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I. Az Európai Unió szövetkezetekről alkotott álláspontjának bemutatása 
 
A szövetkezeti szervezeti forma az elmúlt több mint 160 évben világszerte, a gaz-
daság szinte valamennyi szektorában elterjedtté vált: az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem területén épp úgy sikerrel működtethető, mint az egyre jelentősebbé 
váló szolgáltatási szektorban, a pénzügyi vagy akár az egészségügyi szolgáltatások, 
illetve a szociális, kulturális tevékenységek szervezése, folytatása körében. A tár-
sulási forma valamennyi kontinensen, így Európában is méltán letette névjegyét, 
ezért az Európai Unió is kiemelt figyelmet szentel e speciális jellemvonásokat fel-
vonultató jogi személy típusnak. 

Bár kontinensünkön az egyes államok, így az Európai Unió tagállamai szövetke-
zeti szabályozásának részletei számos tartalmi eltérést mutatnak, a szövetkezet 
alapvető rendeltetését, jogi és gazdasági tartalmát tekintve valamennyi tagállam és 
maga a Közösség is a rochdale-i1 és manchesteri2 alapokra építkezik, elfogadva az 

                                                 
1 Az első fogyasztási szövetkezet 1844-ben alakult meg az angliai Rochdale-ben, mely nemcsak 
tagjainak gazdasági helyzete, de a szövetkezeti mozgalom egészének fejlődése szempontjából is 
rendkívül jelentős sikereket ért el. E szövetkezet alapszabályában foglalt működési elvek a ké-
sőbbiekben kimunkált szövetkezeti jogszabályokban tételes jogi előírásokká, illetve a szövetke-
zeti intézmény általános alapelveivé szilárdultak. A rochdale-i szövetkezeti elvek: 
- nyitott tagság elve, 
- demokratikus igazgatás elve, 
- visszatérítés a vásárlás arányában elve, 
- korlátozott tőkekamat elve, 
- politikai és vallási semlegesség, 
- készpénzre történő eladás, 
- szövetkezeti továbbképzés előmozdítása, 
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SZNSZ által megalkotott szövetkezeti definíciót, a szövetkezeti alapelveket és 
értékeket, melyek a tételes jogi szabályozás általános zsinórmértékéül szolgálnak.  

Az Európai Unió a szövetkezetet olyan, a tagok által önkéntesen létrehozott és 
demokratikusan irányított autonóm társulásként kezeli, amelyet tagjai abból a cél-
ból hoznak létre, hogy gazdasági, társadalmi és kulturális céljaikat közös vállalko-
zásuk útján megvalósítsák. A szövetkezet működésének központjában tehát maguk 
a tagok állnak, a szövetkezet feladata a tagok előmenetelének elősegítése, komplex, 
gazdasági és szociális tartalmat egyaránt magában hordozó célrendszer megvaló-
sítása révén. A szövetkezet alapításának, működtetésének elsődleges rendeltetése 
tehát nem a tőkekoncentráció, hanem a tagsági jogviszonyban álló személyek 
előbbre jutásának előmozdítása oly módon, hogy a tagok maguk is aktívan, sze-
mélyesen közreműködnek a közös célok megvalósításában. 

Ahogyan azt A szövetkezetek alapelve című akadémiai székfoglaló értekezésében 
Nagy Ferencz is kiemelte: „szabály szerint és elvileg maguk a tagok azok, akiknek 
közvetlen szolgálatában a szövetkezet áll. Ebben fekszik a szövetkezet tulajdonkép-
peni súlypontja, ez a főcritérium, mely a szövetkezeteket minden más társasági 
alaktól lényegesen megkülönbözteti”;3 „a szövetkezetek, ellentétben más kereseti 
társaságokkal, nem haszonra, nem nyereségre irányuló társaságok, alapelvük nem 
a nyerészkedés, hanem az önzetlenség …, az altruizmus, mely nem arra irányul, 
hogy a saját, hanem arra hogy másnak a boldogulását mozdítsa elő.”4 

A sajátos szövetkezeti működési elvek és értékek időtállóságát támasztja alá az a 
tény is, hogy a figyelmes olvasó Nagy Ferencz fent idézett megállapításait láthatja 
visszatükröződni az Európai Közösségek Bizottságának A szövetkezeti társaságok 

                                                                                                                       
melyek részletes tartalmára nézve ld. KUNCZ 1935, és DOMÉNÉ – RÉTI 1999, 35-48.o. 
2 A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége által a rochdalei elvek mentén újragondolt és 1992-
ben rögzített ún. manchesteri elvek a következők: 
- önkéntes és nyitott tagság, 
- demokratikus tagi ellenőrzés, 
- a tagok gazdasági részvétele, 
- autonómia és függetlenség, 
- oktatás, képzés és tájékoztatás, 
- szövetkezetek közötti együttműködés, 
- közösségi felelősség. 
Ezen elvek mibenlétére ld. a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének állásfoglalása a szövet-
kezeti identitásról (A szövetkezés nemzetközi alapelvei) 1995., valamint RÉTI 2002, 71-83. o. és 
RÉTI 2010, 94-98. o., valamint NAGY 2007, 50-54. o. 
3 NAGY 1906, 360. o. 
4 NAGY 1906, 363. o. 
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támogatásáról Európában tárgyban mintegy száz évvel később, 2004-ben kiadott 
állásfoglalásában, az alábbiak szerint:„a szövetkezetek nem törekednek a tőke utáni 
maximális nyereség realizálására”, „a szövetkezetek a szövetkezeti tagok érdeké-
ben tevékenykednek, akik egyben felhasználók is”; „Az összes szövetkezet a tagok 
gazdasági érdekeit szem előtt tartva jár el, miközben egyes szövetkezetek szociális 
és környezetvédelmi célkitűzések megvalósításáért is tevékenykednek, a szövetke-
zeti tagok és egy tágabb közösség érdekében.”5 

Az Unió szövetkezetekről alkotott álláspontja szerint a szövetkezeteknek jelentős 
a szerepe a tagállami szintű gazdasági, társadalmi, szociális kérdések kezelésében, 
és a közösségi célkitűzések megvalósításában is kiemelkedő funkciót szán e szer-
vezeteknek: a foglalkoztatáspolitika, a szociális integráció, a regionális és vidék-
fejlesztés, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, és agrár-környezetvédelem terü-
letén egyaránt. Az Európai Unió Bizottsága– összhangban az SZNSZ,6 az ENSZ7 
és az ILO8 vonatkozó dokumentumaiban foglaltakkal – a szövetkezetek támogatá-
sára, a versenysemleges szabályozási környezet kialakítására és az e társulásokban 
rejlő gazdasági és társadalmi potenciál fokozottabb kiaknázására ösztönzi a tagál-
lamokat. Az állásfoglalásban rögzített megállapítások alapján a szövetkezet meg-
felelő szervezeti-jogi keretnek mutatkozik a kis- és középvállalkozások helyzeté-
nek javítására, a gazdaságos üzemméret kialakítása, a tevékenységek költségtaka-
rékosabb megszervezése, a piacokhoz való hozzáférés, az alkupozíció erősítése, 
beruházási, kutatás-fejlesztési lehetőségek közös megvalósítása, és a közös kocká-
zatviselés révén.9 

A szövetkezésben rejlő előnyök gyakorlati kihasználásának lehetőségét lényege-
sen növeli az is, hogy az Európai Unió Tanácsa – a bizottsági állásfoglalásban 
foglalt általános iránymutatáson túl – maga is hozzájárult a szövetkezeteket támo-
gató tételes szabályozás kialakításához, fejlesztéséhez az európai szövetkezet sta-
tútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) és az 

                                                 
5 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Szociális és Gazda-
sági Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a szövetkezeti társaságok támogatásáról Európában 3. o. 
6 A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének állásfoglalása a szövetkezeti identitásról (A szövet-
kezés nemzetközi alapelvei) 
7 Az Egyesült Nemzetek Szervezete 56. Közgyűlése 88. Plenáris Ülésének határozata a szövetkeze-
tek szerepe a társadalmi fejlődésben 
8 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 193. sz. ajánlása a szövetkezetek támogatásáról 
9 A Bizottság közleménye a Tanácsnak az Európai Parlamentnek, az Európai Szociális és Gazdasági 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a szövetkezeti társaságok támogatásáról Európában 4-5. o. 
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európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló 2003/72/EK tanácsi irányelv megalkotásával. 
 
II. Az európai szövetkezetre vonatkozó közösségi  
szabályozás megalkotásának indokai 
 
Az európai szövetkezetre vonatkozó közösségi jogszabályok elfogadása – ahogyan 
arra az uniós norma magyarországi végrehajtásának részletszabályait rögzítő 2006. 
évi LXIX. törvény indokolása is rámutat – azon közösségi szintű jogalkotási fo-
lyamat részét képezik, amelynek legfőbb jellemzője, hogy a közösségi jog keretein 
nyugvó vállalkozási formákat hoz létre, teremti meg alapításuk, működtetésük 
jogalapját. A normaalkotó e törekvését az indokolja, hogy a közös piac – mint az 
Unió egyik alapvető célkitűzésének – kialakítása a kereskedelmi akadályok fel-
számolása, valamint a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a személyek szabad áram-
lásának biztosítása10 mellett szükségessé teszi olyan „termelési keretek”, társulási 
formák kialakítását, melyek igazodnak a Közösség tagállami határokon átnyúló 
dimenzióihoz. 

Az európai szövetkezetre irányadó normák 2003-as elfogadásához továbbá az a 
határozott felismerés vezetett, mely szerint az 1985-ben kialakított európai gazda-
sági egyesülésre vonatkozó szabályozás,11 valamint az európai részvénytársaságra 
vonatkozó 2001-ben kiadott rendelet12 szabályai a tagállami kereteken átnyúló 
tevékenységre szerveződő, szövetkezeti formában működni kívánó gazdasági sze-
replők számára nem nyújtottak megfelelő szervezeti jogi kereteket. A Rendelet és 
az irányelv kibocsátásával az Unió nagymértékben hozzájárult az egyes társulások, 
társasági formák részére biztosítandó, közösségi szinten is azonos versenyfeltételek 
kialakításához. 

A Rendelet több helyen hivatkozza és tartalmában is visszatükrözi azon nemzet-
közi dokumentumok13 megállapításait, melyek az európai tagállami szövetkezeti 
szabályozások alapjául is szolgáltak. Eszerint az önálló Rendelet kiadására a szö-
vetkezet alábbi specifikumai teremtettek létjogosultságot: 

                                                 
10 HORVÁTH 2005, 281-302. o. 
11 A Tanács 2137/85/EGK rendelete az európai gazdasági egyesülésről 
12 A Tanács az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló 2157/2001/EK rendelete 
13 Ld. az SZNSZ, az ENSZ és az ILO 6-8. számú lábjegyzetekben hivatkozott dokumentumait 
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- az egyén elsődlegességének alapelve: az európai szövetkezet alapvető célja 
tagjai szükségleteinek kielégítése, azok gazdasági és/vagy szociális tevékeny-
ségeinek fejlesztése; 

- a tagsági jogviszony komplex jellege, mely alapján a tagok egyidejűleg tulajdo-
nosai és igénybe vevői, ügyfelei is a szövetkezetnek, a tagoknak személyesen 
is részt kell venniük a szövetkezet tevékenységében; 

- demokratikus felépítés és ellenőrzés: az ellenőrzés a tagokat főszabály szerint 
egyenlő mértékben illeti meg; 

- a tagság mesterségesen nem korlátozható; 
- az európai szövetkezet tevékenységének a tagok kölcsönös javát kell szolgál-

nia oly módon, hogy valamennyi tag saját részvételének megfelelően része-
süljön az európai szövetkezet tevékenységeiből, a nyereséget az európai szö-
vetkezet érdekében végzett üzleti tevékenységnek megfelelően kell felosztani, 
vagy vissza kell tartani a tagok szükségleteinek kielégítése céljából és korlá-
tozni kell a kölcsön és az üzletrésztőke kamatának mértékét.14 

Az európai szövetkezet a nemzeti jogszabályok szerint alapított szövetkezetektől 
alapvetően szupranacionális jellegében különbözik, lehetővé teszi, hogy a külön-
böző tagállamokban bejegyzett jogalanyok közösségi szinten képesek legyenek 
megszervezni, működtetni üzleti vállalkozásukat. Az európai szövetkezet alapítá-
sára nem a tagállami jogi normák, hanem a közösségi jog ad felhatalmazást, illetve 
működésének szabályait is – túlnyomórészt – ez utóbbi határozza meg. A Rendelet 
valamennyi tagállamban közvetlenül hatályosul és alkalmazandó, azzal, hogy an-
nak szabályait – a közösségi normában adott felhatalmazással érintett körben – a 
nemzeti szövetkezeti jogszabályok kiegészíthetik. Magyarországon e tekintetben 
első helyen az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény,15 a 2006. évi 
X. számú általános szövetkezeti törvény, illetve az egyes speciális szövetkezeti 
formákat (pl. hitel-, biztosító- és szociális szövetkezetek) szabályozó, lex speciális-
ként kezelendő jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
III. A szövetkezetek fejlődésnek tendenciái az Unióban 
 
A közösségi szabályozás tételes rendelkezéseinek elemzését megelőzően szükséges 
kitérni a szövetkezetek fejlődésének az elmúlt évtizedekben tapasztalható tenden-
                                                 
14 Az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló 2003. július 22-i, 1435/2003/EK tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Preambulum (7)-(10) bek., valamint az európai szövetkezet 
fogalmának, céljának részletes elemzése tekintetében ld. RÉTI 2007a.  
15 A jogszabály részletes elemzésére nézve ld. RÉTI 2006. 
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ciáira, amiket alapvetően a piaci versenyben történő helytállás, az új típusú igé-
nyekhez való alkalmazkodás generált. 

Annak érdekében, hogy a szövetkezetek a verseny uralta piacon a profitorientált 
gazdálkodó szervezetek méltó partnerei lehessenek, és tagjai célkitűzéseinek meg-
valósításához hatékony szervezeti keretet nyújtsanak, alkalmazkodniuk szükséges a 
megváltozott fogyasztói igényekhez, piaci mechanizmusokhoz. 

Európa-szerte jellemző trend a gazdálkodó szervezetek és a szövetkezetek köré-
ben az erőteljes integráció, amit szemléletesen tükröz az a tény, hogy bár a szövet-
kezetek száma csökken, piaci részesedésük mértéke nem mérséklődik. A szövetke-
zetek közötti együttműködés, már az SZNSZ manchesteri konferenciáján elfoga-
dott alapelvi rendszernek is részét képezte, ennek jelentősége azonban napjainkban 
fokozott hangsúlyt kap, és együtt jár azzal is, hogy amikor az egyes szövetkezetek 
nemcsak stratégiai szövetséget alkotnak, de szervezetileg is összeolvadnak, ez 
óhatatlanul kihat a szervezetek működési folyamataira, a tagokkal való együttmű-
ködés kereteire egyaránt. 

Az új üzleti kihívásoknak való megfelelés ösztönözte adaptálódás szükségessé 
teszi a klasszikus szövetkezeti működési elvek felülvizsgálatát, újragondolását, 
melynek eredőjeként a rochdale-i alapokon nyugvó ún. erőkiegyenlítő, vagy piaci 
ellensúlyozó erő típusú szövetkezetek mellett megfigyelhető egy új, ún. vállalkozói 
szövetkezeti modell kialakulása. A két modell jellemzőinek ismertetését– mely 
Szabó G. Gábor A szövetkezeti vertikális integráció fejlődése az élelmiszer-gazda-
ságban című munkáján alapul16 – azért tartjuk ehelyütt elengedhetetlennek, mert az 
a Rendelet tételes szabályainak elemzésénél a szabályozás hátterének, logikájának 
megértése szempontjából lényeges információt nyújt. A két szövetkezeti modell 
működési elveinek markánsabb eltéréseit az alábbiakban foglaljuk össze: 
- az erőkiegyenlítő típusú szövetkezet egyértelműen tagorientált; a vállalkozói 

szövetkezeti modell esetében azonban a tagság érdekeinek megvalósítása, mint 
fő célkitűzés mellett hangsúlyos a fogyasztói igényekhez való alkalmazkodás, 
piacorientáltabb modell; 

- az erőkiegyenlítő szövetkezet esetében a tagság homogén, a szövetkezet a kis- 
és közepes tőkeerővel rendelkező gazdasági szereplők piacra jutását, pozíciói-
nak megtartását, javítását szolgálja; a vállalkozói modellnél ugyanakkor a tag-
ság heterogénebbé válik, ezért egyre nehezebb a tagokat egyenlően kezelni, a 
leányvállalatok alapítása, fúziók létrehozása pedig természetszerűleg együtt jár 
a tagok és a szövetkezet kapcsolatának lazulásával; 

                                                 
16 SZABÓ 2002, 241-246. o., illetve az elemzéssel kapcsolatban ld. még SZABÓ 2005. 
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- míg az erőkiegyenlítő típusú szövetkezetnél főszabályként érvényesül a nyitott 
tagság elve, cél a méretgazdaságosság, a termelékenység maximalizálása; a 
vállalkozói szövetkezeti modellnél a tagok belépése és kilépése feltételekhez 
kötött, elsődleges cél a minél jobb minőségű, magasabb hozzáadott értéket 
képviselő termékek előállítása. Jellemzően növekszik a külső ügyletek száma, 
mely a rendelkezésre álló kapacitások gazdaságosabb kihasználása révén a ta-
gok érdekeit is szolgálja; 

- az erőkiegyenlítő szövetkezetben a tagok személyesen részt vesznek a szövetke-
zet tevékenységében, a tagokkal szemben ugyanakkor elsődlegesen mennyi-
ségi előírások érvényesülnek, a tagot beszállítási, a szövetkezetet pedig átvételi 
kötelezettség terheli, így a tagok piaci kockázata is minimalizálódik; a vállal-
kozói típusú modell ezzel szemben szigorú termelési előírásokat vezet be, ma-
gas minőségi követelményeket támaszt a tagokkal szemben, így pl. a nem 
megfelelő termék átvétele visszautasítható; 

- az erőkiegyenlítő típusú szövetkezet tőkéje jellemzően a tagok vagyoni hozzájá-
rulásából és a tevékenység eredményéből áll; míg a vállalkozói szövetkezeti 
modellnél a fejlesztések, befektetések tőkeigénye jelentős, ami szükségessé te-
szi a tagok vagyoni hozzájáruláson túl további tőke bevonását, új típusú pénz-
ügyi eszközök bevezetését (befektető tagok felvétele, kötvénykibocsátás); 

- az erőkiegyenlítő típusú szövetkezet működését maguk a tagok irányítják és 
ellenőrzik, töretlenül érvényre jut az egy tag egy szavazat elve; a vállalkozói 
modellnél ezzel szemben megfigyelhető, hogy az operatív irányításban erősö-
dik a szakemberekből álló management szerepe. Bár a fő stratégiai döntéseket 
itt is a tagok közössége hozza meg, azzal, hogy több állam szabályozásában 
megjelenik a többes, avagy súlyozott szavazati jog, bizonyos korlátozásokkal 
(az egy tagot megillető szavazatok számának tételes vagy az összes szavazat 
számához mért arányában történő rögzítése). 

Szabó G. Gábor fentiekből levont következtetése szerint, bár a vállalkozói típusú 
szövetkezetek „több ponton meghaladják a klasszikus szövetkezeti elveket, de teszik 
mindezt a tagság érdekében”.17 Ahogyan azt a Szövetkezetek a közgazdaságban 
című munkájában Ihrig Károly közgazdász is kiemeli, a szövetkezeti elvek nem 
merev szabályok, azok gyakorlatban történő érvényesítése tulajdonképpen a tagság 

                                                 
17 SZABÓ 2002, 246. o.  
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szándékán múlik, az azonban kétségtelen, hogy a szövetkezet lényegi sajátossága 
az egyén helyett a tagság érdekének előtérbe helyezése.18 

E tekintetben megállapítható, hogy a Rendelet maradéktalanul igazodik a tagsági 
érdekek elsődlegességének követelményéhez. Az európai szövetkezet egyedi jel-
lemzői között hangsúlyozza az egyén elsődlegességének alapelvét, alaptételként 
rögzíti, hogy a szövetkezet tevékenységeinek a tagok kölcsönös javát kell szolgál-
nia, a tagok szükségleteinek kielégítését, gazdasági és/vagy szociális tevékenysé-
geinek fejlesztését. 
 
IV. A Rendelet tagsági jogviszonnyal kapcsolatos  
tételes szabályainak elemzése 
 
A tag és a szövetkezet viszonyrendszerét, jogait, kötelezettségeit, vagyis a tagsági 
jogviszony tartalmát meghatározó rendeleti normák elemzése során célunk rámu-
tatni arra, hogy az alapvetően klasszikus szövetkezeti értékeken nyugvó közösségi 
szabályozás mennyiben ad tételes jogi választ az új piaci kihívásokra, és biztosít 
lehetőséget az új követelményekhez történő alkalmazkodásra a tagállami határokat 
átívelő tevékenységet ellátó szövetkezetek számára. 

Az európai szövetkezet nemzetközi jellegéből fakadóan erősen heterogén tag-
ságra épül, abban természetes és jogi személyek egyaránt részt vehetnek, valamint 
alapfeltétel, hogy a tagoknak legalább két különböző tagállamban kell székhellyel 
rendelkezniük. A Rendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy olyan jogalany vegyen 
részt az alapításban, melynek központi ügyintézésének helye a Közösségen kívül 
van, de valós aktív kapcsolatban áll valamely tagállam gazdaságával.19 A tagság 
heterogenitása természetszerűleg összhangban áll a Rendelet eredeti rendeltetésé-
vel, a szupranacionális szervezeti keretek kialakításával. 

A Rendelet főszabály szerint a tagsági jogviszony létesítésének alapfeltételeként 
kettős követelményt állít a tagokkal szemben. Igazodva a szövetkezet személy-
egyesítő jellegéhez, a belépni kívánó személynek aktív személyes közreműködést 
kell vállalnia a szövetkezet tevékenységében, illetve részjegy jegyzés formájában 
vagyoni hozzájárulást is kell teljesítenie.20 Ugyanakkor tovább fokozza a tagság 
sokszínűségét, hogy a szövetkezeti tőkeigény kielégítésének egy lehetséges eszkö-

                                                 
18 IHRIG a Szövetkezetek a közgazdaságban című munkájának XII. fejezetében tárgyalja részletesen 
az alapvető szövetkezeti működési elvek tartalmát és érvényesülésük korlátait, ld. 429-464. o. 
19 Rendelet 2. cikk 
20 PRUGBERGER 2003, 62. o.  
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zeként a Rendelet bevezeti az ún. befektető tag intézményét is. E személyek a szö-
vetkezetbe csupán befektetést eszközölnek, nem veszik igénybe a szövetkezet szol-
gáltatásait, „közreműködésre” nem kötelezhetők.21 „Egyes esetekben a szövetkezeti 
tagok között meghatározott arányban lehetnek olyan befektető tagok, akik nem 
veszik igénybe a szövetkezet szolgáltatásait, illetve olyan harmadik személyek is, 
akik hasznot húznak a szövetkezet tevékenységeiből vagy munkát végeznek annak 
nevében.”22 

A befektető tagok felvétele ugyanakkor csupán akkor lehetséges, ha az adott európai 
szövetkezet székhely szerinti tagállamának szövetkezeti jogi szabályozása ismeri ennek 
lehetőségét. E tekintetben elmondható, hogy az Unió tagállamainak többsége nemzeti 
jogszabályaiba bevezette ezt új típusú szövetkezeti tagsági formát. A 2006. évi szövet-
kezeti törvény elfogadásával ez a magyar normarendszerbe is bekerült. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy mivel a befektető tagi konstrukció kétség kívül 
áttörést jelent a szövetkezet jogi tartalmát alapjaiban meghatározó elvekkel szem-
ben (a személyes közreműködés követelménye, nyereségfelosztás szabályai), e 
tagok felvételét – miként több szövetkezeti kutató is23 – csak a szövetkezet személy-
egyesítő jellegének túlsúlyát biztosító garanciák állítása mellett tartjuk elfogad-
hatónak. Üdvözlendő részünkről a hatályos magyar szövetkezeti törvény erre vo-
natkozó megszorítása, mely szerint a befektető tag felvételéről a közgyűlésnek kell 
döntenie, és a befektető tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10 
%-át, a befektetői részjegyek névértéke pedig nem haladhatja meg a részjegytőke 
30 %-át.24 

A hatályos magyar szabályozás tehát transzparens, létszámbeli és tőkearányos 
korlátokat állít, míg a Rendelet közvetett módon, a befektető tagok által megsze-
rezhető összes szavazatszám maximalizálása útján (max. az összes szavazat 25 %-
a) szab gátat a befektető tagok túlsúlyba kerülésének. Hasonló korlátozás figyel-
hető meg a Rendeletben a tisztségviselés tekintetében is: a dualista szervezeti fel-
építésben működő európai szövetkezet esetében a felügyelőszerv, a monista szer-
vezet esetében pedig az ügyviteli szerv tagjainak maximum ¼-e választható a be-
fektető tagok közül.25 

A tagság összetételének vegyes volta a szövetkezeti tagsági jogviszony tartalmá-
nak kialakítása során mindvégig szem előtt tartandó, a jogok, kötelezettségek meg-
                                                 
21 Rendelet 14. cikk 
22 Rendelet Preambulum (9) bek. 
23 PÁL 2003, 114., RÉTI 2010, 296. o. 
24 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 60. § 
25 Rendelet 39. cikk (3) bek. és 42. cikk (2) bek. 
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fogalmazása során a jogalkotónak úgy kell eljárnia, hogy a szabályozás valamennyi 
tag igényeinek kielégítéséhez megfelelőn kereteket adjon, így biztosítva, hogy a 
társulási forma működése a tagok kölcsönös megelégedettségét szolgálja. A Ren-
delet ehhez igazodóan lehetővé teszi, hogy az európai szövetkezet alapszabálya 
többféle tagi kategória létrehozásáról rendelkezzen, differenciáltan meghatározva 
az egyes csoportokba tartozó tagok jogait, kötelezettségeit.26 

A fentiekkel harmonizálva a Rendelet szerint az alapszabály rendelkezhet, kü-
lönböző típusú részjegyek kibocsátásáról azzal, hogy az azonos típusba tartozó 
részjegyekhez azonos jogok és kötelezettségek társuljanak.27 Ez teremti meg az 
alapot többek között arra, hogy a szövetkezet tevékenységében nagyobb szerepet 
vállaló tagok nagyobb súllyal vehessenek részt a döntéshozatalban.  

Főszabályként a Rendelet is azon a rochdale-i alapelven nyugszik, mely szerint a 
tagokat – tekintet nélkül a részjegyek számára – azonos szavat illeti meg, megen-
gedett azonban a súlyozott szavazás az egyes tagoknak az európai szövetkezet 
tevékenységéhez való hozzájárulása tükröződése érdekében.28 A közösségi norma 
felhatalmazza a szövetkezetet arra, hogy amennyiben a székhely szerinti tagállam 
joga azt lehetővé teszi, az alapszabályban többes szavazati jog megszerzésének 
lehetőségéről rendelkezzen.29 

A többlet szavazatszerzés alapjául a szövetkezet tevékenységében való szemé-
lyes – tőke-hozzájáruláson kívüli – részvétel szolgálhat, az egy tag által birtokol-
ható szavazat-szám és arány azonban maximalizálva van, az nem haladhatja meg 
az összes szavazat 30 %-át, maximum 5 szavazatot. 

Kizárólag pénzügyi vagy biztosítási tevékenységekkel foglalkozó európai szö-
vetkezetek, valamint az úgynevezett másodlagos szövetkezetek30 esetében vehető 
figyelembe a többes szavazati jog megállapítása szempontjából a szövetkezet tő-
kéjében való részesedés is, az egy tag által megszerezhető szavazatok száma azon-
ban a pénzügyi/biztosítási tevékenységekkel foglalkozó szövetkezeteknél ez esetben 
az 5 szavazatot, de maximum az összes szavazati jog 20%-át nem haladhatja meg. 

Mint arra a fentiekben utaltunk, a kizárólag vagyoni hozzájárulás teljesítésére 
kötelezett befektető (nem felhasználó) tagok együttesen legfeljebb az összes szava-
zati jog 25 %-ával rendelkezhetnek. 

                                                 
26 Rendelet 5. cikk (4) bek. 
27 Rendelet 4. cikk (1) bek. 
28 Rendelet Preambuluma (10) bek. 
29 Rendelet 59. cikk (2) bek. 
30 Másodlagos szövetkezet, mely tagjainak többsége maga is szövetkezet 
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A vállalkozó szövetkezeti modell jellemzőinek ismertetésénél említettük, hogy 
egyes szövetkezetek a tevékenység tőkeigényét akár kötvénykibocsátás révén is 
igyekeznek biztosítani, amire a Rendelet is ad lehetőséget. Az európai szövetkezet 
alapszabályában tagsági jogviszonyt nem keletkeztető, így szavazati jogot sem 
biztosító, ún. különleges kedvezménnyel járó értékpapírok kibocsátásáról is ren-
delkezhet, melyet szövetkezeti tagok és kívülállók egyaránt jegyezhetnek.31 Ezen 
értékpapír konstrukció révén a jogalkotó – a tagok vagyoni hozzájárulásán és eset-
leges pótbefizetésén, vagy tagi kölcsönén túl – további, „belső” forrás-szerzési 
lehetőséget igyekszik nyújtani a szövetkezetek számára, mely a pénzpiacon felve-
hető hitelintézeti kölcsönöknél kedvezőbb költségekkel biztosíthatja a tőkeigény 
kielégítését. 
 
V. Összegzés 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a fokozódó verseny, valamint a globalizá-
ció hatásai a szövetkezetek működésére is elkerülhetetlenül hatással vannak, me-
lyekhez történő alkalmazkodás egyre kevésbé oldható meg a rochdale-i, illetve 
manchesteri szövetkezeti alapelvekhez való merev ragaszkodás keretei között. A 
szövetkezetek életképességének fenntartása, versenyképességének biztosítása két-
ség kívül megköveteli, hogy a szövetkezeti gyakorlat, illetve maga a jogalkotó is 
felülvizsgálja és újragondolja a korábbi szövetkezeti működési elvek, tételes jogi előí-
rások helytállóságát, azok aktuális gazdasági környezetben való alkalmazhatóságát. 

A szövetkezeti szabályozás és jogalkalmazói gyakorlat továbbfejlesztése során 
azonban mindenképpen zsinórmértékül kell szolgáljon a szövetkezet alapvető jogi 
természete, mely szerint a szövetkezet nem pusztán vagyonegyesítő céllal alapított 
társaság, hanem a tagi érdekek elsődlegessége mentén szerveződő, a tagok szemé-
lyes részvételéből eredő előnyöket, az egyénekben rejlő szellemi és anyagi poten-
ciált az önszerveződés, a szolidaritás, a demokrácia és a kooperáció elvei mentén 
kamatoztatni kívánó közösség, mely eredményesen képes ötvözni a gazdasági cé-
lokat a kulturális, szociális funkcióval. 
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