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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet
tagságának kiterjesztéséről” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2017. évi ..... törvény 

a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagságának kiterjesztéséről

1. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5)
bekezdés  a)  pontjában  az  „öregségi  nyugdíjban  vagy  átmeneti  bányászjáradékban”  szövegrész
helyébe  az  „öregségi  nyugdíjban,  korhatár  előtti  ellátásban  vagy  átmeneti  bányászjáradékban”
szöveg lép.

2. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.)  4. § (1) bekezdés j) pontjában az „öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban”
szövegrész  helyébe  az  „öregségi  nyugdíjban,  korhatár  előtti  ellátásban  vagy  átmeneti
bányászjáradékban” szöveg lép.

(2)  Az  Szt.  4.  §  (1a)  bekezdés  10.  pontjában  az  „öregségi  nyugdíjban  vagy  átmeneti
bányászjáradékban” szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíjban, korhatár előtti  ellátásban vagy
átmeneti bányászjáradékban” szöveg lép.

3. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.24. pont a) és b)
alpontjában  az  „öregségi  nyugdíjban  vagy átmeneti  bányászjáradékban”  szövegrész  helyébe  az
„öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy átmeneti bányászjáradékban” szöveg lép.

4. §

A munkaügyi  ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3.  § (3) bekezdésében az „öregségi
nyugdíjban  vagy  átmeneti  bányászjáradékban”  szövegrész  helyébe  az  „öregségi  nyugdíjban,
korhatár előtti ellátásban vagy átmeneti bányászjáradékban” szöveg lép.

5. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti  bányászjáradékban”  szövegrész  helyébe  az  „öregségi  nyugdíjban,  korhatár  előtti
ellátásban vagy átmeneti bányászjáradékban” szöveg lép.

6. §

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (6) bekezdésében az „öregségi
nyugdíjban  vagy  átmeneti  bányászjáradékban”  szövegrész  helyébe  az  „öregségi  nyugdíjban,
korhatár előtti ellátásban vagy átmeneti bányászjáradékban” szöveg lép.
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7. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Szövtv.) 26. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nyugdíjas szövetkezet tagjainak legalább kilencven százaléka olyan természetes személy, aki
öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. A tagsági
jogviszonyt nem érinti az e bekezdésben meghatározott ellátások folyósításának szünetelése.”

(2) A Szövtv. 27. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy)

„b) a 26. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelel,”

(3)  A Szövtv.  29.  §  (1)  és  (3)  bekezdésében  az  „öregségi  nyugdíjban”  szövegrész  helyébe  az
„öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban” szöveg lép.

(4) A Szövtv.  29.  § (2) és (4) bekezdésében az „öregségi nyugdíjban” szövegrészek helyébe az
„öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban” szöveg lép.

8. §

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI.
törvény 455. § (2) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdés e) pontjában az „öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti  bányászjáradékban”  szövegrész  helyébe  az  „öregségi  nyugdíjban,  korhatár  előtti
ellátásban vagy átmeneti bányászjáradékban” szöveg lép.

9. §

Az általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény és  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény
107.  §  (1)  bekezdésének  a  munkaügyi  ellenőrzésről  szóló  1996.  évi  LXXV.  törvény  1.  §  (1)
bekezdés h) pontját megállapító rendelkezése a „hallgató tagját és” szövegrész helyett a „hallgató
tagját,  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  öregségi  nyugdíjban,  korhatár  előtti  ellátásban  vagy
átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját és” szöveggel lép hatályba.

10. §

Nem lép hatályba az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten
keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXLVI.
törvény 4. § (1), (3) és (4) bekezdése.

11. §

Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

A közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  intézményét  a  szövetkezetekről  szóló  2006.  évi  X.
törvénynek  az  egyes  törvényeknek  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  létrehozásával
összefüggő módosításáról  szóló 2017. évi  LXXXIX. törvénnyel  való módosítása hozta létre.
A  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  célja,  hogy  munkavégzésre  irányuló  tevékenységet
vállalni képes és akaró nyugdíjasok foglalkoztatási körülményeit elősegítse oly módon, hogy az
egyaránt előnyös legyen a munkaadóknak és a nyugdíjasoknak. Ennek érdekében a törvény a
foglalkoztatási  lehetőséget  úgy  biztosítja,  hogy  –  változatlan  öregségi  nyugdíj  mellett  –  a
munkából  megszerzett  bevétel  után  jelentős  adó-  és  járulékkedvezményt  biztosít.  Az eredeti
törvény szerint közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagja az lehet, aki öregségi nyugdíjban részesül.
Mivel számos ágazatban egyre nagyobb a munkaerőhiány, napjainkban egyre inkább szükség
van  erre  a  foglalkoztatási  formára.  Ennek  érdekében  már  az  átmeneti  bányászjáradékban
részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes
törvények módosításáról szóló 2017. évi CXLVI. törvény is bővítette a lehetséges tagok körét
(ekkor még csak az átmeneti bányászjáradékban részesülőkkel). A mostani törvényjavaslat ehhez
kapcsolódóan arra tesz javaslatot, hogy az eredeti alanyi kör kerüljön további kiterjesztésre az
öregségi nyugdíjban és az átmeneti bányászjáradékban részesülők mellett a hasonló ellátásban
részesülő és az aktívan jelenleg munkát nem végző további személyekre is, ezáltal növelve az
intézmény népszerűségét és ekként – e kedvezményes foglalkoztatási forma keretében – minél
több embert visszavezessen a munka világába.

Részletes indokolás

1-6., 8-10. § 

A törvényjavaslat ezen szerkezeti egységei a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvénynek a
törvényjavaslat szerinti módosításával egyidejűleg szükséges további törvények azonos tárgyú
módosítását tartalmazzák.

7. § 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása rendelkezik arról, hogy a nyugdíjas
szövetkezet  tagja öregségi  nyugdíjban vagy átmeneti  bányászjáradékban részesülő személyek
mellett korhatár előtti ellátásban részesülő személy is lehessen. A tagsági jogviszonyt nem érinti
az öregségi nyugdíj,  a korhatár előtti  ellátás vagy az átmeneti  bányászjáradék folyósításának
szünetelése. Továbbra is feltétel ugyanakkor, hogy a nyugdíjas szövetkezet tagjai legalább 90%-
ának  öregségi  nyugdíjban,  korhatár  előtti  eljárásban  vagy  átmeneti  bányászjáradékban  kell
részesülnie.

A tagfelvételi kérelemben az öregségi nyugdíjban, a korhatár előtti eljárásban vagy az átmeneti
bányászjáradékban való részesülésről nyilatkozni kell.
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11. § 

A törvényjavaslat  e  szerkezeti  egysége  a  törvény  hatálybalépéséhez  szükséges  rendelkezést
állapítja meg.
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