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FELJEGYZÉS	
	

AZ 	 ISKOLASZÖVETKEZETEK 	MEGVÁLTOZOTT 	 JOGI 	SZABÁLYOZÁSA	

	

I. A	JOGSZABÁLYI	KÖRNYEZET	VÁLTOZÁSA	ÉS	AZ	ÚJ	SZABÁLYOK	HATÁLYBA	LÉPÉSE	

A	2016.	szeptember	1-jével	hatályba	lépő	szabályozás1	értelmében	az	iskolaszövetkezeten	keresztül	történő	
szolgáltatásnyújtás	 szabályai	 kikerülnek	 a	 munka	 törvénykönyvéről	 szóló	 2012.	 évi	 I.	 törvény	 (a	
továbbiakban:	Mt.)	 hatálya	alól	 és	 a	 szövetkezetekről	 szóló	2006.	évi	X.	 törvénybe	 (a	 továbbiakban:	Szt.)	
kerülnek	átemelésre.		
	
Ez	 a	 gyakorlatban	 azt	 jelenti,	 hogy	 a	diákok	 és	 az	 őket	 foglalkoztató	 iskolaszövetkezetek	 között	 fennálló	
jelenlegi	munkaszerződések	megszűnnek,	azaz	a	tanulók,	 illetve	hallgatók	egyértelműen	kikerülnek	az	Mt.	
hatálya	 alól,	 a	 továbbiakban	 nem	 munkaviszonyban	 kerülnek	 foglalkoztatásra,	 hanem	 új,	 személyes	
közreműködésről	szóló	megállapodást	kell	kötni	velük.	
	
	
II. AZ	ISKOLASZÖVETKEZETI	MUNKÁRA	VONATKOZÓ	ÚJ	SZABÁLYOK	

Ennek	megfelelően	az	iskolaszövetkezet	nappali	tagozatos	tanuló,	illetve	hallgató	tagja	a	továbbiakban	tagi	
személyes	közreműködés	keretében	végezhet	munkát	az	iskolaszövetkezettel	erre	leszerződött	szolgáltatás	
fogadójánál.	 E	 tagsági	 megállapodás	 kereteit	 a	 felek	 megállapodása	 és	 az	 Szt.	 rendelkezései	 határozzák	
meg.	A	tagsági	megállapodásnak	mindenképpen	tartalmaznia	kell	az	alábbiakat:	

(i) a	tag	által	vállalt	feladatok	körét,	
(ii) a	 tagnak	 a	 szolgáltatás	 fogadójánál	 történő	 feladatteljesítése	 tartamára	 járó,	 az	 egyes	

feladatokhoz	kapcsolódó	díjazások	legkisebb	összegét,	valamint	
(iii) az	 iskolaszövetkezet	 és	 a	 tag	 kapcsolattartásának	 módját	 a	 feladatteljesítéssel	 nem	 járó	

időtartamra.	

	
A	 tagsági	megállapodásra	 a	 Ptk.	megbízásra	 vonatkozó	 szabályait,	míg	 a	 szolgáltatás	 fogadójánál	 történő	
munkavégzésre	az	Mt.	egyes,	a	szövetkezeti	törvényben	kifejezetten	nevesített	szabályait	kell	alkalmazni.	
	
	
	
	
	
	

																																																													
1	Az	egyes	iskolaszövetkezetekkel	összefüggő	törvények	módosításáról	szóló	2016.	évi	XLIX.	törvény	iktatta	be	a	változásokat	mind	
az	Szt.-be,	mind	az	Mt.-be.	
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																Szolgáltatási	szerződés		 	 					Egyes	munkajogi	szabályok	

		

	

	

	

	
A	 szolgáltatás	 fogadójánál	 történő	 feladatteljesítést	 megelőzően	 –	 hasonlóan	 a	 jelenleg	 hatályos	
szabályozáshoz	 –	 az	 iskolaszövetkezetnek	 és	 a	 tagnak	 meg	 kell	 állapodniuk	 az	 alábbi	 kötelező	 tartalmi	
elemekben:		

(i) a	szolgáltatás	fogadójának	személyében,	

(ii) a	tag	részéről	teljesítendő	konkrét	feladatban,	

(iii) a	tag	díjazásának	összegében	és	a	kifizetés	időpontjában,	

(iv) a	feladat	teljesítésének	helyében,	valamint	

(v) a	feladat	teljesítésének	tartamában.	

	
A	 tagi	 személyes	 közreműködés	 során	 az	 alábbi	 munkajogi	 szabályok	 alkalmazandóak	 a	 tanulók,	 illetve	
hallgatók	tevékenységére:	
	

a. Bérezés	 	
A	 szolgáltatás	 fogadójánál	 történő	 feladatteljesítés	 tartamára	 járó,	 az	 egyes	 feladatokhoz	
kapcsolódó	 díjazásnak	 el	 kell	 érnie	 az	 Mt.	 153.	 §-ában	 foglalt	 felhatalmazás	 alapján	 kiadott	
jogszabályban	meghatározott	minimális	összeget	(minimálbér,	garantált	bérminimum).		
	

b. Tizennyolcadik	életévét	be	nem	töltött	tag	
Ha	 az	 iskolaszövetkezet	 tagja	 18	 év	 alatti,	 akkor	 a	 személyes	 közreműködésére	 –	 ideértve	 a	
munkaviszony,	 illetve	a	polgári	 jogi	 jogviszony	keretében	 történő	munkavégzést	 is	 –,	az	Mt.	 fiatal	
munkavállalókra	vonatkozó	szabályai	irányadóak.	

	
c. Munkaközi	szünet	 	 	

Napi	 hat	 órát	 meghaladó	 feladatteljesítés	 esetén	 20	 perc,	 napi	 kilenc	 órát	 meghaladó	
feladatteljesítés	esetén	további	25	perc	munkaközi	szünetet	biztosítása.	

d. Pihenőidő	 	

Diák	

Szolgáltatás	
fogadója	

Iskolaszövetkezet	 		Tagsági	megállapodás	
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Két,	 egymást	 követő	 napon	 történő	 munkavégzés	 esetén	 legalább	 tizenegy	 óra	 pihenőidő	
biztosítása	az	adott	napi	munka	befejezése	és	másnapi	munka	megkezdése	között.	 	
	

e. Szabadság	
Munkában	 töltött	 időnek	 a	 külső	 szolgáltatás	 keretében	 végzett	 feladatteljesítés	 időtartama	
minősül,	 amelynek	 keretében	 minden	 tizenhárom	 feladatteljesítéssel	 töltött	 nap	 után	 egy	 nap	
(fizetett)	szabadság	jár.	
	

Érdemes	megjegyezni,	hogy	az	új	szabályozási	koncepcióból	ugyanakkor	több,	az	iskolaszövetkezeti	tagokat	
védő	korábbi	garanciális	munkajogi	szabály	kimaradt,	így	például	a	következők:	
	

• napi	munkaidő	leghosszabb	és	legrövidebb	tartamára	vonatkozó	szabályok,	

• heti	pihenőnapok	szabálya,	

• vasárnapi,	munkaszüneti	napi	munkavégzés	szabályai,	

• bérpótlékok	szabályai,	

• egyenlő	bánásmód	elve,	

• munkabér	védelmére	vonatkozó	valamennyi	rendelkezés,	

• a	 munkáltató	 objektív	 kártérítési	 felelőssége	 (csak	 az	 iskolaszövetkezet	 és	 a	 szolgáltatás	
fogadójának	egyetemleges	felelőssége	van	rögzítve.	

	

III. ÁTMENETI	RENDELKEZÉSEK	ÉS	TEENDŐK	

Az	 iskolaszövetkezeteknek	 2016.	 december	 31-ig	 kell	 a	 jelenleg	 hatályos	 iskolaszövetkezeti	
munkajogviszonyokat	 tagsági	 megállapodások	 megkötésével	 kiváltani.	 A	 tagsági	 megállapodás	
megkötésével	 a	 munkaviszony	 megszűnik	 és	 a	 fentebb	 ismertetett	 sajátos	 jogviszony	 keretében	 és	
szabályok	mentén	történhet	a	tagi	személyes	közreműködés.	
	
Amennyiben	a	tagsági	megállapodás	megkötésére	a	fenti	időpontig	nem	kerül	sor,	a	munkaviszony	–	vagy	a	
fenti	rendelkezéseknek	nem	megfelelő	tagsági	megállapodás	–	2017.	január	1-jén	a	törvény	erejénél	fogva	
megszűnik.	 Ebben	 az	 esetben	 a	 megszűnésre	 az	 Mt.	 vonatkozó	 szabályait	 (így	 például	 felek	 közötti	
elszámolás,	igazolások	kiadása,	stb.)	kell	alkalmazni.	
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