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A szociális szövetkezetek Olaszországban a szövetkezetek különleges típusát 

alkotják. Céljuk, hogy a köz érdekében ösztönözzék a lakosság szociális 

tevékenységét és segítsék hátrányos helyzetű személyek1 szociális integrációját 

és foglalkoztatását egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatások nyújtásán, 

valamint mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi tevékenység szervezésén 

keresztül.2 A szociális szövetkezet intézményét a hatályos magyar jog is ismeri: 

Magyarországon szociális szövetkezetnek minősülnek azok a szövetkezetek, 

amelyek célja a hátrányos helyzetű tagjaik foglalkoztatása és szociális helyzetük 

javításának egyéb módon történő elősegítése, valamint az iskolaszövetkezetként 

működő szövetkezetek.3  

Bár a szociális szövetkezetek társadalmi funkciója mind az olasz, mind a 

magyar jogszabályi meghatározások szerint hasonló – hiszen mindkét országban 

alapvetően a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, egészségügyi 

ellátását és oktatását célozzák –, a gyakorlatban a szociális szövetkezetek 

eltérően működnek és eltérő célokat követnek a két országban. Magyarországon 

a 2006 óta létező, de kevés társadalmi aktivitást mutató szociális szövetkezetek 

új szerepe 2012-től kezdődően a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

településein élőknek adnának lehetőséget arra, hogy különféle mezőgazdasági 

munkákkal, állattenyésztéssel, gyümölcsszedéssel vagy 

gyógynövénytermesztéssel megteremtsék az önfenntartás feltételeit.4  

A jelen tanulmány célja, hogy betekintést nyújtson a szociális szövetkezetek 

hatályos olasz jogi szabályozásába Olaszországban, különös figyelmet szentelve 

a szociális szövetkezetek kialakulásának körülményeire, tekintettel arra, hogy a 

                                       
1 A szociális szövetkezetekről szóló 381/1991. törvény értelmében hátrányos helyzetű személynek kell 

tekinteni a testi, szellemi és érzékelési fogyatékossággal élőket, a pszichiátriai intézetekben kezelt és jelenleg 
kezelés alatt álló személyeket, a kábítószer-fogyasztókat, az alkoholistákat, a rendezetlen családi hátterű kiskorú 
munkavállalókat és az alternatív büntetésüket töltő elítélteket. Hátrányos helyzetű személynek minősül továbbá 
az, akit a Miniszterek Tanácsának Elnöke rendeletében, a Szociális Gondoskodás és Munkaügyi Miniszter 
javaslatára és az Egészségügyi Miniszter, a Belügyminiszter és a Szociális Ügyek Minisztere egyetértésével 
annak minősít, az 1577/1947 rendelet 18. cikke alapján felállított szövetkezetek központi bizottságának 
meghallgatása után. 

2 381/1991. törvény 1. cikk 
3 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 8. § (1) bekezdés 
4 Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki főtanácsadó nyilatkozata (Új típusú szociális szövetkezeteket támogat a 

kormány, 2012. március 12., www.dh-online.hu/fooldal-fokuszban/20120312_szocialis_szovetkezetek?s=rel)  

http://www.dh-online.hu/fooldal-fokuszban/20120312_szocialis_szovetkezetek?s=rel


5 

 

THEMIS 2012. október 

 

szociális szövetkezetek olasz szabályozása potenciális mintaként szolgálhat a 

magyar jogalkotás számára, amennyiben az a szociális szövetkezetek társadalmi 

pozíciójának megerősítését a jogszabályi környezet módosításával kívánná 

megvalósítani.  

 

A szociális szövetkezetek kialakulása Olaszországban 

 

A szociális szövetkezetek eredete egészen az ókori római collegium opificum 

intézményére vezethető vissza. Ezen collegiumokat a római kézművesek 

kezdetben annak érdekében szervezték meg, hogy tagjai kölcsönösen segítséget 

nyújtsanak egymásnak betegség, rokkantság, szegénység vagy idős kor esetén.5 

A collegium opificumok különösen a principátus idején váltak népszerűvé, amikor 

a római társadalomban kialakult a nagyvárosok központjában élő plebs, valamint 

a külvárosokban és vidéken élő vicik rétege6. A gazdaság fejlődése 

következtében a collegiumok már egyes szakmák képviselőinek védelmét 

célozták meg, s tagjaik részére iskolákat, gyülekezeteket szerveztek. Ezekből a 

kezdetben spontán szerveződő intézményekből alakultak ki a középkorban a 

céhek, amelyek a kézművesek és kereskedők érdekképviseleti szerveivé váltak. 

A modern szövetkezetek előfutáraiként is tekinthető önkéntes kölcsönös 

segítségnyújtó társaságok (società di mutuo soccorso) az 1700-as években 

jöttek létre Olaszországban annak érdekében, hogy javítsák a munkásosztály 

anyagi és erkölcsi feltételeit. A munkásosztály hamar felismerte ugyanis 

kiszolgáltatott helyzetét, és osztályon belül igyekezett megtalálni azokat az 

eszközöket, amelyekkel állami beavatkozás nélkül tudott javítani nehéz 

életkörülményein. Ezek a szervezetek a kölcsönösség és a szolidaritás elvén 

működtek, és szorosan kötődtek ahhoz a területhez, amelyen létrejöttek.  

Az első szociális szövetkezetek Olaszországban az 1800-as évek második 

felében születtek meg, a kölcsönös segítségnyújtásra létrehozott társaságok 

átalakulása következtében. A XIX. század elején Don Luigi Sturzo7 hatására 

jöttek létre olyan, erősen katolikus szellemű szervezetek, amelyek célja az 

elesettek és kiközösítettek felkarolása és támogatása volt. Az olasz 

szövetkezetek konföderációját (Confederazione delle Cooperative Italiane), 

valamint a szövetkezetek és kölcsönös segítségnyújtó társaságok nemzeti ligáját 

(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) egyaránt 1919-ben hozták létre.8 Az 

1920-as évektől kezdve az egyesülési mozgalmak egyre erősödtek és 

                                       
5 ROMANÒ: Le società di mutuo soccorso, 4.  
6 FÖLDI, HAMZA: A római jog története és institúciói, 45.  
7 Don Luigi Sturzo (1871-1959) olasz szerzetes és politikus. A szicíliai gazdasági körülmények kitűnő 

ismerőjeként elsőként alapított szociális szövetkezeteket annak érdekében, hogy fellendítse a szicíliai 
mezőgazdaságot és kézművességet, amely az ipari kapitalizmus terjeszkedése miatt, valamint a 1900-as évek 
elején bekövetkezett mezőgazdasági válság miatt jelentős hanyatlásnak indult. Don Luigi Sturzo 1919-ben 
megalapította az Olasz Néppártot (Partito Popolare Italiano), politikai tevékenysége miatt Mussolinivel 
konfliktusba került, emiatt 1940-ig emigrációba kényszerült. 

8 GARBIN – MAULE: L’impresa cooperativa sociale, 1.  



6 

 

THEMIS 2012. október 

 

megnövekedett a pihenő, kulturális és sportközpontok száma országszerte. 

Ebben az időszakban jöttek létre, legfőképpen Toscana régióban, az ún. 

népházak (Case del Popolo), a munkások egyesülésének új fajtájaként. A 

népházak mindazon feladatokat ellátták, amelyeket a kölcsönös segítségnyújtó 

társaságok: azon túl, hogy politikai szervezetek voltak, olyan környezetet 

jelentettek, ahol a munkások a szabadidejüket tanulással, pihenéssel tölthették.  

A fasizmus terjeszkedése a népházak és a munkások más szerveződéseinek 

visszaszorítását eredményezte: az új rezsim, mielőtt korlátozta volna az egyéni 

jogokat, megtiltotta a munkás szerveződések politikai, szakszervezeti és 

egyesületi üléseit. Az addigi népházak, szövetkezetek és segítségnyújtó 

társaságok egy része politikai nyomásra fasiszta szervezetekké, ún. Case del 

Fasciová alakultak át9, a megmaradt szövetkezeteknek pedig kötelezően 

csatlakozniuk kellett a Szövetkezetek Nemzeti Szervezetéhez (Ente Nazionale 

Cooperative), amely lehetetlenné tette a vállalkozások szociális és demokratikus 

működését, és a gazdasági kezdeményezés szabadságát annak ellenére, hogy a 

fasizmus maga is felismerte a szövetkezetekben az ország gazdasági 

fellendítésének eszközét.  

A második világháborút követően a szövetkezeti mozgalom kétfelé szakadt: a 

forradalmi ideológiát követő szocialista szövetkezetek elhatárolódtak a 

konzervatív katolikus szövetkezetektől, s velük párhuzamosan fejtették ki 

tevékenységüket. 

A modern értelemben vett szociális szövetkezetek Olaszországban az 1970-es 

évek elején születtek meg az észak-olasz régiókban, elsősorban Lombardiában, 

majd fokozatosan elterjedtek az egész országban. Ekkor vált szükségessé, hogy 

a szövetkezeti mozgalom egységesen kidolgozza a gazdasági társaságoktól 

megkülönböztető jellegzetességeit és alapelveit, összhangban a Szövetkezetek 

Nemzetközi Szövetségének előírásaival.  

Az olasz szövetkezetek fejlődésére hatással voltak az úgynevezett Rochdale-i 

alapelvek, amelyeket a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének 1934. 

szeptember 4-én tartott kongresszusán fogadtak el. A Rochdale-i alapelveknek a 

nemzeti szabályozásba való beépülése biztosította azt, hogy a szövetkezetek 

egységes alapokon nyugvó és azonosan működő intézmény-rendszert alkotnak a 

világban10. A Rochdale-i alapelvek alapján az olasz Szövetkezetek Ligája 

megalkotta a szövetkezetekre irányadó keretszabályozást (ún. Értékek Chartája, 

olaszul: Carta dei Valori e dei Princípi), amelynek vezérelveit az alábbiakban 

lehet összefoglalni: 

 a szövetkezetek tevékenységében a tényleges vállalkozási tevékenység és 

a társadalmi kötelezettségvállalás szétválaszthatatlan; 

                                       
9 ROMANÒ: Le società di mutuo soccorso, 16.  
10 A Rochdale-i alapelvek a következők: 1. nyitott tagság elve 2. demokratikus igazgatás elve 3. visszatérítés 

a vásárlás arányában elve 4. korlátozott tőkekamat elve 5. politikai és vallási semlegesség 6. készpénzre történő 
eladás 7. szövetkezeti továbbképzés előmozdítása (Szövetkezeti Kutató Intézet). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1934
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_4.
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 a szövetkezetek nem profitorientált gazdasági szereplők, így a piacon 

végzett gazdasági tevékenység során saját jövedelemszerzésre nem 

törekednek; 

 a szövetkezetek által végzett szociális kötelezettségvállalás minőségének 

és jelentőségének társadalmilag elismertnek kell lennie, értékelésük a 

szövetkezetek által végzett szociális tevékenység kiterjedtségétől függ.11 

Olaszországban a szociális szövetkezetek különleges szektort képviselnek, 

melynek szerepe mind a foglalkoztatás, mind a szolgáltatások szempontjából 

jelentős. Az olasz statisztikai hivatal (Istituto Nazionale di Statistica ‒ ISTAT) 

legutóbbi statisztikai felmérése alapján kimutatták, hogy 2005-ben 7.363 aktív 

szociális szövetkezet működött Olaszországban, ami 30%-kos növekedést jelent 

a 2001-es állapothoz képest. Ezek a társaságok összesen több mint 210.000 

fizetett és 32.000 önkéntes beosztottat foglalkoztatnak. Szolgáltatásaikat több 

mint 3 millió ember veszi igénybe évente, ami közel 6,4 milliárd eurós éves 

forgalmat eredményez. Népszerűségüket több tényező indokolja: egyrészt a 

közszolgáltatásokat nyújtó állami, önkormányzati szervek (közintézmények, 

köztestületek) egyre több szolgáltatást engednek át a szociális szövetkezeteknek 

a szociális, egészségügyi és oktatási szférában, másrészt civil szervezkedések 

(lakossági kezdeményezés, egyesületek) ösztönzik a szociális szövetkezetek 

megalapítását kielégítetlen szükségletek rendezésére és jóléti (welfare) 

szolgáltatások nyújtására.  

 

Az olasz szövetkezetek jogi szabályozása 

 

A szociális szövetkezetek létrehozását Olaszországban az olasz Alkotmány 

(Costituzione Italiana) is támogatja: a Costituzione 45. cikke ugyanis kimondja, 

hogy az Olasz Köztársaság elismeri a kölcsönös segítségnyújtásra és egyéni 

nyereségvágy nélkül létrehozott szövetkezetek szociális funkcióját. A 

Costituzione felhatalmazza a Parlamentet, hogy törvénnyel ösztönözze és 

támogassa a szociális szövetkezetek alapítását a legmegfelelőbb eszközökkel, és 

a megfelelő felügyelettel biztosítsa azok szociális jellegét és funkcióját. 

A szövetkezeteket, s így a szociális szövetkezeteket is elsősorban az olasz 

polgári törvénykönyv, az 1942. évi Codice civile szabályozza, a törvénykönyv 

2514. cikkétől kezdődően. A Codice civile értelmében a szociális szövetkezetekre 

az általános szövetkezetekre vonatkozó normák alkalmazandók, a szociális 

szövetkezetekre irányadó speciális törvényben előírt normákkal összhangban. 

A szociális szövetkezetekről szóló 1991. november 8-án hozott 381. törvény (a 

továbbiakban: 381/1991. törvény) szabályozza az olasz szociális szövetkezeteket 

terhelő különböző kötelezettségeket és tilalmakat, valamint az őket megillető 

vagyoni hozzájárulásokat. Ugyanez a törvény meghatározza az önkéntes tag és a 

hátrányos helyzetű tag fogalmát, és szabályozza a szociális szövetkezetek és a 

                                       
11 La Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori. Coop 
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hatóságok között köthető megállapodásokat is. A szociális szövetkezetekre 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azokra a konzorciumokra 

(szövetkezeti társulásokra) is, amelyeket szövetkezeti formában alapítottak, s 

amelyek tagságának legalább 70%-át szociális szövetkezetek alkotják.  

A szociális szövetkezetek működésének szabályozása és támogatása 

Olaszországban nemcsak központi állami feladat: az egyes régiók feladata a 

381/1991. törvény végrehajtási normáinak a megalkotása. E célból a régiók 

kötelezettsége a szociális szövetkezetek regionális nyilvántartásának létrehozása 

és vezetése, valamint a szociális szövetkezetek és a képzési intézmények 

együttműködésének szabályozása. Ennek keretében a régiók alkotják meg 

azokat a mintaszerződéseket, amelyek a regionális szinten működő hatóságok és 

a szociális szövetkezetek viszonyait rendezik, meghatározzák a szociális 

szövetkezetek alkalmazottainak képzettségi feltételeit. Ennek következtében 

azonban az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a szociális szövetkezetek tényleges 

működésére irányadó előírások régiónként eltérőek is lehetnek. 

 

Az olasz szociális szövetkezetek alapítására irányadó rendelkezések 

 

Az olasz Codice civile a szövetkezeteket a vállalkozások egyik fajtájának 

tekinti (impresa cooperativa). Az impresa intézménye az olasz kereskedelmi 

jogba az 1807-es francia Code de commerce mintájára került bevezetésre a XIX. 

században, felváltva a kereskedő (commerciante) intézményét, amely addig a 

kereskedelmi jog legfőbb alanyának minősült. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy 

az olasz kereskedelmi jog a mai napig a piac elsőszámú alanyának a 

vállalkozásokat, és nem a gazdasági társaságokat (società) tekinti. A társasági 

létet ugyanis az olasz jog nem tekinti másnak, mint ami a vállalkozás kollektív 

működtetésének a külvilág számára érzékelhető alakja, a vállalkozási 

tevékenység külső megjelenési formája.12 

A szövetkezetek az olasz kereskedelmi jogban, hasonlóan a magyar joghoz, az 

alapszabályban meghatározott összegű tőkével (részjegytőkével) alapított, a 

nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel 

rendelkező szervezetek, amelyek célja a tagjaik gazdasági, valamint más 

társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei 

kielégítésének elősegítése.13 A szövetkezetek általános szabályozásakor a Codice 

civile – ezzel is hangsúlyozva a szövetkezetek vállalkozási jellegét – egyes 

kérdésekben a korlátolt felelősségű társaságokra, illetve a részvénytársaságokra 

vonatkozó rendelkezéseket rendeli alkalmazni.14  

                                       
12 Commissione Rovelli 1999 
13 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X.törvény, 7. § 
14 A szövetkezetekre alkalmazni kell különösen a részvénytársaságok részvényeseinek vagyoni 

hozzájárulására (2342. cikk és köv.), a közgyűlés (2363. cikk és köv.), a vezető tisztviselők (2380. cikk és köv.) 
és a felügyelőbizottság (2397. cikk és köv.) jogállására, valamint a részvénytársaságnál vezetendő 
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Olaszországban szövetkezetet mind a tagok korlátolt, mind korlátlan 

felelősségének kikötésével lehet alapítani. Korlátlan felelősségű szövetkezet 

esetén a szövetkezet tartozásaiért elsősorban maga a szövetkezet tartozik 

helytállni a saját tőkéjével, de felszámolási eljárás, illetve csődeljárás 

kezdeményezése esetén másodlagosan a tagok korlátlanul és egyetemlegesen 

kötelesek helytállni a szövetkezet hitelezői felé. Korlátolt felelősségű szövetkezet 

esetén a szövetkezet tagjai csak a vagyoni hozzájárulásuk mértékéig felelnek, 

azonban a Codice civile lehetővé teszi, hogy a szövetkezet alapszabálya 

kifejezett rendelkezése esetén a tagok a vagyoni hozzájárulás meghatározott 

többszörösével korlátlanul és egyetemlegesen feleljenek csőd vagy felszámolás 

esetén.15 

Fontos, hogy a szövetkezeti minőség, valamint a tagok felelősségének 

mértéke már a vállalkozás elnevezéséből kitűnjön. Nem használhatja a 

szövetkezet elnevezést olyan társaság, amely nem a kölcsönösségi elv alapján 

működik.16 Szociális szövetkezet esetén a vállalkozás elnevezésének, bármilyen 

társasági formában is alapították, tartalmaznia kell a „szociális szövetkezet” 

jelzést.17 

Szövetkezet alapításához a Codice civile nem írja elő a részjegytőke minimális 

összegét: a részjegytőke összege a tagok számával arányosan változik. 

Mindazonáltal az egyes szövetkezeti tagok részjegyének névértéke nem lehet 

kevesebb 50.000 L.-nál (kb. 25 euró), de nem haladhatja meg a 80 millió L.-t 

(kb. 40.000 euró). Az egyes részjegyek névértéke nem haladhatja meg a 1 millió 

L.-t (kb. 500 euró).18 

A szövetkezet alapszabályát, amely a szövetkezet tagjaira, önkormányzati 

szerveire, valamint operatív működésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, 

közokiratba kell foglalni. A szociális szövetkezetek alapszabályának tartalmaznia 

kell mindazon rendelkezéseket, amelyek megalapozzák e szövetkezetek szociális 

jellegét, így különösen  

 a tagi kölcsönök és a ténylegesen befizetett vagyoni hozzájárulás 

különbségét meghaladó osztalék kiosztásának tilalmát; 

 a szövetkezet működése során az eredmény tagok közötti felosztásának 

tilalmát; 

 annak előírását, hogy a szövetkezet felszámolása esetén a részjegytőke 

osztalékokkal csökkentett összegét az állami önsegélyező alapok részére 

kell átutalni.19 

                                                                                                                        
nyilvántartásokra (2421. cikk és köv.), a mérlegekre (2423. cikk és köv.) és a részvénytársaság felszámolására 
(2448. cikk és köv.) vonatkozó szabályokat. 

15 Codice civile, 2514. cikk 
16 Codice civile, 2515. cikk 
17 381/1991. törvény, 1. cikk 
18 Codice civile, 2521. cikk 
19A Codice civile rendelkezései értelmében ugyanis a szövetkezeteknek legalább az éves nettó eredményük 

egyötödrészével megegyező nagyságú tartalékot kell képezniük, továbbá az éves nettó eredmény egy részét az 
állami önsegélyező alapok rendelkezésére kell bocsátani a törvény által előírt módon és mértékben a 
szövetkezetek közötti együttműködés fejlesztése érdekében. Az éves nettó eredmény azon részét, amelyet nem 
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Szociális szövetkezetek esetén az alapszabály kötelező tartalmi eleme a 

választott szociális szövetkezeti típus megnevezése is, azaz, hogy a társadalom 

érdekében egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatásokat („A típusú” 

szociális szövetkezet)20, vagy hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatására 

különböző – mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi – szolgáltatásokat („B típusú” 

szociális szövetkezet)21 nyújtanak. Létesíthető vegyes („A+B típusú”) szociális 

szövetkezet is, amennyiben az általa támogatni kívánt társadalmi hátrányos 

helyzet és az érintett szakterület jellegéből adódóan szükség van a 

tevékenységek közötti funkcionális összefonódásra.  

A szociális szövetkezetek a székhelyük szerinti kerületi vállalkozások 

nyilvántartásába (Registro delle Imprese) való bejegyzésével jönnek létre, amit 

az alapszabályt készítő közjegyzőnek az alapszabály aláírásától számított 30 

napon belül kell kezdeményezni.22 A bejegyzési kérelem benyújtását követően a 

székhely szerint illetékes bíróság megvizsgálja, hogy a szociális szövetkezet 

alapszabálya megfelel-e a törvényi és egyéb jogszabályi feltételeknek, és 

jóváhagyás esetén elrendeli a szociális szövetkezet bejegyzését a Registro delle 

Imprese nyilvántartásába. A bejegyzés konstitutív hatályú, azaz a szociális 

szövetkezet a bejegyzéssel szerez jogi személyiséget. A szociális szövetkezetek 

alapszabályát ezt követően a Registro delle Imprese teszi közzé a Szövetkezetek 

Hivatalos Közlönyében (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative – BUSC). 

Ahhoz, hogy a szociális szövetkezet tevékenységet tudjon végezni, be kell 

jelenteni a megalapítását a székhelye szerinti Prefetturán23, és kérni kell a 

szociális szövetkezet felvételét a tevékenység szerinti nyilvántartásba (Registro 

Prefettizio delle Cooperative). A szociális szövetkezeteket a tevékenység szerinti 

nyilvántartáson túlmenően a szociális szövetkezetek nyilvántartásába (sezione 

Cooperative Sociali) is be kell jegyezni. 

 

A szociális szövetkezetek tagságának szabályozása Olaszországban 

 

                                                                                                                        
használtak fel tartalékként vagy fejlesztésekre, illetve ami a részjegyek újraértékelése, és az osztalékok kiosztása 
után fennmaradt, szociális célokra kell fordítani (Codice civile, 2536. cikk). 

20Az „A típusú” szociális szövetkezetek az idősek, a betegek és a pszichiátriai kezelés alatt állók otthoni 
ápolásával, bentlakásos otthonok igazgatásával, kiskorúak és fogyatékossággal élők napközi ellátásával 
foglalkoznak. Ezek a szövetkezetek gyermekmegőrzést is vállalnak, kiskorúak részére szabadidős 
tevékenységeket és képzéseket is szerveznek. 

21 A „B típusú” szociális szövetkezetek bármilyen tevékenységet végezhetnek – mezőgazdasági, ipari, 
kézműves, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet –, de az állások legalább 30%-át olyan hátrányos helyzetű 
személyeknek kell fenntartaniuk, akik másképp nem jutnának munkalehetőséghez a munkapiacon. Az általuk 
leggyakrabban foglalkoztatott személyek a fizikai vagy szellemi problémákkal küzdő személyek, a lányanyák, a 
volt elítéltek és a volt kábítószer-fogyasztók. 

22Codice civile, 2330. cikk. Ezúton kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy a magyar gyakorlattal ellentétben, 
Olaszországban a cégeljárások lebonyolítása a közjegyzők, és nem az ügyvédi kar hatáskörébe tartozik.  

23 A Prefetturák az olasz Belügyminisztérium dekoncentrált szervei, a végrehajtó hatalom területi 
képviseletei, így különösen államigazgatási, rendészeti, idegenrendészeti feladatokat látnak el. A Prefetturák 
Olaszországban tartományi (provinciális) alapon szerveződnek.  



11 

 

THEMIS 2012. október 

 

A Codice civile 2001. évi módosításáig a törvénykönyv előírása szerint 

legalább 9 tag volt szükséges a szociális szövetkezetek alapításához, míg 3-8 tag 

esetén ún. kis szövetkezet (piccola società cooperativa) volt alapítható. Az olasz 

társasági jog reformját követően a kis szövetkezetek alapításának lehetősége 

megszűnt. A módosító jogszabályok értelmében szociális szövetkezet már 3 tag 

részvételével alapítható azzal a kitétellel, hogy a 9 főnél kevesebb taggal 

rendelkező szociális szövetkezeteket kizárólag természetes személyek 

alapíthatják, és ezekre a szövetkezetekre az olasz società a responsabilità 

limitata társaságra (magyarul: korlátolt felelősségű társaság) vonatkozó 

rendelkezések az irányadók. A 9 főt meghaladó tagsággal rendelkező szociális 

szövetkezetek tagjai sorába ugyanakkor felvehető minden olyan jogi személy, 

amelyeknek alapszabálya engedélyezi az ilyen szövetkezetek tevékenységének 

finanszírozását és támogatását.24 

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a tagság 

szempontjából a 381/1991. törvény eltérő rendelkezéseket ír elő az „A típusú” és 

a „B típusú” szociális szövetkezetek részére. Az „A típusú” szociális szövetkezetek 

esetén az általános létszámhatárok az irányadók; tagjai körébe a megvalósítani 

kívánt szociális célnak megfelelően szakképzett személyek, önkéntesek, 

szponzorok vehetők fel; a tagok tevékenységét nem tag munkavállalók is 

segíthetik. A szolgáltatásokat igénybe vevő személyek beléphetnek tagként a 

szövetkezetbe, de nem szükséges tagsági jogviszonyt létesíteni ahhoz, hogy a 

szolgáltatásokat élvezzék (így pl. gyakori eset Olaszországban, hogy az 

önkormányzati általános iskolákban az oktatást a szociális szövetkezetek által 

kirendelt tanárok végzik úgy, hogy az iskolába nemcsak a tagok gyermekei 

járnak). A „B típusú” szociális szövetkezetek esetén a törvény kifejezetten 

rendelkezik arról, hogy a taglétszám legalább 30%-át olyan hátrányos helyzetű 

személyeknek kell fenntartani, akiket másképp nem foglalkoztatnának a 

munkaerőpiacon. 

A szociális szövetkezetben az új tagok felvételéről, erre irányuló kérelem 

alapján, a vezető tisztviselők döntenek.25 A tagság keletkezésének tényét a 

tagnyilvántartásban rögzíteni kell. A tagok számának változása nem vonja maga 

után az alapszabály módosulását, de a Registro delle Impreset vezető bíróságnál 

háromhavonta letétbe kell helyezni a korlátlan felelősségű tagok névsorát, és be 

kell jelenteni azokat a tagokat, akik saját vagyoni hozzájárulásukat meghaladó 

felelősséget vállaltak.26 

A tagsági jogviszony – a magyar jogi szabályozáshoz hasonlóan – akkor jön 

létre, ha a tag a részjegy összegét vagy annak alapszabályban meghatározott 

hányadát a szövetkezet részére befizette, illetőleg nem pénzbeli hozzájárulásként 

átadta. Az alapszabály ellentétes rendelkezése hiányában a vagyoni szolgáltatást 

                                       
24 381/1991. törvény, 11. cikk 
25 Az olasz szabályozással ellentétben a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény értelmében 

Magyarországon a tagfelvételről - a befektető tag kivételével - az alapszabályban meghatározott testület dönt, a 
felvételi kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén [43. § (1)]. 

26 Codice civile, 2520. cikk 
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elsősorban pénzbeli hozzájárulásként kell teljesíteni. A nem pénzbeli 

hozzájárulást – ami bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolog, 

szellemi alkotás, valamint vagyoni értékű jog lehet – teljes mértékben teljesíteni 

kell a részjegy jegyzése időpontjában. A tag munkavégzésre vagy más 

személyes közreműködésre, illetve szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalását 

nem pénzbeli hozzájárulásként nem lehet figyelembe venni.27 A tagnak a vagyoni 

hozzájáruláson kívül az ügyvezető tisztviselők által az adott üzleti évre 

meghatározott összeget kell befizetniük, figyelemmel a szövetkezet legutolsó 

elfogadott mérlegében szereplő tartalék összegére.28  

A vagyoni hozzájáruláson túlmenően az alapszabály előírhat a tagok számára 

egyes, nem pénzbeli mellékszolgáltatásokat is. Ez esetben az alapszabályban kell 

rögzíteni e mellékszolgáltatások tartalmát, a mellékszolgáltatások 

ellentételezésének szabályait, valamint a nemteljesítés esetén alkalmazandó 

szankciókat.29 

A vagyoni hozzájárulással késlekedő tag a vagyoni hozzájárulás maradéktalan 

teljesítéséig nem gyakorolhatja szavazati jogát. A vagyoni hozzájárulást 

egyáltalán nem teljesítő tagot a vezető tisztviselők kezdeményezésére a 

szövetkezetből ki lehet zárni.30 Abban az esetben, ha a szövetkezeti tag nem 

teljesíti az előírt vagyoni hozzájárulást, a vezető tisztviselők – a 

fizetési/teljesítési felszólítás Hivatalos Közlönyben történő közzétételét követő 15 

napon belül – pénzügyi ügynököt vagy hitelintézetet bízhatnak meg a tag 

részjegyének eladásával.31 

A szövetkezeti tagsági viszony megszűnhet a szövetkezetből való kilépéssel, 

kizárással, valamint a tag halálával. A kilépő tag a kilépés, a kizárás, illetve 

részjegyének átruházása időpontjától számított két évig felel a szövetkezettel 

szemben a tagsága alatt keletkezett tartozásokért, míg harmadik személyek 

irányában ugyanennyi ideig, az alapszabály által meghatározott összegig, 

mögöttesen felel a szövetkezet által elvállalt kötelezettségekért. Ugyanilyen 

felelősséggel tartoznak az elhalálozott tag örökösei a szövetkezettel, illetve a 

harmadik személlyel szemben.32 

A Codice civilében szabályozott rendes tagságon kívül a 381/1991. törvény 

lehetővé teszi, hogy a szociális szövetkezetek alapszabályai rendelkezhetnek 

önkéntes tagok felvételéről.33 Olaszországban ugyanis Európában egyedülálló 

intézményi rendszert építettek ki az önkéntesség fejlesztésére és fontosságának 

növelése érdekében: minden régióban központok vannak jelen (Centri di Servizi 

per il Volontariato – CSV), amelyek a szociális szervezetek részére ingyen 

végeznek promóciós, tanácsadási, formációs és kommunikációs szolgáltatásokat. 

Az önkéntes tagok száma nem haladhatja meg a szociális szövetkezet összes 

                                       
27 Codice civile, 2342. cikk 
28 Codice civile, 2525. cikk 
29 Codice civile, 2345. cikk 
30 Codice civile, 2524. cikk 
31 Codice civile, 2344. cikk 
32 Codice civile, 2530. cikk 
33 381/1991. törvény, 3. cikk 
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tagjának 50%-át. Az önkéntes tagokat a tagnyilvántartás külön fejezetében kell 

nyilvántartani. 

Az önkéntes tagok tevékenységüket a szociális szövetkezet részére főszabály 

szerint ingyenesen végzik, részükre csak a tényleges, számlákkal alátámasztott 

kiadásokat térítheti meg a szociális szövetkezet a taglétszám alapján 

megállapított mértékben. Az önkéntes tevékenységről szóló 266/1991. törvény 

értelmében azonban egyes önkéntesi tevékenységek esetén, amelyek célja, hogy 

az azokat végző tagok gyakorlatot szerezzenek egy adott szakmában, az 

önkéntes tagok részére térítés fizethető. Az önkéntes tagok munkavégzésére 

nem alkalmazhatók a kollektív szerződések és az önálló munkavégzésre 

vonatkozó törvényi rendelkezések, az üzemi balesetek ellen kötött biztosítási 

szabályok kivételével.  

 

Az olasz szociális szövetkezetek önkormányzati szervei 

 

A közgyűlés 

 

A tagok közgyűlése a szövetkezetek legfőbb szerve, amelyet a szövetkezet 

vezető tisztviselői hívnak össze a szövetkezet székhelyére, ha az alapszabály 

másként nem rendelkezik. A szövetkezet közgyűlése lehet rendes vagy 

rendkívüli. A rendes közgyűlés feladatai – hasonlóan a magyar szövetkezetek 

rendes közgyűléséhez – a következők: 

 elfogadja a beszámolót és mérleget; 

 kinevezi a vezető tisztviselőket és a felügyelő bizottság tagjait; 

 meghatározza a vezető tisztviselők és a felügyelő bizottság tagjainak 

díjazását, amennyiben az alapszabály nem szabályozza azt; 

 dönt a szövetkezet működése során felmerült kérdésekben, amelyeket az 

alapszabály a hatáskörébe rendel, illetve amelyeknek vizsgálatára a vezető 

tisztviselők felkérik, továbbá  

 dönt a vezető tisztviselők és a felügyelő bizottság tagjainak felelősségéről. 

A szociális szövetkezetek rendes közgyűlését évente legalább egyszer össze 

kell hívni, legkésőbb az üzleti év lezárását követő négy hónapon belül.34 A rendes 

közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a részjegytőke felét képviselő tagok 

jelen vannak feltéve, hogy az alapszabály az egyes döntésekhez nem kíván meg 

magasabb hányadot. 35 Határozatait abszolút többséggel hozza, feltéve, hogy az 

alapszabály az egyes döntésekhez nem kíván meg magasabb hányadot. 

                                       
34 Codice civile, 2364. cikk 
35 Codice civile, 2368. cikk 
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Rendkívüli közgyűlés hívható össze az alapszabály módosítására, illetve a 

szövetkezet felszámolása esetén a felszámoló személyének kijelölésére és 

jogkörének meghatározására.36  

A Rochdale-i kongresszuson deklarált demokratikus igazgatás elvének 

megfelelően az olasz szociális szövetkezetekben minden tagnak egy szavazata 

van, függetlenül az által jegyzett részjegy névértékétől. Ha a szociális 

szövetkezetnek jogi személy tagja van, az alapszabály számára a bevitt tőke 

vagy tagjainak arányában több szavazatot, de legfeljebb öt szavazatot állapíthat 

meg. A közgyűlésen szavazati jogát gyakorolhatja minden olyan tag, akit 

legalább három hónapja bejegyeztek a tagnyilvántartásába. A közgyűlésen a 

tagok főszabály szerint személyesen gyakorolhatják jogaikat, az alapszabályban 

meghatározott esetekben azonban a távollévő tagot másik tag képviselheti. 

Egyik tag sem képviselheti ötnél több tag érdekét.37 

Ha a szociális szövetkezetnek több mint 500 tagja van, és több helységben 

végzi tevékenységét, az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy a közgyűlésen a 

rész-közgyűlések által megválasztott képviselők vegyenek részt. A rész-

közgyűlések képviselőit a tagok közül kell megválasztani. A rész-közgyűlések 

összehívásáról, a képviselők megválasztásáról, valamint a rész-közgyűlések és a 

közgyűlés határozatainak érvényességéről a szövetkezet alapszabályának kell 

rendelkeznie.38 

 

A vezető tisztviselők 

 

A szociális szövetkezetek operatív irányítását a vezető tisztviselők végzik, 

akiket főszabály szerint a rendes közgyűlés nevez ki a tagok közül, ideértve a 

jogi személy tagok képviselőit is. Vezető tisztviselőként egy, vagy több személy 

is kinevezhető, ez utóbbi esetben a szociális szövetkezet irányítását 

igazgatótanács (consiglio di amministrazione) végzi.39 Az alapszabály 

rendelkezhet úgy, hogy egy vagy több vezető tisztviselőt a tagok különböző 

csoportjaiból (rendes tag, önkéntes tag) kell megválasztani, a szociális 

szövetkezet tevékenységében való érdekeltségükkel arányosan. Egy vagy több 

vezető tisztviselő kinevezését az alapszabály az államra vagy hatóságra 

ruházhatja át; a vezető tisztviselők többségének megválasztása azonban minden 

esetben tagok közgyűlését illeti meg.40 

Az igazgatótanács, ha az alapszabály lehetővé teszi, illetve a közgyűlés 

hozzájárul, saját jogosítványait átruházhatja egy végrehajtó bizottságra, amelyet 

                                       
36 Codice civile, 2365. cikk 
37 Codice civile, 2534. cikk 
38 Codice civile, 2533. cikk 
39 Codice civile, 2380. cikk 
40 Codice civile, 2535. cikk 
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a tagjai közül kiválasztottak alkotnak, vagy önállóan egyes tagjaira, 

meghatározva hatáskörüket.41 

A vezető tisztviselőt legfeljebb három évre lehet kinevezni, megbízatása 

azonban meghosszabbítható.42 Nem nevezhető ki vezető tisztviselővé, illetve az 

igazgatótanács tagjává az, akit ettől eltiltottak, aki cselekvőképtelen, akit 

csődeljárásban marasztaltak, illetve akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen eltiltottak közhivatal vagy vezető pozíció viselésétől.43 

A vezető tisztviselő képviseli a szociális szövetkezetet harmadik személyekkel 

szemben; képviseleti jogkörében eljárva a szövetkezet nevében minden olyan 

jognyilatkozatot megtehet, amely nem ütközik törvénybe és az alapszabályba.44 

A szociális szövetkezet operatív irányítása során a vezető tisztviselő jogosult 

összehívni a közgyűlést, vezeti a szövetkezet könyveit és a tagnyilvántartást, 

valamint határoz az új tagok felvételéről és a meglévő tagok kizárásáról.  

Tevékenysége során a vezető tisztviselő(k) felelősséggel tartozik(nak) a 

szövetkezet felé. Megbízatásának (megbízatásuknak) a tartama alatt köteles(ek) 

a megbízott gondosságával eljárni, s e gondosság megsértése esetén 

egyetemlegesen felelnek, kivéve, ha a tanúsított magatartás a vezető tisztviselői 

feladatkörből következik, vagy ha haladéktalanul írásban jelezte kifogását a 

közgyűlés károkozó határozatával szemben.45 A szociális szövetkezet hitelezőivel 

szemben a vezető tisztviselő akkor tartozik felelősséggel, ha megszegte a 

részjegytőke sértetlenségének fenntartásával kapcsolatos jogszabályi 

kötelezettségeiket, és ennek következtében a szövetkezet részjegytőkéje nem 

elegendő a hitelezők követeléseinek kielégítésére.46 A vezető tisztviselő 

felelőssége módját és mértékét, illetve a felelősség alóli felmentést az 

alapszabály szabályozza. 

Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony a megbízás időtartamának 

lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

lemondással, illetve ha a tisztségviselő meghal. 

 

Az olasz szociális szövetkezetek megszűnése 

 

A szociális szövetkezet a Codice civile értelmében megszűnik47, ha: 

 az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt; 

 a szociális szövetkezet célja megvalósul, vagy a kitűzött cél megvalósítása 

meghiúsul;  

                                       
41 Codice civile, 2381. cikk 
42 Codice civile, 2383. cikk 
43 Codice civile, 2382. cikk 
44 Codice civile, 2384. cikk 
45 Codice civile, 2392. cikk 
46 Codice civile, 2394. cikk 
47 Codice civile, 2448. cikk 



16 

 

THEMIS 2012. október 

 

 a szociális szövetkezet működése ellehetetlenül, vagy a közgyűlést 

huzamosabb ideig nem hívják össze; 

 a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli, vagy jogutódlással való 

megszűnését; 

 az alapszabályban meghatározott egyéb megszűnési ok bekövetkezik; 

 a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 

A szociális szövetkezetek vállalkozási jellegét erősíti az a tény, hogy a Codice 

civile a fizetésképtelen helyzetbe jutott szövetkezetekre ugyanúgy alkalmazni 

rendeli a felszámolási eljárás szabályait, mint a bejegyzett korlátolt felelősségű 

társaságok, részvénytársaságok fizetésképtelensége esetén.48 Azon szociális 

szövetkezetek ellen, amelyek gazdasági tevékenységet végeznek, csődeljárás 

megindításának is helye van.49 

A csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás kezdeményezése a közgyűlés 

hatáskörébe tartozik, a vezető tisztviselő jelzése alapján. A fizetésképtelenség 

megállapítását követően ugyanis a vezető tisztviselőnek harminc napon belül 

össze kell hívnia a közgyűlést, és a közgyűlés határozatáig nem köthet új 

szerződéseket és nem tehet új jognyilatkozatokat a szövetkezet nevében. A 

fizetésképtelenség megállapítását követően a vezető tisztviselő köteles a 

részjegytőkét és a szövetkezet vagyonát megóvni, az esetleges hitelezők 

érdekeinek védelme érdekében. A csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás 

kezdeményezésének elhatározását mind a Registro delle Imprese 

nyilvántartásában, mind a Hivatalos Közlönyben közzé kell tenni. A felszámoló 

kinevezése a szövetkezet közgyűlésének a hatáskörébe tartozik. Amennyiben az 

erre összehívott közgyűlés nem volna határozatképes, a felszámoló személyét a 

tagok, a vezető tisztviselő vagy a felügyelő bizottság tagjainak kérelmére az 

illetékes bíróság elnöke jelöli ki.50 A felszámoló személyét, valamint annak 

változására vonatkozó minden közgyűlési vagy bírósági határozatot közzé kell 

tenni mind a Registro delle Imprese nyilvántartásában, mind a Hivatalos 

Közlönyben. A csődeljárás, valamint a felszámolási eljárás során a közgyűlés és a 

felügyelő bizottság jogkörét változatlanul gyakorolja.51 A felszámolási eljárás 

megindítását követően a felszámolót a vezető tisztviselő jogállása illeti meg, a 

szövetkezet operatív irányítását a felszámoló a vezető tisztviselővel 

együttműködve végzi.52 

Amennyiben a felszámolás eljárás során megállapítják, hogy a felszámolás 

alatt álló szövetkezet tőkéje nem elegendő arra, hogy kielégítse tartozásait, a 

szövetkezet ellenőrzését végző hatóság kényszer-felszámolást rendel el. 

Amennyiben a szövetkezetben a tagoknak korlátolt vagy korlátlan mögöttes 

helytállási kötelezettségük van, felszámolási eljárás, illetve csődeljárás esetén 

ezek felelnek a szövetkezet tartozásaiért, a veszteségek keletkezésében játszott 

                                       
48 Codice civile, 2449. cikk 
49 Codice civile, 2540. cikk 
50 Codice civile, 2450. cikk 
51 Codice civile, 2451. cikk 
52 Codice civile, 2276. cikk 
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szerepükkel arányosan. A felelősség megosztásának tervét a felszámoló készíti 

el. A felszámolási eljárás, illetve a csődeljárás lefolytatása után fennmarad a 

hitelezőknek azon joga, hogy az egyes tagoktól, mögöttes felelősségük keretei 

között, kielégítést követeljenek.53 

A szövetkezet megszűnése esetén szövetkezet törlését a Registro delle 

Imprese nyilvántartásából a vezető tisztviselőnek, felszámolási eljárás esetén a 

felszámolónak kell kérnie, a Hivatalos Közlönyben való közzététellel együtt. 

 

A szociális szövetkezetek felügyelete 

 

A szövetkezetek engedélyezése, ellenőrzése és felügyelete a speciális 

törvények rendelkezései szerint történik.54 A szociális szövetkezeteket legalább 

évente egyszer ellenőrizni kell (rendes ellenőrzés).55 A szövetkezetek 

felügyeletéért felelős személyek listáját a termelő tevékenységekért felelős 

minisztérium (Ministero delle Attività Produttive) vezeti. 

Az ellenőrzését a felügyelők a szövetkezeti mozgalom képviseleti és ellenőrző 

egyesületei (Agci56, Confcooperative57, Legacoop58, Unci59 és Unicoop60) 

megbízásából végzik azon szövetkezetek részére, amelyek ezen egyesületekhez 

csatlakoztak, valamint a Független Szövetkezetek Minisztériuma (Ministero per le 

cooperative non associate) megbízásából. Az ellenőrzés során, amelyet 

megkezdésétől számított 90 napon belül kell befejezni, a szövetkezetnek a 

felügyelők rendelkezésére kell bocsátani minden könyvelési dokumentumot, 

nyilvántartást, egyéb iratot és adatot; a szövetkezet vezető tisztviselői és a 

felügyelő bizottság tagjai részt vehetnek az ellenőrzésen. 

A szociális szövetkezetek törvényellenes működése esetén a felügyeletet ellátó 

hatóság visszahívhatja a vezető tisztviselőket és a felügyelő bizottsági tagokat, 

                                       
53 Codice civile, 2541. cikk 
54 A szövetkezetek felügyeletét általánosan a Decreto Ministero Attività Produttive 06.12.2004 sz. miniszteri 

rendelet szabályozza, de a szociális szövetkezetekre vonatkozóan a 381/1991. törvényt, míg az építő 
szövetkezetek tekintetében a 59/1992. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

55 381/1991. törvény, 3. cikk 
56 Associazione Generale Cooperative Italiane – az Olasz Szövetkezetek Általános Egyesülete 1952-ben 

létrehozott szervezet, amelynek célja a szövetkezeti mozgalom képviselete, támogatása, védelme és felügyelete. 
57 Confederazione Cooperative Italiane – az Olasz Szövetkezetek Konföderációja a szövetkezetek és a civil 

szervezetek képviseletét, támogatását és védelmét ellátó legfőbb, államilag elismert szervezet; tevékenységét a 
Katolikus Egyház szociális tanainak elvei és hagyományai szerint végzi. 

58 A Legacoop, amelyet 1886-ban alapítottak „A kölcsönös segítségnyújtó társaságok és szövetkezetek 
nemzeti ligája” néven, a legrégebbi olasz szövetkezeti képviseleti szerv. Feladata a tagszövetkezetek 
együttműködésének és kölcsönös segítségnyújtásának fejlesztése, a tagok közötti gazdasági és szolidáris 
kapcsolatok előmozdítása, valamint a szövetkezeti értékek és elvek terjesztése.  

59 Unione Nazionale Cooperative Italiane – az Olasz Szövetkezetek Nemzeti Egyesülése 1971-ben jött létre 
az Olasz Munkások Keresztény Egyesülete (Associazoni Cristiane Lavoratori Italiani – ACLI) és a Munkás 
Szindikátusok Olasz Konföderációja (Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori – CISL) utódjaként, célja a 
szabadság, igazságosság és szolidaritás elveinek terjesztése és végrehajtása a kis- és középvállalkozások közötti 
együttműködés során.  

60 Unione Italiana Cooperative – Szövetkezetek Olasz Egyesülése a szövetkezeti mozgalmat képviselő és 
támogató, államilag elismert szervezet.  
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és helyettük határozott időre ügygondnokot bízhat meg a szövetkezet 

irányításával, jogainak és az időtartamnak megjelölése mellett. Ha a szövetkezet 

fontossága megkívánja, az ügygondnok mellé a felügyelő hatóság ügygondnok-

helyettest is kirendelhet, aki együttműködik az ügygondnokkal és helyettesíti őt 

akadályoztatása esetén. Az ügygondnokot bizonyos cselekmények tekintetében 

fel lehet ruházni a közgyűlés meghatározott jogosítványaival, de határozatot 

csak a felügyelő hatóság hozzájárulásával hozhat.61 

A felügyeletet ellátó hatóság elrendelheti a szövetkezet kényszer-

felszámolását is, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a szövetkezet nem képes elérni 

azt a célt, amelyre létrehozták, vagy ha két éven keresztül nem tette közzé éves 

beszámolóját, illetve nem teljesített gazdálkodó tevékenységet. A felügyelő 

hatóság elrendelő határozatát a Hivatalos Közlönyben közzé kell tenni, és be kell 

jegyezni a Registro delle Imprese nyilvántartásába. Kényszer-felszámolás esetén 

a felügyelő hatóság a felszámolást elrendelő határozatban jelöli ki az eljáró egy 

vagy több felszámolót.62 

 

Az olasz szociális szövetkezetekre irányadó speciális törvényi 

rendelkezések 

 

A szociális szövetkezetek tevékenysége tekintetében a 381/1991. törvény 

speciális rendelkezéseket tartalmaz: egyrészt szabályozza a szociális 

szövetkezetek és a szociális funkciókat ellátó állami, önkormányzati szervek 

kapcsolatát, valamint adózási kedvezményeket biztosít a szociális szövetkezetek 

részére működésük elősegítése érdekében. 

A közszolgáltatásokat nyújtó állami, önkormányzati szervek a 

közbeszerzésekre irányadó jogszabályi rendelkezéseket mellőzve – az 

egészségügyi és oktatási szolgáltatások kivételével – szerződéseket köthetnek a 

„B típusú” szociális szövetkezetekkel annak érdekében, hogy a hátrányos 

helyzetű személyek részére munkalehetőséget teremtsenek, s ezáltal elősegítsék 

foglalkoztatásukat és társadalmi integrációjukat. Ez azt jelenti, hogy a „B típusú” 

szociális szövetkezetek az általuk nyújtott mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi 

szolgáltatásokat szabadon, piaci szabályok szerint nyújthatják mind a 

magánszemélyek és gazdasági szereplők, mind az állam és az önkormányzatok 

részére. A „B típusú” szociális szövetkezetek akkor köthetnek szerződést a 

közszolgáltatókkal, ha szerepelnek a Regionális Nyilvántartásban (Albo 

Regionale). A régiók továbbá évente közzéteszik az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában azokat a feltételeket, amelyek alapján a „B típusú” a szociális 

szövetkezetek – illetve az azokkal egyenértékű, az Európai Unió más 

tagállamában székhellyel rendelkező szervezetek – szerződést köthetnek az 

egyes olasz közszolgáltatókkal, továbbá közzéteszik azoknak a szervezeteknek a 

                                       
61 Codice civile, 2543. cikk 
62 Codice civile, 2544. cikk 
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regionális listáját, amelyek az illetékes regionális hatóságok által bizonyíthatóan 

eleget tettek ezeknek a feltételeknek.63 

A szociális szövetkezetek Olaszországban, amennyiben betartják a 381/1991 

törvény rendelkezéseit, a törvény erejénél fogva szociális célú non profit 

szervezetnek (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ONLUS)64 

minősülnek. 

A szociális szövetkezeteket – non profit minőségükből következően –

kedvezményes adózási rend illeti meg a jövedelmeket érintő adók, az ÁFA és 

más indirekt adók tekintetében: a „+ Dai – Versi” törvény hatályba lépésével 

lehetővé vált az adó adományként való leírása a non profit szervezetek javára. 

2005. március 17. óta a vállalatok és a természetes személyek dönthetnek úgy, 

hogy adójuk 10%-áig terjedő összeget adományként szociális szövetkezetek 

javára ajánlják fel. Az adóleírás maximális összege 70.000 euró. A természetes 

személyek az adójuk 19%-nak leírását is élvezhetik.  

2006 óta a szociális szövetkezetek igénybe vehetik a „cinque per mille” 

intézményét is: ez olyan mechanizmus, amelynek következtében az adózó 

természetes személyek zárolhatják jövedelemadójuknak az 5 ‰ részét és a 

következő három kategória egyikének támogatására használhatják fel65: 

 önkéntesség, ONLUS, szociális tevékenységet végző egyesületek 

(amennyiben ezek országos, regionális vagy megyei nyilvántartásban 

szerepelnek); 

 egészségügyi kutatás; 

 tudományos vagy egyetemi kutatás. 

 

Összegzés 

 

A modern jóléti államoktól elvárás, hogy felelősséget vállaljanak polgáraik 

jólétének meghatározott szintjéért, a jövedelmek újraelosztása és a szociális 

szolgáltatások rendszere révén. A szociális szövetkezetek e szociális 

szolgáltatások privatizációjának egyik eszközét jelentik, ugyanis lehetővé teszik, 

hogy az államok közvetlen beavatkozás nélkül, pusztán a jogszerű működés 

                                       
63 Természetesen a jogszabály az „A típusú” szociális szövetkezetek részére is lehetővé teszi, hogy állami, 

önkormányzati szervekkel szerződéseket kössenek, azonban amennyiben egészségügyi vagy oktatási 
tevékenységüket állami, önkormányzati intézményekben kívánják végezni, akkor azt kizárólag közbeszerzési 
eljárás útján elnyert pályázat alapján fejthetik ki.  

64 Az ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – szociális célú non profit szervezet) az olasz 
jogszabályok szerint egy olyan adókategóriát jelöl, amelyet az 1997. december 4-én hozott 460. sz. törvény 
szabályoz. E törvény alapján ehhez a kategóriához tartozhat minden társaság, önkormányzat, alapítvány, 
szövetkezet és más magánjogi társaság, függetlenül a jogi személyiség meglététől, amelynek alapszabálya 
közokirat vagy minősített aláírással rendelkező elektronikus okirat formában íródott és tartalmazza a törvényben 
taxatíve felsorolt tartalmi elemeket. Az ONLUS-ként történő minősítés bizonyos adókedvezményekre való 
jogosultságot eredményez.  

65 A „cinque per mille” felhasználására 2007-ben megállapítottak egy maximum összeghatárt: a támogatott 
kategóriák évente legfeljebb 250 millió eurót vehetnek igénybe, az e fölött befolyó összeget az Állam 
visszatarthatja.  
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ellenőreként biztosítsák a társadalom számára szükséges oktatási, egészségügyi, 

integrációs célú ellátásokat.  

Olaszországban a szociális szövetkezetek hatékony bevonása a privatizáció 

mechanizmusába azért lehetséges, mert a szociális szövetkezeteket a non profit 

vállalkozások egyik típusaként szabályozzák, s eszerint is működnek: bár 

megjelennek a piacon, legfőbb céljuk a közjó érvényre juttatása a társadalom 

hátrányos helyzetű tagjainak segítése érdekében, s nem az egyéni profitszerzés. 

A szociális szövetkezetek működésük során tehát – ellentétben profitorientált 

gazdasági társaságokkal – a gazdasági egyensúly elérését és a társasági vezetés 

eredményességét csupán mint a célok elérésének eszközét tekintik, 

hatékonyságukat a közjó maximalizálásával, a tagjaik által végzett közcélú 

tevékenységekkel kívánják növelni.  

A szociális szövetkezet mint intézmény akkor alkalmazható a szociális 

szolgáltatások ellátása eszközként, ha a közösség jólétét eredményező 

szolgáltatások több ember stabil és szervezett tevékenységével érhetők el, és ha 

a tagok által végzett állandó és professzionális tevékenységért cserébe az állam 

vagy a piaci szereplők forrásokat bocsátanak a szociális szövetkezet 

rendelkezésére. A szociális szövetkezetek erőssége az, hogy tagjainak 

tevékenysége révén folyamatosan eleget tud tenni egyes társadalmi szociális 

szükségleteknek úgy, hogy gazdaságosabban tudja ellátni azokat, mint a piac 

más szereplői. 

Olaszországban két fajta szociális szövetkezet ismeretes: az egészségügyi és 

oktatási ellátásokat végző „A típusú” szövetkezetek, valamint a hátrányos 

helyzetű személyek társadalmi integrációját célzó „B típusú” szövetkezetek. 

Mindkét szövetkezet-típus célja, hogy átvállalja az államtól olyan szociális 

szolgáltatások nyújtását, amelyek megszervezése és nyújtása területi/közösségi 

szinten hatékonyabb.  

Az „A típusú” szociális szövetkezetek olyan non profit vállalkozások, amelyek 

közvetlenül foglalkoznak a betegek, időskorúak, fogyatékossággal élők, 

rokkantak ellátásával, valamint iskolák, továbbképző központok üzemeltetésével 

a közérdek érvényesítése céljából. Az „A típusú” szövetkezetek népszerűsége 

abból fakad, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapításukhoz, 

működésükhöz nem követelnek különösebb tőkebefektetést vagy más 

feltételeket, így akár alacsony számú, de megfelelően szakképzett tagokkal is 

alapítható ilyen intézmény. Az oktatási, egészségügyi szolgáltatások ellátása – a 

jogszabályi, valamint a regionális előírások keretei között – a szociális 

szövetkezet alapszabálya szerint történik, ami nagyobb rugalmasságot tesz 

lehetővé a szolgáltatások nyújtása során. További előny, hogy rendes tagságuk 

mellett a szociális szövetkezetek önkénteseket, érdekelt személyeket, 

szponzorokat is bevonhatnak tevékenységükbe, ami javítja a szolgáltatások 

hatékonyságát. A szociális szövetkezetek e típusának hátránya azonban, hogy 

tevékenységük erősen függ az adott piacok telítettségétől, illetve a 

megszerezhető állami, önkormányzati támogatások nagyságától, így nem mindig 
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tudnak olyan szociális szövetkezetek létrejönni, amelyek szolgáltatására az adott 

területen társadalmi igény van.  

A „B típusú” szociális szövetkezetek esetén az intézmény célja a hátrányos 

helyzetű személyek bevonása mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi vagy más 

tevékenységbe annak érdekében, hogy elősegítsék társadalmi 

(re)integrációjukat. Ez esetben, ellentétben az „A típusú” szociális 

szövetkezetekkel, a „B típusú” szociális szövetkezetek célcsoportjának egy része 

tagként részt vesz a szociális szövetkezet üzemeltetésében, tevékenységében, 

így a szövetkezet tagjai és célszemélyei keverednek. E szociális 

szövetkezeteknek két kihívással kell megbirkózniuk tevékenységük során: 

egyrészt versenyképes termékeket és szolgáltatásokat kell termelniük a piac 

számára, másrészt foglalkoztatniuk kell a hátrányos helyzetű személyeket. 

Annak érdekében, hogy szociális céljaikat meg tudják valósítani, a „B típusú” 

szociális szövetkezetek működéséhez elengedhetetlen az állami támogatás, mind 

anyagi támogatás (adókedvezmények, pályázatok), mind egyéb állami 

szubvenció (szerződéskötési lehetőség állami szervekkel) formájában.  

Mindkét szociális szövetkezeti forma esetében elengedhetetlen a megfelelő 

jogi szabályozás annak érdekében, hogy társadalmi funkciójukat betöltsék. 

Olaszországban a szociális szövetkezetek intézménye erős történelmi 

hagyományokkal rendelkezik: a szociális szövetkezetek mint gazdálkodó 

szervezetek, vállalkozások jelennek meg a piacon, de tevékenységüket 

elsősorban a tagjaik közötti kölcsönös segítségnyújtás, illetve a közvetlen 

környezetük támogatása motiválja. Az olasz szociális szövetkezet tehát 

potenciális minta a magyar szabályozás számára annak érdekében, hogy 

egészségügyi, oktatási szektorban, valamint a munkanélküliség kérdésének 

megoldásában csökkenjen az állam szerepvállalása.  

 

Olasz jogszabályok 

 

1942. évi Codice civile 

266/1991 törvény az önkéntességről (sul volontariato) 

381/1991. törvény a szociális szövetkezetekről (sulle cooperative sociali) 

460/1997. törvény a szociális célú non profit szervezetekről (sulle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale) 

 

Magyar jogszabályok 

 

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 

141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekről 
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