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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  szövetkezetekről  szóló  2006.  évi  X.
törvénynek  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  árbevételének  tagok  közötti  felosztásával
összefüggő módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvénynek a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
árbevételének tagok közötti felosztásával összefüggő módosításáról

1. §

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A nyugdíjas szövetkezet az éves nettó árbevételének legalább 85%-át a tagok között személyes
közreműködésük arányában osztja fel.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az európai  szövetkezet  (SCE) statútumáról  szóló 1435/2003/EK rendelet  kimondja,  hogy az
SCE alapvető célja tagjai szükségleteinek kielégítése és/vagy azok gazdasági és/vagy szociális
tevékenységeinek fejlesztése azáltal,  hogy a szövetkezet  tevékenységeinek a  tagok kölcsönös
javát  kell  szolgálnia  oly  módon,  hogy  valamennyi  tag  saját  részvételének  megfelelően
részesüljön  az  SCE  tevékenységeiből.  A  szövetkezetekről  szóló  2006.  évi  X.  törvény  a
statútummal összhangban jelenleg is tartalmazza, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagját
megillető  ellentételezés  arányos  kell,  hogy  legyen  a  természetes  személy  tag  személyes
közreműködésének  mértékével,  ugyanakkor  a  javaslat  −  az  iskolaszövetkezeti  szabályokhoz
hasonlóan – további garanciát biztosít a tagjai számára azzal, hogy az éves nettó árbevételének
legalább 85%-át rendeli a tagok között felosztani.

Részletes indokolás

1. § 

A  rendelkezés  kiegészíti  a  szövetkezetekről  szóló  2006.  évi  X.  törvénynek  a  közérdekű
nyugdíjas  szövetkezetekre  vonatkozó  szabályozását  azzal  a  rendelkezéssel,  amely  szerint  a
közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetnek  szét  kell  osztania  az  éves  nettó  árbevételének  legalább
85%-át a tagjai között személyes közreműködésük arányában.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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