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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés - Sztv. 25. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő
5. alcímmel és 25-[32]34. §-sal egészül ki:

„5. Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

25. §

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet)  célja, hogy  [tagjai,
illetve ]a még aktív időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson,
[annak érdekében]a tagok gazdasági és szociális helyzetét előmozdítsa. A nyugdíjas szövetkezet
célja  továbbá,  hogy  a  következő  generációk  számára  a  [náluk]tagoknál felhalmozódott  tudás,
szakmai- és élettapasztalat átadásra kerüljön[, érvényre juttatva ezzel]. A nyugdíjas szövetkezet a
céljainak megvalósításával közérdeket is szolgál.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. 27. §

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítás jellege: módosítás

„27. §

A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a nyugdíjas szövetkezet tagjává kíván válni,
b) öregségi nyugdíjban részesül-e,
b) az alapszabályban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el,
c) a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe kívánja venni,
d) vállalja a nyugdíjas szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést, és
e)  vállalja  a  nyugdíjas  szövetkezet  alapszabályában  meghatározott  vagyoni
[hozzájárulást]hozzájárulás teljesítését.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. 28. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

„28. §

[(1)] A nyugdíjas  szövetkezet  tagja  a  személyes  közreműködés  konkrét  tartalmára,  módjára  és
ellentételezésére  tagsági  megállapodást  köt  a  nyugdíjas  szövetkezettel.  A nyugdíjas  szövetkezet
tagját  megillető  ellentételezés  arányos  kell,  hogy  legyen  a  természetes  személy  tag  személyes
közreműködésének mértékével.

[(2) A nyugdíjas szövetkezet tagja a személyes közreműködését a nyugdíjas szövetkezet által
harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében is teljesítheti.]”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. 29. §
Módosítás jellege: módosítás

„A nyugdíjas szövetkezet tagja alapításkor[, illetve] vagy belépéskor vagyoni hozzájárulást köteles
vállalni.  A  vagyoni  hozzájárulás  teljesítésének  módjára,  idejére  és  mértékére  vonatkozó
rendelkezéseket az alapszabály tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. új 29. §, 10. § (1) bekezdés - Sztv.
új 30. §
Módosítás jellege: kiegészítés

„  29. §
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(1)  A nyugdíjas  szövetkezet  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagja  személyes  közreműködését  a
nyugdíjas szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső
szolgáltatás) keretében is teljesítheti.

(2)  A külső  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  jogviszony  a  nyugdíjas  szövetkezet  és  öregségi
nyugdíjban részesülő  tagja  közötti  külső  szolgáltatásra  vonatkozó  tagsági  megállapodás  alapján
létrejött, olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő  tagja  teljesíti  személyes  közreműködését,  és  amelyre  a  Ptk.  megbízásra  vonatkozó,
valamint az Mt. e törvényben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(3)  A külső  szolgáltatás  nyújtása  során  a  külső  szolgáltatás  fogadója  a  nyugdíjas  szövetkezet
öregségi nyugdíjban részesülő tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen
a feladatteljesítés módjának, idejének és ütemezésének meghatározására.

(4)  A nyugdíjas  szövetkezet  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagja  részére,  ha  a  feladatteljesítés
tartama a  napi  hat  órát  meghaladja,  napi  húsz,  ha a  napi  kilenc  órát  meghaladja,  további  napi
huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő tagja részére, ha két egymást követő napon végzi feladatát, a napi munka befejezése és a
következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani.

(5) A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz
kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint az Mt. 153. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadott
jogszabályban meghatározott minimális összeg.

(6) 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 díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás legkisebb összegét, valamint
c)  a  nyugdíjas szövetkezet  és  a  tag kapcsolattartásának módját  a  feladatteljesítéssel  nem járó
időtartamra.

(7)  A személyes  közreműködés  külső  szolgáltatás  keretében  történő  teljesítése  megkezdésének
feltétele, hogy a nyugdíjas szövetkezet és a tag írásban megállapodjanak

a) a szolgáltatás fogadójának személyében,
b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg kifizetésének
időpontjában,
d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
e) a feladat teljesítésének időtartamában.

(8) A külső szolgáltatás teljesítésében részt vevő tag károkozása vagy személyiségi jog megsértése
esetén  a  nyugdíjas  szövetkezet  és  a  külső  szolgáltatás  fogadójának  megállapodása  alapján  az
alkalmazott  károkozásáért  való  felelősség  polgári  jogi  szabályait  kell  alkalmazni,  azzal,  hogy a
harmadik személynek okozott kárért vagy személyiségi jogsértésért a nyugdíjas szövetkezet és a
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külső szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felelnek.

(9)  A  külső  szolgáltatás  fogadója  részére  történő  feladatteljesítés  során  a  külső  szolgáltatás
teljesítésében részt vevő tagnak okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért a nyugdíjas
szövetkezet és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel.

30. §

A szolgáltatás  fogadója  együttműködik  a  nyugdíjas  szövetkezettel,  így  különösen  biztosítja  a
nyugdíjas  szövetkezet  képviselőjének  a  feladatteljesítés  helyére  történő  belépést,  tájékoztatja  a
nyugdíjas szövetkezetet a feladatteljesítéssel kapcsolatos lényeges körülményekről.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés - Sztv. 108/B. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(2) Az Sztv. 108/B. §-a a következő [(6)](4) bekezdéssel egészül ki:

[„(6) Az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő
módosításáról  szóló  2017.  évi  …  törvény  11.  §-ával  megállapított  8.  §  (4)  bekezdésében
foglaltaknak az iskolaszövetkezetek 2017. november 1-ig kötelesek eleget tenni.”]

„  (4)  E  törvénynek  az  egyes  törvényeknek  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  létrehozásával
összefüggő módosításáról szóló 2017. évi … törvény 11. §-ával megállapított 8. § (4) bekezdésében
foglaltaknak az iskolaszövetkezetek 2017. november 1-ig kötelesek eleget tenni.”

Indokolás 

1. 

A módosítás pontosítja,  több pillérre  helyezi  a  nyugdíjas  szövetkezet  célját.  Elsődlegesen az
öregségi  nyugdíjban részesülő  tagjai  foglalkoztatásának megkönnyítését  tűzi  ki  célul,  vagyis
hogy reaktivizálásukra a gyakorlatban is lehetőség legyen, míg a gazdasági és szociális helyzetét
minden tagjának igyekszik előmozdítani.

2. 

Tekintettel arra, hogy törvényi előírás az a feltétel, miszerint a nyugdíjas szövetkezet tagjainak
legalább  90%-a öregségi  nyugdíjban részesülő  természetes  személy,  szükséges  ezért  erről  is
nyilatkoztatni a belépni kívánó tagot. Nyelvhelyességi módosítás.
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3. 

Jogtechnikai  módosítás,  a  tervezet  külön  szakaszokban  vezeti  be  a  közérdekű  nyugdíjas
szövetkezet külső szolgáltatás nyújtásának részletszabályait.

4. 

A módosítás egyértelművé teszi, hogy mikor kell a vagyoni hozzájárulást teljesíteni.

5. 

A módosítás a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja személyes
közreműködésének  részletszabályait  fekteti  le.  A  külső  szolgáltatás  nyújtására  irányuló
jogviszony  keretében  foglalkoztatott  öregségi  nyugdíjban  részesülők  számára  fontos,  hogy
rugalmas  szabályok  szerint  kerülhessen  sor  foglalkoztatásukra,  és  hogy  megfelelő  anyagi
ellentételezést  kaphassanak munkájukért.  A módosítás  ennek az alapjait  teremti  meg.  Fontos
hangsúlyozni,  hogy  személyes  közreműködésük  ellentételezéseként  az  öregségi  nyugdíjban
részesülők  ugyanúgy  pénzügyi  ellentételezésre  is  jogosultak,  mint  a  szövetkezettől  kapott
utalványra, azzal a különbséggel, hogy ez utóbbi még szja mentességet is élvez.

6. 

Jogtechnikai módosítás, új száma lett a bekezdésnek, tartalmi módosítást nem tartalmaz.
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