NYÁ
A Szövetkezetekről

I. Cím
Általános rendelkezések


1. § A szövetkezet fogalma
A szövetkezet az alapszabályában meghatározott, tagjainak részjegyeiből álló részjegy tőkével alapított, elsősorban a tagok személyes részvételével működtetett autonóm társasága abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális céljaikat közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozás útján megvalósítsák.
	A következő alapelvek szerint:

	önkéntesség és nyitott tagság
	demokratikus tagi ellenőrzés
	tagok gazdasági részvétele
	autonómia és függetlenség
	oktatás, képzés
	szövetkezetek közötti együttműködés
	közösség iránti elkötelezettség

	Az alábbi szövetkezeti érték eléérésért:

	önsegély
	egyenlőség
	egyéni felelősség
	demokrácia
	igazságosság
	szolidaritás

	Ezért a szövetkezetek működésében fontos, elsődleges elem a tagok részvétele az egyéni, családi és társasági gazdálkodásának segítése, kiterjesztése a szövetkezeti alapelvek és értékek mentén kialakuló közösségi és tágabb társadalmi szolidaritás irányába.
	a szövetkezetek a szociális gazdaság részei és közösségi vállalkozásai, ezért törekvésük a személyes részvétel, a munka allokálása, a szövetkezetek alaptörekvése a tagjaik közösségi alap növelésén keresztül a közösségük vagyoni biztonságának növelése

	Szövetkezetet öt tag hozhat létre
	A szövetkezet tagjai elsősorban (nem kizárólag) természetes személyek. 
	A szövetkezet tagja jogi személy is lehet, de a jogi személy tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezet mindenkori taglétszámának 1/3-át.
	A szövetkezet jogi személy tagja lehet olyan jogi személy (vállalkozás társaság, egyesület) melynek tagságának, szavazati jog alapján 2/3-a természetes személy. Továbbá a saját szervezetük legfelsőbb döntéshozó testülete által elfogadott határozatát a szövetkezeti tagsági kérelemhez mellékelni szükséges ennek tartalmaznia kell:

	A tagság megfelelő szerkezetéről a nyilatkozatot
	A szövetkezetben való tagságuk tartós szabályairól a részvételük kereteiről szóló határozatukat
	a jogi személyt a szövetkezeti tagviszonnyal kapcsolatban a képviselők határozott idejű felhatalmazásáról a nyilatkozatot
	nyilatkozatot hogy a fentiek változásáról 5 napon belüli a szövetkezet képviselőit tájékoztatatni köteles. 

	Ha ezt a szövetkezet alapszabálya lehetővé teszi, a szövetkezetben személyes közreműködéssel részt nem vevő természetes személy is lehet tag (befektető tag). A következő feltételekkel:

	A befektető tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti taglétszám 1/5-ét,
	a befektető tagok befektetői részjegyeinek értéke pedig nem lehet több, mint a részjegy tőke 40%-a
	A befektetői tagok tárgyi éven túl nyúló határidővel nem nyújthatnak a szövetkezetnek folyóhitelt.
	Befektető tag nem lehet a szövetkezet képviselője, fektető tag nem vehet részt a személyesen munkában, és közeli hozzátartozója (ha a befektető tag jogi személy tulajdonosa, alkalmazottja) nem lehet szövetkezeti tag 

	A szövetkezet a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel a jövőre nézve nyeri el jogi személységét, és a cégjegyzékből való jogerős törléssel szűnik meg.
	A szövetkezet legfőbb döntéshozó szerve a tagok Közgyűlése, évente legalább két alkalommal kell, hogy összegyűljön. 
	A szövetkezet 21 tag felett hatékonyabb működése érdekébe min 10 főnként részközgyűlést és 70 tag felett minden 10 részjegy képviseletében küldöttgyűlést is alakíthat. A részközgyűlés és a küldöttgyűlés képviseleti rendszerét az alapszabálynak tartalmaznia kell 
	A szövetkezet Közgyűlése által a tagok közül határozott (max. 5 év) választott Igazgatót, vagy Igazgatóságot választ a szövetkezet végrehajtó szerveként.
Az Igazgatóság a választott tagjai közül köteles Igazgatóság Elnökét kinevezni.
	A szövetkezet végrehajtó szerve a vezetési feladatainak szakszerűbb elvégzésének érdekében a tag vagy nem tag alkalmazottakból a megbízatása alatti időre létrehozhat Ügyvezetői Testületet. E testület munkáltatója a szövetkezet Igazgatója vagy az Igazgatóság Elnöke
	A Közgyűlés határozott időre köteles gondoskodni a szövetkezet Képviseletéről az Igazgatóság és az Ügyvezetés tagjai közül. A képviseletre jogosult személyeknek a cégjegyzékben nyilvántartásban kell lenniük.

2. § A szövetkezet formái
A hagyományos önszabályozó, külön szabályozást nem kívánó szövetkezetek a közösségi gazdálkodási együttműködés formájaként lehetnek  különösen
	tagjainak mezőgazdasági, ipari, illetve egyéb a gazdasági eredményt hozó, a tag saját termelési, szolgáltatói tevékenységével kapcsolatos a közös feladatvégzéssel együttműködő termelő, feldolgozó vagy szolgáltató, felvásárló szövetkezet.
	Tagjai, a természetes tagok hozzátartozói mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi illetve egyéb gazdasági tevékenységet szolgáló együttműködést, a közös termelő tevékenységet nem végző, de a vevői és a beszállítói csoportokkal, a közös beszerzést, a hazai piaci jelenlétet biztosító  és az értékesítésével közös érdekek mentén együttműködő beszerzési vagy/és értékesítési szövetkezet.
	Tagjainak és családtagjainak a személyes fogyasztását szervező, és azt gazdaságosabbá tevő fogyasztási szövetkezet.

	Az európai szövetkezetek (SCE/ Societas Cooperativa Europaea) a közösségi társasági forma, amely közvetlenül az Európai Közösség jogának hatálya alatt áll. A Tanács az 1435/2003/EK rendelete vonatkozik rá.
	A szövetkezés különleges formájaként: a Tagjainak és családtagjainak illetve a szövetkezeti tagok és alkalmazottak szolgálati lakhatást, vagy a szolgáltatást igénybe vevő családok a lakhatási problémáit fejlesztéssel, építéssel, fenntartással vagy üzemeltetéssel megoldó lakás szövetkezet.
	A szövetkezetek különleges formájaként a szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmények és a biztosító szövetkezetek külön  ….. tv szabályozás szerint

	Az magánszemélyek jövedelem többletét, a vállalkozási, szövetkezeti nyereségek és a szövetkezeti közösségi alapok kezelése érdekében
Takarék szövetkezetek
	A tagok tevékenységének finanszírozása érdekében
Pénztár szövetkezetek
	A beruházások segítése érdekében Hitel szövetkezetek
	A gazdasági folyamatok és a vagyonok biztonsága érdekében
Biztosító szövetkezetek

	Nonprofit és/vagy közhasznú szervezetnek megfelelni kötelesen működő - a szociális piacgazdaság részeként kiemelt közösségi feladatokat felvállalni köteles a Nemzeti Szövetkezeti Ügynökségen keresztül állami programok mentén támogatható szövetkezeti formák:
 A képzések során a piac közeli magatartást segítő az iskolához kötődő az iskola által tartósan felelősen irányított tagként irányított szövetkezés, változó a képzés idejéig további magánszemély tagsággal
Iskola szövetkezetek 

	A település Önkormányzati vezetői által delegált képviselő(k) által irányított és/vagy felügyelt szövetkezeti forma amelyben a településen lakó, helyben ingatlantulajdonnal bíró magánszemélyek és a településen bejegyzett vállalkozások lehetnek szövetkezeti tagok 
Falu szövetkezetek
	Természetes személyek, akik önkéntesen egyesülnek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi, oktatási és kulturális céljaikat együttműködésben, demokratikusan irányított szövetkezet keretében valósítsák meg, és a kaláka tradíciókra alapozva a saját érdekeikkel egyenlően társadalmi célok megvalósítását tekinti feladatnak:
	A foglalkoztatás elősegítése (elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű emberek munkához jutásának ösztönzése),
	A helyi szintű munka alapú közösségszervezés ösztönzése,
	A szociális kohézió erősítése,
	Az egyének gazdaságilag független, aktív állampolgárrá válásának elősegítése

Szociális szövetkezet

II. Cím
Szövetkezet létrejötte

3. §
A szövetkezet alapítása
A szövetkezet alapításának
személyi feltételei
(1) Szövetkezetet az alapító tagok részvételével:
	Természetes személy esetén személyesen és önkéntesen
	Jogi személy esetén a hivatalos képviselő - a képviselt szervezet fő döntéshozó szervezete által a szövetkezet alapítást elfogadó határozatával felhatalmazva 

 Az alapítók egyhangúan határozzák el az alakuló közgyűlést.
(2) A szövetkezet megalapításának személyi feltételei:
	A külön szabályozást nem jelentő szövetkezetek,2.§ (1) és az SCE 2§ (2) esetében 5 alapító tag szükséges
	A további esetekben a 2.§ (3) (4) (5) a speciális szövetkezeteket szabályozó törvény határozza meg.

(3) A szövetkezet e törvény szerinti átalakulással, egyesüléssel és szétválással is létrejöhet.
(4) A szövetkezet határozott vagy határozatlan időre jöhet létre. Ha az alapszabály a szövetkezet működésének időtartamáról nem rendelkezik, a szövetkezetet határozatlan időre alakultnak kell tekinteni
4. § Tilalom az alapításnál
(1) Tilos tagokat szövetkezet alapítására nyilvános felhívás útján gyűjteni
(2) A szövetkezés alapelveit és értékeit megsértő magatartás eltűrése
(3) Bármely tagnak részvétel nélküli gazdasági előny biztosítása.
5. § Alakuló közgyűlés
(1) Az alakuló közgyűlés alaki követelményei:
	Jelenléti íven igazolják a szövetkezők a jelenlétüket, az alapító közgyűlésen
	Az alapító közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőjét;
	A levezető ismerteti az alapszabályt 
	megállapítja, hogy a tagok az alapszabályban meghatározott részjegy-tőke teljesítésére és befizetés módjának betartására írásban kötelezettséget vállaltak
	kimondja és jegyzőkönyvben rögzíti a szövetkezés tagjainak gazdasági részvételi formáját, 
	kimondja és jegyzőkönyvben rögzíti a közösségi alap gazdasági, közösségi, és kulturális céljait
	kimondja a szövetkezet megalakulásának szándékát
	elfogadja a szövetkezet alapszabályát
	megválasztja a szövetkezet igazgatóságágának tagjait, vagy egy személyben a szövetkezet ügyvezető elnökét 
	megválasztja a szövetkezet felügyelő bizottságának tagjait, vagy a felügyelő biztost
	ha könyvvizsgáló működése a számviteli törvény vagy az alapszabály rendelkezései szerint kötelező megválasztja a szövetkezet könyvvizsgálóját, 
	megválasztja a képviselőket. Megállapítja és felelős vezetők munkavégzésének jogi formáit és díjazásukat.
	Kimondja a megalakulás tényét, 
	Az illetékes Országos Szövetségbe és Cégíróságnál való bejegyzés intézőinek a megnevezése 
	Elkészítik és hitelesítik az Alapító okiratot, az Alapító Közgyűlés jegyzőkönyvét.
	Továbbá az (alakuló) közgyűlés első határozattal minden tag egyhangú szavazatával az elfogadott alapszabállyal és a megválasztott vezetőkkel megalakultnak tekinti a szövetkezetet, e határozatot be kell vezetni a határozatok könyvébe és ott, a tagok aláírják, ezzel akaratukat és jelenlétüket igazolják.
	Mindezeket a helyszínen ügyvéd vagy közjegyző hitelesíti

(2) Az alakuló közgyűlésen minden tagnak, illetve képviselőjének jelen kell lennie 
(3) Az alakuló közgyűlés határozatait nyílt szavazással egyhangúlag hozza meg. Bármely alapító tag javaslatára azonban a közgyűlés határozhat arról is, hogy a személyek megválasztásáról titkos szavazással dönt.
6. § A részjegy-tőke szolgáltatása
(1) A szövetkezet cégbejegyzésének benyújtására csak azután kerülhet sor, ha a tagok részjegy jegyzése megtörténik, továbbá a bejegyzés benyújtásáig
	minden tagnak teljesítendő a pénzbeli hozzájárulásnak legalább a harminc százaléka, okmánnyal gazolva hogy azt a szövetkezet számlájára befizették
	A nem pénzben meghatározott szolgáltatást (apport) teljes mértékben a szövetkezet javára, rendelkezésre tulajdonába bocsátották és azt közjegyző igazolta..
	Az a személy, aki e kötelezettségét nem teljesíti, nem válhat a szövetkezet tagjává.

(2) Ha a részjegy teljes összegét a szövetkezet alapításakor befizetni nem kötelező, 
	A fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét az alapító közgyűlésen az alapszabályban kell meghatározni.
	A szövetkezet cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni, ami banki okmánnyal igazolandó


III. Cím
Az alapszabály
7. § A szövetkezet alapító okiratának (alapszabályának) tartama
(1) Az alapító okirat később alapszabály a szövetkezet tagjainak a közös akaratát fejezi ki a szövetkezésük célját segítő szervezet, gazdálkodás, demokratikus működés, a személyes részvétel és a közösség egyéb céljainak a rendszerét határozza meg, mint ilyen, alapokmánya
(2) Az alapszabályban kötelezően kell meghatározni
	 a szövetkezet cégnevét és a szövetkezet székhelyét 
	 a szövetkezet célját 
	 a szövetkezet főtevékenységét, 
valamint minden olyan tevékenységeket, amelyeket a szövetkezet a cégjegyzékben feltüntetni kíván;
	 a tagok jogait és kötelezettségeit
	 a szövetkezet és a tag együttműködésére vonatkozó feltételeket
	 a részjegy-tőke tagi egységét, jegyzés mértékének szabályait, befizetés módját, határidőre be nem fizetés következményét a szövetkezet jegyzett tőkéjének felhasználási lehetőségeit korlátait
	 ha befektetői részjegy is jegyzésre kerül a befektetői részjegy-tőke alapításkori nagyságát; felhasználásának lehetőségeit korlátait 
	 az esetleges pótbefizetés, illetve tagi kölcsön feltételeit
	 a szövetkezet szervezetére és szerveinek működésére vonatkozó főbb a demokráciát biztosító szabályokat, különösen:

	a közgyűlés összehívásának módját,
	a küldöttgyűlés lehetőségét szabályait
	a részközgyűlés lehetőségét szabályait
	a szavazati jog gyakorlásának feltételeit és módját,
	a közgyűlések közötti véleménykérés szabályait
	egy tag képviselhetőségének módjait

	;a szövetkezet képviseletének és cégjegyzésének módját; 
	 a szövetkezet testületi szerveinek hatáskörét, tagjainak számát
	 a kilépés bejelentésének feltételeit,
a tagfelvétel és kizárás szabályait
	a volt taggal, illetve befektető taggal vagy azok örökösével (jogutódával) való elszámolás szabályait 
	a közösségi alapra vonatkozó szabályokat

(3) Az alapszabályban szükség szerint kell meghatározni
	a szövetkezet telephelyét, fióktelepét, központi ügyintézésének helyét 
	működési körét; a szövetkezet működésének időtartamát, ha határozott időre alapítják; 
	a szövetkezet megszűnése, átalakulása, egyesülése és szétválása esetén a közösségi alap szövetkezeti célú felhasználásának, illetve átadásának szabályait 
	a tagi hitelezőkre és a  befektetőkre vonatkozó szabályokat.
	A vezető tisztségviselők neveit, a felügyeleti szervezetek és szükség esetén a könyvvizsgáló nevét, 
	A szövetkezet képviseletére jogosult személyek nevét és szökséges azonosítő adatait.

8. § Az alapszabály elfogadása
(1) Az (alapító okirat) alapszabályt az alakuló közgyűlés az alapító tagok egyhangú szavazatával fogadja el.
(2) Az (alapító okirat) alapszabályt az alakuló közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá, melyhez csatolni kell az alapítók által aláírt jelenléti ívet. A tag helyett a jelenléti ívet közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselője is aláírhatja.
(3) Az (alapító okirat) alapszabályt közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd, illetve az alapítók egyikének jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
9. § Az alapszabály módosítása
(1) Az alapszabály módosításáról a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel határozhat. Az alapszabály az alapszabály módosítására ettől magasabb arányú szótöbbséget vagy egyhangúságot is előírhat.
(2) A szövetkezet cégnevét, székhelyét, a központi ügyintézés helyét, telephelyét és fióktelepeit, működési területeit, valamint a szövetkezet egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja de e módosítást követő első közgyűlésnek meg kell azt erősítenie.
(3) A fő tevékenységen kívüli tevékenységi köreit a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja
(4) Az alapszabály felhatalmazhatja az igazgatóságot, (ügyvezető elnököt) a (3) bekezdése szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.
(5) Az alapszabály módosítását külön okiratba vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a közgyűlésről (küldöttgyűlésről) felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az alapszabály módosítását a közgyűlés, illetve a küldöttgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítője írja alá. A (4) bekezdésében meghatározott esetben az alapszabály módosításáról szóló okiratot az igazgatóság elnöke (ügyvezető elnök) írja alá.
(6) Az alapszabály módosítására egyebekben az alapító okirat elfogadására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az alapszabály módosítását a szövetkezet jogtanácsosa, illetve a tagok egyikének jogtanácsosa is ellenjegyezheti.


