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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint 
Mezőgazdasági bizottsága megvitatta a a szövetkezetekről szóló, T/18205. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18205/4-75. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 7. §-át megelőző címnek a következő 
módosítását, valamint új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 

"A szövetkezet fogalma és értékei 
 
 7. § (1) A külföldi székhellyel alapított szövetkezetet – a külön törvényben 
meghatározott rendelkezések szerint Magyarországon bejegyzett fióktelepe által folytatott 
üzletszerű gazdasági tevékenysége során – az e törvény szerint alapított szövetkezetekkel 
azonos jogok illetik meg, illetőleg kötelezettségek terhelik. 
 
 (2) A szövetkezetek az önsegély, az egyéni felelősség, a demokrácia, az egyenlőség, 
az igazságosság és a szolidaritás értékein alapulnak. Alapítóik hagyományát követve, a 
szövetkezeti tagok hisznek a becsületesség, a nyíltság és a társadalmi felelősség etikai 
értékeiben és a másokért való törődésben." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "7. § A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével 
alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi 
(kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "9. § (1) Az e törvényben előírt jognyilatkozatokat és határozatokat írásban vagy más 
bizonyítható módon kell a címzett tudomására hozni, megtenni, illetve meghozni. Ha e 
törvény vagy az alapszabály valamely nyilatkozat megtételére vagy cselekmény elvégzésére 
határidőt nem állapít meg, a nyilatkozatot vagy a cselekményt haladéktalanul meg kell tenni, 
illetve haladéktalanul a címzett tudomására kell hozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/2. számú és a T/18205/74. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagok együttesen 
nem haladhatják meg a taglétszám [egyharmadát] felét. Kizárólag jogi személyek 
részvételével csak akkor alapítható vagy működtethető szövetkezet (másodlagos szövetkezet), 
ha a tagok többsége szövetkezet." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/3. számú és a T/18205/73. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagok együttesen 
nem haladhatják meg a taglétszám egyharmadát. Kizárólag jogi személyek részvételével 
alapított és működtetett másodlagos szövetkezetekre ez a korlátozás úgy vonatkozik, hogy 
tagszervezeteinek legfeljebb 10 %-a lehet nem szövetkezet." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/41. számú és a T/18205/49. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdése 
f) és h) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az alakuló közgyűlés/ 
 
 "f) megválasztja a szövetkezet felügyelő bizottságának elnökét és tagjait; 
 
 g) megválasztja a szövetkezet könyvvizsgálóját, ha könyvvizsgáló működése a 
számviteli törvény vagy az alapszabály rendelkezései szerint kötelező; 
 
 h) megállapítja az e), f)[, g)] pontban említettek díjazását." 
 

T/18205//40/15. és /63. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/4. számú és a T/18205/63. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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7.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az alakuló közgyűlés a határozatait/ 
 
 "a) egyszerű szótöbbséggel hozza, az alapszabály elfogadásához azonban 
[valamennyi alapító tag] az alapító tagok kétharmadának egyetértő szavazatára van 
szükség;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdése a)-b) pontjainak 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § (2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell:/ 
 
 "a) a szövetkezet alapításának célját; 
 
 b) a szövetkezet cégnevét, székhelyét, főtevékenységét, továbbá azokat a 
tevékenységeket, [amelyek végzéséhez hatósági engedélyre van szükség] amelyeket 
gyakorolni kíván, TEÁOR besorolás szerint;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdése c), i), j), o) 
pontjainak a következő módosítását, valamint új o), p), r) pontokkal történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 /(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell:/ 
 
 "a) a szövetkezet célját; 
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 b) a szövetkezet cégnevét, székhelyét, főtevékenységét, továbbá azokat a 
tevékenységeket, amelyek végzéséhez hatósági engedélyre van szükség; 
 
 c) a részjegy névértékét, az egy tag által jegyezhető részjegyek számát, a részjegytőke 
alapításkori nagyságát; 
 
 d) a tagok jogait és kötelezettségeit; 
 
 e) a tagok által biztosítandó részjegy névértékének megfelelő vagyoni hozzájárulást, 
rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 
 
 f) a szövetkezet szervezetét; 
 
 g) a közösségi alapra vonatkozó szabályokat; 
 
 h) a közgyűlés hatáskörét, összehívásának módját, a szavazati jog gyakorlásának 
feltételeit és módját; 
 
 i) az igazgatóság létszámát, hatáskörét, az első igazgatóság elnökének és tagjainak 
nevét és lakóhelyét, [az igazgatóság első elnökének nevét és lakóhelyét] (ügyvezető elnök 
választása esetén a nevét és lakóhelyét); 
 
 j) a felügyelő bizottság első elnökének és tagjainak nevét és lakóhelyét; 
 
 k) a szövetkezet működésének időtartamát, ha határozott időre alapítják; 
 
 l) a kilépés bejelentésének feltételeit; 
 
 m) a volt taggal (örökösével, jogutódával) való elszámolás szabályait; 
 
 n) a szövetkezet képviseletének és cégjegyzésének módját; 
 
 o) a tagfelvétel és kizárás szabályait; 
 
 p) a pótbefizetés és a tagi kölcsön feltételeit; 
 
 r) a szövetkezet és a tag gazdasági együttműködésére vonatkozó feltételeket; 
 
 [o)] s) mindazt, amit e törvény kötelezően előír." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös 
Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdése c), i), j), o) 
pontjainak a következő módosítását, valamint új o), p), r) pontokkal történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 /(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell:/ 
 
 "a) a szövetkezet célját; 
 
 b) a szövetkezet cégnevét, székhelyét, főtevékenységét, továbbá azokat a 
tevékenységeket, amelyek végzéséhez hatósági engedélyre van szükség; 
 
 c) a részjegy névértékét, az egy tag által jegyezhető részjegyek számát, a részjegytőke 
alapításkori nagyságát; 
 
 d) a tagok jogait és kötelezettségeit; 
 
 e) a tagok által biztosítandó részjegy névértékének megfelelő vagyoni hozzájárulást, 
rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 
 
 f) a szövetkezet szervezetét; 
 
 g) a közösségi alapra vonatkozó szabályokat; 
 
 h) a közgyűlés hatáskörét, összehívásának módját, a szavazati jog gyakorlásának 
feltételeit és módját; 
 
 i) az igazgatóság létszámát, hatáskörét, az első igazgatóság elnökének és tagjainak 
nevét és lakóhelyét, [az igazgatóság első elnökének nevét és lakóhelyét] (ügyvezető elnök 
választása esetén a nevét és lakóhelyét); 
 
 j) az első felügyelő bizottság [első] elnökének és tagjainak nevét és lakóhelyét; 
 
 k) a szövetkezet működésének időtartamát, ha határozott időre alapítják; 
 
 l) a kilépés bejelentésének feltételeit; 
 
 m) a volt taggal (örökösével, jogutódával) való elszámolás szabályait; 
 
 n) a szövetkezet képviseletének és cégjegyzésének módját; 
 
 o) a tagfelvétel és kizárás szabályait; 
 
 p) a pótbefizetés és a tagi kölcsön feltételeit; 
 
 q) a befektető tagra vonatkozó szabályokat; 
 
 r) a szövetkezet és a tag gazdasági együttműködésére vonatkozó feltételeket; 
 
 [o)] s) mindazt, amit e törvény kötelezően előír." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 15. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, szövetkezet csak akkor folytathat, ha e 
tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a [társasággal] 
szövetkezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a [társaság] szövetkezet javára 
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt 
képesítési követelményeknek megfelel." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/6. számú és a T/18205/71. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdése a)-d) és o) 
pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:/ 
 
 "a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 
 
 b) az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezető elnökének), valamint a felügyelő 
bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása; 
 
 c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, [díjazásának megállapítása]; 
 
 d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint 
döntés az alap felhasználásáról;" 
 
 "o) mindaz, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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13.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös 
Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdése a)-d) és o) 
pontjainak a következő módosítását, valamint új o) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:/ 
 
 "a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 
 
 b) az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezető elnökének), valamint a felügyelő 
bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása; 
 
 c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, [díjazásának megállapítása]; 
 
 d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint 
döntés az alap felhasználásáról;" 
 
 "o) a tagsági viszony megszűnése esetén a részjegy kifizetésének időpontjának 
megállapítása; 
 
 p) mindaz, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az 
igazgatóság és a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban 
meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást 
közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. [A képviselő a 
közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult. Az alapszabály határozza meg az egy 
képviselő által képviselhető tagok számát, azonban az nem haladhatja meg a 
szövetkezeti tagok 10 %-át. Az alapszabály erre vonatkozó rendelkezése hiányában a] A 
képviselő csak egy tag képviseletére lehet jogosult." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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15.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 24. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli időpontra, azonos 
napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül 
határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben 
hozhat határozatot, de nem dönthet a 20. § (2) bekezdése a), i), [és] k) és l) pontjaiban foglalt 
kérdésekről." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

16.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges a 20. § (2) 
bekezdésének a), i), k), l), m), n) pontjaiban meghatározott ügyekben[, az a), i) és n) 
pontjában foglalt határozathoz pedig a szövetkezet összes tagja kétharmadának 
szavazata szükséges]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 25. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges a 20. § (2) 
bekezdésének a), k), l), m) pontjaiban meghatározott ügyekben, az [a),] i) és n) pontjában 
foglalt határozathoz pedig a szövetkezet összes tagja kétharmadának szavazata szükséges." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/8. számú és a T/18205/69. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 



-  11  - 

18.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 26. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti 
az igazgatóságtól a [közgyűlési] jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/9. számú és a T/18205/68. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

19.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 26. § (5)-(6) bekezdéseinek az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(5) Az alapszabály lehetővé teheti, hogy a tagok – közgyűlés összehívása nélkül 
– írásban szavazzanak, ha a döntés ilyen módon is meghozható. Ebben az esetben az 
alapszabályban kell meghatározni az írásbeli szavazás eljárási szabályait, valamint azt a 
módot, ahogyan a tagok a döntésről és annak időpontjáról tájékoztatást kapnak. 
 
 (6) Nem lehet írásban szavazni a 20. § (2) bekezdése a), b), i), k), l) m) és n) 
pontjaiban meghatározott kérdésekben.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

20.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (4) bekezdése c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) A küldöttgyűlés hatáskörére és eljárására egyebekben a közgyűlésre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy:/ 
 
 "c) határozatképtelenség esetén [15] 8 napon belül újabb küldöttgyűlést kell 
összehívni, amelyen a [határozatképesség megállapításánál az a) pontban foglaltakat kell 
alkalmazni] megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes, de csak az eredetileg 
meghirdetett napirendekben hozhat határozatot." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 29. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "29. § (1) A szövetkezet vezető tisztségviselői: az igazgatóság  elnöke és tagjai, 
illetőleg az ügyvezető elnök, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagjai." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/10. számú és a T/18205/67. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 30. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /30. § Nem lehet vezető tisztségviselő:/ 
 
 "a) aki nem tagja a szövetkezetnek, illetőleg nem a jogi személy (jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság) tag képviselője. Ez alól az alapszabály kivételt tehet, ha a 
szövetkezet főtevékenysége különleges szakértelmet feltételező irányítást igényel, és 
ugyanakkor a szövetkezet sajátosságának megfelelően nem különíthető el a demokratikus 
irányítás és a szövetkezeti tevékenység irányítása (ügyvezetés);" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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23.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 33. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A szövetkezet fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően [a 
vezető tisztségviselők ügyvezetési] az ügyvezetést végzők feladataikat a szövetkezet 
hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény 
vétkes megszegése esetére, ha a szövetkezet fizetésképtelenné vált, előírhatja [a vezető 
tisztségviselők] az ügyvezetés hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét." 
 

T/18205//47. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdése d) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /34. § (1) Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása/ 
 
 "d) a közgyűlés általi – indokolási kötelezettséggel [nélküli] történő – visszahívással;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdése 
d) pontjának és (3)-(4) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "34. § (1) Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása 
 
 a) a megbízatás időtartamának lejártával; 
 
 b) a vezető tisztségviselő halálával; 
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 c) lemondással; 
 
 d) a közgyűlés általi [– indokolási kötelezettség nélküli –] visszahívással; 
 
 e) a tagsági jogviszony megszűnésével, kivéve, ha a tisztség ellátásához tagsági 
jogviszony nem szükséges. 
 
 (2) Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása akkor is, ha az 
összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül 
nem szünteti meg. 
 
 (3) A vezető tisztségviselő a tisztségéről bármikor lemondhat. Ha a szövetkezet 
működőképessége szükségessé teszi, a lemondás legkésőbb a bejelentésétől számított 60. 
napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új vezető tisztségviselő megválasztásáról 
már e határidő elteltét megelőzően döntött. A lemondás hatályának időpontját – az előbbi 
időkereten belül – a felügyelő bizottság állapítja meg. 
 
 (4) A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő köteles a halaszthatatlan 
döntéseket meghozni, illetve döntések meghozatalában részt venni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/11. számú és a T/18205/66. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

26.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 35. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "35. § (1) A szövetkezet [ügyvezetését és képviseletét] irányítását az alapszabályban 
meghatározott létszámú, de legalább három tagú igazgatóság végzi. Ötven főnél kisebb 
taglétszámú szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett ügyvezető elnöki tisztséget 
rendszeresíthet, aki az igazgatóság hatáskörében jár el." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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27.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 35. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "35. § (1) A szövetkezet [ügyvezetését és képviseletét] irányítását az alapszabályban 
meghatározott létszámú, de legalább három tagú igazgatóság végzi. [Ötven főnél kisebb 
taglétszámú szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett ügyvezető elnöki 
tisztséget rendszeresíthet, aki az igazgatóság hatáskörében jár el.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 35. § (2)-(3) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az igazgatóság [tagjait és közülük az elnököt] elnökét (aki egyben a szövetkezet 
elnöke) és tagjait a közgyűlés az alapszabály rendelkezése szerint határozott [vagy 
határozatlan] időre választja. 
 
 (3) Az igazgatóság elnöke és tagjai (az ügyvezető elnök) tekintetében a munkáltatói 
jogokat a közgyűlés gyakorolja. Az igazgatóság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de 
legalább [három] két fő jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 
Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja össze. Az 
igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó 
János képviselő a törvényjavaslat 35. § (2)-(3) bekezdéseinek a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(2) Az igazgatóság [tagjait és közülük az elnököt] elnökét (aki egyben a szövetkezet 
elnöke) és tagjait a közgyűlés az alapszabály rendelkezése szerint határozott [vagy 
határozatlan] időre – de legfeljebb öt évre – választja. 
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 (3) Az igazgatóság elnöke és tagjai (az ügyvezető elnök) tekintetében a munkáltatói 
jogokat a közgyűlés gyakorolja. Az igazgatóság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de 
legalább [három] két fő jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 
Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja össze. Az 
igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

30.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 35. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az igazgatóság elnöke [és tagjai] (az ügyvezető elnök) tekintetében a munkáltatói 
jogokat a közgyűlés gyakorolja, tagjai vonatkozásában az igazgatóság. Az igazgatóság 
határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább három fő jelen van. Határozatait a 
jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az általa 
megbízott igazgatósági tag hívja össze." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

31.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 36. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az ügyekben, 
amelyeket törvény vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés [vagy], a felügyelő bizottság 
vagy az ügyvezetés (ügyvezető igazgató) hatáskörébe." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 



-  17  - 

32.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 36. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az igazgatóság köteles a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni helyzetéről, 
üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egy 
alkalommal a közgyűlésnek és [három havonként] a felügyelő bizottságnak beszámolni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 36. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az igazgatóság köteles beszámolni a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni 
helyzetéről, üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább 
évente egy alkalommal a közgyűlésnek és amennyiben az azt igényli, vagy az alapszabály azt 
úgy rendeli akkor, három havonként a felügyelő bizottságnak [beszámolni] is." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 37. § (1) 
bekezdéseinek a következő módosítását, valamint (2) bekezdésének helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "37. § (1) A közgyűlés az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább három 
tagú felügyelő bizottságot hoz létre, amelynek elnökét és tagjait a közgyűlés az alapszabály 
rendelkezése szerint határozott [vagy határozatlan] időre választja. 
 
 (2) [A felügyelő bizottság tagjai tekintetében a 29. § (2) és (3) bekezdését, 
valamint a 30. § b), c) és d) pontjában foglaltakat alkalmazni kell.] Harminc főnél kisebb 
taglétszámú szövetkezetnél az alapszabály lehetővé teheti, hogy felügyelő bizottság helyett a 
szövetkezet egyik tagja lássa el a felügyelő bizottság feladatait." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/14. számú és a T/18205/64. 
számú módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

35.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 38. §-ának az 
elhagyását javasolja: 
 
 "38. § [A felügyelő bizottság az elnökét maga választja meg a tagjai közül.]" 
 

T/18205//40/4. és /63. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/15. számú és a T/18205/63. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

36.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 38. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "38. § A felügyelő bizottság [az] elnökét [maga] a közgyűlés választja meg a tagjai 
közül." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

37.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) és (4) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 
[három] két fő jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 
 
 (3) A felügyelő bizottság üléseit az elnök vagy az általa megbízott tag hívja össze. 
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 (4) A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg [és azt a közgyűlés hagyja 
jóvá]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/16. számú és a T/18205/62. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

38.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 42. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "42. § (1) A szövetkezetet az igazgatóság elnöke (igazgatóság hiányában: az 
ügyvezető elnök), valamint [az igazgatóság tagjai] a közgyűlés által meghatalmazott 
igazgatósági tag, vagy tagok képviselik harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok 
és más hatóságok előtt. 
 
 (2) Az igazgatóság elnökének (ügyvezető elnökének) és [az] a közgyűlés által 
meghatározott igazgatóság tagjának cégjegyzési joga önálló. Az igazgatóság által erre 
felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti joggal 
rendelkező személy együttes aláírása szükséges. 
 
 (3) Az alapszabályban meghatározott esetekben a közgyűlés határozata korlátozhatja 
az igazgatóság képviseleti jogát[, a korlátozás harmadik személyekkel szemben 
hatálytalan]. A korlátozás megsértéséből eredő károkért az igazgatóság tagjai a 
szövetkezettel szemben egyetemlegesen felelnek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

39.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 43. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az [alapszabály meghatározhatja] alapszabályban kell meghatározni a 
szövetkezet céljából következő azon ismérveket, amelyek a tagfelvételi kérelmek elbírálása 
során irányadók." 
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Indokolás: Lásd a T/18205/40/17. számú és a T/18205/61. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "44. § (1) A tagfelvételről – a befektető tag kivételével – [az igazgatóság] az 
alapszabályban meghatározott testület dönt, a felvételi kérelem benyújtását követő 
legközelebbi ülésén. A döntésről a belépni kívánó személyt értesíteni és a közgyűlést 
tájékoztatni kell. Az igazgatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja " 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

41.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdése 
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "44. § (1) A tagfelvételről – a befektető tag kivételével – az igazgatóság dönt, a 
felvételi kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén. A döntésről a belépni kívánó 
személyt értesíteni és a közgyűlést tájékoztatni kell. Az igazgatóság a kérelem elbírálása során 
vizsgálja 
 
 a) a tagfelvétel e törvényben és az alapszabályban foglalt feltételeinek meglétét, 
valamint 
 
 b) azt, hogy a kérelmező képes-e részt venni a szövetkezet tevékenységében." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/18. számú és a T/18205/60. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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42.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(2) A tag személyes közreműködésének módját az [igazgatósággal] ügyvezetéssel 
kötött tagsági megállapodás határozza meg." 
 

T/18205//44. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 51. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Alapításkor és belépéskor [egy részjegy] az alapszabályban meghatározott, 
legkisebb vagyoni hozzájárulás mértékének /50. § (1)/ megfelelő, összegű részjegy jegyzése 
kötelező, amelynek – pénzbeli hozzájárulás esetén – az alapszabályban meghatározott 
hányadát, de legalább harminc százalékát az alapításkor (belépéskor) be kell fizetni, nem 
pénzbeli hozzájárulás esetén pedig az egészét szolgáltatni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

44.  Font Sándor, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 52. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "52. § (1) A részjegyek névértéke csak azonos összegű lehet. A részjegy másra [– a 
szövetkezet tagja, valamint a szövetkezetbe tagként belépő személy kivételével –] nem 
ruházható át, és a szövetkezeti tagnak harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettsége 
miatt bírósági végrehajtás alá nem vonható." 
 
 
 
 



-  22  - 

 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/13. számú és a T/18205/59. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

45.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 52. § (1) és (3) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "52. § (1) A részjegyek névértéke csak azonos összegű lehet. A részjegy másra [– a 
szövetkezet tagja, valamint a szövetkezetbe tagként belépő személy kivételével –] nem 
ruházható át, és a szövetkezeti tagnak harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettsége 
miatt bírósági végrehajtás alá nem vonható. 
 
 (2) A tag örököse (jogutóda) az e törvényben meghatározottak szerint kérheti a taggá 
való felvételét. Felvétel hiányában vele el kell számolni. 
 
 (3) A tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a tagot, illetve 
örökösét (jogutódát), kizárólag a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett 
összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. 
Az elszámolás időpontját – a szövetkezet működőképességének figyelembe vételével – a 
közgyűlés állapítja meg, amely a tagsági viszony megszűnésétől számított 10 évnél nem lehet 
hosszabb. [Az elszámolásra a tagsági jogviszony megszűnését követő, számviteli törvény 
szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjától számított 30 napon belül kerül sor.] Az 
elszámolás során a tag a tagsági viszony fennállása alatt keletkezett vagyonnövekményre 
tarthat igényt. 
 
 (4) A részjegy – a közhasznú feladatot ellátó szociális szövetkezet kivételével – a 
szövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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46.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó 
János képviselő a törvényjavaslat 52. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a tagot, illetve 
örökösét (jogutódát), kizárólag a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett 
összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. 
Az elszámolás időpontját – a szövetkezet működőképességének figyelembe vételével – a 
közgyűlés állapítja meg, amely a tagsági viszony megszűnésétől számított 10 évnél nem lehet 
hosszabb. A részjeggyel való elszámolás címén a szövetkezet az adott évben csak valamennyi 
egyéb kötelezettségének rendezését követően teljesíthet kifizetést. [Az elszámolásra a 
tagsági jogviszony megszűnését követő, számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó 
közgyűlés napjától számított 30 napon belül kerül sor.] Az elszámolás során a tag a 
tagsági viszony fennállása alatt keletkezett vagyonnövekmény ráeső részére tarthat igényt." 
 

T/18205//54. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 72. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

47.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 52 § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A részjegy – a közhasznú feladatot ellátó szociális szövetkezet kivételével – a 
szövetkezet adózott eredményéből a tagok esetében az üzleti tevékenységhez történő 
hozzájárulásuk arányában részesedésre jogosít. A befektető tagok részesedését a 61. § (6) 
bekezdés – a 61. § (3) korlátozásának figyelembe vételével – határozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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48.  Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 53. §-át megelőző 
címnek a következő módosítását javasolja: 
 

"Tagi kölcsön, célrészjegy" 
 

T/18205/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

49.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "53. § (1) A szövetkezet tagja [– ha tagsági jogviszonya legalább 1 éve fennáll –] a 
szövetkezetnek kamatmentesen vagy kamat ellenében kölcsönt nyújthat (tagi kölcsön), ha az 
alapszabályban meghatározott [kötelező vagyoni hozzájárulását] kötelezettségeit már 
teljesítette." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem ért egyet
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

50.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "53. § (1) A szövetkezet tagja [– ha tagsági jogviszonya legalább 1 éve fennáll –] a 
szövetkezetnek kamatmentesen vagy kamat ellenében kölcsönt nyújthat (tagi kölcsön), ha az 
alapszabályban meghatározott kötelező vagyoni hozzájárulását már teljesítette." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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51.  Font Sándor, valamint Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 53. § (2) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A szövetkezet számára nyújtott tagi kölcsönt csak a szövetkezet céljainak 
megvalósítására szabad felhasználni [és 1 éven belül vissza kell fizetni]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/15. számú és a T/18205/36. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 53. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "(2) A szövetkezet számára nyújtott tagi kölcsönt csak a szövetkezet céljainak 
megvalósítására szabad felhasználni [és 1 éven belül vissza kell fizetni. 
 
 (3) A tagi kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg a saját tőke 
kétszeresét]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/21. számú és a T/18205/57. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

53.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 53. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "(3) [A tagi kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg a saját tőke 
kétszeresét.] A kölcsön mértékét, lejáratát, nyújtásának visszafizetésének, felmondásának 
rendjét, és a kamat mértékét az alapszabályban kell rendezni, ennek hiányában a szövetkezet 
és a tag közötti megállapodásban kell a hiányzó feltételeket meghatározni. A megállapodást 
írásba kell foglalni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

54.  Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 53. §-át új (4) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(4) Az önkormányzati szabályzat továbbá a közgyűlés határozatainak keretei között a 
szövetkezet tagja az igazgatóság által meghatározott célokra önkéntesen a szövetkezetnek 
kölcsönt nyújthat célrészjegy formájában, amely után a tagot részesedés illeti meg." 
 

T/18205/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 48. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

55.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 55. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "55. § (1) A szövetkezet veszteségének rendezése érdekében – ha az alapszabály így 
rendelkezik – a tagok az üzleti tevékenységhez való hozzájárulásuk arányában, a befektető 
tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában pótbefizetésre kötelezhetők." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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56.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 57. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "57. § (1) A tagok személyes közreműködésének módozatait az alapszabály a 
szövetkezet sajátosságainak megfelelően határozza meg. A személyes közreműködés 
keretében a tag a szövetkezet által számára nyújtott szolgáltatások igénybevételén keresztül 
járul hozzá a szövetkezet üzleti és egyéb tevékenységéhez. A tag és a szövetkezet közötti 
belső üzleti kapcsolat non-profit jellegű. A személyes közreműködés történhet – a szövetkezet 
tevékenységéhez képest – termeléssel, termékek feldolgozásával, értékesítésre előkészítéssel, 
értékesítéssel, fogyasztással vagy egyéb tevékenységgel.  
 
 (2) Az alapszabály a személyes közreműködés egyik módjaként munkavégzés[i 
kötelezettséget is előírhat]t is lehetővé tehet. Ennek alapján a tag és a szövetkezet 
munkaszerződést, vállalkozási vagy megbízási szerződést köt. A munkaviszonyra a Munka 
Törvénykönyve, a vállalkozási és megbízási jogviszonyra a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 
 
 (3) A szövetkezeti tagsági jogviszony megszűnése – a tag halálától eltekintve – a 
munkaviszonyra és a vállalkozási (megbízási) jogviszonyra nincs kihatással. A szerződő felek 
ettől eltérhetnek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 58. § (2) bekezdését új g) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) A juttatások és támogatások lehetnek/ 
 
 "f) egyéb, a szövetkezet céljához igazodó támogatások és juttatások biztosítása; 
 
 g) ezek a juttatások adó- és járulékmentesek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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58.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 61. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) A befektető tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt befektető tag[ot]gal, 
illetve örökösé[t]vel (jogutódá[t]val) [megilleti a befektetői részjegyre jutó saját tőke 
lekötött tartalékkal csökkentett összege, abban az esetben, ha az a veszteség fedezetére 
nem került felhasználásra. Az elszámolásra a tagsági jogviszony megszűnését követően a 
befektető tag és a szövetkezet által a tagfelvétel során kötött megállapodásban foglalt 
időpontban kerül sor] a megállapodásban rögzítettek szerint kell elszámolni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

59.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 61. § (5) bekezdésének és (7) 
bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) A befektető tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt befektető tagot, illetve 
örökösét (jogutódát) megilleti a befektetői részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal 
csökkentett összege, abban az esetben, ha az a veszteség fedezetére nem került felhasználásra. 
Az elszámolás során a befektető tag a befektető tagsági viszony fennállása alatt keletkezett 
vagyonnövekményre tarthat igényt. Az elszámolásra a tagsági jogviszony megszűnését 
követően a befektető tag és a szövetkezet által a tagfelvétel során kötött megállapodásban 
foglalt időpontban kerül sor." 
 
 /(7) A befektető tag jogai és kötelezettségei a tag e törvényben meghatározott jogaival 
és kötelezettségeivel azonosak az alábbi eltérésekkel:/ 
 
 "c) a befektető tag a befektetői részjegyét a szövetkezeti tagon és a szövetkezetbe 
tagként belépő személyen túlmenően befektető tagra, valamint a szövetkezetbe befektető 
tagként belépő személyre is átruházhatja. A befektetői részjegy átruházása esetén a 
szövetkezetet, a tagot, a befektető tagot – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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60.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó 
János képviselő a törvényjavaslat 61. § (5) bekezdésének és (7) bekezdése c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) A befektető tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt befektető tagot, illetve 
örökösét (jogutódát) megilleti a befektetői részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal 
csökkentett összege, abban az esetben, ha az a veszteség fedezetére nem került felhasználásra. 
Az elszámolás során a befektető tag a befektető tagsági viszony fennállása alatt keletkezett 
vagyonnövekmény ráeső részére tarthat igényt. Az elszámolásra a tagsági jogviszony 
megszűnését követően a befektető tag és a szövetkezet által a tagfelvétel során kötött 
megállapodásban foglalt időpontban kerül sor." 
 
 /(7) A befektető tag jogai és kötelezettségei a tag e törvényben meghatározott jogaival 
és kötelezettségeivel azonosak az alábbi eltérésekkel:/ 
 
 "c) a befektető tag a befektetői részjegyét a szövetkezeti tagon és a szövetkezetbe 
tagként belépő személyen túlmenően befektető tagra, valamint a szövetkezetbe befektető 
tagként belépő személyre is átruházhatja. A befektetői részjegy átruházása esetén a 
szövetkezetet, a tagot, a befektető tagot – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

61.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 63. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "63. § A kilépési szándékot az igazgatóságnak írásban kell bejelenteni. Az 
alapszabályban kell meghatározni, hogy a kilépésre vonatkozó bejelentés és a tagsági 
jogviszony megszűnése között milyen időtartamnak kell eltelnie, azonban az nem lehet 
hosszabb három hónapnál, kivéve, ha EU vagy nemzeti ágazati szabályozás a tagsági viszony 
minimális időtartamára ható intézkedést tartalmaz. A szabályozással összhangban az 
alapszabály meghatározhatja a kilépés hatályba lépésének az általánostól eltérő szabályait." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 



-  30  - 

62.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 64. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az igazgatóság kizárást tárgyaló ülésére [a] az érintett tagot meg kell hívni. A 
kizárásról indoklással ellátott határozatot kell hozni, s azt az érintett taggal írásban is közölni 
kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

63.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 65. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Ha a használatba adott vagyontárgy rendeltetésszerű elhasználódás folytán – a 
mindenkor hatályos számviteli törvény szerinti rendelkezések betartásával történt elszámolás 
alapján – már nincs a szövetkezet birtokában, a szövetkezet ellenérték fizetésére nem köteles." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

64.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 68. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A közösségi alap felhasználására vonatkozó szabályokat az alapszabályban kell 
meghatározni. Ennek keretében rendelkezni kell a szövetkezet jogutód nélküli megszűnése[, 
illetőleg gazdasági társasággá való átalakulása] esetén a közösségi alap más szövetkezet, 
illetőleg szövetkezeti szövetség részére való átadásáról." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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65.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdése c) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Főtevékenységét tekintve lehet/ 
 
 "c) közös termelést megvalósító szövetkezet, amely jogosult lehet a termelői csoporttá 
minősítésre – a mindenkor hatályos jogszabályok szerint;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

66.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 71. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A szövetkezeti tag a szövetkezet tartozásaiért – a vezető tisztségviselőket és 
felügyelő bizottsági tagokat, könyvvizsgálót kivéve – kizárólag a részjegyével (befektetési 
részjegyével) felel." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

67.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 91. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "91. § (1) A jogutód szervezet (szervezetek) cégbejegyzésével egyidejűleg – [kiválás 
esetében a jogelőd szövetkezet, illetve] beolvadás esetében az átvevő szövetkezet kivételével 
– a jogelőd szövetkezetet törölni kell a cégnyilvántartásból." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/25. számú és a T/18205/55. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
 
 
 



-  32  - 

A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

68.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 97. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A szövetkezeti érdekképviseleti szervek, illetőleg az általuk alapított országos 
szövetség szolidaritási alapot hozhatnak létre az (1) bekezdésben meghatározott 
tevékenységek anyagi feltételeinek biztosítása érdekében. A szolidaritási alapba történő 
befizetésekkel összefüggő kedvezményeket külön jogszabályok határozzák meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

69.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 98. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A szövetkezeteket vagy azok tagságát érintő [jogszabályok tervezetét az 
országos érdekképviseleti szervek, valamint az általuk alapított országos szövetség 
véleményezhetik. Ha az országos szövetség nem ért egyet a jogszabály-tervezettel, a 
véleményeltérést a Kormánynak be kell mutatni] javaslatoknak a Kormány vagy az 
Országgyűlés elé terjesztése előtt ki kell kérni az érintett szövetkezeti szövetség és a 
szövetkezeti szövetségek által alapított országos szövetség (a továbbiakban együtt: szövetség) 
véleményét. Ha a szövetség nem ért egyet a javaslattal, a véleményeltérést a Kormánynak, 
illetve az Országgyűlésnek be kell mutatni. 
 
 (2) Az érintett szövetkezeti szövetség és az országos szövetség az érintett miniszternél 
jogszabályok meghozatalát kezdeményezheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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70.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 99. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "99. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt alakult szövetkezeteknél még meglévő 
szövetkezeti üzletrészek – a szövetkezet közgyűlése döntésének megfelelően – a 100-102. §-
ban foglaltak alapján megszűnnek, illetőleg 2007. július 1-jei hatállyal a 103. §-nak megfelelő 
összegű [befektetői részjeggyé,] átalakított befektetői részjeggyé alakulnak át. Erről az 
üzletrész tulajdonosokat a szövetkezet köteles 60 napon belül írásban tájékoztatni." 
 

T/18205/40/29. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 71. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

71.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 100. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "100. § (1) A szövetkezet közgyűlése az üzletrész tulajdonosoknak felajánlhatja, hogy 
a szövetkezeti üzletrészt 2007. június 30-ig szövetkezeti tag tulajdonos esetén  – a vele a 20. § 
(2) bekezdése l) pontjában említett megállapodás alapján [– befektetői részjeggyé, nem 
szövetkezeti tag tulajdonos esetén pedig] átalakított befektetői részjeggyé alakítja át." 
 

T/18205/40/28. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 70. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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72.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó 
János képviselő a törvényjavaslat 100. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "100. § (1) A szövetkezet közgyűlése az üzletrész tulajdonosoknak felajánlhatja, hogy 
a szövetkezeti üzletrészt 2007. június 30-ig szövetkezeti tag tulajdonos esetén  – a vele a 20. § 
(2) bekezdése l) pontjában említett megállapodás alapján – befektetői részjeggyé, nem 
szövetkezeti tag tulajdonos esetén pedig átalakított befektetői részjeggyé alakítja át. A 
befektetői részjegy tulajdonosának tagsági jogviszonya megszűnése esetén az elszámolásra az 
52. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kerülhet sor azzal, hogy a befektetői 
részjeggyé történő átalakulás után keletkezett vagyonnövekmény rá eső részére tarthat 
igényt." 
 

T/18205//58. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 46. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

73.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "102. § (1) Ha a tulajdonos [2007. június 30-ig] a szövetkezet által meghatározott 
időpontig nem élt a 100-101. §-ban foglalt, közgyűlés által felajánlott lehetőségekkel, az 
üzletrésze [2007. július 1. napjával] átalakított befektetői részjeggyé alakul át." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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74.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "102. § (1) Ha a tulajdonos [2007. június 30-ig] 2007. március 31-ig nem élt a 100-
101. §-ban foglalt, közgyűlés által felajánlott lehetőségekkel, az üzletrésze [2007. július 1.] 
2007. április 1. napjával átalakított befektetői részjeggyé alakul át." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatban tévesen (3) bekezdésnek van jelölve a fenti rendelkezés. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

75.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 102. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az átalakított befektetői részjegy a szövetkezetből annak működése során nem 
vonható ki, azonban örökölhető, a szövetkezetre, szövetkezeti tagra[, a szövetkezetbe 
tagként belépni kívánó személyre] átruházható. Átruházás esetén a szövetkezetet, bármely 
más tagot [ebben a sorrendben] elővásárlási jog illeti meg. Az átalakított befektetői 
részjeggyel kapcsolatos elővásárlási jog szabályait az alapszabályban kell meghatározni azzal, 
hogy az elővásárlásra jogosultak az átalakított befektetői részjegy értékesítésére vonatkozó 
szándéknak a szövetkezethez történő bejelentésétől számított 30 napon belül gyakorolhatják 
az elővásárlási jogukat. [Ha az átalakított befektetői részjegyet szövetkezeti tag vagy a 
szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy szerzi meg, az befektetői részjeggyé 
alakul, a szövetkezettel való, a 20. § (2) bekezdése l) pontjában említett megállapodás 
megkötése esetén.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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76.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 102. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az átalakított befektetői részjegy a szövetkezetből annak működése során nem 
vonható ki, azonban örökölhető, a szövetkezetre, szövetkezeti tagra, a szövetkezetbe tagként 
belépni kívánó személyre átruházható. Átruházás esetén a szövetkezetet, bármely más tagot 
ebben a sorrendben elővásárlási jog illeti meg. Az átalakított befektetői részjeggyel 
kapcsolatos elővásárlási jog szabályait az alapszabályban kell meghatározni azzal, hogy az 
elővásárlásra jogosultak az átalakított befektetői részjegy értékesítésére vonatkozó 
szándéknak a szövetkezethez történő bejelentésétől számított 30 napon belül gyakorolhatják 
az elővásárlási jogukat. [Ha az átalakított befektetői részjegyet szövetkezeti tag vagy a 
szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy szerzi meg, az befektetői részjeggyé 
alakul, a szövetkezettel való, a 20. § (2) bekezdése l) pontjában említett megállapodás 
megkötése esetén.]" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatban – tévesen – 101. § (2) bekezdéseként szerepel a fenti rendelkezés. 
 

T/18205/40/31. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 78. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

77.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös 
Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 102. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az átalakított befektetői részjegy a szövetkezetből annak működése során nem 
vonható ki, azonban örökölhető, a szövetkezetre, szövetkezeti tagra[, a szövetkezetbe 
tagként belépni kívánó személyre] átruházható. Átruházás esetén a szövetkezetet, bármely 
más tagot ebben a sorrendben elővásárlási jog illeti meg. Az átalakított befektetői részjeggyel 
kapcsolatos elővásárlási jog szabályait az alapszabályban kell meghatározni azzal, hogy az 
elővásárlásra jogosultak az átalakított befektetői részjegy értékesítésére vonatkozó 
szándéknak a szövetkezethez történő bejelentésétől számított 30 napon belül gyakorolhatják 
az elővásárlási jogukat. [Ha az átalakított befektetői részjegyet szövetkezeti tag vagy a 
szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy szerzi meg, az befektetői részjeggyé 
alakul, a szövetkezettel való, a 20. § (2) bekezdése l) pontjában említett megállapodás 
megkötése esetén.]" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatban – tévesen – 101. § (2) bekezdéseként szerepel a fenti rendelkezés. 
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Indokolás: Lásd a T/18205/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

78.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 104. §-ának az elhagyását javasolja: 
 
 "104. § [(1) Az üzletrészek befektetői részjeggyé átalakítása esetén a befektető 
tagok számával és a befektető részjegyek értékével a 61. § (2) bekezdésében 
meghatározott mérték túlléphető. 
 
 (2) Az átalakított befektetői részjegyek értékét és tulajdonosaik számát a 61. § (2) 
bekezdésében meghatározott mértékek számításánál figyelmen kívül kell hagyni.]" 
 

T/18205/40/30. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 76. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

79.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös 
Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 104. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "104. § (1) Az üzletrészek befektetői részjeggyé átalakítása esetén a befektető tagok 
számával és a befektető részjegyek értékével a 61. § [(2)] (3) bekezdésében meghatározott 
mérték túlléphető. 
 
 (2) Az átalakított befektetői részjegyek értékét és tulajdonosaik számát a 61. § [(2)] (3) 
bekezdésében meghatározott mértékek számításánál figyelmen kívül kell hagyni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

80.  Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 105. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyonába került mezőgazdasági szövetkezeti 
üzletrészeket térítés- és tehermentesen 2006. [június 30-ig] március 31-éig átadja annak a 
szövetkezetnek, amely az üzletrészt kibocsátotta, feltéve, hogy a szövetkezet nem áll csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá elfogadja a térítésmentes átadásra 
vonatkozó ajánlatot. Az e bekezdés szerinti tulajdonszerzés mentes az adó-, illeték- és 
járulékfizetés alól." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

81.  Dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös 
Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 105. § (2)-(3) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyonába került mezőgazdasági szövetkezeti 
üzletrészeket, illetve szövetkezeti üzletrész helyébe lépett társasági részesedés (részvény, kft, 
üzletrész) térítés- és tehermentesen 2006. [június 30-ig] március 31-éig átadja annak a 
szövetkezetnek, amely az üzletrészt kibocsátotta, feltéve, hogy a szövetkezet nem áll csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá elfogadja a térítésmentes átadásra 
vonatkozó ajánlatot. Az e bekezdés szerinti tulajdonszerzés mentes az adó-, illeték- és 
járulékfizetés alól.  
 
 (3) A szövetkezet a (2) bekezdés szerint megszerzett üzletrészét köteles bevonni [az 
üzletrész megszüntetésére vonatkozó 106. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szabályok 
alkalmazásával] és a lekötött tartalékba helyezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 



-  39  - 

 
 
 
 

82.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 107. § (1)-(2) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "107. § (1) E törvény hatálybalépésekor már működő, bejegyzett szövetkezetek az 
alapszabályukat [2007.] 2010. június 30-ig kötelesek e törvény rendelkezéseinek megfelelően 
módosítani vagy az átalakulás szabályai alapján gazdasági társasággá átalakulni. Az 
alapszabály módosítása során a 14. § (2) bekezdésének i) és j) pontját nem kell alkalmazni. 
 
 (2) E törvény hatálybalépésekor már működő, bejegyzett szövetkezetekre e törvény 
rendelkezéseit az alapszabályuk e törvény szabályainak megfelelő módosításától – de 
legkésőbb [2007.] 2010. július 1-től – kezdődően kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

83.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 108. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "108. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 
[hatodik] harmadik hónap első napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését 
követően alapított szövetkezetekre, valamint a hatálybalépésekor már működő és a 107. § (1) 
bekezdésének megfelelően alapszabályukat módosító szövetkezetekre kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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84.  Karakas János és Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 108. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A törvény 105. §-a a kihirdetés napján [és] 110. §-a a kihirdetést követő hónap 
első napján lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

85.  Dr. Ipkovich György képviselő a törvényjavaslatot új 112. §-sal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "112. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1. §-ának (4) 
bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
 
 „d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett személyes közreműködése, 
ha a tag a személyes közreműködést vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján teljesíti." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

86.  Csige Tamás, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. 
Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő a törvényjavaslat 112. § felvezető 
mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 "112. § 2007. [december 31-én] július 1-jén hatályát veszti " 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/40/33. számú és a T/18205/50. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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87.  Dr. Ipkovich György képviselő a törvényjavaslatot új 114. §-sal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "114. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
iskolaszövetkezetekről szóló 159/2001. (IX.12.) Korm. rendelet." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 1. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági 

 bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


