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Napirendi javaslat  

 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/17313. szám)  
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság) (Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/17313/1.) 
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Lévai Vanda  
 
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Dr. Fónagy János államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda)  
 
 

Megjelent 

Balogh László helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 48 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok mindenkinek! Az ülést megnyitom.  

Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön Hiszékeny Dezsőt dr. Varga László, 
Nagy Csabát Mátrai Márta, Nyitrai Zsoltot Ovádi Péter, Tapolczai Gergelyt Ágh Péter, 
Kerényi Jánost Bóna Zoltán, Törő Gábort Aradszki András, Héjj Dávid Ádámot Farkas 
Flórián, Dunai Mónikát Vécsey László, Böröcz Lászlót B. Nagy László, dr. Budai Gyulát 
pedig dr. Salacz László helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes.  

Kérem, hogy egy pontból álló napirendünk elfogadásáról szavazzanak! Ki az, aki 
elfogadja? (Szavazás.)  

Napirendünket 22 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
elfogadtuk.  

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 
tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/17313. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita) 

Soron következik egyetlen napirendi pontunk, a T/17313. számú, a szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Részletes vitát 
folytatunk kivételes eljárás keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat száma 
T/17313/1. Az összevont vitára az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor.  

Előterjesztő a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a 
Pénzügyminisztérium. Képviseletükben dr. Fónagy János államtitkár úr és Balogh 
László helyettes államtitkár úr van jelen, akiket szeretettel, tisztelettel köszöntök.  

Tájékoztatom önöket, hogy képviselői módosító javaslat nem érkezett. Előttünk 
fekszik viszont 1. hivatkozási számon - amely kiosztásra került az imént - a TAB 
kormánypárti képviselőinek szándékára saját módosító javaslata egy pont 
terjedelemben.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): 

Támogatom.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nem 
érkezik jelzés.) Hozzászólási szándékot nem látok. Ezért a vitát lezárom.  

Most először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, 
amit a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 21 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  
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Javaslom, hogy kézfelemeléssel dr. Salacz László alelnök urat bizottsági 
előadónak jelöljük ki. (Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Egyhangú. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nyilvánvalóan nem kíván állítani. (Nem érkezik 
jelzés.) 

Az ülés berekesztése 

Mai munkánk végére értünk. Köszönöm együttműködésüket. Az ülést 
berekesztem. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 52 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


