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Napirendi javaslat  

 

1. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok 
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(Módosító javaslatok megvitatása)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 48 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elkezdenénk 
a bizottsági ülést, melynek egyetlenegy napirendi pontja van, gyakorlatilag a parlament előtt 
fekvő, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású 
jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatait kell megvitatnunk, és 
egy bizottsági módosító javaslatot is beadnánk hozzá.  

 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású 
jogszabályok módosításáról szóló T/11651. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

A módosító indítványokról a lista a kezemben van, nem készült róla ajánlás, ennek 
megfelelően a módosító indítványok szerint haladunk. 

Az első a 2-es számot viseli, aminek Lamperth Mónika képviselő asszony a szerzője, 
és durva szavakkal illeti a törvényjavaslatot, s ha jól látom, nagyjából kiirtja a preambulumát 
és bizonyos pontjait. Kérdezem, hogy a kormány vagy a tárca támogatja-e a szóban forgó 
indítványt.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk 

a módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, 
ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő, a 3-as számmal jelzett, Nyikos László és Schön Péter képviselő urak 
módosító indítványa, és a törvényjavaslatban eredetileg módosított szándékot a küldöttgyűlés 
vonatkozásában pontosítja, illetve megváltoztatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 1 igen szavazat, képviselő úr támogatja, ennek 
megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. (Hegedűs Tamás 
megérkezik.)  

A következő is Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító indítványa, ez 
az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlását érinti. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
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A következő szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa, 5-ös számmal. Ez a küldöttgyűléshez utal hatáskört az integrációs szervezetből 
történő kizárásnál. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő, a 6. számú is Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa, ez a hatálybaléptetést érinti. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

 
A 7. szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító indítványa. Itt az 

igazgatóságra vonatkozóan fogalmaznak meg észrevételeket. A tárca támogatja-e?  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 8., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 9. szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító indítványa. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 10., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek 
megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
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A következő a 11., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 12., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 13., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 14., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 15., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 16., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 17., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 18., szintén Nyikos László és Schön Péter képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Ezzel a benyújtott módosító indítványokat megtárgyaltuk. Bizottsági módosító 
indítványra érkezett a tárcától javaslat, ez gyakorlatilag a törvényjavaslatot a jogszabály-
szerkesztési követelményeknek megfelelően címügyileg pontosítja. Ezt kézhez kapták a 
bizottság tagjai? (Jelzésre.) Akkor most körbeadjam? Ez gyakorlatilag úgy szól, hogy a 
törvényjavaslat a következő címmel egészül ki: 2013. évi … törvény a szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról. Ennyi a 
módosítás egészen konkrétan és pontosan. Kérdezem a tárca álláspontját - bár a tárca ismeri -, 
hogy támogatja-e. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottsági módosító indítvány kapcsán? 

(Jelzésre.) Schön Péter képviselő úr! 
 
SCHÖN PÉTER (Jobbik): Egy megjegyzésem van, elnök úr, ez igen sajátos tárgyalási 

metódus, hogy már ki sem osztják a bizottsági módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Igaza van, képviselő úr, ha gondolja, szünetet rendelek el, és kiosztatom. 

Sajnálom, hogy nem lett lemásolva, ha kérik, akkor kénytelen vagyok három perc szünetet 
elrendelni, míg elkészülnek a másolatok. De kérem, hogy a képviselő úrnak adjuk oda. (A 
bizottság munkatársai átadják Schön Péternek a módosító indítványt.) Kívánja-e még valaki 
más megtekinteni, és tartsunk-e olvasási szünetet? (Nincs jelzés.) Államtitkár úr, 
parancsoljon! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak egy 

megjegyzésem lenne, hogy a módosító javaslatok ugyanilyen név alatt említik a törvényt, 
tehát nincs eltérés. 

 
ELNÖK: Tudom, ezzel tisztában vagyok, ez csak egy formai pontosítás, hogy így kell 

tagolni a címet. Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Kívánja-e még valaki megnézni magát a szöveget? Most már két példányban áll 
rendelkezésre. (Nincs jelzés.) Képviselő úr már látta, ennek alapján még egyszer 
megkérdezem, hogy van-e erre vonatkozóan kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, most viszont elrendelem róla a szavazást. Aki támogatja a javaslat 
benyújtását, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen, mivel más módosítási szándékról nincs tudomásom, lezárnám a bizottsági 
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ülést, és köszönöm szépen a jelenlétet államtitkár úrnak is. Remélem, holnap nem kell még 
egyszer ülni emiatt. 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 05 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


