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Napirendi javaslat  

1. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12978. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz) 
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 44 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit köszöntök a bizottság ülésén. A képviselőtársaim elektronikus formában 
megkapták a napirendi javaslatot. Egy napirendi pontunk van. Van-e esetleg ezzel 
kapcsolatosan kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Itt kell megjegyeznem, hogy 
határozatképesek vagyunk. Úgy látom, nincs észrevétel. Döntünk! Ki az, aki elfogadja a 
napirendi javaslatot? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló T/12978. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is térünk a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra. Itt egy bizottsági módosító javaslatot kell 
megvitatnunk.  

Külön köszöntöm dr. Székács Péter helyettes államtitkár urat, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képviselőjét.  

Kérdezem, hogy a bizottsági módosító javaslattal kapcsolatosan van-e esetleg 
észrevétele, véleménye, tárcaálláspontot tud-e mondani arról, hogy támogatják-e vagy sem. 
Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani. Az NFM támogatja a módosító 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági 
módosító javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki az, 
aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 

Van-e esetleg olyan módosító indítvány, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így 
tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek között jelezném, hogy ha holnap a bizottságnak üléseznie kell, 
természetesen erről küldünk sms-t.  

Van-e esetleg más az egyebekben? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. További jó munkát 
kívánok. 
 

 

(Az ülés befejezésének időpontja 17 óra 46 perc)  

 

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


