
Link na film:  

http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/05/19/integrated-social-rehabilitation-

project-hungary 

 

 

Szövetkezet alapításának lépései: 

 

 tagok: természetes és nem természetes személyek aránya 80:20; személyes 

közreműködést vállaló és nem vállaló tagok aránya 75:25; 

 nem természetes személyek: helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint 

karitatív szervezetek is lehetnek tagok 

 tevékenységi körök meghatározása, főtevékenység (TEÁOR); 

 névválasztás; 

 vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok (nem kell tagnak lennie) 

kiválasztása; 

 ügyvéd megbízása, alapszabály szövegezése; 

 jognyilatkozatok megtétele; 

 pénzbeli hozzájárulások 30%-ának befizetése, nem pénzbelinek az egésze; 

 alapszabály ügyvédi ellenjegyzése, a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtása; 

 bankszámla nyitása; 

 bejegyzéstől számított egy éven belül a fennmaradó összeg befizetése. 

 

Alapszabály tartalma: 

 

Szövetkezet szervezete: 

 közgyűlés 

 ügyvezetés 

 felügyelőbizottság 

 (könyvvizsgáló) 

http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/05/19/integrated-social-rehabilitation-project-hungary
http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/05/19/integrated-social-rehabilitation-project-hungary


Munkavégzés a szövetkezetben 

 

 minden tag vállal személyes közreműködést 

 tagi munkavégzési jogviszony (az alapszabály határozza meg a „munkaköri leírást”, 

illetve az érte járó bért):  

 regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő 

személy létesítheti és tarthatja fenn; 

 ha más munkaviszonya lesz, akkor a TMJ szünetel vagy megszűnik; 

 TMJ egészségügyi szolgáltatásra jogosult; 

 szociális szövetkezet TMJ után havi 6.810 forint egészségügyi szolgáltatási 

járulékot (kedvezmény: első évben 100%, másodikban 75%... az ötödik évre 

a járulék teljes összegét kell fizetni);  

 a tag TM ellenértékeként kapott pénzbeli juttatás után 10 százalék 

nyugdíjjárulékot fizet; 

 személyes közreműködés ellenértékeként pénzben kifizetett összeg TMJ 

adóköteles jövedelmének minősül (DE: ha ezt az összeget élelmiszer vagy a 

szövetkezet által előállított javak illetve utalvány formájában kapja, akkor 

ebből a bevételéből adómentes havonta a minimálbér összegét (2014. évben 

101.500 forintot) meg nem haladó érték, feltéve ha az utalvány értéke nem 

haladja meg havonta a minimálbér 25 százalékát). 

 

 

 

Hogyan, mikor lesz jövedelmem a szövetkezetből? 

 

 nem TMJ: a szövetkezet által termelt nyereség a tagok között felosztható. A 

nyereség felét a személyes közreműködés arányában kell felosztani. A felosztás 

praktikusan az éves beszámoló elfogadása után, évente esedékes. Természetesen 

terményben év közben is kivehető 

 TMJ: havonta pénzben, terményben vagy utalványban az alapszabály által 

meghatározott módon és mértékben. 

 közösségi alapból: szükség és lehetőség szerint 

 



Mennyivel és mikor kell hozzájárulnom az alapításhoz? 

 

 az alapszabályban kell meghatározni a mértékét; 

 lehet pénzbeli és nem pénzbeli; 

 a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig: a pénzbeli hozzájárulás minimum 30 

%-át be kell fizetni, a nem pénzbeli hozzájárulás egészét rendelkezésre kell 

bocsátani (ha a tag nem vállal személyes közreműködést, akkor vagyoni 

hozzájárulásának egészét kell szolgáltatnia);  

 a fennmaradó pénzbeli hozzájárulásokat a szövetkezet bejegyzésétől számított egy 

éven belül;  

 ha a tag nem fizet: felszólítás→30 napos határidő→tagsági jogviszony megszűnik 

 

Közösségi alap: 

 

 a tagoknak és hozzátartozóiknak nyújtott juttatások fedezetére kötelezően képzett 

vagyon; 

 nem osztható fel a szövetkezeti tagok között; 

 a közösségi alap terhére nyújtott szolgáltatás nem a nyereségből való részesedés. 


