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Az Országgyű lés

Alkotmányügyi, igazságügy i
és ügyrendi bizottságának

második kiegészít ő ajánlás a

az egyes törvéпyekпek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggőmódosításáról szóló 7712824. számú törvéпyjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő а T/12824/16 . és T/12824/20 sz . ajánlással . )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizo ttság) —első helyen kijelölt bizottságként — megvitatta az egyes
törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefügg ő módosításáról
szóló, T/12824. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott
7712824/21 . számú bizottsági módosító javaslatot .

Az ajánlásban használt rövidítések :
Üt. :

	

az ügyvédekről szóló 1998 . évi XI. törvény
cnytv. : а civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási

szabályokról szóló 2011 . évi CLXXXI. törvény
Ebtv. :

	

а kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvény
Pp. :

	

а polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény
Рtk.:

	

а Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013 . évi V. törvény
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А törvényjavaslat 180. §-a értelmében а
- 37. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése ,
- 65. § (2) bekezdés a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése ,
- 66. § (3) bekezdés a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése ,
- 68. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI . cikk (3) bekezdése,
- 69. § az Alaptörvény 46 . cikk (6) bekezdése ,
- 82 . § a) pontja az Alaptörvény 31 . cikk (3) bekezdése,
- 88 . § az Alaptörvény VIII . cikk (4) bekezdése ,
- 92. § az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése ,
- 122. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése,
- 124. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23 . cikke,
- 126. § (1)—(14) bekezdése és (17) bekezdése az Alaptörvény 25 . cikk (8) bekezdése ,
valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése ,
- 127. § az Alaptörvény 29 . cikk (7) bekezdése ,
- 128. § (1)—(8) bekezdése és (14) bekezdése az Alaptörvény 29 . cikk (7) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásukhoz а jelenlévő országgyűlési képviselők
kétЬarmadának „igen” szavazata szükséges .

1 .

	

Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 139. §-át új (2) bekezdéssel
kiegészíteni javasolja :

139. § (1) А személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban : Szja
tv.) 3. § 34 . pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése а következő : )

„34. Értékpapír: minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely а kibocsátás
helyének joga szerint értékpapírnak minősül, továbbá а közkereseti társaságban és а betéti
társaságban fennálló részesedés, а korlátolt felel ősségű társaság üzletrésze, és а szövetkezeti
részesedés .”

(2) Az Szja tv.1 . számú mellékleteа 9. melléklet szerint mó (1osul .

~ Az Szja tv .

a) 24. § (1) bekezdés e) pontjában а „tisztségvisel ő (kivéve а választott
könyvvizsgálót) tevékenysége” szövegrész helyébe а „tisztségvisel ő (ideértve а
felügyelőbizottság tagját és а Polgári Törvénykönyv szerinti küldöttgy űlés tagját, de ide nem
értve а választo tt könyvvizsgálót) tevékenysége” ,

b) 28. § (20) bekezdésében az „a Ptk . 685 . §-ának b) pontja szerinti közel i
hozzátartozói” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói” ,

c) 71 . § (2) bekezdés d) pontjában az „a szövetkezetekről szóló törvényben”
szövegrész helyébe az „a szövetkezet alapszabályában” ,

d) 1 . számú melléklet 3 . pont 3 .4. alpont b) alpontjában az „a Ptk . szerinti” szövegrész
helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szerinti”,
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e) I . számú melléklet 6 . pont 6 .1 . alpont c) alpontjában а „kártérítésként, kivéve ”
szövegrész helyébe а „kártérítésként, sérelemdíjként, kivéve”

szöveg lép .

Т/12824/21/1 . és 4. sz.

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek : I . és 4 .

Indokolás : Lásd а Т /12824/21/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetér t

2 .

	

Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új X. Fejezettel kiegészíteni
javasolja :

X. Fejezet

Egyes jogi személyeket szabályozó törvények módosítás a

179.А Polgári Törvénykönyvrőlszóló 1959 .évi IV.törvény módosítása

179. §А Polgári Törvénykönyvrőlszóló 1959 .évi IV. törvény 74/C. §-aа következő (8)
bekezdéssel egészül ki :

„(8)А bíróság az alapító jogainak gyakorlása soránе jogok gyakorlására maga helyett
–а kezelő szerv (szervezet) javaslatának figyelembevételével – más személyt jelölhet ki .Е
személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak.А kezelő szerv (szervezet)
által egyhangú döntéssel javasolt személy kijelölése nem tagadható meg, ha ennek törvény i
akadálya nincs .”

180.А társadalombiztosítás ellátásaira ésа magánnyugdíjra jogosultakról, valamintе
szolgáltatások fedezetérő l szóló 1997.éviЬХХХ.törvény módosítás a

180. §А társadalombiztosítás ellátásaira ésа magánnyugdíjra jogosultakról, valamintе
szolgáltatások fedezetérő l szóló 1997.évi LXXX.törvény

a) 5 . § (1) bekezdés b) pontfábanа „szövetkezetekrő l szóló törvényben meghatározott ”
szövegrész helyébeа „szociális szövetkezetben” ,

b) 16. § (1) bekezdés w) pontjábanа „szociális szövetkezetbenа szövetkezetekrő l
szóló törvényben meghatározott” szövegrész helyébe а „szociális szövetkezetben” ,

c) 19. § (2) bekezdésében az „a szövetkezetekrő l szóló törvényben meghatározo tt tagi”
szövegrész helyébeа „tagi”,
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d) 19. § (4) bekezdésében az „a szövetkezetekrő l szóló törvényben meghatározott tagi”

szövegrész helyébeа „tagi " ,

e) 398 . § (1) bekezdésében az „A szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott

tagi” szövegrész helyébeа „Tagi”,

f) 44/А.§ (3a) bekezdésébenа „szociális szövetkezetа szövetkezetekről szóló
törvényben meghatározott” szövegrész helyébeа „szociális szövetkezet ”

szöveg lép .

181 .А szövetkezetekrő l szóló 2006 . évi X. törvény módosítása

181 . § (1)А szövetkezetekről szóló 2006 . évi X. törvény (a továbbiakban : Szövtv.) I . és II.
Fejezete helyébeа következő I. és II . Fejezet lép :

„I. Fejezet
Általános rendelkezések

1 .А Polgári Törvénykönyvalkalmazása

1. § Azе törvényben szabályozott sajátos szövetkezetekre az е törvényben foglalt

eltérésekkelа Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban : Ptk.)а szövetkezetekre vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni .

II . Fejezet
Egyes sajátos szövetkezetek

2 . Iskolaszövetkezet

2. § (1) Az iskolaszövetkezetа nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 .éviСХС.törvény
szerinti középfokú iskolával, kollégiummal, alapfokú m űvészeti iskolával (a továbbiakba n
együtt : nevelési-oktatási intézmény) tanulói jogviszonyban álló tanulók, továbbá а nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011 .éviСС IУ . törvényben meghatározott fels őoktatási intézménnyel
hallgatói jogviszonyban álló hallgatók számára lehetőséget biztosítа munkavégzési feltételek
megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük el ősegítésére.

(2) Аz iskolaszövetkezetnekа nevében viselnie kell az „iskolaszövetkezet ”
megnevezést .

(3) Az iskolaszövetkezet tevékenységének összhangban kell állnia а nevelési-oktatás i

intézmény,а felsőoktatási intézmény pedagógiai és képzési célkitűzéseivel, az nem

veszélyeztethetiа nevelési-oktatási,а felsőoktatási intézmény működését,а nevelési-oktatási ,

а felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat .

f4) Az iskolaszövetkezet hozzájárulhatа nevelési-oktatási intézmény, illetveа
felsőoktatási intézmény nevelő és oktató munkáiához szükséges feltételek javításához . Az
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iskolaszövetkezet hozzájárulhatа tagjai tanulmányainak folytatásához szükséges feltételek
megteremtéséhez .

(5) Amennyiben az iskolaszövetkezet nevelési-oktatási intézmény tagja szakiskol a
vagy szakközépiskola,	 а gyakorlati	 képzés	 feladatait	 részben vagy egészben	 az
iskolaszövetkezet	 is	 elláthatja,	 feltéve,	 hogy	 rendelkezik	 а 	 gyakorlati	 képzés
megszervezéséhez szükséges feltételekkel .

(6) Az iskolaszövetkezet közhasznú jogállású lehet .

	

3 .	 §	 (1) Az iskolaszövetkezet alapításában és működésében nevelési-oktatás i
intézménynek tagként részt kell vennie .	 А nevelési-oktatási intézmény akkor lehet az
iskolaszövetkezet tagja, ha ezt alapító okirata lehetővé teszi ésа tagsághozа nevelési-oktatás i
intézmény fenntartója hozzájárul .

(2) Felsőoktatási intézmény is lehet iskolaszövetkezet tagja, haа szenátus ezt
támogatja, ésа tagsághozа felsőoktatási intézmény fenntartója hozzájárul .

(3) Az iskolaszövetkezetnekа természetes személy tagjain kívül nevelési-oktatás i
intézmény és annak fenntartója, valamint felsőoktatási intézmény lehetа tagig .

(4) Аг iskolaszövetkezet tagiainak legalább nyolcvanöt százaléka olyan természete s
személy, aki nevelési-oktatási intézménnyel tanulói vagy felsőoktatási intézménnyel hallgató i
ingviszonyban áll .

(5) Az iskolaszövetkezetnek –а nevelési-oktatási intézményen és annak fenntartóján,
valamintа felsőoktatási intézményen kívül – nem lehet személyes közreműködést nem vállaló
tagja .

4. § (1) Az iskolaszövetkezet felügyelő bizottságának egy-egy tagja az alapításában
résztvevő nevelési-oktatási intézmény, továbbá а nevelési-oktatási intézmény fenntartója által
delegált személy.

(2)Аг iskolaszövetkezet alapszabályának érvényességéhezа nevelési-oktatási
intézmény fenntartójának jóváhagyása szükséges .Аг iskolaszövetkezet alapszabályának
jóváhagyása abban az esetben tagadható mеgi ha az jogszabályba ütközik, vagy ellentétesа
nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában, illetve más belső
szabályzatában foglaltakkal, továbbá, ha az iskolaszövetkezet tevékenysége veszélyezteti а
nevelési-oktatási intézmény működését .

	

5 .	 §	 (1) Aziskolaszövetkezet közgyűlésére meg kell hívniа korlátozottan
cselekvőképes kiskorú tag törvényes kémviselő jét.А törvényes képviselő távolmaradásaа
közgyűlés határozatképességét nem érinti .

(2) Korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez а
törvényes képvisel ője beleegyezése szükséges .Е rendelkezést akkor is alkalmazni kell, haа
tagokа közgyűlés összehívása nélkül, írásban szavaznak .

(3) Аг iskolaszövetkezet közgyűlésén ésа felügyelő bizottság ülésén tanácskozás i
joggal részt vehet
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a) az iskolaszövetkezet nevelési-oktatási intézmény tagfában m űködő iskolai szülő i
szervezet (közösség) és diákönkormányzat képviselője ,

b)	 az	 iskolaszövetkezet	 felsőoktatási	 intézmény tagjában működő hallgató i
önkormányzat képviselője .

6. § (1) Ha az iskolaszövetkezet tagjaа tizennyolcadik életévét még nem töltö tte be, az
iskolaszövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében személyes közreműködésére–
ideértveа munkaviszony, illetveа polgári jogi jogviszony keretében történő munkavégzés
esetét is – csakа munka törvénykönyvérő l szóló 2012 . évi I . törvényben foglalt, valamintа
fiatal munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó rendelkezések figyelembevételéve l
kerülhet sor.

(2) Ha az iskolaszövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében személyes
közreműködésre munkaviszony, illetve polgári1оgi jogviszony létrehozása nélkül kerül sor ,
az iskolaszövetkezet tizenhatodik életévét be nem töltött tagja csak olyan tevékenységet látha t
e1, amelyetа vele jogviszonyban álló nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programj a
ala. 'án а tanítási órák keretében is ellát va . amel ka. csolódik а nevelési-oktatás i
intézmény	 létesítményeinek	 rendeltetésszerű 	 működésével összefüggő, а tanulói
ingviszonyból származó kötelezettségeinek teljesítéséhez .

(3) Haа gyakorlati képzést az iskolaszövetkezet keretében szervezik meg,а tag és az
iskolaszövetkezet gazdasági együttműködése keretében – az alapszabályban – meg kel l
határoznia gyakorlati képzés során el őállított termékek értékesítésével és az ebbő l származó
nyereség szétosztásával kapcsolatos kérdéseket . Ha az iskolaszövetkezet keretében szervezik
megа gyakorlati képzést, az iskolaszövetkezetа tagjaival –а szakképzésről szóló törvény
rendelkezései szerint – tanulószerz ődést is köthet .

7. § (1)А nevelési-oktatási intézmény, továbbáа felsőoktatási intézmény aztа
vagyonát viheti be az iskolaszövetkezetbe, 	 illetve aztа vagyonát bocsáthatja	 az
iskolaszövetkezet rendelkezésére, amellyel az alapító okiratának megfelel ően vállalkozhat ,
feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységét é s
ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, haа nevelési-oktatási intézményа
szakké .zési hozzáárulás telesítése keretében fe'1 еsztési támo atást ka . az ebbő l származó
vagyon – külön megállapodás keretében – az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátható ,
feltéve, hogy az iskolaszövetkezet alapító okirata szerint részt veszа gyakorlati képzés
feladatainak az ellátásában és ezt а célt а fe'1esztési támo atás n 'iásával ka . csolatos
megállapodásban rögzítik .

(3) А nevelési-oktatási intézmény, illetveа felsőoktatási intézmény által az
iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátott vagyon nem min ősíthető az iskolaszövetkezet fel
nem osztható vagyonává.

(4) Ha az iskolaszövetkezet jogutód nélkül megszűnik, azа vagyon, amelyetа
nevelési-oktatási intézmény, illetveа felsőoktatási intézmény az (1) és (2) bekezdés alapján
bocsátott az iskolaszövetkezet rendelkezéséreа nevelési-oktatási intézményt, illetveа
felsőoktatási intézményt illeti meg.
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(5) Az iskolaszövetkezet alapszabálya nem iogosíthatjа felа közgyűlést arra, hogyа
szövetkezet veszteségének fedezésére pótbefizetést írjon el ő .

8 . § (1) Az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony is megszűnikа tanulói vagyа
hallgatói jogviszony megszűnésével .

(2) Az iskolaszövetkezet nem alakulhat át gazdasági társasággá . Az iskolaszövetkezet
csak más iskolaszövetkezettel egyesülhet .

(3) Az iskolaszövetkezet egyesülésérő l, szétválásáról, nem iskolaszövetkezetként val ó
továbbműködéséről, jogutód nélküli megszűnéséről való döntéshezа nevelési-oktatási
intézmény illetveа felsőoktatási intézmény hozzáiárulása szükséges.А nevelési-oktatási
intézmény illetveа felsőoktatási intézmény az iskolaszövetkezet ezen döntéseihez akkor
járulhat hozzá, haа döntés következtébenа nevelési-oktatási intézmény illetveа felsőoktatási
intézmény által az iskolaszövetkezetbeа 7. § szerint bevitt, illetve átengedett vagyon feletti
rendelkezési jog továbbra is iskolaszövetkezetet illet meg, vagy az visszakerül az az t
szolgáltatóhoz .

(4) Az iskolaszövetkezet megszűnik, haа nevelési -oktatási intézmény megszűnik ,
vagyа nevelési -oktatási intézmény kilép az iskolaszövetkezetb ől ésа megszűnéstől vagy
kilépéstő l számított hat hónapon belül nem lépbegént másiknevelési-oktatási intézmény.

3 . Szociális szövetkezet és foglalkoztatási szövetkeze t

9. § (1)А szociális szövetkezet céljaа hátrányos helyzetben lévő tagjai számára
munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő
elősegítése .

(2) А szociális szövetkezetnekа nevében viselnie kellа „szociális szövetkezet”
megnevezést.

(3)А szociális szövetkezet közhasznú jogállású lehet .

10 . § (1)А szociális szövetkezetnekа természetes személy tagjain kívül hely i
önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a
továbbiakban együtt :	 önkormányzat), továbbá jogszabályban meghatározott	 karitatí v
tevékenységet ellátó közhasznú fogállású szervezet lehet а tagi g.

(2) Szociális szövetkezetnek – az önkormányzat, továbbá karitatív tevékenysége t
ellátó közhasznú jogállású szervezet tag kivételével –nem lehet személyes közreműködést
nem vállaló tagja .

(3) А szociális szövetkezet esetébenа nem természetes személy tagok száma nem
haladhatja megа taglétszám huszonöt százalékát .

11 .	 (1)А szociális szövetkezet karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállás ú
szervezet tagjának tagsági jogviszonya megszűnik, haе tag közhasznú jogállása megszűnik.
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(2)А szociális szövetkezet karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású
szervezet tagjaа közhasznú jogállásának megszűnésérő l köteles haladéktalanul tájékoztatniа
szociális szövetkezet vezető tisztségviselőjét .

12 . § (1)А foglalkoztatási szövetkezet olyan szociális szövetkezet, amelynek legalább
500 természetes személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzatа tagi g.

(2)А foglalkoztatási szövetkezetа hátrányos helyzetben lévő tagjai számáraа
munkafeltételek megteremtését elsősorban munkaerő-kölcsönzés, valamint munkaközvetítő
tevékenység útján valósítja meg, amelyreа munkaerő-kölcsönzésre,а közhasznú kölcsönzőre
vonatkozó, valamintа magán-munkaközvetítői	 tevékenység folytatásának	 feltételei t
szabályozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogyа saját tagjai tekintetében
munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el .

13 . § (1)А szociális szövetkezetek esetébenа személyes közreműködés sajátos
formájaа közös termelésben való,а tagságijowiszonyon alapuló közvetlen közreműködés ( a
továbbiakban: tagi munkavégzés) .

(2)А tagi munkavégzés önálló, más mшnkavёgzésre irányuló jogviszonyt szabályozó
törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony, amelyben az elvégzett munka ellentételezéseа
tagi munkavégzés arányában részben vagy egészbenа tagok által közösen megtermelt javak
természetben történő átadásával is megvalósulhat.

(3) Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonytа foglalkoztatás elősegítéséről ésа
munkanélküliek	 ellátásáról	 szóló	 törvény szerintгеЁsztrált	 álláskereső ,	 illetve	 а
közfoglalkoztatási jogviszonyban lév ő személy létesíthet és tarthat fenn .

14. § (1) Haа szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban lév ő tagig
munkavégzésre irányuló más jogviszonyt létesít vagy tart fenn,е más jogviszony fennállása
alatt а tagi munkavégzési jogviszony szünetel .

(2)А szociális szövetkezet alapszabályának tartalmaznia kell

a) а tagi munkavégzési jogviszonyban álló t g által teljesítend ő munkafeladatok
meghatározását, az elvégzett munkafeladatok dokumentálásának módját, é s

b) а munkafeladat teljesítéséhez igazodóan а szövetkezet által megtermelt javakbó l
történő részesedés módjának és mértékének (ellenértékének) meghatározását.

(3)А (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenértéket úgy kell meghatározni, hogy
alkalmas legyen

a) а tag teljesítményének figyelembevételére és

b) а megtermelt javakból való részesedés teljesítménnyel arányos meghatározására .

15 . § (1) Tagi munkavégzés eseténа tagnyilvántartásnak tartalmaznia kellа tagi
munkavégzési jogviszony keletkezésének, megsz űnésének időpontját, szüneteltetésének
kezdő és végső időpontját is .
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(2) Tagi munkavégzési jogviszony eseténа tagsági jogviszony keletkezését é s
megszűnését követő öt napon belülа tag, illetveа volt tag részéreа nyilvántartás személyére
vonatkozó adattartalma alapján igazolást kell kiállítani .

	

16 .	 (1)А szociális szövetkezet alapszabályaа tagi munkavégzési jogviszonyban
állók számára előírhatja, hogyа tag alapításkor, illetve belépéskor vagyoni hozzájárulást nem
köteles szolgáltatni, hanem azt а tagsági jogviszonya keletkezésétől számított egy éven belül—
az alapszabályban meghatározott időpontban és módon — kötelesа szövetkezet részére
rendelkezésre bocsátani.А nem pénzbeli hozzájárulás esetében ezа rendelkezés akkor
alkalmazható, ha az alapszabály értelmében а tagа nem pénzbeli hozzájárulástа
szövetkezetben végzett munkavégzése során megtermelt ésа tulajdonába kerül ő javak
szövetkezet részére történő átadásával teljesíti .

(2) Haа szociális szövetkezet alapítói között tagi munkavégzési jogviszonyt létesít ő
olyan személyek is vannak, akikа vagyoni hozzájárulásukat az (1) bekezdés szerint teljesítik ,
е személyeketа cégbе̂ egyzéskorа vagyoni hozzájárulás megfizetése ésа vagyoni
hozzájárulás teljesítésének határideje vonatkozásában figyelmen kívül kell hagyni .

4. Agrárgazdasági szövetkezet

17. § (1) Az agrárgazdasági szövetkezetа mező- vagy erdőgazdasági, valamint
élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő
tevékenységként

a) tagjai számára —azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacr a
juttatásához — szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenysédet folytat, amelynek sorá n

аа)а termeléshez szükséges anyagok és eszközök közös beszerzését,а 	 termés
közös értékesítését szervezi ;

ab)а termés tárolását, feldolgozását végzi ;

ас)а termeléshez, illetveа feldolgozáshoz kapcsolódó gépi szolgáltatásokat
nyújt ;

b) tagjai vagy mások mező- vagy erdő gazdasági földjét hasznosítva agrárgazdasági
termelést folytat .

(2) Az agrárgazdasági szövetkezetnek anevében — az elsődleges tevékenységének
megfelelően —а „mezőgazdasági”, „erdőgazdasági”, illetve „élelmiszeripari” kifejezést fe l
kell tüntetnie .

	

18 .	 (1) Az agrárgazdasági szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló tagjai
számának megállapításakorа társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint
öregségi nyugdíjasnak minősülő tagokat figyelmen kívül kell hagyni .

(2) Az agrárgazdasági szövetkezet bejegyzésekor а cégbejegyzési kérelemhez csatolni
kellа vezető tisztségviselő nyilatkozatátа személyes közreműködést nem vállaló nyugdíjas
tagok megjelölésér ő l .
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19. § (1) Az agrárgazdasági szövetkezet súlyos érdeksérelmének kell tekinteni, ha а
tagnakа kizárása iránti kereset megindítására okot adó tevékenysége vagy mulasztása az
Európai Unió vagyа költségvetés által finanszírozo tt támogatásnak az agrárgazdaság i
szövetkezet általi igénybevételét hiúsítja meg vagy az igénybe vételét veszélyezteti .

(2)А bíróság soron kívül határozа tag tagsági jogainak felfüggesztéséről, ha az

agrárgazdasági szövetkezetа kizárást az (1) bekezdés szerinti okból kezdeményezte . "

(2)А Szövty. 108 . §-a helyébeа következő rendelkezés lép :

„108 .	 §Е törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv

hatálybalépésével összefügg_ módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvénnyel (a továbbiakban :

Ptk.htv.) megállapított rendelkezéseinekа Pol ári Törvén kön 51 szóló 2013 . évi V .

törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrő l szóló 2013 .
évi CLXXVII. törvényben (a továbbiakban: Ptké.) foglaltak szerint kell megfelelni azzal )
hogyа Ptk.hty.-vel megállapított 	 10.	 §	 (3) bekezdésében foglalt korlátozástа Ptk .
hatál bal ' . ésekor а cé i 'e zékbe be' е

	

ett va

	

а Ptké. szerint be'e • és alatt áll ó•

szociális szövetkezet esetében nem kell alkalmazni, azonban а Ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködés időpontját követőenе szociális szövetkezet tagsága nem
változtatható meg úgy, hogyа tagok számának arányaа 10. § (3) bekezdésében foglaltaktól –

а változást megelőző állapothoz képest – nagyobb arányban térjen e1 . ”

(3) Hatályát vesztiа Szövty .

a) III-X. Fejezete,

b) 107. § (3)és (4) bekezdése )

c) 109 . §-a .

182. Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szól ó
2011 . évi CLVI.törvény módosítás a

182. § Az egyes adótörvényekés az azzalösszefüggő egyéb törvényekmódosításáról szóló
2011 . évi CLVI . törvény 455 . § (3) bekezdés c) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

(Nem eredményez adófizetési kötelezettséget )

„c)а szociális szövetkezetnekа tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjáva l

fennálló jogviszonya . ”

183 .А Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013 . évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrő l szóló

2013. évi CLXXVII . törvény módosítása

183. § (1)А Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény hatálybalépéséve l
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrő l szóló 2013 . évi CLXXVII. törvény (a
továbbiakban: Ptké.)	 21 .	 §-a az „Szív.	 átalakított befektet ői részjegyre vonatkozó
rendelkezései” szövegrész helyett az „Szív. átalakított befektetői részjegyre vonatkozó, 2014 .
március 14-én hatályos rendelkezései” szöveggel lép hatályba .
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(2) Nem lép hatálybaа Ptké. 67. § d) pontja.

Indokolás : Lásd а T/12824/21/2 . számú módosító javasla t
indokolását .

А módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője .egyetért

3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 179. § (4) bekezdésének а
következő módosítását javasolja :

(4) Az 1–58 . §, az 59 . § (1) bekezdése, а 60–65. §, а 66. § (3) bekezdés a)–d) és g) pontja, а
67. § (1)–(3), (10) és (12)–(15) bekezdése, а 67. § (17) bekezdés 1 ., 2 ., 4 ., 6–8., 10–13 ., 15 . ,
16., 18–20. és 25 . pontja, а 68–75 . §-a, а 76. § (3) és (4) bekezdése, а 77–110. §, а 111 . § (1)–
(3), (5)–(9), (11)–(31), (34)–(42), (44)-(46), (48), (49) és (51)–(54) bekezdése, а 112–128. § ,
а 129. § (1)–(5), (7)–(13), (15)–(19) és (22)–(25) bekezdése, а 130. §, а 131 . § (1) és (2)
bekezdése, valamint (4) bekezdés b) pontja, а 132–152. §, а 153 . § (1)–(14) és (16)–(22 )
bekezdése, а 154–172. §, а 173 . § (1)–(10) és (12)–(23) bekezdése, а 174. §, а 175. § (2)
bekezdése, а 176–[178] 182. §, а [180.] 185 . § és [181 .] 186 . § 2014. március 15-én lép
hatályba .

Indokolás : Lásd а T/12824/21/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

4. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 9. melléklettel kiegészíten i
javasolja :

9. mellékletа 2013 . évi. . . . . törvényhez

А személyi jövedelemadóról szóló 1995 .évi CXVII.törvényI .számú mellékletének 4 .24 .
pontja helyébeа következő rendelkezés lép:

(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómente s

„4.24.а)а szociális szövetkezet tagfiaáltala tagi munkavégzés ellenértékeként
élelmiszer,а szociális szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy
fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljeb b
havontaа minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerze tt bevétel azzal, hogyа
fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvánry formájában juttatott bevétel nem
haladhatja megа minimálbér 25 százalékát;

b)а közhasznú jogállású szociális szövetkezet általа közösségi alapból az
alapszabályában rögzített közhasznú céljával összhangban а szövetkezeti tag természetes
személynek, vagy családtagiának élelmiszer, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható
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utalvány formájában legfeljebb havonta а minimálbér összegét meg nem haladó é rtékben
támogatásként vagy segélyként juttato tt bevétel ,
mindkét esetben azzal, hogy az élelmiszer ju ttatás vagyа szövetkezet tevékenységének
eredményeként előállított javak értékének megállapításánálа szövetkezet értékesítési
tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában а szokásos piaci értéket kel l
figyelembe venni ;"

Т/12824/21/1 . és 4. sz .

Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefйggnek : I . és 4 .

Indokolás : Lásd а T/12824/21/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodif~kációs Főosztálya

Budapest, 2013 . december 3 .

dr. Cser-Palkovics András s.k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottság elnöke


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12

