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Állásfoglalás a szociális szövetkezetek nonprofit jellegéről 
 

A 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről a következő fogalommal határozza meg a 

szociális szövetkezetet. 

A szövetkezet fogalma 
7. § A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a 

változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai 

gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének 

elősegítése. 

A szociális szövetkezet fogalma 
8. § (1) A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet, 

a)
4
 amelynek célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint 

szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése; 

b) amely iskolaszövetkezetként működik. 

(2)
5
 A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a szociális szövetkezet megnevezést, illetve - 

iskolaszövetkezet vagy foglalkoztatási szövetkezet esetében - az iskolaszövetkezet, foglalkoztatási 

szövetkezet megnevezést. 

(3)
6
 A szociális szövetkezet külön törvényben meghatározottak szerint közhasznú jogállású lehet. 

 

A törvényből az következik, hogy két féle szociális szövetkezet van, szociális szövetkezet és 

közhasznú szociális szövetkezet. A SzOSzöv azt az álláspontot képviseli, hogy minden 

szociális szövetkezet nonprofit elvek szerint és közhasznúan működik, miután elsődleges célja 

hátrányos helyzetű tagjainak foglalkoztatása, életminőségének javítása, életmód közösség 

kialakítása, és a nyereséget az alapcéljainak megfelelően használja fel.  

 

A SzOSzöv javaslatot tett az Országgyűlés számára, hogy a törvényt ennek az értelmezésnek 

megfelelően módosítsák. Várhatóan most ősszel tárgyalják ezt a javaslatot a parlamenti 

képviselők. 

 

A 21/2012. (IV. 16.) KIM „a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról” belül 

szerepel a „nonprofit szociális szövetkezet GFO 594 kód”, de a rendeletben hivatkozott 

jogszabályok egyikében se szerepel - így jogilag nem létezik – a nonprofit szociális 

szövetkezet. A KSH tájékoztatásban hivatkozott 28 szociális szövetkezet - valószínűleg a 

közhasznúként bejegyzett 28 - közhasznú szociális szövetkezetet felelteti meg tévesen a 

nonprofit szociális szövetkezetnek. 

 

Budapest, 2013. október 10. 

 

                                                                              
       Németh László 

       SzOSzöv elnök 

 

 

2014. március 15-e után 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III.13.) KIM rendelete a statisztikai 

számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról 

megszüntette a korábbi „nonprofit szociális szövetkezet GFO 594 kód”-ot. 
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A továbbiakban a rendelet a következő nomenklatúrát használja a szövetkezetek esetében: 

12   Szövetkezet 

    121 Szociális szövetkezet 

    122 Takarék- és hitelszövetkezet 

    123 Iskola szövetkezet 

    124 Agrárgazdasági szövetkezet 

    126 Biztosító szövetkezet 

    128 Foglalkoztatási szövetkezet 

    129 Egyéb szövetkezet 

14  Jogi személyiségű európai 

gazdasági vállalkozások 

 

    142 Európai szövetkezet (SCE) 

59  Egyéb, jogi személyiségű 

nonprofit szervezet 

 

    593 Lakásszövetkezet 

 

mailto:szoszov@gmail.com
http://szoszov.hu/

