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Napirendi javaslat  

 
1. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10094. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott 

 
Bányai Gábor (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)   
 

A bizottság titkársága részéről 
 

  Vásárhelyi Pál tanácsadó 

Jelen voltak 

Vasady Zoltán (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Vadászi Gábor (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Fluck Éva (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. A Vállalkozásfejlesztési bizottság 
ülését ezennel megnyitom. Először meg kell állapítanunk a bizottságunk 
határozatképességét. Hét személyesen megjelenő emberrel és e pillanatban három 
helyettesítéssel a bizottságunk határozatképes. Először el kell fogadnunk a napirendi 
javaslatunkat. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az általam kiküldött rövid 
napirendi javaslatot elfogadják-e. Kérem a támogató szavazatokat. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangú.  

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10094. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

 
Elkezdjük az első napirendi pontunk tárgyalását. A Nemzeti Gazdasági 

Tanácsról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról van szó. Ez a 
T/10094. számon fut nálunk. Döntenünk kell majd a részletes vita lefolytatásáról a 
Házszabály 32. §-ának (2) bekezdése alapján. Bizottságunknak döntenie kell arról, 
hogy bejelentkezünk a részletes vitára. Azt javaslom, hogy a törvényjavaslat egésze 
tekintetében jelöljük meg az illetékességünket. Tehát az 1. §-tól a 8. §-ig terjedően. 
Kérdezem, hogy van-e esetleg képviselőtársaimnak ezzel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor tehát kérem a bizottság 
döntését. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Így tehát a bizottságunk 
támogatta a törvényjavaslat egészét érintő részletes vita lefolytatását. Megkérdezem a 
kormány képviselőit, hogy szeretnének-e hozzászólni a törvényjavaslathoz, vagy pedig 
csak a megfigyelői státusznak megfelelően vannak jelen. (Fluck Éva: Csak a 
megfigyelői státusz miatt.) Köszönöm szépen. Akkor tehát ezt a napirendi pontot le 
is zártuk.  

Egyebek  
Az ülés berekesztése 

Egyebek napirendi pontban kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valamilyen kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor köszönöm 
mindenkinek a figyelmet. Az ülést ezennel berekesztem. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 05 perc) 

  

Volner János  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


