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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7034. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Burány Sándor (MSZP) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Kovács Tibor (MSZP) Burány Sándornak (MSZP) 
Manninger Jenő (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 53 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Mindenkit szeretettel köszöntök a gazdasági bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim 
megkapták a meghívót levélben.  

Rövid napirendi pontunk lesz: a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett egyetlen módosító javaslat. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet a kiküldött napirenddel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetértett.  

 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
T/7034. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 
Mindenki megkapta az ajánlásban Vágó Gábor képviselőtársunk módosító javaslatát. 

Üdvözlöm Nátrán Roland helyettes államtitkár urat, és kérdezem a kormány álláspontját, 
hogy támogatja-e a javaslatot vagy sem.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai 

részéről? (Jelzésre.) Volner alelnök úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Csak egészen röviden, elnök úr. Hát teljesen 

kidolgozatlan a javaslat, mi az, hogy költségelven, tehát nem próbálja a képviselő úr 
megmagyarázni, és nem is kaptunk erre még a plenáris ülésen sem szóbeli magyarázatot.  

Azt gondolom, egy ilyen slendrián munkához nem kell asszisztálnunk. Jobb lett volna, 
ha van itt valaki az LMP részéről, de szokás szerint most sincs senki, aki legalább 
magyarázatot fűzött volna hozzá.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más észrevétel vagy kérdés? (Nincs jelzés.) 

Egyébként teljes mértékben egyetértek alelnöktársammal. 
Amennyiben nincs, úgy szavazunk. Ki támogatja Vágó Gábor képviselő úr módosító 

javaslatát? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs, így a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  
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Egyebek 

Áttérünk a második napirendi pontra, az egyebek keretében fel szeretném hívni a 
bizottsági tagok figyelmét arra, hogy délután a határozathozatalok után, nagyjából 3 óra 
környékén szintúgy ülésezni fog a gazdasági bizottság. Helyettes államtitkár úrnak köszönöm 
a jelenlétet, a bizottsági ülést ezennel berekesztem.  

Köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 55 perc)  
  

Koszorús László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


