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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a szövetkezetekről szóló T/18205. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18205/97. sz. egységes javaslattal) 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a szövetkezetekről szóló, T/18205/97. számon 
beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18205/98. számú 
zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(3) A tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a tagot, illetve 
örökösét (jogutódát), [kizárólag] a részjegy névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt 
keletkezett, a részjegyre 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 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.] Ha 
az elszámolás alapjául szolgáló összeg a névértéket meghaladja, akkor a különbözet összegét 
a közgyűlés által meghatározott időszak alatt kell kifizetni." 
 

Megjegyzés: A jelölés az ajánlásban az egységes javaslat szövegéhez van viszonyítva. 
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Indokolás: Lásd a T/18205/98/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 71. § (3) 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 57. § (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] nyilatkozatát be kell szerezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/98/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 99. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(2) A szövetkezet közgyűlése az üzletrész tulajdonosoknak felajánlhatja, hogy a 
szövetkezeti üzletrészt – 2007. [június 30-ig] április 30-ig – a tulajdonában álló részvényekre, 
korlátolt felelősségű társasági üzletrészekre elcseréli, a gazdasági társaságokról szóló törvény 
szabályainak figyelembevételével." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/98/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 104. § (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] az üzletrészek szövetkezet nyilvántartásában szereplő névértékének 
megfelelő összeget a közösségi alapba helyezni [az üzletrész megszüntetésére vonatkozó 
105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szabályok alkalmazásával]." 
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Indokolás: Lásd a T/18205/98/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 106. §-át új (8) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni:  
 
 "(8) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény alapján működő szövetkezeteknél a 
részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy névértékén felül, az ezekre jutó 
saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett és a veszteség fedezésére be nem vont azon 
összegét, amely a szövetkezet e törvénynek megfelelő alapszabály-módosítása előtt 
keletkezett, a szövetkezet lekötött tartalékába kell helyezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18205/98/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 19. 
 
 
 

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