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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Itv. 102/B. §
Módosítás jellege: módosítás

„E törvénynek az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi
X. törvény módosításáról szóló 2017. évi ...  törvénnyel  (a továbbiakban: 2017. évi … törvény)
megállapított 45. § (1a) bekezdését a 2017. évi ... törvény hatálybalépésekor  [folyamatban lévő
cégbejegyzésre irányuló eljárásban ]bejegyzett,  vagy bejegyzés alatt  álló közérdekű nyugdíjas
szövetkezet  esetében  is  alkalmazni  kell.  A közérdekű nyugdíjas  szövetkezetnek a  [2017.  évi  ...
törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő cégbejegyzésére irányuló eljárásban ]megfizetett
illetéket  az  állami  adóhatóság  a  cégbíróság  visszatérítésről  szóló  végzése  alapján,  a  végzés
közlésétől  számított  30  napon  belül,  hivatalból  téríti  vissza  a  79.  §  (4)  bekezdésének
alkalmazásával. A végzést a cégbíróság az állami adóhatósággal elektronikus úton közli.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

(1) A szövetkezetekről  szóló 2006.  évi  X.  törvény (a  továbbiakban:  Szövtv.)  33.  §-a 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. 



[a)  33.  §-ában  a  „nyugdíjas  szövetkezet”  szövegrész  helyébe  a  „közérdekű  nyugdíjas
szövetkezet”,
b)  107.  §  (3)  bekezdésében  a  „hogy  iskolaszövetkezet”  szövegrész  helyébe  a  „hogy  az
iskolaszövetkezet”,
c) 109. § (1) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvénynek a”

szöveg lép.]

„  33. §

(1) Az állam a nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást
nyújthat.

(2) A nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell fizetni.”

(2) A Szövtv. 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (3) Felhatalmazást kap a Kormány,  hogy az iskolaszövetkezet  és a nyugdíjas szövetkezet által
nyújtott szolgáltatásokért fizetendő minimális szolgáltatási díjat rendeletben állapítsa meg.”

(3) A Szövtv. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„  109. §

(1)  E  törvény  13/A.  §-a  és  a  33.  §  (2)  bekezdése  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 13/A. § és a 33. § (2) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 3. § (1) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i
2006/123/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  15.  cikk  (7)  bekezdése  szerinti  előzetes
bejelentése megtörtént.
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Indokolás 

1. 

A módosító javaslat a törvényjavaslat eredeti szövegéhez képest kiterjeszti az illetékmentességet
a  törvény  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő  ügyek  mellett  az  azt  megelőzően  befejezett
eljárásokra  is,  vagyis  olyan  utólagos  visszatérítési  kötelezettséget  határoz  meg  az  állami
adóhatóság számára, amely alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek a cégjegyzékbe történő
bejegyzésük időpontjára tekintet nélkül azonosan részesülnek az illetékmentességben.

2. 

A nyugdíjas szövetkezet költségei között a külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés
tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj kiemelkedően magas hányadot képvisel. A
nyugdíjas  szövetkezeti  tagnak  járó  díj  védelme  érdekében  szükséges,  hogy  a  szövetkezet
számára  kifizetendő  minimális  szolgáltatási  díj  nettó  összege  egy  matematikai  képletben
kerüljön meghatározásra. A módosítás lehetővé teszi, hogy a Kormány a minimális szolgáltatási
díjat rendeletben állapítsa meg.

3. 

Jogharmonizációs  záradék,  amely  megállapítja,  hogy  a  javasolt  módosítás  mely  uniós  jogi
aktusnak való megfelelést biztosítja.
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