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Érkezett 2015 J ú N 0 9.

a szövetkezetekr ő l szóló 2006. évi X. törvény módosításáró l

2015. évi . . . törvény

1 . §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban : Szövtv.) a következő
13/A. §-sal egészül ki :

„13/A. § Az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért minimális szolgáltatási díjat kel l
fizetni . ”

(2) A Szövtv . 107. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy iskolaszövetkezet által nyújtot t
szolgáltatásokért fizetendő minimális szolgáltatási díjat rendelettel állapítsa meg . ”

2 . §

Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

Magyarországon évente átlagosan 180-200 ezer diák (tanuló, hallgató) vállal valamilye n
alkalmi munkát, akiknek jelentős része, legalább 130 .000 fő iskolaszövetkezetekben dolgozik .
Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás speciális, atipikus foglalkoztatási forma, amely éppe n
rugalmassága miatt képes a tagok igényeihez, képzettségéhez és id őbeosztásához igazodva,
munkatapasztalatot és legális pénzkereseti lehetőséget biztosítani a tanulóknak, hallgatóknak .

Az iskolaszövetkezet célja, hogy tagjainak jövedelemszerzési lehetőséget biztosítson,
rendeletetése a tanulók, hallgatók munkalehet őségeinek megteremtése. Az
iskolaszövetkezetek ennek a célnak és rendeltetésnek megfelel ően működnek, évente kb .
130.000 tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal számára biztosítanak rugalmas ,
tanulmányaikhoz igazodó munkalehetőséget. Ez a cél összhangban áll a Kormány azon
törekvésével, amely a fiatal munkavállalók elhelyezkedését állami eszközökkel ,
járulékkedvezményekkel és egyéb módon igyekszik el őremozdítani . Ez a pozitív
megkülönböztetés megfelel az Alaptörvényben foglalt alkotmányos elveknek, amelye k
alapján az Államnak lehetősége van arra, hogy az esélyegyenl őség előmozdítása érdekében
egyes hátrányos helyzetű csoportokat pozitívan megkülönböztessen . (Alaptörvény XV. cikk
(4) bekezdés : „Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekke l

segíti. .”) A fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása, a fiatalok foglalkoztatásának miné l
szélesebb körű megvalósítása érdekében az Állam — ezen elvek figyelembe vételével — má r
eddig is számos intézkedést hozott és vélhetően a jövőben is sor kerül hasonló kedvezménye k
bevezetésére .

Az iskolaszövetkezetek létezése, azaz 1983 óta tapasztalati tény ezen szektorban, hogy a z
iskolaszövetkezetek fenntartásához, működésük biztosításához szükséges minimális fedezet
az iskolaszövetkezetek nettó árbevételének 15 %-a . Ennek következtében az
iskolaszövetkezetek a tagjaik számára maximum a nettó árbevételük 85 %-át tudják kifizetni .
Az erős piaci verseny által kierőszakolt árversenyt látva kijelenthető, hogy az
iskolaszövetkezeti tag munkavállalók munkabérének védelme érdekében szüksége s
meghatározni az iskolaszövetkezet számára a megbízók, megrendel ők által kifizetend ő
minimális szolgáltatási díjat annak érdekében, hogy az iskolaszövetkezeti tag munkavállaló k
jelen törvényjavaslat által is biztosítottan megkaphassák a Kormány által rendeletbe n
elrendelt kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) vagy az arra irányuló feltételek megléte
esetén garantált bérminimumot órabérben megállapítva .

Jelen törvényjavaslat az iskolaszövetkezetek m űködési fedezetének biztosítása, s ezáltal az
iskolaszövetkezeti tagok munkabérének biztonságos kifizetése érdekében került az
Országgyű lésnek benyújtásra.
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ORSZÁGGYŰLÉSI. KÉPVISELŐ

Kövér László ú r
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján „a szövetkezetekről szóló
2006. évi X. törvény módosításáról” a következő törvényjavaslatot kívánom
benyújtani .

Budapest, 2015 . június . . .

Tisztelettel,

Kósa Lajos
országgyű lési képviselő

Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g
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