
Gazdaság 2017. szeptember 4., hétfő11

Jön a nyugdíjas-szövetkezet 
M. Orbán András

Akár már tíz taggal alapítha-
tó nyugdíjas-szövetkezet, amelyen 
keresztül jelentős járulékkedvez-
ménnyel foglalkoztathatók nyugdí-
jas munkavállalók. A szövetkezetek 
száma várhatóan rohamosan nőni 
fog – vélik a lapunk által megkérde-
zett szakértők.

A nyugdíjas-szövetkezetek meg-
teremtik a lehetőségét annak, hogy 
nyugdíjba vonulásuk után is tudja-
nak dolgozni azok, akik még ked-
vet és energiát éreznek ehhez. Az 
új foglalkoztatási forma enyhíthe-
ti a munkaerőhiányt, erősítheti a 
generációk közötti összefogást, se-
gítheti a tapasztalatok átadását és 
pluszbevételhez juttathatja a nyug-
díjasokat – válaszolta lapunk meg-
keresésére az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma.

A jogszabály szerint a nyug-
díjas-szövetkezet létrehozásá-
hoz legalább tíz tagra van szük-
ség. A tárca válaszában kiemelte: a 
nyugdíjasoknak a szövetkezeten 
keresztül szerzett jövedelmük után 
sem egészségügyi, sem nyugdíj-
járulékot nem kell fi zetniük, csu-
pán tizenöt százalékos személyi 
jövedelemadót, ráadásul a mun-
kavállalás mellett a nyugdíjukat is 
megtarthatják.

Rész- és teljes munkaidőben dol-
gozni vágyók jelentkezését is vár-
ják, az idősebb munkavállalók pe-
dig várhatóan azokon a területeken 
jelennek majd meg, ahol a feladatok 
egyenetlenül jelentkeznek, így el-
sősorban a kereskedelemben vagy 
a vendéglátásban. A szövetkeze-
tek száma az alapítás és fenntartás 
minimális feltételei miatt várha-
tóan rohamosan nőni fog. Évek alatt 

az ezres nagyságrend is elképzel-
hető, a szövetkezetekről szóló tör-
vény pedig nem határoz meg fel-
ső taglétszámot – ezt már az Írisz 
Offi  ce Könyvelő, Tanácsadó Zrt., a 
Vállalkozók Fórumának szakértő-
je válaszolta. Elsősorban olyanok 

jelentkezésére számítanak, akik 
nemrég kerültek öregségi, azaz 
nem korengedményes nyugdíj-
ba. Az ő esetükben igaz leginkább, 
hogy a tapasztalat megvan, a mun-
ka világától sem szoktak még el, és 
egészségi állapotuk is lehetővé teszi, 

Az új foglalkoztatási forma enyhítheti a munkaerőhiányt, erősítheti a generációk közötti 
összefogást, segítheti a tapasztalatok átadását és pluszbevételhez juttathatja az időseket

hogy dolgozzanak az elkövetkezen-
dő időszakban. 

Lapunknak jelezték: egyelőre 
kevés a tapasztalat és a visszajelzés 
arról, hogy rész- vagy teljes mun-
kaidőben szeretnének-e majd dol-
gozni a szövetkezeti tagok. Általá-

nosságban elmondható, hogy a friss 
nyugdíjasok jobban vállalkoznak a 
teljes munkaidejű foglalkoztatásra, 
míg akik már több éve elszakadtak 
a munka világától, inkább keresnek 
unaloműzési vagy jövedelemkiegé-
szítési céllal elfoglaltságot. w

Hírek
•

A kis- és középvállalkozások üz-
leti innovációjában kiemelkedő az 
induló, startup vállalkozások sze-
repe – mondta a Budapesti Vállalko-
zásfejlesztési Közalapítvány kurató-
riumi elnöke tegnap az M1-en. Szalai 
Piroska a budapesti nemzetközi star-
tup verseny kapcsán elmondta: a vi-
segrádi országok a GDP-növeke-
désben Európa egyik legnagyobb 
potenciállal bíró területe. (GyV)

•
Alacsonyabb volt a magyar gaz-

dasági növekedés a második ne-
gyedévben, mint az elsőben, de 
továbbra is meghaladta az uniós 
átlagot, s a beruházások látványo-
san bővültek. A GKI Gazdaságkutató 
3,8 százalékra emelte idei GDP-prog-
nózisát a korábbi 3,5-ről. Az iparban 
és a külkereskedelmi áruforgalomban 
lassulás, az építőiparban, a kereske-
delemben és a turizmusban gyorsulás 
következett be. (VGy)

•
Meghirdetik az iskolák fogyasz-

tóvédelmi pályázatát az idén is – 
közölte a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium fogyasztóvédelemért 
felelős helyettes államtitkára az 
M1 csatornán. Keszthelyi Nikoletta 
jelezte: azokat az iskolákat díjazzák, 
amelyek a fogyasztóvédelmet be-
emelik az oktatásba. A pályázat fóku-
szál az internetes vásárlási ismeretek 
átadására és a pénzügyi tudatosság-
ra neve lésre is. (GyV)

Hirdetés

EMISPDF hu-goodwillcom-1 from 195.56.182.110 on 2017-09-04 15:23:54 BST. DownloadPDF.
Downloaded by hu-goodwillcom-1 from 195.56.182.110 at 2017-09-04 15:23:54 BST. EMIS. Unauthorized Distribution Prohibited.


