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A magyar szövetkezeti szabályozásról, különös 

tekintettel a tag gazdasági részvételére, a tag 

személyes közreműködésére 

 

 

1. Az európai szövetkezeti szabályozás fejlődéstörténetéről 

 

 Angliában a XIX. század közepén az ipari forradalomnak, valamint a 

gazdasági környezet változásának köszönhetően nőtt az elszegényedett 
néprétegbe tartozó emberek száma. Helyzetük megoldását, munkahelyek 

teremtését, a megélhetésük biztosítását az önszerveződés keretein belül 
látták kivitelezhetőnek. Rochdale-ben, 1844. december 21-én 28 takács 

28 font tőkével megalapította az első angliai – de nevezhetjük első 

európainak is – „szövetkezetet”. Azért helyezem idézőjelbe a szövetkezet 
megnevezést, mivel ebben az időben Angliában külön szövetkezeti 

törvény nem volt. A takácsok „Society of Equitable Pionners” szervezete 
az 1834-es egyesületi szabályokat részben felhasználva, Ch. Horwart aktív 

segítségével jöhetett létre, aki az alapszabályt szerkesztette.  

 Az alapítók a Rochdale-i szövetkezetet elsődlegesen abból a célból 

hozták létre, hogy számukra gazdasági előnyt biztosítson, és emellett 
társadalmi felemelkedésüket is elősegítse, társadalmi státuszukat 

stabilizálva. Az alapítási célkitűzés tehát vegyes jellegű volt, az alapítók 
gyenge tőkeerővel rendelkezve nyilvánvalóan nem voltak képesek 

tőkekoncentrációt megvalósító társas vállalkozás alapítására. De nagyon is 
képesek voltak – miként azt az európai szövetkezeti szabályozás 

fejlődéstörténete századokat átívelve bizonyítja –, egy vegyes 
motiváltságú, azaz gazdasági és szociális célokat egyaránt kitűző és 

azokat megvalósító társas vállalkozás jogi alapjainak lefektetésére. E 

vegyes célkitűzést szem előtt tartva boltot létesítettek, ahol a tagok 
kedvezményes vásárlását biztosították úgy, hogy a tagok az általuk 

teljesített vásárlások arányában visszatérítést kaptak a szövetkezettől.  

A visszatérítés gondolata végső soron nemzetközi viszonylatban a 

szövetkezet specialitásává vált, s elterjedt. A Rochdale-i elvek között, 
„visszatérítés a vásárlás arányában” alapelvként ismert, a Szövetkezetek 

Nemzetközi Szövetsége pedig a tagok gazdasági részvétele elnevezéssel 
1995-ben nemzetközi szövetkezeti alapelvnek minősítette a visszatérítés 
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gondolatát. Világviszonylatban a visszatérítés gondolata a szövetkezeti 

szabályozás egyik fő, sajátos jellemvonása. 

 A Rochdale-i szövetkezet nagyon részletes, átgondolt szabályokat 

alkotott a szervezeti formáról, amely az 1852-ben megalkotott első angliai 

és egyben első európai szövetkezeti törvény alapját is képezte. A 
szövetkezeti törvényi szabályozás forrása az alapszabályon kívül a 

takácsok által főleg az első időben rendszeresen tartott ülések 
jegyzőkönyvei voltak. Jó példája ez a korszerű jogszabályalkotásnak, 

amikor is a kialakult élethelyzetet képezi le a szabályozás, és nem 
íróasztal mellett elképzelt szituáció, eljárás kerül szabályozásra. 

 Ahogy jellemző volt ez a kezdetekkor is a szövetkezeti 
szabályalkotásra és törvénykezésre, úgy fejlődött és követte nyomon a 

gyakorlatot a nemzetközi szövetkezeti alapelvek alakulása is 1898-tól. 
1995-ben került sor a Szövetkezetek Nemzetközi Szervezete (SZNSZ) 

manchesteri kongresszusára, ahol mind az alapelveket, mind a 
szövetkezeti fogalmat, mind pedig a szövetkezeti értékeket 

megfogalmazták. Fontos megjegyezni, hogy az angol szövetkezet 
alapítóinak szabályozási felfogása áthatja a jelenlegi hatályos nemzetközi 

szövetkezeti alapelveket. Másképpen szólva, a jelenlegi szövetkezeti 

alapelvek jelentéstartalma az angol alapítók által meghatározott 
szabályozáson nyugszik.  

 Ami Anglia mellett más európai országok szövetkezeti szabályozását 
illeti, ki kell emelni az osztrák önálló szövetkezeti törvényt, amely 1873-

ban került elfogadásra. 1889-ben lépett hatályba a német szövetkezeti 
törvény, amely alapját képezi a jelenlegi önálló szövetkezeti törvénynek. A 

teljesség igénye nélkül, a német szövetkezeti szabályozást illetően 
hangsúlyozni kell a hitelszövetkezetek alapítását. A Raffeisen által 

megalapított hitelszövetkezet működési elvei a jelenlegi európai 
szövetkezeti bankrendszer alapjait képezik. A magyar jogalkotásra a 

legnagyobb hatást a német minta jelentette. Példaként említeném a 
francia szabályozást is, ahol az 1947-es önálló szövetkezeti törvény 

megalkotását megelőzően ágazati szabályok rendezték a szövetkezetek 
sorsát. Példa értékűek az 1920-ban és 1923-ban elfogadott ágazati 

szabályok közül a mezőgazdasági hitelszövetkezetekről szóló törvények. A 

fogyasztási szövetkezetek száma jelentős volt, de jelentősek voltak a 
gyakorlatban a munkás-termelő szövetkezetek is. 

 

2. A magyar szövetkezeti szabályozás korszakai 

 A magyar szövetkezeti szabályozás korszakolásával kapcsolatban 
eltérő álláspontok alakultak ki a szakirodalomban. Jómagam Réti Mária 

Egyetemi jegyzetének1 korszakolását vettem alapul, amely Domé 
Györgyné és Veres József professzorok korszakolásán nyugszik. 

 

                                                           
1 Réti 2010  
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2.1. A II. világháború előtti szabályozás 

 Az 1875. évi XXXVII. törvény, a Kereskedelmi Törvény (KT), mint 
kerettörvény szabályozta a szövetkezeteket. A gazdasági és ipari 

hitelszövetkezetekről szóló 1898. évi XXIII. törvény részletes 

szabályozását alkotta a kor szakipari és hitelszövetkezeteinek. A 
későbbiekben a különböző szövetkezeti ágazatokra vonatkozóan jelentek 

meg törvénycikkek. Ezen első időszakban tevékenykedett Nagy Ferencz2 
és Kuncz Ödön3, akik magas színvonalú tanulmányaikkal és 

törvénytervezeteikkel nagy hatással voltak a magyar szövetkezeti 
szabályozás fejlődésére. 

 

2.2. 1945-től 1989-ig terjedő szabályozási időszak 

 

 Ezen időszak első részére az erőteljes politikai befolyás és a szovjet 

felfogás uralma jellemző a szabályozásban. Szakítva az ekkor már 
hagyományosnak mondható Rochdale-i felfogással, az önszerveződő 

egységek helyett a szövetkezeteknek központi szabályozás alapján, a 
hatalmi szervek által kinyilatkoztatott céllal és eszközökkel kellett 

megalakulni. Az 1949. évi Alkotmány a szövetkezeti tulajdont a társadalmi 

tulajdon részeként szabályozta. A szabályozásban általánossá vált a 
szövetkezeti alapszabályminta bevezetése, amely az 1945-ben elrendelt, a 

földműves szövetkezetekre vonatkozó alapszabályminta megalkotásával 
kezdődött. 

 E korszakban kerültek elfogadásra az alábbi magasabb szintű 
jogszabályok: pl.  

- 1947. évi XI. törvény, „a Szövetkezeti Törvény”;  

- 1959. évi 7. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a 

termelőszövetkezeti csoportról.  

A korszak jogalkotására és jogalkalmazására az a visszásság volt 

jellemző, hogy a fent említett magasabb rendű jogszabályokat 
alacsonyabb rendű jogszabályok írták felül. 

  

A korszak második felében, az 1968-ben bevezetett új gazdasági 

mechanizmus megalapozásaként, majd a hetvenes években születtek meg 

az egyes szövetkezettípusokra vonatkozó új szabályok: 

- 1967. évi III. törvény a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről;  

- 1971. évi III. törvény a szövetkezetekről;  

- 1971. évi 32. tvr. az ipari szövetkezetekről;  

                                                           
2 Nagy 1906 
3 Kuncz Ödön 1935 

 



58 
 

THEMIS 2010 december  
 

- 1977. évi 12. tvr. a lakásszövetkezetekről; mód: 1988. évi 19. tvr.;  

- 1978. évi 22. tvr. a takarékszövetkezetekről.  

 

2.3. Az 1989-től napjainkig terjedő időszak 

 

 1989-ben a Magyarországon lezajlott rendszerváltásnak 

köszönhetően az társadalmi tulajdon felsőbbrendűsége és elsődlegessé 
megszűnt. A vagyonjogi viszonyok rendezése az első és legfontosabb 

kérdése volt a jogalkotónak. 

 Megalkotásra került az 1989. évi XV. törvény, amely az 1971. évi 

III. törvényt (Szövetkezeti törvény) módosította, és az 1989. évi XX. 
törvény, amely az 1967. évi III. törvény módosítását tartalmazta a 

mezőgazdasági termelőszövetkezeteket illetően, továbbá 1989. évi 12. 
tvr., amely az ipari szövetkezetekről szóló, 1971. évi 32. tvr-t 

módosította. A jogszabályi változások alapján lehetővé vált a szövetkezeti 
vagyon részleges felosztása. 

 A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény, és a szövetkezetekről 
szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésről és az átmeneti szabályokról 

szóló 1992. évi II. törvény, lehetővé és kötelezővé tette a 

vagyonnevesítést, amely alapján a tagok szövetkezeti üzletrészt 
szereztek. Az 1992. évi I. törvény a szövetkezet fogalmának és 

szervezetének meghatározásakor már visszanyúlt a szövetkezetek 
nemzetközi alapelveihez, és a régi európai szövetkezeti hagyományokhoz. 

 Nem hagyható figyelmen kívül a szövetkezeteket is minden 
szempontból érintő kárpótlási szabályozás sem, hiszen ez a szövetkezetek 

által használt és/vagy tulajdonban lévő termőföldeket is érintette.  

 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló 2000. évi CXLIV. 

törvény és az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény a korábbi 
jogszabály hibáit korrigálta, és az életviszonyok változását követve, az 

európai szabályozás megjelenítését célozta. 

 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, amely a hatályos 

szabályozást tartalmazza, önálló, egységes szövetkezeti törvény, ami 
mindenben megfelel a 1435/2003 EU Tanácsi Rendeletnek, és alkalmas 

arra, hogy a hagyományos alapelvekre, és szövetkezeti értékekre épülő 

szövetkezeti szabályozást megteremtse. 

 Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény hozta létre 

azt a sui generis jogi személy formát, amely a nemzeti jogi szabályozás 
alapján működő szövetkezetek mellett, kiegészítő jelleggel alapítható. A 

nemzeti jogok szerint alapított szövetkezetektől szupranacionális 
jellegében különbözik, tehát abban, hogy alapítására nem a belső jogi 

normák, hanem a közösségi jog ad felhatalmazást, illetve működésének 
szabályait is – túlnyomórészt – ez utóbbi határozza meg. Az Európai 

Tanács 2003-ben elfogadta az európai szövetkezet (SCE) statútumáról 
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szóló 2003. július 22-i, 1435/2003/EK Tanácsi Rendeletet és az európai 

szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló 2003. július 22-i, 2003/72/EK Tanácsi Irányelvet. 

 

3. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, különös 
tekintettel a tag gazdasági részvételére, a tag személyes 

közreműködési szabályozásának történeti áttekintésére és 
gyakorlati problémájára 

 

3.1. A szövetkezeti fogalom változásai 

 A szövetkezeti tag személyes közreműködése szabályozásának 
megértéséhez álláspontom szerint szükséges a szövetkezeti fogalom 

időrendbeli változásának áttekintése a rendszerváltás óta. Ezt az alábbi 
idézetek illusztrálják: 

 

 

A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény:  

„3. § A szövetkezet a szövetkezés szabadsága és az önsegély elvének 

megfelelően létrehozott közösség, amely a tagok személyes 

közreműködésével és vagyoni hozzájárulásaival, demokratikus 
önkormányzat keretében a tagok érdekeit szolgáló vállalkozási és más 

tevékenységet folytat.”  

SZNSZ Manchesteri kongresszusa 1995: 

„A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik önkéntesen 
egyesületek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális 

céljaikat közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozásuk útján 
megvalósítsák.” 

Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény: 

„3.§ (1) A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű 

részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint 
működő, a tagok saját gazdálkodása eredményességének előmozdítását – 

ideértve a természetes személy tagok fogyasztását is –, illetve esetenként 
tagjai, munkavállalói és azok hozzátartozói kulturális, oktatási, szociális 

szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező 

gazdálkodó szervezet. 

(2) A szövetkezet a kulturális, oktatási és szociális feladatainak a tagok, 

munkavállalók, illetve azok hozzátartozói támogatásával, vagy a 
szövetkezeti szövetségek (86. §) számára nyújtott hozzájárulással tehet 

eleget.” 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény „általános” szövetkezeti 

fogalma: 
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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 2006. évi X. törvény „szociális szövetkezet” fogalma: 

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

szövetkezet, 

a) amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos 

helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint 
szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése; 

b) amely iskolaszövetkezetként működik. 

 

 A fenti fogalmak mindegyikéből kitűnik, hogy a szövetkezet 
esetében a tag részéről vagyoni hozzájárulás nyújtása és személyes 

közreműködés (a szövetkezet gazdasági tevékenységében való részvétel), 
mint kötelezettség jelenik meg, és jogosultság nyílik a gazdasági 

eredményből való részesedésre, valamint ezen felül a társadalmi 

(kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletek kielégítéséhez 
történő hozzájárulásra, amit a szövetkezeti törvényben előírt 

tartalékképzési kötelezettség biztosít.  

„Ami a tagok személyes közreműködésére való kötelezettséget illeti, 

azt a jogalkotó a jelenleg hatályos szabályozásban nem tekintette 
fogalmi elemnek. E körben az 1992. évi I. szövetkezeti törvényben 

foglaltak helyesebb jogalkotói szemléletet tükröztek azért, mert a 
szövetkezet természetét markánsabban juttatták kifejezésre. A tagok 

aktív részvételére vonatkozó utalás, mint a szövetkezeti fogalom egyik 
lényeges eleme, a nemzetközi szervezetek dokumentumaiban is 

szerepel.” 4 

 Álláspontom szerint az európai, így a magyar szövetkezeti 

szabályozásra is nagy befolyással bíró SZNSZ Manchesteri kongresszus 
szövetkezeti fogalom meghatározás a tagok közös céljainak oldaláról 

közelíti meg a szövetkezet egyik lényeges elemét, amely közös cél elérése 

érdekében kell a szövetkezeti tagnak a szövetkezetben személyesen 
közreműködni. Tehát a személyes közreműködési kötelezettségnek a 

szövetkezeti fogalomban való nem közvetlen nevesítése nem jelenti a 
személyes közreműködés háttérbe szorítását. A jogszabályalkotó ezt a 

problémát úgy oldja fel, hogy – amint később látni fogjuk – a részletes 
szabályokban írja elő kötelezettségként a nem befektető tagoknak a 

személyes közreműködést, és ad útmutatást annak módozataira 
vonatkozóan.  

                                                           
4 Réti Mária 2010 180. o. 
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3.2. A „visszatérítés a vásárlás arányában” és a „tagok 
gazdasági részvétele” elvek, mint a szövetkezeti tag személyes 

közreműködésének meghatározói 

 

 A történeti áttekintés során említett Rochdale-i szövetkezeti 

alapelvek közül utalni szeretnék a „visszatérítés a vásárlás arányában” 
elvre és a Manchesteri kongresszus által megfogalmazott, „a tagok 

gazdasági részvétele”elvre, amely a tagi személyes közreműködést, mint 
a szövetkezet egyik leglényegesebb elemét határozza meg. A 

„visszatérítés a vásárlás arányában” elvet szorosan együtt kell kezelni a 
„korlátozott tőkekamat” elvével. 

 A „visszatérítés a vásárlás arányában” elv azt fejezi ki, hogy a 
szövetkezeti tag által végzett személyes közreműködés (legyen az konkrét 

munkavégzés a szövetkezet részére, vagy a tag által vállalt más 
kötelezettség teljesítése, – a Rochdale-i takácsok esetében a közösen 

létrehozott boltban való vásárlás – ) képezi elsődleges alapját a 
szövetkezet által elért eredmény szétosztásának. A „korlátozott 

tőkekamat” elve – amit Kuncz Ödön elemzései alapján helyesebb lenne a 

„korlátozott osztalék” elvnek nevezni – jelentése pedig nem más, mint 
ugyanennek a ténynek másik oldalról történő megfogalmazása, vagyis az, 

hogy az eredmény szétosztása csak korlátozott mértékben történhet a 
vagyoni hozzájárulás alapján járó osztalék formájában, hanem a 

szövetkezet alapszabályában meghatározottak szerinti mértékben a tag 
személyes közreműködése, a tag szövetkezetben történő gazdasági 

részvétele alapján is történik. 

 A hatályos magyar törvény a visszatérítés rendszerét, a tag 

gazdasági részvételét és a személyes közreműködés kötelezettségét 
megfelelően juttatja érvényre.  

„A magyar szabályozásban a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. 
törvény 47. és 48. §-ait kell e körben kiemelni. A tag alapvető 

kötelezettségét a törvény akként állapítja meg, hogy más egyéb 
kötelezettségek mellett a szövetkezeti tag arra is köteles, hogy részt 

vegyen a szövetkezet tevékenységében. A szövetkezeti tag személyes 

közreműködési kötelezettsége tehát megállapításra kerül. Erre nézve a 
törvény előírásai értelmében alapszabályi rendelkezés, illetőleg az 

igazgatósággal kötött tagsági megállapodás az irányadó. A személyes 
közreműködés alapján –tekintettel a szövetkezeti törvény 55. §-ában a 

tag és a szövetkezet gazdasági együttműködésének módozatait rendező 
előírásokra – kerül sor a törvény 59. §-ában az adózás utáni eredmény 

felosztásának szabályozására. A felosztás módozatai között az 59. § (2) 
bekezdés b) pontja tartalmazza a visszatérítés rendszerére való utalást. 



62 
 

THEMIS 2010 december  
 

Ez a szabályozás megfelelő, jól tükrözi az SZNSZ által megfogalmazott 

alapelv jelentéstartalmát.”5  

 

3.3. A személyes közreműködés értelmezése a szövetkezeti tag 

szempontjából 

Kuncz Ödön a már korábban említett munkájában6 a következőképpen 

fogalmaz: 

„Kooperálni” a szövetkezetnél nem azt jelenti, hogy társas vállalkozást 

létesíteni, hanem: együttdolgozni magukkal a tagokkal.”  

„Szövetkezetnél a tag egyszerre kettős szerepet tölt be: 1. a társaság 

tagja, aki viseli a kockázatot a haszonra irányuló meghatározott 
jogosultsággal és 2. vagy ügyfele vagy munkása ugyanannak a 

társaságnak”  

„A szövetkezet gazdasági lényege tehát – tekintet nélkül arra, hogy 

milyen célkitűzésű szövetkezeti mozgalom eszközéről és hogy milyen 
fajtájú szövetkezetről van szó – a tag közreműködése a vállalatban, avagy 

a vállalat igénybevétele a tag részéről.”   

 A tag gazdasági részvétele, a személyes közreműködés tehát 

jelentheti például a szövetkezet által fenntartott boltban történő vásárlást, 

vagy a tejszövetkezettel szemben vállalt azon kötelezettséget, hogy a 
termelt tej részét vagy egészét a szövetkezet rendelkezésére kell 

bocsátani. A személyes közreműködés fogalmának mindenki számára 
egyértelmű jelentése a tag által a szövetkezet részére történő 

„munkavégzés”, amelyen nemcsak a klasszikus értelemben vett 
munkaviszonyt kell érteni. 

 

3.4. A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése és a 

személyes közreműködés hatályos szabályozása 

 

 A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködését, valamint a 
tagok személyes közreműködésének módozatait a szövetkezeti 

alapszabályban kell meghatározni. A személyes közreműködés részletes 
feltételeit a szövetkezet és a tag között aláírásra kerülő tagsági 

megállapodásban kell rögzíteni.7  

 Nem szabad megfeledkeznünk a szövetkezeti törvény 60. §-ában 
szabályozott befektető tagról sem8, aki a törvény szerint személyes 

közreműködésre nem kötelezhető, de nincs is elzárva attól, hogy vagyoni 
hozzájárulásán kívül személyes közreműködést vállaljon a 

szövetkezetben. A befektető tagi jogviszony nem automatikusan jön létre, 
                                                           
5 Réti 2010 96. o. 
6 Kuncz 1935 38. o. 
7 2006. évi X. törvény 48. §, 55. § (1) bek., 56. § 
8 2006. évi X. törvény 60. § (1) bek. és (7) bek. b) pont 
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befektető tag csak akkor lehet valaki, ha az alapszabály ezt lehetővé teszi. 

Szociális szövetkezetnél ilyen tagsági jogviszony létesítésére nincs 
lehetőség.   

 Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX törvény 1.§ (8) 

bekezdés szerint „a más jogszabályokban szabályozott jogviszonyai 
tekintetében 

a) az európai szövetkezet tagja a szövetkezet tagjának, 

b) az európai szövetkezet személyesen közreműködő tagja a 

szövetkezet személyes közreműködésre (munkavégzésre) kötelezett 
tagjának, 

c) az európai szövetkezet vezető tisztségviselője a szövetkezet vezető 
tisztségviselőjének 

minősül.” 

 

 Kifejezett rendelkezés hiányában egyértelmű, hogy a személyes 
közreműködésben a felek akár a szövetkezet által fizetendő ellenérték 

ellenében, vagy ellenérték nélkül is megállapodhatnak. Az ellenérték 
nélkül végzett személyes közreműködés nyereség esetén nem marad 

ellentételezés nélkül, hiszen a fent említett, „visszatérítés a vásárlás 

arányában” és a „korlátozott tőkekamat” elveire alapozott szabályok 
szerint a nyereségfelosztás elsősorban, és nagymértékben a személyes 

közreműködésen alapul. 

 

Kiskorúakra vonatkozó speciális rendelkezések 

 

 A hatályos szövetkezeti törvény 10. §-a9 természetes személyeknél 
a tagsági jogviszony létesítése szempontjából a 14. életévet, mint alsó 

korhatárt jelöli meg azzal, hogy törvényes képviselője hozzájárulása is kell 
a szövetkezeti tagsági jogviszony létesítéséhez. 

 Speciális szabály vonatkozik az iskolaszövetkezetekre, hiszen ezen 
szövetkezeteknél legjellemzőbb a kiskorúak tagsági jogviszonya. A 

közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről 
szóló 123/2006. (V. 19.) Korm.rendelet 8. §-ában részletes meghatározza 

azokat a tevékenységeket, amelyeket a 16. életévét még be nem töltött 

kiskorú végezhet a személyes közreműködés keretében, ha nem 
létesíthető vele a munkaszerződés vagy munkavégzésre irányuló polgári 

jogi szerződés. Ezért ő csak a tanórán is elvégezhető feladatokat vagy a 
tanulói kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó feladatokat láthat el. 10   

 

                                                           
9 2006. évi X. törvény 10. § (6) bek.  
10 Az iskolaszövetkezeti tagsági viszonyról ld. 123/2006. (V.19.) Korm.r. 3.§ (1) bek. Az iskolaszövetkezetben a 
kiskorúak által végezhető tevékenységekről: 8. §  
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Szociális szövetkezetek 

 

 A szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (VI. 29.) Korm. 

rendelet 2.§ és 3.§-ai mind a szövetkezet tevékenysége, mind a 

szövetkezeti tagok személyes közreműködése körében kiegészítő 
rendelkezéseket tartalmaznak a szövetkezeti törvényhez képest. Ennek 

oka a szociális szövetkezetek speciális célja és a tagok speciális köre. A 
szociális szövetkezet munkanélküli, tanuló vagy hallgató tagjainak 

munkalehetőséget biztosít, vagy tagjainak – külső foglalkoztatóként – a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

rendelkezései szerint intézményi foglalkoztatást biztosít, illetve a szociális 
helyzetük javításának elérését elősegítő szolgáltatásokat nyújt, illetve 

közreműködhet közmunka, közhasznú, valamint közcélú munka 
biztosításában. (2. §) E célokat tekintve a tagok személyi köre szűkített, 

hiszen a tag meg kell feleljen a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben rögzített 

álláskeresőnek11 vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben előírtaknak vagy a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben előírt önkéntes 

munkavállaló fogalmának12. Az utóbb említett önkéntes jogviszony alapján 
– amelyben a jogszabályi rendelkezéseknek szerint az önkéntest nem illeti 

meg díjazás – nem minden szociális szövetkezetnél végezhető személyes 
közreműködés, hiszen a fogadó szervezetnek, jelen esetben a szociális 

szövetkezetnek, a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI. 
törvény szerinti közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetnek is kell 

lennie egyidejűleg.13 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény szerinti intézményi foglalkoztatás keretében végzett munkát, mint 
a személyes közreműködés körében végzett munkát a jogszabály a 

munkaviszonytól, megbízási, vállalkozási és az előbb említett önkéntes 
jogviszonytól megkülönbözteti.(3.§ (2) bekezdés)  

 Érdekes hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet a szociális 
szövetkezetek kapcsán. Az előbb említett, a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 6. § rendelkezései 

szerint közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében 
végezhető, amelyet a közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezet, 

mint fogadó biztosíthat. A jogszabály a fogadó részére bejelentési 
kötelezettséget ír elő a 11. § (1) bekezdésben és a (4) bekezdésben a 

csatolandó melléklet kapcsán említett fogadói formák között még említést 
sem tesz a szociális szövetkezetről. 

 

                                                           
11 Ld. 1994. évi IV. törvény 58. § (5) bek d) pontja az álláskereső fogalmáról, ill. k) pont a pályakezdő 
álláskeresőről 
12 2005. évi LXXXVIII. törvény 1.§ (1) bek. a) pont; 3.§; 6.§  
13 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bek. k) pontja, 
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3.5. A szövetkezeti tag személyes közreműködési 

kötelezettségének elhatárolása más gazdálkodó szervezet tagjai 
által végzendő személyes közreműködéstől 

 

3.5.1.Közkereseti társaság és betéti társaság tagja általi személyes 
közreműködés 

 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) hatályos 
rendelkezései szerint 14a közkereseti társaság tagjait személyes 

közreműködési kötelezettség nem terheli, hanem azt vállalhatják a 
társaság felé. Ezen vállalásukat tartalmazhatja a társasági szerződés, de 

annak feltételeit külön megállapodásban is rendezhetik.  

A személyes közreműködés alapjául szolgáló jogviszonyok közül a Gt. 

kiveszi a munkaviszonyt, a valamely polgári jogi szerződés (megbízás) 
alapján történő munkavégzést, valamint az üzletvezetés és a képviselet 

ellátását, ami valójában a Ptk. alapján történő megbízásnak minősül. A 
törvény szerint tehát személyes közreműködésnek csak a társaság 

valamely tevékenységi körének megvalósításában a tagsági viszony 
alapján való tagi részvételt lehet tekinteni, ha az nem valamely más 

jogviszony keretében történik.  

A Gt. 108. § (3) bekezdése alapján a betéti társaságra, így a betéti 
társaság tagjaira vonatkozó személyes közreműködési rendelkezéseket a 

közkereseti társaságnál előírtak szerint kell alkalmazni. 

 

3.5.2. A korlátolt felelősségű társaság tagjai által vállalt személyes 
munkavégzés, mint a tagi mellékszolgáltatás egyik formája 

 

 Eltérően a közkereseti és a betéti társaságra vonatkozó 

szabályoktól, a korlátolt felelősségű társaság vonatkozásában már a 
fogalom meghatározásban említés történik a tag által vállalható egyéb 

vagyoni hozzájárulásról.15 A Gt. 119. § (1) bekezdése a mellékszolgáltatás 
egyik módjának tekinti a nem munkaviszonyon és polgári jogi 

jogviszonyon alapuló személyes munkavégzést. A mellékszolgáltatás, és 
így a személyes munkavégzés feltételeit a társasági szerződésben kell 

szabályozni. 

 Mint láttuk, a közkereseti társaságra, a betéti társaságra, a korlátolt 
felelősségű társasága vonatkozó szabályok között, hogy szemben a 

szövetkezeti rendelkezéssel, ahol a személyes közreműködés minden tag 
számára – kivéve a befektető tag – kötelező, addig a Gt. hatálya alá 

tartozó gazdasági társaságoknál ez a tagok választásán múlik. A 
gazdasági társaságok esetén a munkaviszony és polgári jogi viszony 

                                                           
14 Gt. 88. § (1) bek., 91. §; 108. § 
15 Ld. Gt. 111. § (1) bek. 
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keretében nem végezhető személyes közreműködés, míg a 

szövetkezeteknél a személyes közreműködés egyik módjaként került 
definiálásra a munkavégzési kötelezettség. 

 Eltérés van abban is, hogy a korlátolt felelősségű társaság esetén a 

társasági szerződésben, közkereseti társaság, betéti társaság esetén vagy 
a társasági szerződésben vagy a többi taggal kötött megállapodásban, míg 

a szövetkezetnél az alapszabály rendelkezései alapján az igazgatósággal 
kötött megállapodásban kell rendezni a személyes közreműködés módját 

és feltételeit.  

 

3.6. A munkavégzési kötelezettség, mint a szövetkezeti tag személyes 
közreműködésének egyik módja 

 

 Nem szerencsés és a gyakorlatban problémát okozhat a személyes 

közreműködés és a személyes munkavégzés fogalmak használata. A Gt. a 
mellékszolgáltatás tekintetében a személyes munkavégzést említi azzal, 

hogy ez nem munkaviszony. A szövetkezeti törvény a munkavégzési 
kötelezettségről beszél és ezen a munkaviszonyon kívül a megbízási, 

vállalkozási jogviszonyt is érti. 

 A munkavégzési kötelezettség körében a szövetkezeti törvény 56. § 
(2) bekezdése a munkaviszonyt, a megbízási és a vállalkozási jogviszonyt 

említi. 

 Tekintsük át először a munkaviszony létesítésére vonatkozó 

legalapvetőbb szabályokat, azaz a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. Törvény (Mt.) általános szabályait! Az Mt. 76.§ szerint a 

munkaviszony – ha törvény másként nem rendelkezik – 
munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződést írásba kell foglalni és az 

(5) és (6) bekezdésben rögzítettek szerint tartalmaznia kell a felek nevét, 
illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait, 

a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét, munkavégzési helyét. A 
munkaszerződésben a felek bármely más kérdésben megállapodhatnak. 

Az Mt. 75/A §. szerint a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés 
típusának megválasztása nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekeinek 

védelmét biztosító rendelkezések érvényesülésének korlátozására, illetve 

csorbítására. 

 A szerződés típusát elnevezésétől függetlenül, az eset összes 

körülményére tekintettel kell megítélni, illetve megállapítani. Ennek 
elősegítésére szolgál a 7001/2005. (MK.170.) FMM-PM együttes irányelv, 

amely a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során 
figyelembe veendő szempontokat határozza meg.  

A munkaviszonyt meghatározó jellemzőket elsődleges és másodlagos 
minősítő jegyekként írja le. Elsődleges minősítő jegyek, amelyek 

önmagukban meghatározóak lehetnek a munkaviszony létesítése 
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szempontjából az alábbiak: 1. a tevékenység jellege, a munkakörként 

történő feladat-meghatározás, 2. a személyes munkavégzési 
kötelezettség, 3. foglalkoztatási kötelezettség a munkáltató részéről, a 

munkavállaló rendelkezésre állása, 4. alá-fölérendeltségi viszony. 

Másodlagos minősítő jegyek: 1. az irányítási, utasításadási és 
ellenőrzési jog, 2. a munkavégzés időtartamának, a munkaidő 

beosztásának meghatározása, 3. a munkavégzés helye, 4. az elvégzett 
munka díjazása, 5. a munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és 

nyersanyagainak felhasználása, 6. a biztonságot, egészséget nem 
veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása, 7. írásbeliség. Ezen 

rendelkezések szerint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőség, illetve területi szervei hatósági ellenőrzés során, és az 

adóhatóság adóellenőrzés során minősítheti a szerződéseket.   

 Az iskolaszövetkezetek miatt fontos megemlíteni még az Mt. 

kiskorúakra vonatkozó szabályait. Az Mt. 72. §. szerint munkaviszonyt 
munkavállalóként az létesíthet, aki tizennyolcadik életévét betöltötte. 

Speciális rendelkezés található a (4) bekezdésben, amely szerint 
munkaviszonyt létesíthet a tizenötödik életévét betöltött, általános 

iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés 

keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. Tizenhat 
éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez a törvényes 

képviselőjének hozzájárulása szükséges. 

 A hatályos szövetkezeti törvény 10.§-ának, az iskolaszövetkezetekre 

vonatkozó 123/2006. (V. 19.) Kormányrendelet 8. §-ának és az Mt. fenti 
rendelkezéseinek összevetéséből az következeik, hogy a 14. és 15. életév 

között lévő szövetkezeti tag személyes közreműködésként csak a 
kormányrendeletben foglalt tevékenységeket végezheti, munkavégzési 

kötelezettséget részére nem lehet előírni. 

 A megbízási szerződésre a Ptk. 474-487. §-ai, míg a vállalkozásra a 

Ptk. XXXV. fejezetében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. A 
megbízás alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. A törvény 

miniszteri indokolásában is kifejtetteknek megfelelően az ügy ellátása nem 
szűkíthető a fogalom meghatározásból következő képviseleti megbízásra, 

hanem tág tartalommal értelmezendő és ezért a legkülönfélébb 

tevékenységekre vonatkozhat. A megbízási szerződés tipikus szolgáltatása 
tehát a más érdekében történő bármely tevékenység kifejtése. 

Hasonló elemet – más érdekében végzett tevékenységet – tartalmaz a 
vállalkozási és a munkaszerződés is, ezért célszerű a megbízás azon 

sajátosságait kiemelni, amely ezektől a szerződésektől megkülönbözteti. 

A megbízás és a vállalkozás közötti alapvető különbség, hogy míg a 

vállalkozási szerződés keretében a vállalkozó egy meghatározott 
eredmény elérése érdekében elvégzendő tevékenységre vállalkozik – 

vagyis fő kötelessége az eredmény elérése –, addig a megbízás esetében 
a megbízott feladata, hogy a rábízott tevékenységet megfelelő 

gondossággal és a megbízó érdekének megfelelően végezze, így a 
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megbízás teljesül abban az esetben is, ha a megbízott nem éri el a 

megbízó által kívánt eredményt. Ennek megfelelően tehát a megbízás 
úgynevezett gondossági kötelem, a vállalkozás pedig úgynevezett 

eredménykötelem. 

 

4. A szövetkezeti tag személyes közreműködésével összefüggő 

társadalombiztosítási és adózási szabályok 

 

4.1. Társadalombiztosítási szabályok 

 

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény (Tbj.) rendelkezéseit vizsgáljuk meg először. 

A törvény a társadalombiztosítás és ezen belül a nyugellátás 

szempontjából nem nevesíti a szövetkezetet, mint társas vállalkozást, sem 
pedig a szövetkezeti tagot, mint személyesen közreműködő tagot, mint 

társas vállalkozót szemben a közkereseti, betéti társasággal vagy a 
korlátolt felelősségű társasággal, illetve a közkereseti, betéti társaságnak 

nem munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében 

történő személyesen közreműködő tagjával, akiket társas vállalkozóként 
definiál. 

Ebből az következik, hogy a szövetkezetben személyesen közreműködő 
tag, amennyiben személyes közreműködését nem munkaviszonyban, 

megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban végzi, nem alanya a fenti 
törvénynek, járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ennek a 

szabályozásnak a másik vetülete, hogy a szövetkezeti tagsági jogviszony 
biztosítási jogviszonyt sem hoz létre. Ahhoz, hogy a nem 

munkaviszonyban, vállalkozási, vagy megbízási jogviszonyban személyes 
közreműködő tag is biztosítva legyen, köteles azonban a 39. § szerinti 

egészségbiztosítási járulékot, tételes egészségügyi hozzájárulást 
megfizetni. 

 Azt tapasztaljuk, hogy a tanulmány 3.5. pontjában körülírt, a 
szövetkezeti tagsági jogviszony keretében végzett személyes 

közreműködés és a gazdasági társaságok tagjai által végzett személyes 

közreműködés közötti – nem munkaviszonyban, vállalkozói vagy 
megbízási jogviszonyban végzett személyes közreműködés esetén – 

különbség a fenti jogszabályokban is nyomon követhető. 

 Vizsgáljuk meg ezt a kérdést a már említett iskolaszövetkezeti 

diáktag szempontjából is. A törvény rájuk vonatkozóan speciális szabályt 
állapít meg. Az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja 

ezen a jogcímen akkor sem minősül biztosítottnak, ha a szövetkezet 
tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony 

keretében személyesen közreműködik. Az iskolaszövetkezet diáktagja 
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után tehát nem kell a fenti járulékokat fizetni. Mentesül továbbá az 1998. 

évi LXVI. törvény 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján az egészségügyi 
hozzájárulás fizetés alól is. (A PM Jövedelemadók főosztálya 9962/2007 

szám alatt kiadott állásfoglalása.) 

 

4.2. Személyi jövedelemadó 

 

 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja 

tv.) a szövetkezetet, mint társas vállalkozást definiálja. Amennyiben a 
személyes közreműködés módjaként a felek munkaszerződést kötnek, 

akkor a tag, mint munkavállaló az Szja tv. hatálya alá eső 
munkaviszonyból származó jövedelmet szerez, amely bérjövedelemnek 

minősül és utána személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezik. 
Amennyiben viszont vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján végzi a 

tag a személyes közreműködést, akkor a megszerzett jövedelem önálló 
tevékenységből származó jövedelemnek minősül az Szja tv. 16. § (1) 

bekezdése alapján, amely nem bérjövedelem. A tag által végzett 
személyes közreműködés alapján megállapított és megfizetett ellenérték 

is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül mindaddig, 

amíg azt a társas vállalkozás költségként el nem számolja, mert ez utóbbi 
esetben ez nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, amit 

különben személyes közreműködői díjnak nevez a jogszabály. Ezen nem 
önálló tevékenységből származó jövedelem csökkenthető a költségtérítés 

címén kapott bevétellel.16 

 A szövetkezetnek lehetősége van a tagok részére természetbeni 

juttatást adni, amely az Szja. tv. szerint minősül adómentesnek vagy 
adókedvezménnyel adhatónak.  

 Az Szja törvény alapján adómentes a szövetkezet nyugdíjas 
tagjának a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződés keretében a 

vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze átruházásából 
származó jövedelme, feltéve, hogy annak összege évente az átalakulás 

befejezésekor lezárt névérték egytized részét, de legfeljebb havonta a 10 
ezer forintot nem haladja meg; 

 Személyi jövedelemadó köteles jövedelemnek minősül az osztalék is 

a 66. § alapján. 

 

4.3.Közhasznú munkavégzés támogatása, a közhasznú 
szervezeteket megillető kedvezmények 

 

                                                           
16 Szja tv. 4. § (1) bek. és 25. § (1) bek.  
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 Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról részletesen rendezi azokat a támogatásokat, 
amelyek azokat a munkaadókat illeti meg, aki hátrányos helyzetű 

személyt munkaviszony keretében foglalkoztatnak, közhasznú 

munkavégzést támogatnak, illetve pl. az állami foglalkoztatási szerv által 
kiközvetített álláskereső foglalkoztatását vállalják, új munkahelyet 

teremtenek, munkahelyet megőriznek. Ha visszalépünk pár oldalt és 
megnézzük a szociális szövetkezetekre vonatkozó szabályokat, céljukat és 

a szociális szövetkezetek tagjaira vonatkozó előírásokat, láthatjuk, hogy a 
hasonlatosságot, sok helyen teljes egyezőséget. 

 A Rochdale-i takácsoktól indultunk, akik életük megszervezése, 
munkalehetőségük megteremtése, családjuk és saját maguk fejlesztése, 

fejlődése érdekében most már mondhatjuk, maradandót alkottak. A 
mostani gazdasági környezet sem kedvez a jelenkor takácsainak, de az 

állam felismerve az emberek önszervező képességeiben rejlő erőt 
támogatja a szövetkezeteket, azon belül is legjobban azokat a közhasznú, 

kiemelten közhasznú szervezeteket, szociális szövetkezeteket, amelyek 
válaszokat jelenthetnek a jelenkor kihívásaira.   
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