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Napirendi javaslat  

 

A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat (T/4849. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának folytatása és lezárása az ügyrend 12. pont 
b) alpontja alapján.)   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Balla György (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  

 
 
Meghívottak 

Hozzászóló 
L. Simon László államtitkár (Miniszterelnökség)  
 

 
Megjelent 

Dr. Császár Dániel Gergely helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy Révész Máriusz képviselő úr Jakab István alelnök 
urat, Tuzson Bence alelnök úr Balla György alelnök urat, Vejkey Imre 
képviselőtársunk Rubovszky György képviselő urat, Szűcs Lajos képviselőtársunk 
Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt, B. Nagy László képviselő úr Mátrai Márta 
háznagy asszonyt, Vécsey László képviselő úr Horváth László alelnök urat, Salacz 
László képviselő úr Dunai Mónika képviselő asszonyt, Nyitrai Zsolt képviselő úr 
Tapolczai Gergely képviselő urat, Vas Imre képviselőtársunk Bóna Zoltán 
képviselőtársunkat, Hadházy Sándor képviselő úr Kucsák László képviselő urat és 
Hiszékeny Dezső képviselő úr Harangozó Tamás képviselő urat helyettesíti. A 
helyettesítésekre is tekintettel megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes. 

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérem, hogy erről 
gombnyomással szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az előterjesztett napirendi javaslatot a bizottság 24 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

A közbeszerzésekről szóló T/4849. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A napirend egyetlen pontja a közbeszerzésekről szóló T/4849. számú 
törvényjavaslat. A bizottsági vitát lefolytattuk. Most - tekintettel a törvény nagy 
terjedelmére - az egységes javaslat van előttünk, (Jelzésre:) az összegző módosító 
javaslat tervezete van előttünk. Az ezzel kapcsolatos vitát megnyitom, és megadom a 
szót előterjesztőként államtitkár úrnak. Kérdezem: így, hogy most látja egészben az 
összegző módosító javaslatot - tisztelettel köszöntöm L. Simon László államtitkár 
urat, miniszterhelyettes urat, egyben Császár Dániel helyettes államtitkár urat is -, 
hogy most így egészében az államtitkár úr az összegző módosító javaslatot 
megismerte, látta, tetszik-e az neki minden részletében? Parancsoljon! 

Hozzászólás és határozathozatalok 

L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány nevében 
azt tudom mondani, hogy az összegző javaslatot támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e bárki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Miután ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom.  
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 

szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja, 
amint az elhangzott. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelöléséről kell még döntenünk. Vas Imre 
képviselőtársunkat javasolom. Kérdezem, hogy ki az, aki az ő személyét támogatja. 
Kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Vas Imre képviselőtársunkat bizottsági 
előadónak kijelölte.  
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Kisebbségi előadót az ellenzék kíván-e állítani? (Hiszékeny Dezső: Később.) 
Később bejelentik, ha kívánnak. Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel mai napirendünk és munkánk végére értünk. Köszönöm szépen a 
részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 41 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit 


