
 

 

Ikt. sz.: VFB/40-3/2015. 

VFB-21/2015. sz. ülés 
(VFB-31/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 
2015. november 16-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

 

1.  A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6987. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

Elnököl: Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)   
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP) 
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Varga László (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  
Bányai Gábor (Fidesz) megérkezéséig Szatmáry Kristófnak 
(Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) megérkezéséig Törő Gábornak (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről 
 
  Vásárhelyi Pál tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Az ülés megnyitása  

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselő Urak! Elkezdenénk. Nem tudjuk, hogy elnök úr 
jön-e, de talán megengedi nekünk, hogy az ügy fontosságára tekintettel ezt a 
bizottsági ülést az én vezetésemmel megtartsuk. 

Kérdezném, hogy a meghívót mindenki megkapta, a napirendi pontokkal 
egyetért-e? (Nincs jelzés.) Ha hozzászólás nincs, akkor kérdezném, hogy ki az, aki 
egyetért, igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúan 
elfogadta a bizottság.  

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/6987. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Az 1. napirendi pont keretében a nemzeti akkreditáló testületről szóló törvény 
módosítására szeretne a bizottság bejelentkezni; annak is az 1-11. §-ig terjedő részébe.  

Nem akarnám hosszan indokolni, de ugye, elég sok vállalkozást érint ez a 
törvény.  

Kérdezném, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) 
Ha ilyen nincs, akkor aki támogatja a bejelentkezést, igen szavazatával jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúan elfogadtuk. 

Egyebek 

Az egyebekben annyit tennék még hozzá, hogy valószínűleg kezdeményeznénk 
egyébként a törvényjavaslaton kívül is egy tájékoztatót a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről, hogy itt a nemzeti akkreditáló testület átalakítása kapcsán 
milyen fejlemények vannak, és az új felálló hivatal január 1-jével hogyan tudja 
megkezdeni a működését, és ez milyen hatással – remélhetőleg pozitív hatással – lesz 
a vállalkozásokra. Az egyebek között ennyit kívántam hozzátenni.  

Kérdezném, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Nincs. (Volner 
János megérkezik az ülésre.) Akkor még elnök urat megvárjuk. Elkezdtük.  

Elnök urat köszöntöm, de most már nem adnám vissza a szót. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezném, hogy az egyebek között van-e másnak kérdése, észrevétele. (Nincs 
jelzés.) Ha ilyen nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc) 

 
 

 

Szatmáry Kristóf 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné  


