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Magyar Közlöny 152.szám 

 

A Kormány 274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete  

az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas 

szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról 

 

A Kormány a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §   E rendelet alkalmazásában minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a ga-

 rantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér 

 vagy garantált bérminimum összege órabér alkalmazása esetén. 

2. §  (1) Az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet számára fizetendő minimá-               

        lis szolgáltatási óradíj összege megegyezik a minimálbér egy órára vetített összegének 

        1,178-szorosával. 

            (2) A minimális szolgáltatási óradíj levonás, visszatérítés vagy kedvezmény útján nem     

       csökkenthető. 

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

4. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 

 parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

5. §   Hatályát veszti az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 

 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet. 

                  

 

                                                                     Orbán Viktor s. k.,                            

                                                                                             miniszterelnök 

 

 

 

 

 



 

2 

2017.09.25. 

.  

 

 

 

 

VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása  

számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 

 
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 

tanácsadónknak: 
Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 
e-mail: iwt@t-online.hu 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


