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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 43 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Elnézést kérek a késésért.  

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót, 
amelyben a napirendi javaslatok szerepelnek. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e 
kiegészítés, más javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy 
ki az, aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülés napirendjét. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/17562. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Első napirendi pontban az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, mely 
Kucsák László és Balla György képviselők önálló indítványa. Köszöntöm Kucsák 
László képviselőtársunkat és meg is adom a szót neki mint előterjesztőnek. 

Kucsák László szóbeli kiegészítése 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: (A képviselő a mikrofonját nem 
kapcsolja be.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 
képviselőtársaim! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Az internetről szóló 
nemzeti konzultációban részt vevő polgárok javaslatai alapján a kormány döntött… 
(Az elnök a mikrofonra mutatva jelzi, hogy a mikrofon nem működik. – Kucsák 
László a mikrofonját bekapcsolva:) Második terítés. (Derültség.) 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Vendégeink! Az internetről 
szóló nemzeti konzultációban részt vevő polgárok javaslatai alapján a kormány 
döntött a „Digitális jólét” alapcsomag bevezetéséről, melynek célja, hogy 
kedvezményes feltételek mellett biztosítsa a széle ssávú internet-hozzáférést 
Magyarországon. Ezáltal, hogy kedvezményes módon biztosítja a szélessávú internet-
hozzáférést azoknak, akik - idézőjelben - normál áron ezt nem engedhették meg 
maguknak, ezt a célt is tudja teljesíteni, valamint azt a célt és kormányzati szándékot 
is, hogy az internetes és digitális kompetenciák emelése, javítása is megvalósulhasson 
Magyarországon.  

Egy másik eleme ennek a javaslatnak az, hogy megteremtsük annak a 
lehetőségét, hogy akkor is ki lehessen lépni a határozott idejű szerződésből, ha 
helyhez kötött szolgáltatás esetében költözés miatt új címre kéri a szolgáltatást a 
szolgáltatást igénybe vevő, ezt azonban a szolgáltató műszaki okokra hivatkozva nem 
tudja megtenni. Szeretnénk, hogy ebben az esetben is ki lehessen lépnie a 
szolgáltatást igénybe vevőnek negatív következmények nélkül ebből a szolgáltatásból. 
Úgy gondolom, hogy minden, a javaslatban megfogalmazott cél, ez a két irány a 
lakossági érdekeket maximálisan szolgáló célkitűzés. Bízom benne, hogy a 
tárgysorozatba vételt és aztán pedig magát a javaslatot is támogatni fogják a tisztelt 
képviselők. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e az 
indítvánnyal kapcsolatban észrevételük, kérdésük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 
az, aki támogatja, hogy tárgysorozatba vegyük az indítványt? Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag a bizottság tárgysorozatba vette. 
Kucsák László képviselőtársunknak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Ezzel az 
első napirendi pontot lezárjuk. 

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas 
szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/17558. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontra, melynek keretében az átmeneti 
bányászjáradékban részesülők közérdekű szövetkezeten keresztül történő 
foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Az indítványt Bencsik János, Kósa Lajos és 
Nyitrai Zsolt képviselő urak tették, így Bencsik János úrnak mint a bizottság tagjának 
és előterjesztőnek adom meg a szót. 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Ez év júniusában 
fogadta el az Országgyűlés a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek alakításáról és 
működéséről szóló törvényt, amely alapvetően az öregségi nyugdíjkorhatárt elért 
nyugdíjasok számára biztosítja a munkaalapú jövedelemszerzés kedvezőbb feltételeit. 
Ebbe a körbe nem tartozik bele jelenleg az átmeneti bányászjáradékkal rendelkező, 
nyugdíjszerű ellátásban részesülők köre. Magyarországon több ezer olyan potenciális 
munkavállaló van, akik még nem érték el az öregségi nyugdíjkorhatárt, 45 és 63 év 
közöttiek, munkatapasztalattal, teherbírással, a többségük valamilyen szakmai 
végzettséggel. A jelenlegi helyzetben, főleg az iparosodott térségekben - mondjuk úgy 
- luxusnak tűnő hozzáállás lenne a törvényhozás és a munkaerőpiacot alakítók, 
szervezők részéről, ha ezt a potenciális munkaerőt nem csatornáznánk be a legális 
munkavállalás világába.  

A nyugdíjas szövetkezeteken keresztüli munkaalapú kiegészítő 
jövedelemszerzés kedvezőbb feltételeket biztosít, járulékfizetési mentességet mind a 
nyugdíj, mind pedig az egészségügyi járulék tekintetében, a foglalkoztatottnak pedig 
nem kell szociális hozzájárulást fizetni. Ezzel megindíthatjuk azt a kedvező 
folyamatot, hogy az átmeneti bányászjáradékban részesülők a legális 
munkaerőpiacon keresztül egészítsék ki a jövedelmüket. Ezt a célt szolgálja a 
törvényjavaslat. Tisztelettel kérem a Gazdasági bizottságot, hogy támogassa a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy az indítvánnyal 
kapcsolatban van-e észrevétele bárkinek is. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, szavazzunk! Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság 
egyhangúlag tárgysorozatba vette az indítványt. 

Ezzel a második napirendi pontunkat is lezártuk.  
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Egyebek 

Egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek bejelentenivalója a 
képviselőtársaim közül? (Senki sem jelentkezik.) Szeretném jelezni önöknek, hogy 
jövő héten kedden, tehát október 10-én 9 órakor Matolcsy György meghallgatására 
kerül sor a bizottság előtt. Így készüljenek képviselőtársaim! 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést. Mindenkinek szép és eredményes napot 
kívánok, a bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc.) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


