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(önkormányzat, karitatív szervezet)  

tagfelvétel jelenlegi helyzetéről  

 

 

Tisztelt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Úr! 

 

2016 decemberében Ön volt az előterjesztője a T/12732. számú törvényjavaslatnak az egyes 

foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról, amely előírta, hogy "A szociális 

szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül legalább egy helyi önkormányzat vagy 

nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt: 

önkormányzat), vagy jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú 

jogállású szervezet tagjának kell lennie. ... A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell 

a fő tevékenységére utaló megjelölést."   

 

A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége felmérést készített 2017 szeptemberében 

azzal a szándékkal, hogy a törvényhozás számára pontos képet tudjunk adni a törvény 

teljesíthetőségéről.  

 

A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 2017 szeptemberében végzett reprezentatív 

felmérése alapján megállapítható, hogy a törvénynek eddig csak a bejegyzett szociális 

szövetkezetek 5%-a tud megfelelni, a 47%-a azt választja, hogy nem felel meg a törvénynek – 

megszűnik, átalakul, nem tesz lépést a megfelelés érdekében és a szociális szövetkezetek 

fennmaradó 48%-ból a fele tud megfelelni a hátra lévő időben a törvényi előírásnak. A 

szociális szövetkezetek közül várhatóan 1008 (38%) lesz a fennmaradó (benne a BM 263 

szövetkezete) és feltételezhetően 1673 (62%) szociális szövetkezet fog megszűnni. A szociális 

szövetkezet tevékenységében résztvevő állományi létszám 5251 fő várhatóan 3255 főre fog 

csökkenni, mintegy 2000 ember veszíti el ezáltal a munkáját. Amennyiben a parlament nem 
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szándékozik a szociális szövetkezetek közel kétharmadát megszüntetni, akkor vissza kellene 

vonnia a törvény 2016 decemberi módosítását. 

 

A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége megküldi Önnek a felmérés eredményeit és a 

szociális szövetkezetekre kifejtett katasztrofális hatása miatt megfontolásra ajánljuk a 

miniszter úrnak, hogy terjessze a parlament elé a törvénymódosítás visszavonását.  

 

Bármilyen további információval szívesen állunk rendelkezésére! 

 

2017. szeptember 18. 

 

Üdvözlettel: 

                                                                              
        Németh László  

SzOSzöv elnöke 
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