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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen konkrét feltételekkel és eddig hány db 
védettségi igazolványt gyártott le az ANY Biztonsági Nyomda? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

A kormány idén februárban döntött a koronavírus elleni ún. „védettségi igazolvány” bevezetéséről.
Az ANY Biztonsági Nyomda márciusi közleménye szerint – ahogy az egyébként a plasztikkártyán
is  fel  van  tüntetve  –  ők  szállítják  a  védettségi  igazolványokat.  Maga  a  közlemény  egyébként
meglehetősen szűkszavú, a pontosság kedvéért idézzük is:

„2021.  március  10.  Az  ANY Biztonsági  Nyomda Nyrt.  2023.03.01-ig  szóló  szerződést  írt  alá  a
Nemzeti  Infokommunikációs  Szolgáltató  Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal  a  védettségi
igazolványok szállítására vonatkozóan.

A  szerződés  keretében  az  ANY  Biztonsági  Nyomda  gyártja,  személyesíti  meg  és  postai
szolgáltatónak történő átadásra előkészíti a védettségi igazolványokat.”

A NISZ Zrt. tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi joggyakorló a saját honlapjukon is elérhető
információk szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), amely helyett és nevében a
Magyar  Állam  részvényesi  jogait  a  Belügyminisztérium  gyakorolja  az  MNV  Zrt.-vel  kötött
szerződés alapján.

Illetékesség alapján kérdezzük a T. Miniszter Úrtól, hogy

1. Hány fő részére küldtek már ki védettségi igazolványt, ebből hány fő kapott már két igazolványt?

2. Milyen szempontokat mérlegeltek, illetve mely szempont volt a döntő, mikor egy igazolvány
helyett  két  különböző  típusú  –  egyébként  megtévesztésig  hasonlító  –  védettségi  igazolványt
gyártattak le? Gondolunk itt arra, hogy az új igazolvány az eltérő QR-kód mellett új információként



mindösszesen az első oltás idejét tartalmazza.

3. Melyik igazolványból derül ki a második beadott vakcina időpontja?

4. A 2023.03.01-ig szóló szerződést mekkora keretösszeggel kötötték meg, a szerződő felek milyen
vállalásokat tettek, milyen szempontok és eljárás alapján esett az ANY Nyrt-re a választás?

Ismerve a Kontrát Károly államtitkár úr által jegyzett, hagyományosan egy tőmondatból álló ún.
válaszokat,  kérjük,  hogy  válaszadási  kötelezettségének  pontokba  szedve,  konkrét  adatokkal
szíveskedjen eleget tenni!

Megtisztelő tájékoztatását előre is köszönjük!
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