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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

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

Tisztelt Képviselőtársaim! Írásban előre megkapták a mai ülésre szóló 
meghívót, ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e észrevételük. (Nincs jelzés.) 
Nincs. Aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülés napirendjét, az kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Tehát 13 igen szavazattal, egyhangú döntéssel a bizottság elfogadta. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, miután 

13 szavazóképes jelenlétet igazol a jelenléti ív. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10297. szám)  
(Döntés képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Első napirendi pontként a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat következik, melynek benyújtói közül 
Répássy Róbert képviselő úr van jelen. Meg is kérem képviselő urat, hogy 
kiegészítését tegye meg. 

Dr. Répássy Róbert kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Halász János képviselő úrral nyújtottuk be a 

törvényjavaslatot, az önálló képviselői indítványt. Javaslatunk célja az, hogy a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény egészüljön ki a különleges 
személyszállító szolgáltatást nyújtó járművekre vonatkozó szabályokkal. Eddig ezeket 
a járműveket, legalábbis ilyen részletesen, mint ahogyan a törvényjavaslat 
tartalmazza, nem kellett törvényességi szempontból ellenőrizni. 

A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművekre a javaslat szerint 
az önkormányzat, a települési önkormányzat rendeletében ennek a szolgáltatásnak a 
nyújtását meghatározott feltételekhez kötheti. Milyen feltételekhez köthetné az 
önkormányzat ezt a szolgáltatásnyújtást? Azt mondja törvényjavaslatunk, hogy a 
környezet és a lakosság egészségének védelme érdekében a szolgáltatás biztonságos 
és magas színvonalon történő ellátása, valamint a közúti forgalom biztonsága 
érdekében szabályozhatja az önkormányzat rendeletben ezt a szolgáltatást, mégpedig 
a járművek környezetvédelmi tulajdonságaira, méretére, műszaki kivitelére, külső 
megjelenésére, a szolgáltatás nyújtása során igénybe vehető utakra, megállási 
helyekre, menetrendre és a szolgáltatás igénybevételének feltételeire, tehát az utasok 
részéről való feltételeire rendelkezéseket állapíthat meg az önkormányzat. Ugyanígy 
az önkormányzat a szolgáltató tekintetében az infokommunikációs eszközök alapvető 
műszaki sajátosságainak meghatározását, köztartozás-mentességet és egy szükséges 
mértékű tőkeerőt írhat elő.  

Tehát ez utóbbi három nem kötelező szabály, hanem az önkormányzat ilyen 
garanciákhoz kötheti a biztonságos szolgáltatás nyújtását, és ennek érdekében 
meghatározott szankciókat is alkalmazhatna. Mindez a törvényjavaslat tehát egy 
felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, és természetesen az önkormányzatok 
belátásuk szerint élnek a rendelet megalkotásának lehetőségével, pontosabban, ha 
már ilyen szolgáltatás van a településen, akkor a rendelet megalkotását nem 
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mellőzhetik, de az előbb említett szempontokat szabadon mérlegelheti az 
önkormányzat. 

Tisztelt Bizottság! Kérem és javaslom, hogy vegyék tárgysorozatba 
törvényjavaslatunkat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e kérdésük, véleményük a tárgysorozatba vétellel kapcsolatos vitapont keretében. 
(Nincs jelzés.)  

Határozathozatal  

Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki támogatja Halász János és Répássy 
Róbert képviselők önálló indítványának tárgysorozatba vételét, az, kérem, jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
2 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét.  

Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottsági ülésre és segítette 
munkánkat. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárjuk.  

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10316. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, melynek keretében az egyes 
iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Köszöntöm 
Szatmáry Kristóf urat mint előterjesztőt és egyben meg is adom a szót. 

Szatmáry Kristóf kiegészítése 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! A bizottság előtt lévő iskolaszövetkezetekkel összefüggő 

törvény módosítására azért van alapvetően szükség, mert jól tudjuk, Magyarországon 
is, de főleg az Európai Unió nagy részén a fiatal felnőttek munkanélkülisége az egyik 
legnagyobb probléma. Magyarországon szerencsére van egy olyan atipikus 
foglalkoztatási mód, amelyet lehetne igazából hungarikumnak is nevezni, hiszen az 
iskolaszövetkezetben történő munkavégzés alapvetően nem nagyon ismert az Európai 
Unióban, de egy nagyon sikeres hazai példáját látjuk az atipikus foglalkoztatásnak.  

A törvényjavaslat lényege, hogy ezt a foglalkoztatási módot lényegében a 
helyére tegyük, hiszen eddig a munka törvénykönyvébe volt a szabályozás nagy része 
beillesztve, ebből következőleg jó néhány, egyébként európai uniós direktíva kezdte 
úgy beszorítani ezt a foglalkoztatási formát, hogy lényegében az a veszély állt fönn, 
hogy az Európai Unió általános szabályozási keretei az ilyen atipikus 
foglalkoztatásnak - mivel az Unióban nem ismertek - a gátját képezhették volna. 

A javaslat lényege - és ezért is kérem a bizottságot, hogy támogassa -, hogy 
lényegében a szövetkezeti törvénybe teszi át azt, ami oda való, vagyis az 
iskolaszövetkezetekkel összefüggő szabályozást, és ad egy olyan rugalmas keretet, 
amely reményeink szerint tovább segíti az iskolaszövetkezetek működését. Azt kell 
látni, hogy itt több tízezer, százezer diák foglalkoztatásáról, a munka világába való 
bevezetéséről van szó. A törvényjavaslat lényege talán abban is összefoglalható, hogy 
minden olyan jogot egyébként átvezet, megad a diákoknak, amelyet korábban a 
munka törvénykönyvében számukra biztosítottak volna, de olyan rugalmas keretek 
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közé teszi a diákszövetkezetekről szóló törvényt, ami a további fejlődésük alapja is 
lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e kérdés, észrevétel a bizottság 

tagjai részéről? (Nincs jelzés.)  

Határozathozatal  

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy Kósa Lajos, 
Szatmáry Kristóf és dr. Czomba Sándor képviselő urak önálló indítványát 
tárgysorozatba vegyük, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
10 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

Tehát 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság arról döntött, hogy 
tárgysorozatba veszi a javaslatot.  

Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottsági ülésre és segítette 
munkánkat. Ezzel a második napirendi pontot lezárjuk. 

Az ülés berekesztése 

A harmadik napirendi pont, az egyebek keretében van-e valakinek észrevétele? 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megköszönöm a bizottság tagjainak, hogy 
elfáradtak a bizottsági ülésre. A bizottság ülését lezárom. Mindenkinek eredményes és 
sikeres napot kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc)  

 

 

 Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Bihariné Zsebők Erika 


