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Tiszt€lt E|nök Úr!

on sajtóhíradásokból szerzett információk alap,ján nyílt levélben |o.dult hozzám azln'Kal securit), Kít.mfucius l5.i tevékenysége miatt. tgazsagiigyi es '."áE.ái -j"l,'i",te". i ."""oo^n, munkájá1 felügye-lem! lgy e szervezet munkájában van politikai l.elelősségem'

A levélben emliteft biztonsági cég 1.eladata-és.a rendőrség biztosítói tevékenysége élesen elvált egymástól,hlszen a rendónég a közlend' közbiáola-rendezvények sierv*o, alár,".grffij:#ÍÍ,:L:.f:[:lli;:Í;J:""li"'il::#j:rfi1*i.:;:
abban megállapított felhatalmazássaljárulhumur io.'a'"gy ."iá"''ö )-ű")'- lebonyo.ításához' Azünnepi programok ideIe alan a Minisitere]nöki gi*t"rt".J''it.iia'öj.íoli.llo,,. 'ng.,." a kooÍdináci-ot, amely magában foglalta az eseményekhez kapcsolódó valame*yi i'i*"'e.,' btZtosítási' együttmúkö-dési ler ekenr sepet

Az on 'áItal em]ített ürulepi rendezvények szen'ezését a Minjsztelelnóki Hivatal végezte' ók kötőttekszerződést a rendezvényszerve'ő ós biztonsági cégekkel. Kérdéseire ezén a velük töÍtént egyez'etést kö-vetöen' tényszelúen az alábbiakban válaszolok'

Az In.Kal Security beosztottai végezték a rendezvény biztosítasát két helyszínen' a,,2008' március l5"iiimepi.meg€mlékezés és műsor a Magyar Nemzeti Muzeum kertjében'' cíÁű iinaepr p'ogiamon' illetve aKos!ulh téri zaszIofelr oná.nn

A Mlniszterelnöki Hivatal mint MegTendelő és a t,eon Szolgáltató Kft' az oMLGA TRADING Kereske-delmi és szolgá|tató Kft', továbbá a SENSATIoN EVENT-MARKEiNG szolgá]tató Kft' álta] a]kotoltkonzorcium mint Válla]kozó közöt1i, a 2008' márc1us I5.i nemzeti tirrnep kozponti áIlami rendezvényei-n €k, valamint 2008' első íélévében egyéb.országos Je]enlosegú es".én,".k ."j.,"*".esére és lebonyoli-tására (különös'n a 2008' május l-i és a 2008' ;LLnirrs ]o-r kiemelt |onto..cgu lse-.nyek központi ál]amirendezvényeire) vonatkozó vállaIkozásj keretszerződésnek tárgya volt a rJndezvennyel összeliggó biz-tonsági,és egészsegügyi feiadatok e|végzése., a nenzeÍl és á!laii unnepek yr!lan1inl nas kieme]kec]ő lon.tossági rendenéry,ek előkeszíréséről és lebonyotíÍá5aról szóló 2]0612005' (vl.ó') Konn' határozatbanfogla]takkal összhangban. Az In-KaI Security 2000 Kft' a |enti konzorcium á]ta] a kőzbeszerzési énék l0sziizaiékát meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozóként végezte a biztonsági feladatokat' Abiztonsági terv elkészítése a válIalkozó szerződéses köteiezeftsége' a ué-gleges változat Jlfogadása pedig
nz idézett KoÍm. hatiírozat és ennek megfelelően a szerződésben meghatiroiott operattv törzs Jogosultsá'ga volt.
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A'ceg a töNényi és a vál]alkozói szt

;:l;lt'*í: j Í.Éi#'":::)]l.,:J í*il] $:T'l;í'i]i.: ::#*:il'x1j,[}.;í'J"?iT'l.;
il,:!".:::fi ii{:f i:|n:iuií*::**lii:i * '*':r.:ti;].*í$Jl;*'xx. l:í
;]'-.:.:;'iffi:íilienorzcj-áteri.ztcj pontol'on r) "rr"r.",",oi'."*o,l;:t *il:l;í:i::i:í,1":1

*'i:xlx,:Í;;::Éilij;i."Jí;;*,'.xT",::l.e]]enességet nem bpasztalt. rendőri intézkedésre így nem ke-
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a r.r||a|ko.,oi./er.,odé.. |]lene az operatir
;:::iHj'i"#"J:J:j:"tÍ:J*'::'#}*J:i,..!:i,l.''""J.il::"T-:*x.{il'lil.f'jj;l,:l o.'*,,",'

}*Í1irti+}i.T"[:ilr]iTiiff""'i.{il.t":"J.j;:#ll'ff|,*"#t,"?;jTfT,:lT"1ff.'".n:i:rl
:::',lr'i,j!i::r:ij#n55ffiTiiTH""'Jffi*::'T:"J..#illT:"'fiii1.*,..,"u, i'y a biáon.sagi cég aIkaLmazohai foIyamatosan a rendő.ot tn'".i[" t,ái"rj#.Jil,it!,i.u .u*a,uut'
A levelébe fogla|t, a mrircius 15-i állami-rendezvények biztosítiisábaí köaeműködó biz.onsági cég tevé-
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A Miniszterelnöki Hj'utur pn rgu'c;t.j.ág;; ;';,;#;.il;*..kintésére szeméIvesen van

Bízom benne, hogy valamennyi - hatáskörömet érjnló' kérdésére megfele]ő. megnyugtató választ lud'am

Budape.t. 2008' má;us 1.)
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