
T/18205/96. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Gazdasági bizottságának 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

Mezőgazdasági bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a szövetkezetekről szóló T/18205. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/18205/76. sz. ajánlással.) 
 
 
 
 
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/18205/77-95. számú kapcsolódó 
módosító javaslatokat. 
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1.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 

György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 8. 
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a szociális szövetkezet 
megnevezést, illetve – iskolaszövetkezet esetében – az iskolaszövetkezet megnevezést." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/1. számú  
és a T/18205/78/1. 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

 
 
 

2.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 10. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "10. § (1) Szövetkezetet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – legalább hét alapító 
tag, részjegy jegyzésének kötelezettségével alapíthat. Iskolaszövetkezetben a tanulókon kívül 
felvett tagok száma nem haladhatja meg a taglétszám tizenöt százalékát." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/2. számú 
és a T/18205/78/2. 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

 
 
 

3.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. Magda 
Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/73. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 4. pontja) 
– 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 szövetkezetek 
részvételével másodlagos szövetkezet alapítható és működtethető." 
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T/18205/86. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 41. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18205/86. 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

 
 

4.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. Magda 
Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/63. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 6. pontja) 
– a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdése f) pontjának 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/85. 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

 
 

5.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 14. 
§ (2) bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell:/ 
 
 "d) a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint – iskolaszövetkezet esetében – az 
oktatási intézmény tag és a szövetkezet kapcsolatát;" 
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Indokolás: Lásd a T/18205/77/3. számú 
és a T/18205/78/3. 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

 
 
 

6.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. Magda 
Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/70. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 13. pontja) 
– a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdése b), d) és l) pontjainak a következő módosítását, 
valamint új o) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:/ 
 
 "b) az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezető elnökének), valamint a felügyelő 
bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása;" 
 
 "d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint 
döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről;" 
 
 "l) döntés befektető tagok felvételéről. Ennek során a befektető taggal meg kell 
állapodni a befektető tagi jogviszony megszűnése esetén az elszámolás időpontjáról és 
módjáról;" 
 
 "o) a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy névértékén 
felüli összege kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb 
kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági jogviszony megszűnésétől 
számított 8 évnél nem lehet hosszabb; 
 
 [o)] p) mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal." 
 

T/18205/83. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/92. 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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7.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. Magda 

Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/69. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 17. pontja) 
– a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges a 20. § (2) 
bekezdésének k), l), m) pontjaiban meghatározott ügyekben, az a)[,] pontjában foglalt 
határozathoz a szövetkezet összes tagja felének, de legalább a jelenlévők kétharmadának a 
szavazata szükséges, az i) és n) pontjában foglalt határozathoz pedig a szövetkezet összes 
tagja kétharmadának szavazata szükséges." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/87. 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

 
 
 

8.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 37. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását, valamint a §-nak új (3) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 
 "(1) A közgyűlés az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább három tagú 
felügyelő bizottságot hoz létre, amelynek tagjait – a (3) bekezdés kivételével – 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. 
 
 (3) Iskolaszövetkezet esetén a felügyelő bizottságnak tagja az oktatási intézmény, 
továbbá az oktatási intézmény fenntartójának egy-egy képviselője. A felügyelő bizottság egy 
tagját közoktatási intézményben az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) jelölése 
alapján kell megbízni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/4. számú 
és a T/18205/78/4. 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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9.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. Magda 
Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/64. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 34. pontja) 
– a törvényjavaslat 37. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Húsz főnél kisebb taglétszámú szövetkezetnél az alapszabály lehetővé teheti, 
hogy felügyelő bizottság helyett a szövetkezet egyik tagja lássa el a felügyelő bizottság 
feladatait. A felügyelő bizottság tagjai, illetve ennek hiányában, az ilyen feladatot ellátó 
szövetkezeti tag tekintetében a 29. § (2) és (3) bekezdését, valamint a 30. § b), c) és d) 
pontjában foglaltakat alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/88. 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

 
 
 

10.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva Herényi 
Károly képviselő T/18205/33. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 40. 
pontja) – a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdése felvezető mondatának 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] Az alapszabályban meghatározott testület a kérelem 
elbírálása során vizsgálja 
 
 a) a tagfelvétel e törvényben foglalt feltételeinek meglétét, valamint 
 
 b) azt, hogy a kérelmező képes-e részt venni a szövetkezet tevékenységében." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/89. 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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11.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/60. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 41. pontja) 
– a törvényjavaslat 44. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A tagsági jogviszony – eltérő megállapodás hiányában – a felvételről szóló 
határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre akkor, ha a tag a részjegy 
összegét vagy annak alapszabályban meghatározott hányadát a szövetkezet részére befizette, 
illetőleg nem pénzbeli hozzájárulásként átadta. A szövetkezetbe tagként belépni kívánó 
személy felvételi kérelmében más szövetkezeti tag részjegyének megvételi szándékáról 
nyilatkozhat, ilyenkor az 51. § (2) bekezdése szerinti részjegyet nem kell jegyeznie." 
 

T/18205/91. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/90. 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

 
 

12.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 50. 
§-át új (5)-(6) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(5) Az oktatási intézmény azt a vagyonát viheti be az iskolaszövetkezetbe, illetve azt 
a vagyonát bocsáthatja az iskolaszövetkezet rendelkezésére, amellyel az alapító okiratának 
megfelelően vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratában 
meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
 
 (6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően, ha az oktatási intézmény a szakképzési 
hozzájárulás teljesítése keretében fejlesztési támogatást kap, az ebből származó vagyon – 
külön megállapodás keretében – az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátható, feltéve, hogy 
az iskolaszövetkezet alapító okirata szerint részt vesz a gyakorlati képzés feladatainak az 
ellátásában, és ezt a célt a fejlesztési támogatás nyújtásával kapcsolatos megállapodásban 
rögzítik. Az oktatási intézmény által az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátott vagyon 
nem minősíthető az iskolaszövetkezet fel nem osztható vagyonává." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/5. számú 
és a T/18205/78/5. 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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13.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/59. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 44. pontja) 
– 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 44. § (2) bekezdésében meghatározott esettben a szövetkezetbe 
tagként belépő személy kivételével – nem ruházható át, és a szövetkezeti tagnak harmadik 
személlyel szemben fennálló kötelezettsége miatt bírósági végrehajtás alá nem vonható." 
 

T/18205/90. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/91. 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

 
 

14.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő 
T/18205/54. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 72. pontja) – a 
törvényjavaslat 52. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a tagot, illetve 
örökösét (jogutódát), kizárólag a részjegy[re jutó saját tőke lekötött tartalékkal 
csökkentett összege] névértéke, illetve a törvény hatálybalépését követően keletkezett 
vagyonnövekménynek a részjegyre jutó arányos része illeti meg, abban az esetben, ha az a 
veszteség fedezésére nem került felhasználásra. A[z] részjegy névértékének az elszámolására 
a tagsági jogviszony megszűnését követő, számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó 
közgyűlés napjától számított 30 napon belül kerül sor. A részjegy névértékén felüli, a 
részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett és a veszteség fedezésére be nem 
vont azon összegével, amely e törvény hatálybalépését követően keletkezett a közgyűlés által 
meghatározott időpontban kell elszámolni. A részjegy névértékén felüli, a részjegyre jutó saját 
tőke lekötött tartalékkal csökkentett és a veszteség fedezésére be nem vont azon összeget, 
amely e törvény hatálybalépése előtt a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény alapján 
működő szövetkezeteknél keletkezett a szövetkezet közösségi alapjába kell helyezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/84. 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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15.  Tatai-Tóth András valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 52. 
§ (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A részjegy – a közhasznú [feladatot ellátó] szervezeti jogállással rendelkező 
szociális szövetkezet kivételével – a szövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít." 
 

T/18205/77/6., /8., /9., /13., valamint /78/6., /8., /9., /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18., 20., 26. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/6. számú 
és a T/18205/78/6. 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

 
 
 

16.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/57. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 52. pontja) 
– 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]." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/18205/15-ös és T/18205/36-os módosító 
indítványokkal (a T/18205/76. számú részletes ajánlás 51. pontja), ezért nem tekinthető kapcsolódó módosító 
javaslatnak (AIB. 1994. szeptember 29.). 

 
Indokolás: Lásd a T/18205/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem foglalt állást, mivel szó szerint 

megegyezik a T/18205/76. számú ajánlás 51. pontjába foglalt módosító javaslattal
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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17.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 56. 
§-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "56. § (1) A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködését az alapszabály a 
szövetkezet céljaihoz igazodóan részletesen meghatározza. Az együttműködés megvalósulhat 
 
 a) a tagok beszerzéseinek, termékeik feldolgozásának, értékesítésének 
lebonyolításában; 
 
 b) a tagok fogyasztási szükségleteinek kielégítésében és vásárlási visszatérítés 
nyújtásában; 
 
 c) közös gazdálkodásban;  
 
 d) a tagok munkalehetőséghez juttatásában, szociálisan hátrányos helyzetük egyéb 
módon való javításában; 
 
 e) diákok és az oktatási intézmények együttműködésével működő iskolaszövetkezetek 
esetén a diákok munkalehetőségeinek megteremtésében, valamint az oktatási feltételek 
javításában; 
 
 f) a gazdasági együttműködés konkrét módjához igazodó egyéb formában. 
 
 (2) Az oktatási intézmény és az iskolaszövetkezet kapcsolatának szabályozása 
keretében meg kell határozni az oktatási intézmény részére végzett munka és az e 
tevékenységből származó adózott eredmény felosztása ellenőrzésének rendjét. E 
szabályozásnál közoktatási intézményben az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot és az 
iskolai, kollégiumi szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/7. számú 
és a T/18205/78/7. 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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18.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 60. 
§ (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A közhasznú [feladatot ellátó] szervezeti jogállással rendelkező szociális 
szövetkezet az adózás utáni eredményét – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a 
közhasznú céljának megvalósítására fordítja." 
 

T/18205/77/6., /8., /9., /13. és /78/6., /8., /9., /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15., 20., 26. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/8. számú 
és a T/18205/78/8. 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

 
 
 

19.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János képviselő 
T/18205/56. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 60. pontja) – 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. A]az elszámolásra a tagsági jogviszony megszűnését követően a 
befektető tag és a szövetkezet által [a tagfelvétel során] kötött megállapodásban foglalt 
időpontban és módon kerül sor." 
 

T/18205/92. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/83. 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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20.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 69. 
§ (2) bekezdése f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Főtevékenységét tekintve lehet/ 
 
 "f) tagjai számára külön törvény szerint közhasznú tevékenységnek minősülő 
feladatokat ellátó, külön törvény szerint közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális 
szövetkezet;" 
 

T/18205/6., /8., /9., /13. és /78/6., /8., /9., /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15., 18., 26. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/9. számú 
és a T/18205/78/9. 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

 
 
 

21.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 72. § (3) és (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés határozza 
meg, hogy a közösségi alap rendelkezésre álló állományának hány százaléka erejéig lehet a 
tárgyévet követő évben az 58. § (2) bekezdése szerinti juttatásokat és támogatásokat 
teljesíteni. A beszámolónak a közgyűlés elé terjesztése előtt az alapból történő felhasználásra 
vonatkozó javaslathoz a szövetkezet közgyűlése által felhatalmazott országos szövetkezeti 
szövetség ellenjegyzését be kell szerezni." 
 
 "(5) A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli 
megszűnése esetén – a hitelezőkkel való elszámolást követően – a közösségi alapot az 
alapszabály rendelkezése szerinti szövetkezet, vagy a szövetkezeti szövetség részére kell 
átadni. A (3) bekezdésben megjelölt országos szövetkezeti szövetség az alap elszámolásának 
helyességét és átadását a vagyonmérleg-tervezet, illetve végelszámolási zárómérleg közgyűlés 
elé terjesztését megelőzően ellenőrzi. Az átadott közösségi alap összegét az átvevő köteles a 
lekötött tartalékán belül kimutatott közösségi alapba helyezni és azt az 58. § (2) bekezdés 
szerint felhasználni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 



-  13  - 

22.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 72. § (3) és (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés határozza 
meg, hogy a közösségi alap rendelkezésre álló állományának hány százaléka erejéig lehet a 
tárgyévet követő évben az 58. § (2) bekezdése szerinti juttatásokat és támogatásokat 
teljesíteni. A beszámoló közgyűlés elé terjesztése előtt az alapból történő felhasználásra 
vonatkozó javaslathoz a szövetkezet közgyűlése által felhatalmazott országos szövetkezeti 
szövetség ellenjegyzését be kell szerezni." 
 
 "(5) A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli 
megszűnése esetén – a hitelezőkkel való elszámolást és a szövetkezet összes 
kötelezettségének kifizetését követően – a közösségi alapot az alapszabály rendelkezése 
szerinti szövetkezet, vagy a szövetkezeti szövetség részére kell átadni. A (3) bekezdésben 
megjelölt országos szövetkezeti szövetség az alap elszámolásának helyességét és átadását a 
vagyonmérleg-tervezet, illetve végelszámolási zárómérleg közgyűlés elé terjesztését 
megelőzően ellenőrzi. Az átadott közösségi alap összegét az átvevő köteles a lekötött 
tartalékán belül kimutatott közösségi alapba helyezni és azt az 58. § (2) bekezdés szerint 
felhasználni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/93. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője 
az Alkotmányügyi biz. ülésén nem ért egyet 
a Mezőgazdasági biz. ülésén egyetért

 
 

23.  Tatai-Tóth András valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 75. 
§-át új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(7) Iskolaszövetkezet átalakulásához az oktatási intézmény vezetőjének hozzájárulása 
szükséges. Az oktatási intézmény vezetője az iskolaszövetkezet szervezeti változásához akkor 
járulhat hozzá, ha a változás következtében az iskolaszövetkezetbe bevitt, illetve átengedett 
vagyon feletti rendelkezési jog továbbra is iskolaszövetkezetet illet meg, vagy az visszakerül 
az eredeti jogosulthoz, továbbá beszerzi a fenntartó egyetértését." 
 

T/18205/77/10., /14., 16. és /78/10., /14., 16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 27. és 34. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/10. számú 
és a T/18205/78/10. 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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24.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 82. 
§-át új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(4) Iskolaszövetkezet csak más iskolaszövetkezettel egyesülhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/11. számú  
és a T/18205/78/11. 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

 
 
 

25.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 85. 
§-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "85. § (1) A szétválással létrejövő szövetkezetek a szétválás előtt keletkezett 
kötelezettségekért – valamennyi hitelező hozzájárulásával kötött megállapodás hiányában – az 
egymás közötti vagyonmegosztás arányában felelnek. Ha a kötelezettség a szétválást 
követően merül fel, a jogutód szövetkezetek felelőssége egyetemleges. 
 
 (2) Iskolaszövetkezet szétválása esetén a létrejövő szövetkezetek akkor működhetnek 
tovább iskolaszövetkezetként, ha megfelelnek az e törvényben, valamint külön jogszabályban 
foglaltaknak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/12. számú 
és a T/18205/78/12. 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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26.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 86. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "86. § (1) A szövetkezet – a közhasznú [feladatot ellátó] szervezeti jogállással 
rendelkező szociális szövetkezet kivételével – korlátolt felelősségű társasággá vagy 
részvénytársasággá alakulhat át." 
 

T/18205/6., /8., /9., /13. és /78/6., /8., /9., /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15., 18., 20. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/13. számú 
és a T/18205/78/13. 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

 
 
 

27.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 
György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 86. 
§-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(2) Ha iskolaszövetkezet kíván gazdasági társasággá átalakulni, a közoktatási 
intézmény által bevitt, illetve átengedett vagyon tekintetében be kell szerezni a fenntartó 
egyetértését. 
 
 [(2)] (3) Az igazgatóság köteles az előkészítő közgyűlés elé olyan indítványt 
terjeszteni, amely 
 
 a) tájékoztatást ad az átalakulással elérni kívánt gazdasági célról, az ahhoz szükséges 
eszközökről, a szövetkezeti tagok és a munkavállalók jövőbeni helyzetéről; 
 
 b) javaslatot tartalmaz a választott társasági formára; 
 
 c) ismerteti az indítványozók és az igazgatóság álláspontját." 
 

T/18205/77/10., /14., 16. és /78/10., /14., 16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. és 34. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/14. számú  
és a T/18205/78/14. számú módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

28.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdése b) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /88. § (1) Szövetkezetnek részvénytársasággá történő átalakulása esetén az átalakulási 
határozatnak a 87. § a) – c), valamint e) – f)  pontjaiban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:/ 
 
 "b) a részvények számát, névértékét[, valamint azt, hogy névre szólnak];" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/95/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

29.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdése d) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /88. § (1) Szövetkezetnek részvénytársasággá történő átalakulása esetén az átalakulási 
határozatnak a 87. § a) – c), valamint e) – f)  pontjaiban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:/ 
 
 " d) az [alapító okirat] alapszabály lényegi tartalmát;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/95/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

30.  Tatai-Tóth András képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich György, valamint 
Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú módosító indítványához 
(T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 93. §-át új (2) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "93. § (1) A szövetkezet megszűnik, ha 
 
 a) az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt; 
 
 b) a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli, vagy jogutódlással való megszűnését; 
 
 c) tagjainak száma az e törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon 
belül nem jelentenek be megfelelő számú új tagot a cégbíróságon; 
 
 d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; 
 
 e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 
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 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, az iskolaszövetkezet megszűnik, 
illetve az alapszabály rendelkezései szerint szövetkezetté alakul át, ha 
 
 a) az oktatási intézmény megszűnik, vagy az oktatási intézmény kilép az 
iskolaszövetkezetből, és a megszűnéstől vagy kilépéstől számított hat hónapon belül nem lép 
tagként másik oktatási intézmény, 
 
 b) a nem tanuló, tagok száma tartósan, legalább egy tanítási évig a taglétszám tizenöt 
százaléka fölé emelkedik." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

31.  Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich György, valamint Karakas 
János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú módosító indítványához 
(T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 93. §-át új (2) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "93. § (1) A szövetkezet megszűnik, ha 
 
 a) az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt; 
 
 b) a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli, vagy jogutódlással való megszűnését; 
 
 c) tagjainak száma az e törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon 
belül nem jelentenek be megfelelő számú új tagot a cégbíróságon; 
 
 d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; 
 
 e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, az iskolaszövetkezet megszűnik, 
illetve az alapszabály rendelkezései szerint szövetkezetté alakul át, ha 
 
 a) az oktatási intézmény megszűnik, vagy az oktatási intézmény kilép az 
iskolaszövetkezetből, és a megszűnéstől vagy kilépéstől számított hat hónapon belül nem lép 
be tagként másik oktatási intézmény, 
 
 b) a nem tanuló hallgató tagok száma tartósan, legalább egy tanítási évig a taglétszám 
tizenöt százaléka fölé emelkedik." 
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Megjegyzés: Az ajánlás előző pontjában foglalt módosító javaslattól az a) pont utolsó sorában a dupla 
aláhúzással jelölt szövegrész jelent eltérést: „… lép be tagként másik oktatási intézmény,”. 
  A b) pont a „hallgató” szövegrésszel bővebb az előző pontban foglalt módosító javaslatnál. 

 
Indokolás: Lásd a T/18205/78/15. 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

 
 
 

32.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 94. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A szövetkezet végelszámolására [a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról] a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2005. évi …….. 
törvény irányadó, a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/95/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

33.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 95. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "95. § [(1)] A felszámolási eljárás, illetőleg a végelszámolás befejezése után 
fennmaradó vagyoni eszközöket, a 72. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel, a tagok és 
befektető tagok között – vagyoni hozzájárulásuk arányában – fel kell osztani, és részükre ki 
kell fizetni a csődeljárásról[,] és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben, 
valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2005. évi 
………. törvényben foglalt határidők betartásával." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/95/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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34.  Tatai-Tóth András, valamint Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich 

György, valamint Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú 
módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 95. 
§-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "95. § (1) A felszámolási eljárás, illetőleg a végelszámolás befejezése után 
fennmaradó vagyoni eszközöket, a 72. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel, a tagok és 
befektető tagok között – vagyoni hozzájárulásuk arányában – fel kell osztani, és részükre ki 
kell fizetni a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben 
foglalt határidők betartásával. 
 
 (2) Ha iskolaszövetkezet szűnik meg jogutód nélkül – az oktatási intézmény által az 
iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátott vagyon az oktatási intézményt illet meg." 
 

T/18205/77/10., /14., 16. és /78/10., /14., 16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. és 27. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/16. számú 
és a T/18205/78/16. 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

 
 
 

35.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Újhelyi István, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, 
Zatykó János képviselő T/18205/26. és /58. számú módosító indítványához (T/18205/76. 
számú ajánlás 74. és 46. pontjai) – 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] május 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/79/1. 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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36.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 

Újhelyi István, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, 
Zatykó János képviselő T/18205/26. és /58. számú módosító indítványához (T/18205/76. 
számú ajánlás 74. és 46. pontjai) – 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] április 30-ig a 103. § szerinti árfolyamon, de 
legfeljebb annak névértékén 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 azzal, hogy az így 
keletkezett befektetői részjeggyel a tagsági jogviszony megszűnése esetén az alapszabályban 
meghatározott időpontban kell elszámolni, amelynek meghatározásánál a szövetkezet egyéb 
kötelezettségeire is figyelemmel kell lenni, de a kifizetés a tagsági jogviszony megszűnésétől 
számított 8 évnél nem lehet hosszabb." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/79/2. 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

 
 
 

37.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Újhelyi István, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, 
Zatykó János képviselő T/18205/26. és /58. számú módosító indítványához (T/18205/76. 
számú ajánlás 74. és 46. pontjai) – a törvényjavaslat 101. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "101. § A szövetkezeti üzletrész úgy is megszűnhet, hogy azt a tulajdonos – 2007. 
[június 30-ig] április 30-ig – a szövetkezet közösségi alapja javára ajánlja fel. Ebben az 
esetben az üzletrész volt tulajdonosa nem szövetkezeti tagként is jogosult a közösségi alapból 
finanszírozott támogatások igénybevételére. A szövetkezet 60 napon belül köteles a felajánlás 
elfogadását írásban visszaigazolni. A támogatás igénybevételének időtartamát az üzletrész 
volt tulajdonosa és az igazgatóság között kötött megállapodás határozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/79/3. 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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38.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Újhelyi István, valamint dr. Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, Gőgös Zoltán, 
Zatykó János képviselő T/18205/26. és /58. számú módosító indítványához (T/18205/76. 
számú ajánlás 74. és 46. pontjai) – a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "102. § (1) Ha a tulajdonos 2007. [június 30-ig] április 30-ig nem élt a 100-101. §-ban 
foglalt, közgyűlés által felajánlott lehetőségekkel, az üzletrésze 2007. [július 1.] május 1. 
napjával átalakított befektetői részjeggyé alakul át " 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/79/4. 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

 
 
 

39.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/51. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 81. pontja) 
– 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." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/18205/40/32-es módosító indítvánnyal  
(a T/18205/76. számú részletes ajánlás 80. pontja), ezért nem tekinthető kapcsolódó módosító javaslatnak 
(AIB. 1994. szeptember 29.). 

 
Indokolás: Lásd a T/18205/80. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem foglalt állást, mivel szó szerint 

megegyezik a T/18205/76. számú ajánlás 80. pontjába foglalt módosító javaslattal
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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40.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/51. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 81. pontja) 
– a törvényjavaslat 105. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A szövetkezet a (2) bekezdés szerint megszerzett üzletrészét köteles bevonni és 
fel nem osztható vagyonként kezelni, e törvény szerinti alapszabály-módosításával 
egyidejűleg pedig a közösségi alapba helyezni az üzletrész megszüntetésére vonatkozó 106. § 
(2) bekezdés a) pontja szerinti szabályok alkalmazásával." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/80. 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

 
 
 

41.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva dr. 
Magda Sándor, Karakas János, Herbály Imre, dr. Németh Imre, Gőgös Zoltán, Zatykó János 
képviselő T/18205/73. számú módosító indítványához (T/18205/76. számú ajánlás 4. pontja) 
– a törvényjavaslat 107. §-át új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(7) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény, valamint az új szövetkezetekről 
szóló 2000. évi CXLI. törvény alapján alakult másodlagos szövetkezetekre nem vonatkozik a 
10. § (3) bekezdésének második mondata működésük ideje alatt." 
 

T/18205/86. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/86. 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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42.  Herbály Imre, Karakas János és Godó Lajos képviselő – kapcsolódva Karakas 
János és Herbály Imre képviselő T/18205/75. számú módosító indítványához (T/18205/76. 
számú ajánlás 84. pontja) – a törvényjavaslat 108. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A törvény 105. §-a [és] a kihirdetését követő 3. napon 110. §-a a kihirdetést 
követő hónap első napján lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/81. 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

 
 
 

43.  Tatai-Tóth András képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich György, valamint 
Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú módosító indítványához 
(T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 108. § (2)-(3) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint a §-nak új (4) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 
 "108. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 
hatodik 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. 
 
 (2) A törvény 105. §-a [és], 110. §-a és 114. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 
hónap első napján lép hatályba. 
 
 (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza e törvény keretei 
között – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a szociális szövetkezetekre, az 
iskolaszövetkezetekre, valamint a közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó 
részletes szabályokat. 
 
 (4) A közoktatásban működő iskolaszövetkezet esetén az e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabály az iskolaszövetkezet tagságával, tagsági jogviszonyával, vagyoni 
hozzájárulásával, szervezeti felépítésével, illetve gazdálkodásával kapcsolatosan az általános 
szabályoktól eltérő szabályokat állapíthat meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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44.  Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich György, valamint Karakas 
János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú módosító indítványához 
(T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslat 108. § (2)-(3) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint új (4) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 "108. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 
hatodik 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. 
 
 (2) A törvény 105. §-a [és], 110. §-a és 114. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 
hónap első napján lép hatályba. 
 
 (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza e törvény keretei 
között – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a szociális szövetkezetekre, a 
közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekre, valamint a közösségi 
alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokat. 
 
 (4) A közoktatási intézményi tag részvételével működő iskolaszövetkezet esetén az e 
törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály az iskolaszövetkezet tagságával, tagsági 
jogviszonyával, vagyoni hozzájárulásával, szervezeti felépítésével, illetve gazdálkodásával 
kapcsolatosan az általános szabályoktól eltérő szabályokat állapíthat meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/78/17. 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

 
 

45.  Tatai-Tóth András képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich György, valamint 
Karakas János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú módosító indítványához 
(T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslatot új 114. §-sal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "114. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
iskolaszövetkezetekről szóló 159/2001. (IX.12.) Korm. rendelet.
 
 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt kormányrendelet előírásai felsőfokú közoktatási 
intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekre nem alkalmazhatóak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/77/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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46.  Csige Tamás képviselő – kapcsolódva dr. Ipkovich György, valamint Karakas 
János és Herbály Imre képviselők T/18205/4. és /75. számú módosító indítványához 
(T/18205/76. számú ajánlás 87. és 84. pontjai) – a törvényjavaslatot új 114. §-sal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "114. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
iskolaszövetkezetekről szóló 159/2001. (IX.12.) Korm. rendelet.
 
 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt kormányrendelet előírásai felsőfokú oktatási 
intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekre nem alkalmazhatóak." 
 

Megjegyzés: Az előző pontban foglalt módosító javaslattól a következő az eltérés: „felsőfokú közoktatási” 
helyett „felsőfokú oktatási” szövegrész szerepel. 

 
Indokolás: Lásd a T/18205/78/18. 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

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 7. 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 


