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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  egyes  törvényeknek a  kisgyermekkel  otthon lévők
szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról szóló T/16297. számú törvényjavaslathoz
az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

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

2. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5)
bekezdés a) pontjában  [az „és ]a „tagját és  a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló
jogviszonyban munkát végző tagját –,” szövegrész helyébe [az „és]a „tagját, a szociális szövetkezet
tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját[,] és a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezetének  nem  nagyszülőként  gyermekgondozási  díjban  vagy  gyermekgondozást  segítő
ellátásban részesülő tagját –[ ],” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - Szoctv. 4. § (1a) bekezdés 10. pont
Módosítás jellege: módosítás



(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdés
10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltaktól  eltérően  e  törvény  alkalmazásában  nem  minősül
jövedelemnek]

„10. a szociális szövetkezet tagja által,  [valamint ]a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi
nyugdíjban  vagy  átmeneti  bányászjáradékban  részesülő  tagja  által,  [továbbá]valamint a
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként  megszerzett,  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  alapján  adómentes
bevétel,”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. §
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

(1)  A Bérgarancia  Alapról  szóló  1994.  évi  LXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Bgtv.)  11.  §  (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas
szövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a felszámolási
eljárás  alatt  álló  kölcsönvevőhöz  kikölcsönzött  munkavállaló  részére  járó  munkabér,  illetve  a
szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti
tag,  kisgyermekkel  otthon lévők szövetkezetének tagja részére járó díj  megfizetésére fordíthatja
vagy  a  kifizetett  munkabérre,  illetve  díjra  számolhatja  el.  A  kölcsönbeadó,  illetve  az
iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet – amennyiben
ezt  a  kötelezettségét  korábban  nem  teljesítette  –  a  támogatás  beérkezését  követő  három
munkanapon belül gondoskodik

a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas
szövetkezeti  tagot,  kisgyermekkel  otthon  lévők  szövetkezetének  tagját  terhelő  közterhekkel
csökkentett  összegnek  a  munkavállaló,  illetve  személyesen  közreműködő  iskolaszövetkezeti,
nyugdíjas  szövetkezeti  tag,  kisgyermekkel  otthon lévők szövetkezetének tagja  részére történő
kifizetéséről,
b) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas
szövetkezeti tagot, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagját terhelő közterheknek az
illetékes szervek részére történő megfizetéséről,
c) a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél
személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon
lévők  szövetkezetének  tagja  részére  járó  díjat  -  határozat  vagy  jogszabály  alapján  -  terhelő
levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.”
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(2) A Bgtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

(1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét arról, hogy a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj
elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti,
nyugdíjas szövetkezeti tagot, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagját érinti.

(2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas
szövetkezet  az  elmaradt  kölcsönzési  díjról,  illetve  szolgáltatási  díjról  és  az  érintett  kölcsönzött
munkavállalókról,  illetve  személyesen  közreműködő  iskolaszövetkezeti,  nyugdíjas  szövetkezeti
tagokról, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagjairól elkülönített nyilvántartást vezet.

(3)  Ha  a  kölcsönbeadó,  illetve  az  iskolaszövetkezet,  kisgyermekkel  otthon  lévők  szövetkezete,
nyugdíjas szövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj
vagy  annak  egy  része  a  felszámolási  eljárás  alatt  befolyt  bevételekből  megtérítésre  kerül,  a
kölcsönbeadó,  illetve  az  iskolaszövetkezet,  kisgyermekkel  otthon  lévők  szövetkezete,  nyugdíjas
szövetkezet a támogatást, vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv
részére a megtérítést követő 8 napon belül köteles visszafizetni.

(4)  Ha  a  bíróság  a  támogatás  igénybevételének  időtartama  alatt  a  kölcsönbeadó,  illetve  az
iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet felszámolását
rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete,
nyugdíjas szövetkezet felszámolója nem igényelhet a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást azon
kölcsönzött  munkavállaló  munkabérének,  illetve  személyesen  közreműködő  iskolaszövetkezeti,
nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagja díjának kifizetéséhez,
akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a kölcsönbeadó,
illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a 11.
§ (1)-(1a) bekezdésében meghatározott támogatást már igénybe vett.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A  [Bérgarancia  Alapról  szóló  1994.  évi  LXVI.  törvény  1.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  az
„iskolaszövetkezet,  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet”  szövegrész  helyébe  az
„iskolaszövetkezet, valamint közérdekű nyugdíjas szövetkezet” szöveg lép.]Bgtv.

a)  1.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  az  „iskolaszövetkezet,”  szövegrész  helyébe  az
„iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete,” szöveg,
b)  1.  §  (2)  bekezdés  i)  pontjában  az  „iskolaszövetkezetet,”  szövegrész  helyébe  az
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„iskolaszövetkezetet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét,” szöveg,
c)  1.  §  (2)  bekezdés  i)  pontjában  a  „nyugdíjas  szövetkezeti  tagot”  szövegrész  helyébe  a
„nyugdíjas  szövetkezeti  tagot,  valamint  a  kisgyermekkel  otthon  lévők  szövetkezete  tagját,”
szöveg,
d) 1. § (2) bekezdés k) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 11. § (1a) bekezdésében, 11. § (1b)
bekezdésében, 11. § (1c) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 11. § (6)
bekezdésében az „iskolaszövetkezet,” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezet, kisgyermekkel
otthon lévők szövetkezete,” szöveg,
e)  1.  §  (2)  bekezdés  l)  pontjában,  11.  §  (3)  bekezdésében  a  „nyugdíjas  szövetkezeti  tag”
szövegrész helyébe a „nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének
tagja” szöveg,
f)  1.  §  (2)  bekezdés  l)  pontjában,  11.  §  (1b)  bekezdésében  a  „nyugdíjas  szövetkezetnek”
szövegrész  helyébe  a  „nyugdíjas  szövetkezetnek,  valamint  a  kisgyermekkel  otthon  lévők
szövetkezetének” szöveg,
g)  11.  §  (1d)  bekezdés  a),  c)  és  k)  pontjában  az  „iskolaszövetkezet”  szövegrész  helyébe  az
„iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete” szöveg,
h) 11. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében az „iskolaszövetkezet,” szövegrészek helyébe
az „iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete,” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[8. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

8. §

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. § (1) bekezdés h) pontjában a
„gazdasági és társadalmi” szövegrész helyébe a „gazdasági, valamint társadalmi” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Taotv.
b)  10.  §  (9)  bekezdésében  a  „szövetkezetek”  szövegrész  helyébe  [az]a „szövetkezetek  és  a
kisgyermekkel otthon lévők [szövetkezete”]szövetkezetei” szöveg,

lép.
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Számvitelitv. 3. § (1) bekezdés 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  3.  §  (1)  bekezdés  2.  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„2.  vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját  nevében és kockázatára nyereség- és
vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a
továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást,
a befektetési vállalkozást és a biztosítót is, továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a
szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, a kisgyermekkel
otthon  lévők  szövetkezete,  az  európai  gazdasági  egyesülés,  az  európai  részvénytársaság,  az
európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi  fióktelepe  és  a  kezelt  vagyon,  amennyiben  nem  tartozik  a  3.  és  4.  pontban
felsoroltak közé;”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Sztv. 40. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„40. §

(1)  A  tagfelvételi  kérelemben  a  tagságra  jelentkező  személynek  (a  továbbiakban:  tagjelölt)
nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a szövetkezet tagjává kíván válni,
b)  [a 38. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel]nem nagyszülőként gyermekgondozási
díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül,
c) a szövetkezet alapszabályában foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el,
d) vállalja a szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést,
e) vállalja a szövetkezet alapszabályában meghatározott vagyoni hozzájárulás teljesítését,[ és]
f) a tagoknak biztosított előnyökkel élni kíván, a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe
kívánja venni[.], és
g)  a  tagsága  létesítésének  nincs  akadálya,  és  személyes  közreműködését  a  munkavégzésre
irányuló  jogviszonyára  vonatkozó  szabályokkal  összhangban  fogja  teljesíteni,  ha  egyébként
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Sztv. 41. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

„41. §

(1)  A kisgyermekkel  otthon  lévők  [szövetkezetében  alapításkor]szövetkezetének  alapításakor,
illetve belépéskor a tagsági jogviszony létrehozatalának feltétele az alapszabályban meghatározott
mértékű  vagyoni  hozzájárulás  teljesítése,  amely  lehet  pénzbeli,  illetve  nem  pénzbeli  vagyoni
hozzájárulás.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Sztv. 42. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(5)  Az  ismeretfejlesztési  és  edukációs  alap  igénybevételére  és  felhasználására  vonatkozó
részletszabályokat  [a közgyűlés által meghatározott főbb elvek alapján ]az alapszabályban kell
meghatározni.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Sztv. 52. §
Módosítás jellege: módosítás

„52. §

A [kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetére a 35-51. §-ban nem szabályozott kérdésekben ]
gyermekgondozási  díjban  vagy  gyermekgondozást  segítő  ellátásban  részesülő  tag  tagsági
jogviszonya  megszűnik  azon  a  [Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  és  e  törvény  I.  fejezetének
rendelkezései  az  irányadóak]napon,  amelytől  sem  gyermekgondozási  díjban,  sem
gyermekgondozást segítő ellátásban nem részesül.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Sztv. új 53. §
Módosítás jellege: kiegészítés

„53. §

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetére a 35-52. §-ban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
vonatkozó rendelkezései és az I. Fejezet rendelkezései az irányadóak.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. alcím
Módosítás jellege: elhagyás
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[12. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

13. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:)

„c) a termékértékesítéshez  és  szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve  azt  is,  ha az nem kötött
építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz – munkaerő
kölcsönzése,  kirendelése,  személyzet  rendelkezésre  bocsátása,  illetve  iskolaszövetkezet,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásának
igénybevétele esetében;”]

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

A szociális  hozzájárulási  adóról  szóló  2018.  évi  LII.  törvény  5.  §  (1)  [bekezdés]bekezdése a
következő [j)]k) ponttal egészül ki:
(Nem keletkezik  az 1. § (1)-(3) bekezdése szerint  adófizetési  [kötelezettsége)]kötelezettsége − e
tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében –)

„[j) a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének a nem nagyszülőként gyermekgondozási
díjban  vagy  gyermekgondozást  segítő  ellátásban  részesülő  tagja  között  fennálló
jogviszonyára tekintettel.]
k) a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének a nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban
vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagjával fennálló jogviszonyára tekintettel.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[15. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

16. §

A szakképzésről  szóló  2019.  évi  LXXX.  törvény  105.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja  helyébe  a
következő rendelkezés lép:
(Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli)

„d) a  lakásszövetkezetet,  a  szociális  szövetkezetet,  az  iskolaszövetkezetet,  a  közérdekű
nyugdíjas szövetkezetet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét,”]
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Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
[E törvény alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő
b) szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási
jogviszony  keretében  személyesen  közreműködik  (a  személyes  közreműködést  megalapozó
jogviszonyra irányadó szabályok szerint), kivéve]

„bd)  a  kisgyermekkel  otthon  lévők  szövetkezetének  nem nagyszülőként  gyermekgondozási
díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő, egyéb jogcímen – ide nem értve az
f) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosított tagját[.],”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet cím
Módosítás jellege: elhagyás

[A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének
módosítása]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

[Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. mellékletének módosítása]

Az  adózás  rendjéről  szóló  2017.  évi  CL.  törvény  1.  [melléklete]mellékletének 14-16.  pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14.  Az  iskolaszövetkezetnek,  [illetve  ]a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetnek,  illetve  a
kisgyermekkel  otthon  lévők  szövetkezetének  a  Tbj.  [5]6.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján
biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló törvény szerinti tagsági megállapodás alapján
személyesen  közreműködő  tagja  esetében  –  a  3.  pontban  foglaltaktól  eltérően  –  az
iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, továbbá a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete az állami adó- és vámhatóság felé köteles a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági
megállapodás megkötésének napján bejelenteni
14.1.  az  iskolaszövetkezet,  [illetve  ]a közérdekű nyugdíjas  szövetkezet,  illetve  a  kisgyermekkel
otthon lévők szövetkezetének adószámát,
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14.2.  az  iskolaszövetkezeti,  [illetve  ]a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezeti  tag,  illetve  a
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagja adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító
jelét,  továbbá iskolaszövetkezeti tag esetén diákigazolványa számát,  [illetve ]közérdekű nyugdíjas
szövetkezeti  tag  esetén  nyugdíjfolyósítási  törzsszámát, [is]illetve  kisgyermekkel  otthon  lévők
szövetkezetének tagja  esetén  azt,  hogy nem nagyszülőként  részesül-e  gyermekgondozási  díjban
vagy gyermekgondozást segítő ellátásban.
15. Az iskolaszövetkezet,  [illetve ]a közérdekű nyugdíjas szövetkezet,  továbbá a kisgyermekkel
otthon  lévők  szövetkezete  köteles  az  állami  adó-  és  vámhatósághoz  bejelenteni  a  jogviszony
megszűnését  követő  nyolc  napon  belül  az  iskolaszövetkezeti,  illetve  közérdekű  nyugdíjas
szövetkezeti  tag,  továbbá  a  kisgyermekkel  otthon  lévők  szövetkezete  tagjának  jogviszonya
megszűnésének napját. Jogutódlás esetén a 3.3. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
16.  Az iskolaszövetkezet,  [illetve ]a közérdekű nyugdíjas szövetkezet,  továbbá a kisgyermekkel
otthon lévők szövetkezete bejelentési kötelezettségét az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével
azonos módon
16.1. elektronikus úton – a tárhelyen keresztül – vagy
16.2. telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesíti.”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 19.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 12. § - Sztv. 46. § (6) bekezdés …mint [a]az Mt…

2.
12. § - Sztv. 46. § (8) bekezdés nyitó 
szövegrész

…a [kis gyermekkel ]kisgyermekkel 
otthon …

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás. 
2. Kodifikációs pontosítás. 
3-4. A Bérgarancia Alapról szóló törvény módosításra kerül annak érdekében, hogy bérgarancia-
eljárás keretében a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete  részére  meg nem fizetett  szolgáltatási  díjból  a  törvény által  meghatározott  összeg
megelőlegezhető legyen. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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5. A törvényjavaslat céljának eléréséhez nem szükséges módosítás elhagyása. 
6. Nyelvhelyességi módosítás. 
7. Nyelvhelyességi módosítás. 
8. A javaslat a szövetkezetbe történő belépés feltételéül írja elő azon nyilatkozat megtételét, amely
szerint  a  szövetkezeti  tagság  létesítésének  és  a  személyes  közreműködésnek  nincs  akadálya.  A
módosítás pontosítja ezen felül a tagság létrejöttéhez szükséges feltételt. 
9. Nyelvhelyességi módosítás. 
10. Kodifikációs pontosítás. 
11. A tagsági jogviszony attól a naptól megszűnik, amikortól a tag sem GYED-ben, sem GYES-ben
nem részesül. 
12. Technikai módosítás a 11. módosítópontra figyelemmel.
13. A fordított  áfa  szabályainak alkalmazására  az  Európai  Bizottság  döntése  alapján már  nincs
lehetőség, ezért ez a rendelkezés elhagyásra kerül a javaslatból. 
14. Kodifikációs pontosítás arra figyelemmel is, hogy a T/16208. számú törvényjavaslat 79. § (2)
bekezdése a Szocho. tv. 5. § (1) bekezdését szintén j) ponttal egészíti ki. 
15. A T/16204.  számú törvényjavaslat  26.  §-a újraszabályozza a  szakképzésről  szóló 2019.  évi
LXXX. törvény módosítani tervezett 105. § (2) bekezdését, ezért a jogrendszer koherenciájának
biztosítása érdekében szükséges jelen törvényjavaslatból a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény módosításának  az  elhagyása,  ehelyett  a  T/16204.  számú  törvényjavaslathoz  indokolt  a
módosítást benyújtani. 
16. A módosítással biztosítottnak minősül az a tag, aki nem rendelkezik munkaviszonnyal, vagy
más, biztosítással járó jogviszonnyal (időközben megszűnt, vagy nem is volt munkaviszonya, ilyen
jogviszonya).
17. Kodifikációs pontosítás. 
18. A szövetkezetben  szerzett  jövedelmet  járulékfizetési  kötelezettség  nem  terheli,  ez  jelentős
adóelőnyöket kínál a kisgyermekes tagoknak. Emiatt szükséges annak feltüntetése a bevallásban,
hogy a tag nem nagyszülőként részesül-e gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő
ellátásban. 
19. Nyelvhelyességi módosítás.
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