
Az Országgyűlés

Gazdasági bizottsága

Iromány száma: T/15558/7.

Benyújtás dátuma: 2017-05-23 16:02

Parlex azonosító: 1O0TLE0N0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bánki Erik, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 58. § (4) bekezdés 
Az ülés időpontja: 2017. 05. 23.

Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/15558. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot, a
szükségesnek  tartott  változtatásokkal  fenntartott  módosító  javaslatot,  valamint  az  általa
megfogalmazott módosítási szándékot magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. május 23-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

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

T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

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

T/15558/4/1-12. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/3.
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:

T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„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
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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.”

T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

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

T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (6) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (6) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell az (5) bekezdés rendelkezését alkalmaznia az adózónak]

„b)  ha  a  2.  §  (2)  bekezdés  e)–h)  pontja  alapján  adóalany,  illetve,  ha  szociális  szövetkezet,
közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet,  iskolaszövetkezet,  közhasznú  nonprofit  gazdasági  társaság,
vagy”

T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

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,
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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.”

T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

T/15558/4/7. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő
5. alcímmel és 25-[32]34. §-sal egészül ki:

„5. Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

25. §

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet)  célja, hogy  [tagjai,
illetve ]a még aktív időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson,
[annak érdekében]a tagok gazdasági és szociális helyzetét előmozdítsa. A nyugdíjas szövetkezet
célja  továbbá,  hogy  a  következő  generációk  számára  a  [náluk]tagoknál felhalmozódott  tudás,
szakmai- és élettapasztalat átadásra kerüljön[, érvényre juttatva ezzel]. A nyugdíjas szövetkezet a
céljainak megvalósításával közérdeket is szolgál.”

T/15558/5/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 10., 11., 12., 13., 14. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Heringes Anita (MSZP)
Módosítópont: T/15558/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. 26. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő
5. alcímmel és 25-32. §-sal egészül ki:

„  (4) Nyugdíjas szövetkezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja nem lehet más
szövetkezet tagja, felügyelőbizottságának tagja, vagy más szövetkezet alkalmazottja.”

T/15558/3/1. sz. 
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Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. 27. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő
5. alcímmel és 25-32. §-sal egészül ki:

„27. §

A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a nyugdíjas szövetkezet tagjává kíván válni,
b) öregségi nyugdíjban részesül-e,
b) az alapszabályban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el,
c) a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe kívánja venni,
d) vállalja a nyugdíjas szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést, és
e)  vállalja  a  nyugdíjas  szövetkezet  alapszabályában  meghatározott  vagyoni
[hozzájárulást]hozzájárulás teljesítését.”

T/15558/5/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 10., 11., 12., 13., 14. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. 28. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: elhagyás

10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő
5. alcímmel és 25-32. §-sal egészül ki:

„28. §

[(1)] A nyugdíjas  szövetkezet  tagja  a  személyes  közreműködés  konkrét  tartalmára,  módjára  és
ellentételezésére  tagsági  megállapodást  köt  a  nyugdíjas  szövetkezettel.  A nyugdíjas  szövetkezet
tagját  megillető  ellentételezés  arányos  kell,  hogy  legyen  a  természetes  személy  tag  személyes
közreműködésének mértékével.

[(2) A nyugdíjas szövetkezet tagja a személyes közreműködését a nyugdíjas szövetkezet által
harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében is teljesítheti.]”

T/15558/5/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 10., 11., 12., 13., 14. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. új 29. § és 30. §
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő
5. alcímmel és 25-32. §-sal egészül ki:

„  29. §

(1)  A nyugdíjas  szövetkezet  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagja  személyes  közreműködését  a
nyugdíjas szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső
szolgáltatás) keretében is teljesítheti.
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(2)  A külső  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  jogviszony  a  nyugdíjas  szövetkezet  és  öregségi
nyugdíjban részesülő  tagja  közötti  külső  szolgáltatásra  vonatkozó  tagsági  megállapodás  alapján
létrejött, olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő  tagja  teljesíti  személyes  közreműködését,  és  amelyre  a  Ptk.  megbízásra  vonatkozó,
valamint az Mt. e törvényben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(3)  A külső  szolgáltatás  nyújtása  során  a  külső  szolgáltatás  fogadója  a  nyugdíjas  szövetkezet
öregségi nyugdíjban részesülő tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen
a feladatteljesítés módjának, idejének és ütemezésének meghatározására.

(4)  A nyugdíjas  szövetkezet  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagja  részére,  ha  a  feladatteljesítés
tartama a  napi  hat  órát  meghaladja,  napi  húsz,  ha a  napi  kilenc  órát  meghaladja,  további  napi
huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő tagja részére, ha két egymást követő napon végzi feladatát, a napi munka befejezése és a
következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani.

(5) A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz
kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint az Mt. 153. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadott
jogszabályban meghatározott minimális összeg.

(6) A (2) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a tag által vállalt feladatok körét,
b) a tagnak a külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes
feladatokhoz kapcsolódó díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás legkisebb összegét, valamint
c)  a  nyugdíjas szövetkezet  és  a  tag kapcsolattartásának módját  a  feladatteljesítéssel  nem járó
időtartamra.

(7)  A személyes  közreműködés  külső  szolgáltatás  keretében  történő  teljesítése  megkezdésének
feltétele, hogy a nyugdíjas szövetkezet és a tag írásban megállapodjanak

a) a szolgáltatás fogadójának személyében,
b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg kifizetésének
időpontjában,
d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
e) a feladat teljesítésének időtartamában.

(8) A külső szolgáltatás teljesítésében részt vevő tag károkozása vagy személyiségi jog megsértése
esetén  a  nyugdíjas  szövetkezet  és  a  külső  szolgáltatás  fogadójának  megállapodása  alapján  az
alkalmazott  károkozásáért  való  felelősség  polgári  jogi  szabályait  kell  alkalmazni,  azzal,  hogy a
harmadik személynek okozott kárért vagy személyiségi jogsértésért a nyugdíjas szövetkezet és a
külső szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felelnek.

(9)  A  külső  szolgáltatás  fogadója  részére  történő  feladatteljesítés  során  a  külső  szolgáltatás
teljesítésében részt vevő tagnak okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért a nyugdíjas
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szövetkezet és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel.

30. §

A szolgáltatás  fogadója  együttműködik  a  nyugdíjas  szövetkezettel,  így  különösen  biztosítja  a
nyugdíjas  szövetkezet  képviselőjének  a  feladatteljesítés  helyére  történő  belépést,  tájékoztatja  a
nyugdíjas szövetkezetet a feladatteljesítéssel kapcsolatos lényeges körülményekről.”

T/15558/5/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 10., 11., 12., 13., 14. 

T/15558/5/5. sz. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat 
által módosítani kívánt törvény módosítással nem érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Sztv. 29. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő
5. alcímmel és 25-32. §-sal egészül ki:

„29. §

A nyugdíjas szövetkezet tagja alapításkor[, illetve] vagy belépéskor vagyoni hozzájárulást köteles
vállalni.  A  vagyoni  hozzájárulás  teljesítésének  módjára,  idejére  és  mértékére  vonatkozó
rendelkezéseket az alapszabály tartalmazza.”

T/15558/5/1-6. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 10., 11., 12., 13., 14. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/5/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Sztv. 108/B. §-a a következő [(6)](4) bekezdéssel egészül ki:

[„(6) Az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő
módosításáról  szóló  2017.  évi  …  törvény  11.  §-ával  megállapított  8.  §  (4)  bekezdésében
foglaltaknak az iskolaszövetkezetek 2017. november 1-ig kötelesek eleget tenni.”]

„  (4)  E  törvénynek  az  egyes  törvényeknek  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  létrehozásával
összefüggő módosításáról szóló 2017. évi … törvény 11. §-ával megállapított 8. § (4) bekezdésében
foglaltaknak az iskolaszövetkezetek 2017. november 1-ig kötelesek eleget tenni.”

T/15558/5/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 10., 11., 12., 13., 14. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. §
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(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/9.
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 vagy azt követő időpontra esik, 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 e törvénynek 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.”

T/15558/4/1-12. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

T/15558/4/9. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

T/15558/4/9. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

T/15558/4/9. sz. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat 
által módosítani kívánt törvény módosítással nem érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés - 2011. évi CLVI. törvény 455. § (2) 
bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

14. §

(1) Az egyes  adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény 455. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony:)

„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;”
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T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés - 2011. évi CLVI. törvény 455. § (3) 
bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az egyes  adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény 455. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Nem eredményez adófizetési kötelezettséget)

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

T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz)
Módosítópont: T/15558/4/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A 12.  §  [e  törvény  kihirdetését  követő  negyvenhatodik  napon  ]2018.  január  1-jén  lép
hatályba.
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T/15558/4/1-12. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)
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