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Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló
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(T/12899. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint  az általa  megfogalmazott  módosítási  szándékot  magában foglaló,  részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016. november 29-én lezárta.
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

Mt.: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Sztv.: a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény

1991. évi XLIX. törvény: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Farkas Gergely (Jobbik)
Módosítópont: T/12899/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés - Sztv. 10/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Sztv. 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Az  Mt.  szabadságra  vonatkozó  rendelkezéseit  azzal  az  [iskolaszövetkezet  személyes
közreműködést  teljesítő,  nappali  tagozatos  tanulói  vagy  hallgatói  jogviszonyban  nem  álló
tagja esetében ]eltéréssel  kell alkalmazni,  [azzal az eltéréssel, ]hogy munkában töltött időnek a
külső  szolgáltatás  keretében  végzett  feladatteljesítés  időtartama  minősül,  amelynek  keretében
minden tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság jár.”

T/12899/5/1. sz. 

Megjegyzés: A papír alapon benyújtott módosító javaslattól eltérő jelölésmód abból fakad, hogy a 
módosító javaslat feldolgozására és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti 
Informatikai Rendszerében került sor, a módosító javaslat szó szerinti tartalmát megőrizve. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Heringes Anita (MSZP), Gúr Nándor (MSZP)
Módosítópont: T/12899/3/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés - Sztv. 10/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Sztv. 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezéseit az iskolaszövetkezet személyes közreműködést
teljesítő,  nappali  tagozatos  tanulói  vagy hallgatói  jogviszonyban  [nem ]álló  tagja  esetében kell
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy munkában töltött időnek a külső szolgáltatás keretében végzett
feladatteljesítés  időtartama  minősül,  amelynek  keretében  minden  tizenhárom feladatteljesítéssel
töltött nap után egy nap szabadság jár.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Kerényi János (Fidesz)
Módosítópont: T/12899/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés - Sztv. 10/B. § (6)-(8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Sztv. 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz
kapcsolódó [díjazásnak el kell érnie ]díj nem lehet alacsonyabb, mint az Mt. 153. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott minimális [összeget]összeg.

(7) A (2) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a tag által vállalt feladatok körét,
b) a tagnak a külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes
feladatokhoz  kapcsolódó  [díjazások  ]díj  és  a  díjhoz  kapcsolódó  egyéb  juttatás  legkisebb
összegét, valamint
c)  az  iskolaszövetkezet  és  a  tag  kapcsolattartásának  módját  a  feladatteljesítéssel  nem  járó
időtartamra.

(8)  A személyes  közreműködés  külső  szolgáltatás  keretében  történő  teljesítése  megkezdésének
feltétele, hogy az iskolaszövetkezet és a tag írásban megállapodjanak

a) a szolgáltatás fogadójának személyében,
b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag [díjazásának ]díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg
kifizetésének időpontjában,
d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
e) a feladat teljesítésének időtartamában.”
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T/12899/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

T/12899/4/1. sz. 

Megjegyzés: A papír alapon benyújtott módosító javaslattól eltérő jelölésmód abból fakad, hogy a 
módosító javaslat feldolgozására és a dokumentum elkészítésére a Törvényalkotás Parlamenti 
Informatikai Rendszerében került sor, a módosító javaslat szó szerinti tartalmát megőrizve. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Kerényi János (Fidesz)
Módosítópont: T/12899/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pont 
ac) alpont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolási költségek a következők:)

„a) az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve
aa) a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben,
illetve a munkaszerződésben meghatározott juttatásokat,
ab)  az adós által  a  kölcsönbeadóval  kötött  munkaerő-kölcsönzési szerződésben foglalt,  az
adóst, mint kölcsönvevőt terhelő díjból az adóshoz kölcsönzött munkavállalók részére járó, a
kölcsönbeadó által fizetendő munkabért és egyéb bérjellegű juttatásokat, és
ac) az adós által az iskolaszövetkezettel megkötött szerződésben foglalt,  az adóst, mint az
iskolaszövetkezet  szolgáltatásának  igénybevevőjét  terhelő  díj  85%-át  –  amely  az
iskolaszövetkezetnek  járó  díjból  a  feladatteljesítés  során  személyesen  közreműködő
iskolaszövetkezeti tagok részére járó díj[, egyéb bérjellegű juttatás ] és a díjhoz kapcsolódó
egyéb juttatások összegét foglalja magában –, továbbá
ad)  ha  a  felszámolás  kezdő  időpontját  megelőzően  esedékessé  vált  munkabért  és  egyéb
bérjellegű juttatásokat a felszámoló a felszámolás kezdő időpontja után fizette ki, az ezeket
terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettséget is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást);”
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T/12899/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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