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Napirendi javaslat  
 

 
1. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 

hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/7/2014.) 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Németh Szilárd István (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 

 

Meghívottak részéről 
Megjelentek  
 

Fekete Gábor helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP) 
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(A bizottság 11 óra 02 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 09 perc) 
 

Elnöki bevezető 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Akkor 
innentől fogva nyílt ülésen vagyunk. Azt szeretném még tisztelettel tisztázni: természetesen 
az, hogy meghallgatás lett és hogy indokolt vagy nem indokolt, ez bár zárt ülésen hangzott el, 
de ezek olyan információk, amelyeket egyébként az ember magától is elmondana, csak a 
biztonság kedvéért mondom, hogy nyilván az nem fog tudni titokban maradni, hogy ez a 
három személy közreműködésre lett kötelezve; és hogy arról ki mit gondolt, az nagyon 
röviden hangzott el ilyen szempontból. 

Akkor nyílt ülésen közbeszerzési mentesítésre fog sor kerülni, ha megérkeznek a 
vendégeink. (A meghívottak megérkeznek az ülésre.) Tisztelettel köszöntöm helyettes 
államtitkár urat és elnökhelyettes urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól és a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/7/2014.) 

A 2. napirendi pontnál tartunk, egy közbeszerzési mentesítési kérelem érkezett az 
önök részéről, ha jól számolom, bruttó 127 millió forint értékben. Segítsenek, hogy stimmel-e 
az összeg. (A meghívottak bólintanak.) Képviselőtársaim írásban olvashatták. Van-e esetleg 
kiegészítenivalójuk az írásbeli anyaghoz képest, amit mindenképpen szeretnének elmondani? 
(Nincs jelzés.) Nincs ilyen, ha jól látom. Köszönöm szépen. 

Kérdezem tisztelettel képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük a közbeszerzési 
mentesítéshez. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki támogatja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium bruttó 127 
millió forintos mentesítési kérelmét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

8 igen szavazattal egyhangú. 
Tisztelettel felhívnám a figyelmet az egy éven belüli beszámolási kötelezettségre, és 

további jó munkát kívánok önöknek. (A meghívottak távoznak az ülésről.) 

Elnöki zárszó 

Tisztelt Bizottság! Akkor várhatóan 4-én 13 órakor tartanánk ülést, addig mindenkinek 
jó munkát kívánok. 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc.) 

 
 
 

  Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


