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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

2. A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
módosítása

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(1) A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a)
bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

„9.  Szervezett  munkavégzés:  a  munkaviszonyban  –  ide  nem  értve  a  természetes  személy
munkáltató  háztartásában  egyszerűsített  foglalkoztatás  keretében  történő  munkavégzést  –,  a
közfoglalkoztatási,  a  kormányzati  szolgálati,  az  állami  szolgálati,  a  közszolgálati,  a
közalkalmazotti  jogviszonyban,  a  bíró  szolgálati  viszonyában,  az  igazságügyi  alkalmazottak
szolgálati  jogviszonyában,  az  ügyészségi  szolgálati  viszonyban,  szövetkezeti  tagság  esetén  a
munkaviszony  jellegű  jogviszonyban,  szociális  szövetkezetben  [és  közérdekű  nyugdíjas
szövetkezetben  ]tagsági  jogviszonyon  alapuló  közvetlen  közreműködés  keretében,
iskolaszövetkezetben  és  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetben  külső  szolgáltatásra  vonatkozó
tagsági  megállapodás  alapján  történő  személyes  közreműködés  keretében,  a  szakképző
iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során,
továbbá  a  tanulószerződés  alapján,  a  hallgatói  jogviszonyban  a  gyakorlati  képzés  során,  az
elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során
alkalmazott  közérdekű  munka,  valamint  a  büntetőügyben  kiszabott  közérdekű  munka,  a
honvédségi  szervezeteknél,  a  honvédelemért  felelős  miniszter  által  vezetett  minisztérium
vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve
ideiglenes  építési  munkahelyen,  a  Katonai  Nemzetbiztonsági  Szolgálatnál,  valamint  azon
gazdasági  társaságoknál  történő  munkavégzés,  amelyeknél  a  tulajdonosi  jog  gyakorlója  a
honvédelemért  felelős  miniszter,  a  rendvédelmi  szerveknél,  az  Országgyűlési  Őrségnél,  az
önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató
által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény [módosításáról]módosítása

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (6) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

„b)  ha  a  2.  §  (2)  bekezdés  e)–h)  pontja  alapján  adóalany,  illetve,  ha  szociális  szövetkezet,
közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet,  iskolaszövetkezet,  közhasznú  nonprofit  gazdasági  társaság,
vagy”
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

Az adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény 16.  §  [(12)](11)-(12) bekezdése  helyébe  a
következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

[„(12)  Az  iskolaszövetkezet  munkáltató  bejelentési  kötelezettségét  az  egyszerűsített
foglalkoztatás bejelentésével azonos módon

a) elektronikus úton központi elektronikus szolgáltató rendszeren (ügyfélkapun) keresztül,
vagy
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon

teljesíti.”]

„  (11)  Az  iskolaszövetkezetnek,  illetve  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetnek  a  Tbj.  5.  §  (1)
bekezdés b) pontja alapján biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló törvény szerinti
tagsági  megállapodás  alapján  személyesen  közreműködő  tagja  esetében  -  a  (4)  bekezdésben
foglaltaktól eltérően -  az iskolaszövetkezet,  illetve a  közérdekű nyugdíjas szövetkezet  az állami
adó-  és  vámhatóság  felé  köteles  a  külső  szolgáltatásra  vonatkozó  tagsági  megállapodás
megkötésének napján bejelenteni

a) az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet adószámát,
b) az iskolaszövetkezeti,  illetve a közérdekű nyugdíjas  szövetkezeti  tag adóazonosító  jelét  és
társadalombiztosítási azonosító jelét, iskolaszövetkezeti tag esetén diákigazolványa számát is.

(11a) Az iskolaszövetkezet,  illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet köteles az állami adó- és
vámhatósághoz bejelenteni a jogviszony megszűnését követő 8 napon belül az iskolaszövetkezeti,
illetve közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját. Jogutódlás esetén
a (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(12) Az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet bejelentési kötelezettségét az
egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével azonos módon

a) elektronikus úton központi elektronikus szolgáltató rendszeren (ügyfélkapun) keresztül vagy
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon

teljesíti.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Áfa tv. a következő 314. §-sal egészül ki:

„  314. §

(1)  E  törvénynek  az  egyes  törvényeknek  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  létrehozásával
összefüggő  módosításáról  szóló  2017.  évi  …  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Mód8  törvény)
módosított 142. § (1) bekezdés c) pontját - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - azon
ügyletek esetében kell  először  alkalmazni,  amelyek teljesítési  időpontja 2018. január 1.  napjára
vagy azt követő időpontra esik.

(2) E törvénynek a Mód8 törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közérdekű
nyugdíjas szövetkezet által  nyújtott  szolgáltatás esetén,  ha a teljesítés időpontja 2018. január 1.
napjára esik vagy azt követi, de a szolgáltatást igénybevevő adóalanynak a 60. § (1)-(3) bekezdése
szerint  a  fizetendő  adót  2018.  január  1.  napját  megelőzően  kellene  megállapítani,  a  Mód8
törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a Mód8 törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó,
közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  által  nyújtott  szolgáltatáshoz  fizetett  előleg  jóváírásának,
kézhezvételének  időpontja  2018.  január  1.  napját  megelőző  napra  esik,  az  előleg  jóváírására,
kézhezvételére tekintettel fizetendő adót az ügyletet saját nevében teljesítő adóalany fizeti az 59. §
(1) és (2) bekezdésének megfelelően, a szolgáltatás igénybevevőjének adófizetési kötelezettsége - a
(2)  bekezdésben  foglaltak  figyelembevételével  -  az  adóalapnak  az  előleg  adót  nem tartalmazó
összegével csökkentett része után keletkezik.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés - 2011. évi CLVI. törvény 455. § (2) 
bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

„b)  a  szövetkezet  és  természetes  személy  tagja  között  fennálló,  a  tag  részére  munkavégzési
kötelezettséget eredményező vállalkozási és megbízási jogviszony, kivéve az iskolaszövetkezet és
a  nappali  rendszerű  oktatás  keretében  tanulmányokat  folytató  tanuló,  hallgató  tagja  között
fennálló  ilyen  jogviszonyt  –  25.  életévének  betöltéséig  a  tanulói,  hallgatói  jogviszonya
szünetelésének időtartama alatt  is  –,  valamint  a közérdekű nyugdíjas  szövetkezet  és öregségi
nyugdíjban részesülő [természetes személy ]tagja között fennálló jogviszonyt;”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés - 2011. évi CLVI. törvény 455. § (3) 
bekezdés e) pont
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Módosítás jellege: módosítás

„e) a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az öregségi nyugdíjban részesülő [természetes személy
]tagja között fennálló jogviszony.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A 12.  §  [e  törvény  kihirdetését  követő  negyvenhatodik  napon  ]2018.  január  1-jén  lép
hatályba.

Indokolás 

1-3. 

Jogtechnikai módosítás.

4. 

Jogtechnika  módosítás,  a  szövetkezeti  törvényben  használt  -  közérdekű  nyugdíjas
szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes
közreműködés - fogalom átvezetése.

5. 

Nyelvhelyességi módosítás.

6. 

A módosítás  következtében  mentesül  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  a  társasági  adó  és
osztalék adó tekintetében a jövedelem-(nyereség-)minimum figyelembevétele alól.

7. 

A módosítás kiegészíti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény bejelentésre vonatkozó
szabályait a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti formával.

8-9. 

Átmeneti rendelkezéseket tartalmaz, tekintettel az Áfa törvény módosításának hatálybalépésére.

10-11. 

Jogtechnikai módosítás. Tekintettel arra, hogy a szövetkezeti törvény egyértelműen kimondja,
hogy a  nyugdíjas  szövetkezetnek  csak  természetes  személy  tagja  lehet,  nincs  szükség  itt  is
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nevesíteni.

12. 

A törvényjavaslat alapján a fordított Áfa adózásának szabálya vonatkozna a közérdekű nyugdíjas
szövetkezetre.  Ehhez  azonban  Európa  tanácsi  felhatalmazásra  van  szükség,  aminek  átfutási
idejére tekintettel szükséges a hatálybalépés idejét későbbre tenni.
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