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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5017. szám)  
(Dr. Szűcs Lajos, Boldog István, Witzmann Mihály, László Tamás, 
Dr. Kerényi János (Fidesz), Hegedűs Lorántné (Jobbik) és dr. Szakács 
László (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. Az iskolaszövetkezeti tag munkavállalók munkabérének védelme érdekében 
az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról 
szóló törvényjavaslat (T/5031. szám)  
(Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5044. szám)  
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Varju László (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Rogán Antal (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója    
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén.  

A képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendet. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, kérdésük. (Senki sem 
jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, ki az, aki elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülés 
napirendjét? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, egyhangú döntéssel bizottságunk elfogadta a 
napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
semmi akadálya nincs annak, hogy munkánkat érdemben is megkezdjük. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi 
XX. törvény módosításáról szóló T/5017. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pontban a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 
2001. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell szavaznunk.  

Kérdezem, hogy az indítványtevők közül van-e jelen valaki, illetve kíván-e 
valaki véleményt nyilvánítani. (Jelzés nem érkezik.) Nem látok itt senkit, ezért 
kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdésük, észrevételük ezzel kapcsolatban. 
(Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja ennek a törvényjavaslatnak a 
tárgysorozatba vételét? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 12 igen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. Tehát 12 igen és 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Így az 1. napirendi pontot lezárhatjuk. 

Az iskolaszövetkezeti tag munkavállalók munkabérének védelme 
érdekében az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális 
szolgáltatási díjról szóló T/5031. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely az iskolaszövetkezeti tag munkavállalók 
munkabérének védelme érdekében az iskolaszövetkezetek számára fizetendő 
minimális szolgáltatási díjról szóló törvényjavaslat, Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf 
képviselők önálló indítványa. A képviselőket nem látom itt a bizottság ülésén. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. (Jelzésre:) 
Igen, Velez Árpád úr! Öné a szó, képviselő úr. 

 
VELEZ ÁRPÁD (MSZP): Az előterjesztők nincsenek itt, de lenne pár kérdésem.  
Jelenleg a parlament előtt már van egy törvényjavaslat az 

iskolaszövetkezetekről. Miért nem lehet egyben ezt a kettőt? 
Az előterjesztésben az van, hogy 15 százalék menne a működési költségekre. Ez 

azt jelenti, hogy elismerjük ez által a törvényjavaslat által, hogy eddig nem kapták 
meg a minimálbér összegét, hanem 15 százalékkal volt csökkentve, magyarul: a 
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diákok a törvényben garantált minimálbért nem kapták meg. Csak jelzem, hogy ezzel 
elismerjük. 

 A hozzászólásom harmadik része az lenne, hogy az önkéntes 
magánnyugdíjpénztáraknál a 10 százalékos költségtérítést a magánnyugdíjpénztárak 
irányába rablásnak minősítette a fideszes kormányzat. Akkor a 15 százalék minek 
minősül, ha a 10 százalék már rablás volt? Magyarul: magasnak tartjuk ezt a 
15 százalékot, főleg úgy, hogy most már a magánnyugdíjpénztáraknál sávosan van 
meghatározva, hogy mennyi működési költséget lehet elszámolni. 

A negyedik. Az, hogy most 15 százalékkal megnövekedik a költsége a 
diákmunkának, véleményünk szerint veszélyezteti a diákok foglalkoztatásának 
helyzetét, miután lényegesen drágábban jutnak hozzá ehhez a munkához a 
munkaadók.  

Mindemellett a Szocialista Párt támogatja ezt a törvényjavaslatot, miután 
számunkra is fontos, hogy a diákok a valós minimálbért megkapják, de ezekre a 
kérdésekre, ha lehet, szeretnék választ kapni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételeit, képviselő úr. Sajnálom, hogy a 

javaslattevők vagy az indítványtevők nincsenek jelen a bizottság ülésén. Annyit tudok 
a magam részéről vállalni, hogy a képviselő úrtól elhangzottakat továbbítom az 
ajánlat benyújtói felé, és megkérem őket, hogy ezekre a kérdésekre szíveskedjenek 
válaszolni majd írásban önnek. 

Van-e további észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a törvényjavaslat, az 

önálló indítvány tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 12 igen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 12 igen és 1 tartózkodás mellett a bizottság 
tárgysorozatba vette ezt a javaslatot. A 2. napirendi pontot ezzel lezárjuk.  

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó 
és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/5044. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 3. napirendre: a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, Kósa Lajos képviselő úr önálló indítványa, ennek a tárgysorozatba 
vételéről kellene szavaznunk.  

Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja ennek a javaslatnak a tárgysorozatba 

vételét? Aki igen, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 12 igen. Ellenvélemény? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
tárgysorozatba vette a javaslatot. 

Egyebek 

A 4. pontban, az egyebek között van-e észrevétele, véleménye valakinek? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
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Az ülés berekesztése 

Akkor megköszönöm képviselőtársaimnak és kollégáimnak, hogy eljöttek. A 
bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)  

  

Bánki Erik 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 


