 
hiszen mindannyian tudják, hogy ötpárti egyeztetésen esett át a kormánynak a terror 
elleni akcióterve és az ezzel kapcsolatos intézkedések és törvénymódosítások.  

Azt szeretném jelenteni a bizottságnak, hogy az ötpártin felvetett ellenzéki 
javaslatokat beépítettük, tehát módosítottuk az eredeti elképzelést, és még ezen a héten 
újabb ötpárti egyeztetés lesz, és ki lesz küldve az új anyag. Ez azt jelenti, hogy a kormány 
meghallgatta az ellenzéki pártok véleményét is. Erről szerettem volna tájékoztatni a 
bizottságot, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Természetesen írásban is szeretnénk majd 

megkapni, nem kétségbe vonva azt, amit mondott, de nyilván ennek azért írásban kell 
majd látni az egyértelmű nyomait. Parancsoljon, Mirkóczki képviselő úr! 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak kiegészíteném ezt, ebben a 

pillanatban jöttek meg a meghívók. Nem a héten, hanem április 12-én, kedden lesz az 
ötpárti, ez a legfrissebb. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium): Feltehetőleg 

Mirkóczki úr intézte. (Mirkóczki Ádám: Nem…) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr! 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A Honvédelmi 

Minisztérium pénteken tart egyeztetést, tehát még a héten. Köszönöm szépen. (Mirkóczki 
Ádám: Ez a BM-é…) 

A Belügyminisztérium által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb-40/48-1/2016.) 

ELNÖK: Akkor megindult az egyeztetéscunami. Folytatnánk akkor az eredeti 
napirend szerint, a közbeszerzési mentesítés megtárgyalásával, mely szerint a 
Belügyminisztérium bruttó 150 millió forint értékben mentesítési kérelmet nyújtott be a 
Terrorelhárítási Központ kapcsán termékek beszerzésére, ami téli időjárás kapcsán és a 
migrációs helyzettel kapcsolatosan ruhabeszerzés. Kérem tisztelettel, hogy a tábornok úr, 
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a főigazgató-helyettes úr ismertesse velünk részletesen, hogy pontosan mit jelent ez a 
ruhabeszerzés. 

Bodnár Zsolt tájékoztatója 

BODNÁR ZSOLT dandártábornok, főigazgató-helyettes (Terrorelhárítási 
Központ): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy a jelenlegi 
terrorelhárító állománynak alapvetően a műveleti, személyvédelmi, valamint az 
objektumvédelmi állománya az, amelyik gyakorlatilag ezeket a típusú felszereléseket 
használja. 2011 év elején osztottuk ki ezeket a ruhákat, két váltás ruhája van 
mindenkinek. 

Most 2016-ot írunk, folyamatosan használják szolgálatban értelemszerűen, illetve 
a déli határszakaszon végrehajtott feladataink kapcsán is jól látható volt, hogy ez a 
ruházat alapvetően városi környezetre van applikálva, ezek az ismert fekete ruházatok. 
Értelemszerűen a déli határszakaszon végrehajtott feladatokhoz további, alapvetően a 
terephez igazodó ruházatra és a meglévő amortizációs cseréjére van szükség. Itt 
alapvetően zubbonyokról, nadrágokról, gyakorlatilag bakancsokról, esővédő kabátokról, 
hálózsákokról van szó, amikkel meg tudjuk teremteni egyébként a huzamosabb lent 
tartózkodást, és pótolni tudjuk az eddigi ruházati ellátmányunkat.  

Kérdés, válasz 

ELNÖK: Hadd kérdezzem meg, tábornok úr, hogy akkor ez az állományra 
vonatkozik, a rendeltetésszerű feladatok ellátásához szükséges mértékben, és ahhoz 
kapcsolódóan kell ezeket beszerezni? Tehát csak a félreértés elkerülése végett, nem a 
vezetőknek Armani öltöny beszerzéséről van szó, ugye? 

 
BODNÁR ZSOLT dandártábornok, főigazgató-helyettes (Terrorelhárítási 

Központ): Így van, semmiképpen. Ez az állomány az, amint említettem is, a műveleti, az 
objektumvédelmi, illetve a személyi védelmi állomány az, amelyik a mindennapi 
szolgálati rendszerben használja ezeket a ruhákat. Ez a jellegénél fogva gyakorlatilag egy 
védőruházat. Ez az, ami a kiképzéseknél, illetve a szolgálati időben is rajtuk van. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés ehhez? (Senki sem jelentkezik.) Kérdést 
nem látok.  

Akkor kérdezem, hogy a tábornok úr által elmondottak alapján ki támogatja ezt a 
mentesítési kérelmet. Aki igen, azt kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a 
bizottság ezt ebben a formában egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

A mai bizottsági ülés végére értünk. A következő bizottsági ülés így eltérően, két 
hét múlva, csütörtökön lesz a KNBSZ és a honvédelmi miniszter úr meghallgatásával. 
További szép napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés végének időpontja: 11 óra 37 perc) 

 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


