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Kitekintés a szövetkezetek 
helyzetéről Németországban  

       
 
„Amit egyedül nem tudsz elérni, valósítsd meg 
többedmagaddal!” – ez minden szövetkezet alapelve.  
 
 
1. A szövetkezet gazdasági jelentősége 
Németországban 
 
A szövetkezetek ötlete a 19. század közepétől 
származtatható. Az `önsegély-berendezkedés´ egy 
siker-modell, ezt mutatja a szövetkezet egész 
Németországra való kiterjedése.1 
 
A szövetkezetek fontos szerepet játszanak a német 
gazdaságban, mint munkaadós és beruházók is. A 
szövetkezeti szervezetet az jellemzi, hogy általában 
helyileg aktív elsődleges szövetkezeteket regionális és 
központi vállalkozások erősítik. 
 
A keletnémet szövetkezetek inkább 
termelésorientáltak. Általában azt lehet mondani, 
hogy magánvállalkozások, amelyek iránt a kormány 
meglehetősen közömbös álláspontot foglal el. 
Nincsenek kitéve az állami befolyásoknak, de nem is 
részesülnek politikai előnyökben.  
 
Jelen pillanatban Németországban szinte az összes 
gazdálkodót, kertészt, szőlősgazdát, továbbá a 
pékségek és hentesüzletek 90%-át, illetve az önálló 
adótanácsadók 65%-át támogatja valamilyen 
szakspecifikus szövetkezet. Ezenkívül az iparosok 
60%-a, a kereskedők 75%-a, és a gazdálkodók 80%-a 
tagjai egy szövetkezeti hitelintézetnek,  összesen 14 
millióan tartoznak valamelyik német szövetkezethez. 
Világszerte egyébként 100 országban 500 millió tagot 
számlálnak a szövetkezeti mozgalmak. A 
Volksbanknak és Raiffeisen banknak nagyobb a 
mérlegfőösszege, mint a Deutsche Banknak és a 
Dresdner Banknak összesen (az egymás közötti 
forgalmat leszámítva). 
 
Németországban a szövetkezetek regionális és 
országos szinten szerveződnek és jelennek meg. 
Számos olyan regionális szövetség van, amik 
szolgáltatásokat és konzultációs lehetőségeket 
biztosítanak jogi, adózási, üzleti és gazdasági 
kérdésekben. Ezeken felül sok esetben könyv-
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„What you cannot achieve on your own, may be 
accomplished in cooperation with others.”- this is the 
basic principle of all cooperatives. 
 
1. The economic significance of cooperatives in 
Germany 
 
The idea of cooperatives was born in the mid-19th 
century. The structure of self-aid is a successful 
model, as shown by the cooperatives’ spreading all 
over Germany.1 
 
Cooperatives play an important role in Germany’s 
economy, both as employers and investors. The 
characteristic of a cooperative organization is that the 
locally active primary cooperative is usually 
supported by regional and central undertakings.  
 
Cooperatives in East-Germany are mostly production-
orientated. It is generally true that they are private 
undertakings viewed rather indifferently by the 
government. They are not influenced by the 
government and they have no political advantages, 
either. 
 
At the moment, nearly all farmers, gardeners, 
vineyard owners and 90% of bakeries and butchers’, 
and 65% of independent tax counselors in Germany 
are supported by some kind of professionally 
specified cooperatives. In addition, 60% of tradesmen, 
75% of merchants and 80% of farmers have 
cooperative credit bank membership, counting 14 
million German cooperative members altogether. 
Cooperative organizations count 500 million members 
worldwide, in 100 countries. Volksbank and 
Raiffeisenbank have a greater balance amount than 
Deutscher Bank and Dresdner Bank altogether 
(excluding their mutual turnover). 
 
 
In Germany, cooperatives are organized and realized 
on regional and national levels. There are numerous 
regional cooperatives providing services and 
consultation on legal, tax, business and economic 
issues. In many cases, they provide their members 
with accountancy, too. In earlier times, their 
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vizsgálást is végeznek a tagjaik számára. Képviseleti 
rendszerük helyi, regionális központi és országos 
központi szövetkezetekre is tagolódott korábban, de 
mostanra gyakran egyetlen szövetkezetei 
vállalkozásban egyesültek. 
 
2. Fogalmi meghatározás 
 
A szövetkezetek működését a német – 2006. október 
16-tól hatályos – szövetkezeti törvény szabályozza. A 
szövetkezetek általános definíciója a következő-
képpen határozták meg:   
 
Olyan, a nyitott tagság elvén működő (gazdasági) 
társaság, amelynek célja a tagok nyereségét vagy 
gazdálkodását, illetve ezek szociális vagy kulturális 
szükségleteit a közös gazdasági tevékenység által 
elősegíteni, és amely megszerzi a törvény által előírt, 
bejegyzett szövetkezetnek megfelelő, jogokat.2 
 
A definíciót a továbbiakban fogalmi elemeire 
lebontva taglalom a mellett, de ezen kívül feltétlenül 
ki szeretném emelni, hogy három a szövetkezeti 
alapelv érvényesül a szövetkezeteknél, ami az 
önsegélyezés, önfelelősség, és az önkormányzatiság. 

 
2.1. Nyitott tagság 
 
Ez azt jelenti, hogy a szövetkezet fennállását – 
ellentétben a személyegyesülésekkel – a tagok 
csatlakozása vagy kilépése nem befolyásolja, azaz a 
tagok bármikor csatlakozhatnak a szövetkezetekhez 
vagy megválhatnak attól. Ebből kifolyólag pedig 
tilalmazott a zárt tagkörű szövetkezet kikötése az 
alapszabályban – legfeljebb a tagok legmagasabb és 
legalacsonyabb számáról lehet rendelkezni. Általános 
szabály az `egy tag egy szavazat elve´ érvényesül. 
Kivétel azért van, például a rendkívüli hozzájárulás 
esetében, amikor egy tagnak 3 szavazat lehet; 
valamint csak szövetkezetek által alapított, vagy 
elsődlegesen szövetkezetek által alapított szövetkezet 
esetében, ahol a szavazatok üzleti részvételhez 
köthetők. 
 
2.2. A társaság célja 
 
Lényegi fogalmi eleme a szövetkezetnek, amely 
egyben alapvetően megkülönbözteti a többi társasági 
formától.  
 
A tagok nyereséghez jutásának elősegítése: Ez a 
támogatás rendszerint abban rejlik, hogy a szövetkezet 
működése, összhangban a tagok szövetkezet részére 
végzett tevékenységével, a jövedelmek gyarapodását 
és a kiadások csökkentését eredményezi. Elképzelhető 
azonban a tevékenység támogatása jövedelem-
gyarapodás és kiadáscsökkentés nélkül is, példának 

representational system was divided into local, 
regional central and national central cooperatives, but 
most of them have already united in one cooperative 
undertaking. 
 
 
2. Definition of the concept 
 
The operation of cooperatives is regulated by the 
German Cooperative Law, valid from October 16, 
2006. The general definition of cooperatives is the 
following: 
 
An economical society operating by the principle of 
open membership, aiming at supporting members’ 
profits or economy and their social or cultural 
demands, by common economic activity, and gaining 
rights ordained by law, corresponding to registered 
cooperatives.2 
 
In the following, I am giving the details of the 
definition’s elements and besides, I would like to 
emphasize 3 basic principles of cooperatives: self-
support, responsibility and self-government. 
 
 
2.1. Open membership  
 
This means that the existence of cooperatives – as 
opposed to personal unions- is not influenced by 
members’ joining and resignation, that is, members 
are free to join and resign any time. For this reason, it 
is prohibited to found cooperatives of closed 
membership – at the very most, it is allowed to 
determine the minimum and maximum number of 
members. As a general rule, the principle of `one 
member – one vote´ is in operation. However, there 
are exceptions, e.g. in the case of extraordinary 
contribution, when one member may have 3 votes; 
furthermore, in the case of cooperatives founded by 
cooperatives, exclusively or primarily, where votes 
are related to financial contribution. 
 
 
2.2. The aim of societies 
 
It is a main conceptual element of cooperatives, 
distinguishing them from other forms of associations.  
 
 
Supporting members’ profit gains: This support 
provides that the operation of the cooperative, in 
accordance with members’ activities for the 
cooperative, results in the growth of income and 
decrease of outcome. However, it is possible to 
support the activity without the growth of income and 
decrease of outcome, e.g. by providing employees 
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okárért aképpen, hogy a munkavállaló tagoknak 
kedvezményes szolgáltatásokat – pl. kedvezményes 
lakásvásárlási, vásárlási lehetőséget – nyújtanak, 
amellyel kedvezőbb munkahelyi légkört hoznak létre 
és a munkahelyeket csábítóbbá teszik. 
  
A tagok gazdálkodásának elősegítése: A gazdálkodás 
alatt a magángazdálkodást a legtágabb értelemben kell 
érteni, amely magában foglalja az összes 
tevékenységet, kivéve azt, melyet nyereségszerzés 
érdekében folytatnak. A gazdálkodás akkor 
támogatott, ha a szövetkezet gazdaságilag jelentős 
módon, például megtakarítások vagy jövedelem 
megszerzésének lehetővé tételével, támogatja a 
tagokat az életvitelükhöz szükséges igényeik 
kielégítéséhez.  
 
A nyereségszerző tevékenység és a gazdálkodó 
tevékenység azonban egybeeshet: így például a 
szövetkezeti hitelintézet banki ügyletet nemcsak a 
gazdasági területen, hanem a tagok számára, a privát 
területen is lebonyolíthat, vagy a mezőgazdasági 
szövetkezetek az árujukat magánszükségletükre is 
felhasználhatják.  

 
2.3. Közös üzletszerű gazdasági tevékenység 
 
Az üzletszerű gazdasági tevékenység alatt egy olyan, 
a vagyoni hozzájárulás és személyes közreműködés 
szervezeti összefogásán alapuló, tervszerű és tartósan 
létrehozott tevékenységet értünk, amely nyereség 
elérését célzó ügyletek megkötésére irányul. A 
szövetkezet az üzletszerű gazdasági tevékenységet 
maga végzi, azaz magának kell a szervezéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátnia. Úgy kell létrehozni, 
hogy az a támogató célt szolgálja. 

 
3. Szövetkezetek társasági jogi besorolása 
 
A szövetkezet összehasonlítása a személyegyesítő és a 
tőkeegyesítő társaságokkal az eddigi ismeretanyagra 
építve és a törvény segítségével történt. 
 
Kapcsolódási pontok a személyegyesítő társaságok-
kal: 
- nincs meghatározott alaptőke 
- egy ember – egy szavazat elve: a szavazati jogot 
nem a vagyoni hozzájárulásuk arányában kapják 
 
Összehasonlítás a tőkeegyesítő társaságokkal: 
- nyitott tagság elve,  
- az alapszabály módosításához ¾-es többség 
szükségeltetik, 
- jogi személy, ebből következően a tagok 
korlátozottan felelősek a társaság tartozásaival 
szemben, 
- kiépített szervezet (testületi állapot). 

with preferential services – e.g. favourable housing 
and purchasing conditions, creating a more favourable 
atmosphere at places of work. 
 
 
 
Supporting members’ economic activities: Economy 
means private management in the widest sense, 
including all activities, except those for the sake of 
profit gains. Management is supported if the 
cooperative gives significant assistance to members’ 
living conditions, e.g. by providing the possibility to 
save or gain income. 
 
 
 
 
However, profit gaining activities and management 
may coincide: e.g., cooperative credit banks may 
affect deals not only in the field of economy but also 
in members’ private matters, or agricultural 
cooperatives may use their goods for private purposes, 
too. 
 
 
2.3. Common businesslike activity 
 
A businesslike economic activity is one based on 
organizational union of financial contribution and 
personal collaboration, and is created systematically 
and lasting, aiming at profit gaining oriented business 
deals. The cooperative carries out businesslike 
economic activities by itself, that is, it must be self-
managing. It must be founded in order to serve a 
supporting purpose. 
 
 
3. The position of cooperatives in association law 
 
Cooperatives’ comparison with personal unions and 
capital unions is based on our available knowledge by 
means of the law. 
 
Characteristics common with personal unifying 
associations: 
- no determined amount of capital, 
- principle of one man – one vote: suffrage is not 
related to financial contribution 
 
Comparison with capital unifying associations: 
- principle of open membership, 
- 75% majority needed to modify constitution, 
- legal personality, consequently members have 
limited responsibility for debts of the association, 
- organized corporation. 
 
 



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2010. 9. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

9/2010 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

6 

A szövetkezet mindkét gazdasági társasági csoporttal 
metszetet képez. A tőkeegyesítő társaságokkal való 
hasonlóságok azonban többségben vannak a 
személyesítő társaságokkal való hasonlóságokkal 
szemben, ezért is nevezik gyakran a szövetkezeteket, 
mint a személyek által kialakított tőkeegyesítő 
társaságnak. Ez a megállapítás oximoronnak számít, 
hiszen a tőkeegyesítő társaságoknál alapesetben éppen 
nem a személyegyesítő jelleg dominál. 
 
Németországban különbség tehető még a működést 
rendező háttér-joganyag jellege szerint a magánjog és 
a közjog alapján működő szövetkezetek között. Az 
előbbibe a mezőgazdasági szövetkezetek tartoznak, az 
utóbbiba olyanok sorolhatóak, mint a baleset-
biztosító, erdészeti, vadászati, öntözési és talajjavító 
szövetkezetek. A szövetkezetet Németországban 
évente auditálják, ami mind a nagy- és a 
kisszövetkezetek számára is kötelező. 
 
 
4. A szövetkezetek alapításáról 
 
A törvénymódosítás óta elegendő 3 tag egy 
szövetkezet alapításához, akik első lépésben egy 
írásbeli társasági szerződést írnak, melybe 
belefoglalják a szabályzatot, közjegyzői hitelesítés 
azonban nem szükséges, második lépésben pedig 
bejegyeztetik a szövetkezetek jegyzékébe, melyet a 
szövetkezet székhelye szerint illetékes elsőfokú 
bíróság vezet. Csak a bejegyzéssel éri el a 
szövetkezetet a bejegyzett szövetkezeteket illető 
jogállást. A cégnevekben ezért fel kell tüntetni a 
bejegyzett szövetkezet megjelölést, vagy annak 
rövidítését (e.G.). 
 
A szövetkezeteknél nincs előirt minimum jegyzett 
tőke. Persze az alapszabályban lehet róla rendelkezni, 
és egy konkrét alaptőke minimumot, illetve a betétek 
értékét kikötni. 
 
 
5. Szövetkezetek fajtái, szektoronkénti fejlődése 
 
A szövetkezetek a németországbeli tipizálás alapján 
lehetnek: 
(a) Szövetkezeti hitelintézetek, több célú szövetkezeti 
bankok – Volksbank, Raiffeisenbank 1950 óta erős 
koncentráció jellemző itt. Egyesüléseken keresztül 
megerősödtek, így biztosítják a beszerzés, a tej-, a 
hús-, a gyümölcs- és a zöldségszektorban a 
szövetkezetekre jellemző forgalom kb. 80%-át. 
Általános trendnek tekinthető a méretnövekedési és 
koncentrációs folyamat. 
(b) Beszerzéssel foglalkozó szövetkezetetek: olyan 
vállalkozások, amelyek az összes beszerzést, 
nagykereskedelmi szinten, a tagok számára végzi. A 

Cooperatives’ characteristics are common with both 
business associations. However, there are more 
similarities with capital unifying companies that is 
why cooperatives are often considered personally 
created capital unifying associations.  
 
 
 
 
 
In Germany, there is difference between cooperatives 
whether they are regulated by private law and public 
law, as for the characteristics of legal background-
material. The former group includes agricultural 
cooperatives, the latter comprises of types like 
accident insurance, forestry, hunting, irrigation and 
soil improving cooperatives. In Germany, 
cooperatives are audited annually, which is 
compulsory for companies and tradesmen’s 
cooperatives, as well. 
 
4. Foundation of cooperatives 
 
Due to the law amendment, 3 members are enough to 
found a cooperative. Firstly, members conclude an 
association contract, which contains the regulations. 
However, notary public certification is not necessary. 
Secondly, the cooperative is registered in the records 
kept by the court of first instance, competent at the 
seat of the cooperative. Only registered cooperatives 
may come into their due rights. For this reason, a 
firm’s name must include the title „registered 
cooperative” or its abbreviation (e.G.). 
 
 
 
There is no minimum amount of registered capital. Of 
course, it is possible to determine a minimum amount 
of capital or the value of deposits in the association 
contract. 
 
 
5. Types of cooperatives, development of sectors 
 
In Germany, types of cooperatives are: 
(a) Cooperative credit banks, multi-purpose 
cooperative banks – Volksbank, Raiffeisenbank. Here 
has been a strong concentration since 1950. They have 
been strengthened by unions, providing around 80% 
of the turnover in acquisition, dairy, meat, fruit and 
vegetable cooperative sectors. The process of growth 
and concentration is a general tendency. 
(b) Cooperatives of acquisition: undertakings dealing 
with all acquisitions in favor of members, on a 
wholesale basis. They have always been quite diverse 
concerning their products and services. Not only do 
they include agricultural products and services, they 
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termékeik és szolgáltatásaik vonatkozásában mindig 
nagyon sokrétűek voltak. Nemcsak mezőgazdasági 
termékeket és szolgáltatásokat foglalnak magukba, 
értékesítési tevékenységüket sem korlátozzák csak és 
kizárólag a tagjaikra. Becsült piaci részesedésük a 
beszerzések körében 50-60%. 
(c) Értékesítéssel foglalkozó szövetkezetek: 
különösen mezőgazdasági termékekkel foglalkozó 
szövetkezetek, melyek ezen árukat a kereskedőknek, 
és/vagy a végső felhasználóknak kínálják megvételre. 
(d) Termelő-szövetkezetek. 
(e) Fogyasztó-szövetkezetek. 
(f) Szociális szövetkezet. A szövetkezeti formák ilyen 
változatai rendkívül hatékony eszközei lehetnek a 
szociális célkitűzések integrációjának, ezért ennek a 
társasági formának a bevezetésével segítik az ilyen 
jellegű tevékenységeket. Az alkalmazásuk jelentős 
eredményekkel járhat és felkeltette a hasonló 
problémákkal küzdő európai tagállam érdeklődését. 
(g) Gyártó- vagy felhasználó szövetkezetek: 
vállalatok, melyek az üzemi eszközöket a tagok 
számára beszerzik és rendelkezésükre bocsátják. 
(h) Lakásszövetkezetek.3 
(i) Marketingszövetkezetek. Ebben a típusban 
jellemzőek a társulások sokszor a hatékonyabb kutatás 
és fejlesztés érdekében. Sokszor vállalkozásokkal is 
összekapcsolódnak például a piackutatás területén. 
Számos olyan egyetemet és kutatóintézetet 
támogatnak, ahol a szövetkezetekkel kapcsolatos 
elméleti jellegű kutatásokat végeznek. 
(j) Nagy számú tagjaik speciális szolgáltatását kínáló 
szövetkezetek. 
 
A szövetkezetek társaságok, tagjaik száma nem 
korlátozott, a szövetkezetek célja, hogy a szövetkezeti 
tagok közös tevékenységével segítse elő a tagok 
gazdasági érdekeinek érvényesítését, vagy tegye 
hatékonnyá a tagok tevékenységét. A szövetkezeteket 
a szövetkezeti törvény alapján is be lehet jegyezni a 
fentiekre tekintettel, de az általános társasági törvény 
alapján is létezhetnek úgy, hogy a szerveződés 
szövetkezeti jellegéről csak az alapszabály 
rendelkezik.  
 
Kapcsolódó adójogszabályok: Általános szabályként a 
szövetkezetek úgy adóznak, mint a társaságok. 
Gyakran a szövetkezeteket az egyéni mezőgazdasági 
vállalkozások kiterjesztésének tekintik. Vállalkozási 
adót mindaddig nem kell fizetniük, amíg a 
kereskedelmi kapcsolataik a tagjaikra korlátozódnak. 
Az egyetlen kivétel a lakásépítő szövetkezetek, és 
ezért ezt a típust ki is emelném a következőkben, 
mivel ők általánosságban véve adómentességet 
élveznek. (amennyiben nem realizálják az eredményt 
és visszaforgatják azt a lakásépítésbe) Ez a kivétel 
vonatkozik még a mezőgazdasági termelőeszközök 
beszerzésével foglalkozó és szőlészeti és borászati 

are also involved in trading activity unrestricted to 
their members. Their estimated market share from 
acquisition is 50-60%. 
(c) Trading cooperatives: cooperatives mostly dealing 
with agricultural products, offering their goods to 
tradesmen and/or consumers. 
(d) Farmers’/producers’ cooperatives. 
(e) Consumers’ cooperatives. 
(f) Social cooperatives. 
(g) Producers’ or users’ cooperatives: companies 
acquiring and selling industrial devices for members. 
(h) Housing cooperatives.3 
(i) Marketing cooperatives. By this type, unions are 
typical for the sake of effective research and 
development. They might be united with 
undertakings, too, e.g. in the field of market 
monitoring. They support several universities and 
research institutes where theoretical research work is 
carried out, concerning cooperatives. 
(j) Cooperatives offering their special services to a 
high number of members. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperatives are companies with an unrestricted 
number of members, aiming at the promotion of 
members’ financial interest by cooperative members’ 
common activity. Cooperatives may be registered on 
the basis of the cooperative law, and also on the basis 
of the general association law, by the laying down 
directions in the constitution on the cooperative 
characteristics of the organization. 
 
 
 
Related rules of taxation: As a general rule, 
cooperatives’ taxation is similar to associations’. 
Cooperatives are often considered the extensions of 
private agricultural undertakings. They do not have to 
pay undertaking taxes as long as their financial 
relationships are limited to their members. The only 
exception is the housing cooperative, which I would 
like to detail below, as they are generally exempted 
from tax paying (as long as they return their profits 
into housing). This exception is valid for cooperatives 
obtaining agricultural means of production and wine 
producing cooperatives, concerning association taxes.  
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szövetkezetekre a társasági adó vonatkozásában.   
 
Az eddigiekben tárgyaltak akkor válnak még 
világosabbá, ha azokat konkrét példákkal világítjuk 
meg őket. 
 
6. Néhány sajátosan működő szövetkezet kiemelése 
 
 
A működő szövetkezetek méretbeli növekedésével és 
a szövetkezetek országos szerveződésének 
folyamatával párhuzamosan új szövetkeztek jönnek 
létre, amely elsősorban vagy védjegy bevezetésével, 
vagy új piacok megnyitásával régiókra koncentrálnak. 
Erre példa lehet az `ökológiai és biodinamikus´ 
élelmiszerek népszerűsége Németországban. 
Bauermarkt Halle Stuttgart az első értékesítő 
szövetkezet Németországban, amely sikeresen épített 
fel egy biotermékekkel foglalkozó fogyasztói piacot. 
Az ökológiai úton előállított élelmiszertermékeknek 
Németországban egyre népszerűbb a piaca, ügyes 
kezdeményezés volt, hogy ezen termékek hiányát 
érzékelve kiskereskedelmi piacot tudott létrehozni.  
 
A Centralmarkt Bonn-Roisdorf friss gyümölcs és 
zöldség árusítására létrehozott értékesítő szövetkezet. 
Létrejötte számos egyesülés és felvásárlás eredménye. 
A tagok kötelesek a termékeiket a szövetkezetbe 
beszállítani. Nagyon fontosnak tartja a jövőképe 
szempontjából a tevékenységeinek a bővítését. 
 
A Raiffeisen Waren Zentrale (RWZ) Köln beszerző és 
értékesítő szövetkezet. Ez központi és másodlagos 
szövetkezet, tagjai helyi és elsődleges szövetkezetek. 
1953-ban alapították központi szövetkezet egyesítése 
útján, azóta más beszerzési és értékesítési 
szövetkezetek megszerzésével növelte az üzleti 
méretét. A méretnövekedés mellett folyamatosan 
diverzifikálja a termékválasztékát és szolgáltatásait a 
magasabb szintű fenntarthatóság elérése érdekében.   
 
A Bauermarkt Halle Stuttgart az első értékesítő 
szövetkezet Németországban, amely sikeresen épített 
fel egy biotermékekkel foglalkozó fogyasztói piacot. 
Az ökológiai úton előállított élelmiszertermékeknek 
Németországban egyre népszerűbb a piaca, ügyes 
kezdeményezés volt, hogy ezen termékek hiányát 
érzékelve kiskereskedelmi piacot tudott létrehozni.  
 
A Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV) minden 
árutermeléssel és szolgáltatással foglalkozó 
mezőgazdasági szövetkezet központi szövetsége, 
beleértve a kereskedelemmel foglalkozó 
hitelszövetkezeteket. A DRV fő funkciója a 
hozzátartozó szövetkezetek érdekeinek képviselete 
kormányok, parlamentek, tudományos intézmények, 
és társadalmi csoportosulások előtt országos, valamint 

 
 
The above description will become even clearer by 
the introduction of specific examples. 
 
 
6. The example of some peculiarly functioning 
cooperatives 
 
Parallel to the growth of operating cooperatives and 
the process of cooperatives’ national organisation, 
new cooperatives are created, primarily concentrating 
on areas by registered trademarks or opening new 
markets. One example is the popularity of `ecological 
and biodynamic´ food in Germany. Bauermarkt Halle 
Stuttgart is the first trading cooperative in Germany, 
successfully building up a consumer market of eco-
products. In Germany, the market of eco-products is 
becoming more and more popular, it was a smart 
initiative to create a retail market, supplying the 
demand on these products. 
 
 
 
Centralmarkt Bonn-Roisdorf is a trading cooperative 
selling fresh fruit and vegetables. Its existence is the 
result of several unions and acquisition. Members are 
obliged to deliver their products to the cooperative.  
 
 
 
Raiffeisen Waren Zentrale (RWZ) Köln is a 
cooperative of acquisition and trading. It is a central 
and secondary cooperative; its members are local and 
primary cooperatives. It was founded in 1953 by 
central cooperative unification, and its turnover has 
been increased by the purchase of other acquiring and 
trading cooperatives. For the sake of higher standard 
maintenance, it is continuously diversifying its variety 
of products, besides permanent expansion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutsche Raiffeisenverband e.V. (DRV) is the central 
union of all agricultural cooperatives dealing with 
commodity production and services, including 
commercial credit bank cooperatives. DRV’s main 
function is the assertion of interests in governments, 
parliaments, research institutes and social groups on 
national and international levels, too. It publishes a 
two-monthly journal, informing its members on 
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nemzetközi szinten. Kéthavonta folyóiratot jelentet 
meg, amiben informálja a tagjait a szövetkezeti és 
mezőgazdasági piacokról. 

 
7. Szövetkezetek Bonnban 
 
Szövetkezeti hitelintézet Bonnban – Volksbank Bonn 
Rhein-Sieg e.G.  
 
A Volsbank és a Raiffeisenbank egy szövetkezetet 
alkot, amelynek körülbelül 1300 kirendeltsége van 
országszerte. A Volksbanknak és a Raiffeisenbanknak 
összesen 30 millió ügyfele van, melyek fele tagja e 
szövetkezetnek. Magától értetődően a bonni fiók is a 
szövetkezethez tartozik. A tagoknak nem kell tagsági 
díjat fizetni, hanem az egy vagy több üzletrészükből 
részesednek. Egy üzletrész értéke 100 Euro, egy 
személynek pedig maximum 5 üzletrésze lehet. A 
tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában rendszerint 
évente részesednek az osztalékból. Ezenkívül a 
szövetkezet egyéb előnyöket is kínál a tagok számára: 
 
1) Kedvező díjak a tagok számára az alábbi 
biztosítások esetén: 
- gépjármű-felelősségbiztosítás 
- balesetbiztosítás 
- nyugdíjbiztosítás 
- magán-felelősségbiztosítás 
- a teljes háztartási berendezésre (ingóságra) kötött 
biztosítás 
- lakóépületre kötött biztosítás 
- jogvédelem-biztosítás (az ügyvédhez fordulást 
könnyíti meg a szövetkezet azzal, hogy az ügyvédi 
költséget, illetve az eljárási illetéket állja, valamint 
jogi tanácsadó áll rendelkezésre a tagok számára 
telefonon) 
- kiegészítő betegbiztosítás (támogatás szemüveg 
vagy kontaktlencse vásárlásakor, kórházi napidíj 
fizetése, költségmegosztás természetgyógyászati 
kezelés esetén, utazás előtti oltások költségének 
állása, külföldi utazás esetére betegbiztosítás 
kötésének költsége).4 
 
2) Az előbbiekben tárgyalt tartós kedvezmények 
mellett a szövetkezeti hitelintézet egyedi akciókat 
kínál: a gasztronómia, szállás, szabadidő, kultúra, 
egészség, welness, sport területén, pénzügyi 
tanácsadás esetén kedvezményeket vehetnek igénybe 
a tagok.5 
 
3) A befektetési termékek körében klasszikusnak 
számító takaréklevelet kínálja a továbbiakban a 
szövetkezeti tagok számára, amely egy alternatíva a 
fix kamatozású értékpapírok és a takarékbetét között: 
egyrészt egy értékpapír hozamát, másrészt egy 
takarékbetét biztonságát kínálja egy kalkulálható és 
lerögzített futamidőn keresztül. A szövetkezet ezt 

cooperative and agricultural markets. 
 
 
 
7. Cooperatives in Bonn 
 
Cooperative credit bank in Bonn – Volksbank Bonn 
Rhein-Sieg e.G. 
 
Volksbank and Raiffeisenbank form a cooperative, 
having around 1300 local offices nationwide. 
Naturally, the Bonn branch belongs to the 
cooperative, too. Members do not pay membership 
fees; they get shares from their one or more dividends. 
One dividend is worth 100 Euro, 1 person may own a 
maximum of 5 dividends. Members get their shares of 
dividends annually, proportional to their financial 
contribution. Besides, the cooperative offers further 
advantages for its members: 
 
 
 
1) Favourable prices for members in the case of the 
following insurance types: 
- motor vehicle insurance 
- accident insurance 
- pension insurance 
- private insurance 
- insurance for the whole houshold equipment 
(movable property) 
- legal protection insurance (the cooperative requests 
for legal advice easier by paying for legal procedure 
dues, as well as providing members with a legal 
counceling on the telephone). 
- complementary health insurance (financial 
assistance for purchasing spectacles or contact lenses, 
for hospital daily care, sharing the expenses of 
national therapy treatment, paying for vaccination 
before travelling, and health insurance before 
travelling abroad).4 

 
 
 

2) Besides the permanent advantages discussed above, 
the cooperative credit bank offers unique discounts in 
the field of gastronomy, accommodation, recreation, 
culture, health, wellness, sport and financial 
counseling, discounts are available for members.5 
 
 
3) Members are offered a classic type of investment 
products, the savings bank share, which is an 
alternative for fix interest bonds on one hand, and the 
security of a deposit on the other, within calculable 
and fix terms. The cooperative provides high interest 
rates, without current price risk.6 
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árfolyamkockázat nélkül, magas kamatozással 
nyújtja.6 
 
Természetesen a szövetkezeti hitelintézeteknél is 
érvényesül az egy tag egy szavazat elve: mindenkinek 
azonos szavazati joga van, függetlenül vagyoni 
hozzájárulásától. 
 
A tagok azért lépnek be egy szövetkezetbe, mert 
együtt könnyebb elérni a közös gazdasági célokat.7 
Ezért is számos fejlődő országban alapítják a 
szövetkezeteket, az önsegély elvének megfelelően 
létrehozott társasági formát. 
 
A Gemeinnützige Wohnungs – Genossenschaft e.G. 
lakásszövetekezet8 

 
A bonni lakásszövetkezet csak egy, a Németországban 
létező, hozzávetőlegesen 2000 lakásszövetkezet 
közül, melyek körülbelül 2 millió lakással 
rendelkeznek és 3 millió tagot számlálnak.9 
 
A tag a belépéssel megszerzi azt a jogot, hogy a 
használat időbeliségéről, azaz a szerződéses 
jogviszony idejéről maga rendelkezzen. A tagok 
felmondási jogukkal bármikor élhetnek, azaz a 
használati szerződést felmondhatják, és kiléphetnek a 
szövetkezetből, vagyoni betétjüket pedig probléma 
nélkül visszakapják. 
 
Aki a lakásszövetkezetet választja, egy olyan 
lakásforma mellett dönt, amely átmenetet képez a 
tulajdon és a bérlet között: a szövetkezeti tag egyrészt 
a vállalkozás teljes vagyonának társtulajdonosává 
válik, másrészt az egyébként szokásos bérleti díj 
helyett egy úgynevezett használati díjat fizet. A 
társaság nyereségét nem osztják szét a tagok között, 
hanem többek között a lakások és környezetüknek 
fejlesztésére fordítják, így gyakorlatilag a nyereség 
visszafolyik a tagokhoz.  
 
A lakásszövetkezet az együttélést demokratikus elvek 
szerint koordinálja. A szavazatokat nem a vagyoni 
hozzájárulásuk arányában kapják, hanem minden 
tagnak van egy szavazata, hogy a használattal 
összefüggő és együttműködési jogait érvényesítsék. A 
tagok hozzászólási, indítványtételi, és felvilágosítás 
kérési joggal rendelkeznek. 
 
Szervezeti felépítés: A szövetkezetek hasonlóképpen 
működnek, mint más gazdasági társaságok. Létezik 
egy elnök, akinek a feladata az ügyvezetés. 
Továbbiakban működik egy felügyelő-bizottság, 
amely a szövetkezet tagjaiból szerveződik, az 
ügyvezetés ellenőrzésének ellátására. A taggyűlés 
illetve a képviselő testület pedig minden évben 
megvitatja az üzletpolitika alapelveit, így a lakóknak 

 
 
 
Of course, the principle of one man-one vote is valid 
for cooperative saving banks, too: everybody has the 
same right to vote regardless of their financial 
contribution. 
 
Members join a cooperative, so that common 
economical goals become easier to achieve.7 For this 
reason, cooperatives are founded in several 
developing countries, as a society model according to 
the principle of self-aid. 
 
Gemeinnützige Wohnungs – Genossenschaft e.G. 
housing cooperative8 
 
The housing cooperative in Bonn is only one of 
Germany’s approximately 2000 housing cooperatives, 
having around 2 million dwellings and counting 3 
million members.9 
 
On entering, members get the right to dispose of the 
time period of usage, that is, the period of contractual 
legal conditions. Members are free to terminate the 
contract any time, they may leave the cooperative, and 
their financial deposit is repaid without any 
difficulties. 
 
 
Housing cooperatives form a transition between 
property and leasing: members become co-owners of 
the undertaking’s whole property; on the other hand, 
they pay a so-called fee of usage instead of usual rent. 
The profit is not distributed among the members; it is 
spent on the improvement of dwellings and 
surroundings, practically refunding it to members. 
 
 
 
 
Living together is coordinated by cooperatives 
according to democratic principles. Votes are not 
related to financial contribution, each member has one 
vote to practice their rights concerning usage and 
cooperation. Members have the right of contribution, 
proposition and request for information. 
 
 
Structure of organization: Cooperatives operate 
similarly to other business associations. There is a 
chairman, whose duty is management. Furthermore, 
there is a control commission, elected from 
cooperative members, for the duty of management 
control. The members’ assembly and the corporation 
of representatives discuss the basic principles of 
financial policy, in this way residents have the right of 
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is van hozzászólási joga. 
 
Gazdaságilag biztonságos társasági forma: A 
szövetkezetben sem az egyes tagok, sem pedig egy 
harmadik fél nem tud többséget szerezni, azt 
felvásárolni vagy átruházni. Ha az eladás vagy az 
átalakulás mégis elkerülhetetlen lenne, ahhoz, hogy a 
piacon tudjon maradni, akkor ez a tagok különös 
érdekeinek figyelembevételével kell, hogy történjen. 
A szövetkezet fizetésképtelensége esetén normál 
esetben a tagoknak nem kell pótbefizetést 
teljesíteniük, és a tagok nem kötelesek helytállni a 
társaság tartozásaiért, csak vagyoni betétjeik erejéig 
felelősek. 
 
A lakásszövetkezetek által nyújtott szolgáltatások: A 
fentiek alapján magától értetődik, hogy a tagok 
gazdaságilag támogatottságot élveznek (szövetkezeti 
támogatási szerződés), ezáltal a szövetkezet egy 
modern, rendezett lakást biztosít biztonságos és vonzó 
környezetben. Már a lakóparkok tervezésénél is 
ügyelnek arra, hogy összhangban legyenek a 
környezetvédelmi és infrastrukturális kívánalmakkal, 
úgy, mint zöldövezetek, játszóterek létesítése, olyan 
alapvető üzletek, mint az élelmiszerboltok, és 
pékségek kiépítése, és jó tömegközlekedési 
infrastruktúra megteremtése. A gondoskodás a 
szociális szolgáltatásokra is kiterjedhet.10 
 
 

Lábjegyzet 
 
1 http://www.vobaworld.de/mitglieder/genossen 
schaftsbank/geschichte.html 
2 Gesellschaften von nicht geschlossener 
Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den 
Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder 
deren soziale oder kulturelle Belange durch 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern 
(Genossenschaften), erwerben die Rechte einer 
"eingetragenen Genossenschaft" nach Maßgabe dieses 
Gesetzes.” GenG – szövetkezeti törvény – 1§ (1) 
bekezdés (http://www.umwelt-online.de/recht/ 
allgemei/wirtschaft/geng1.htm) 
3 http://www.ihk-bonn.de/pdf/downloads_recht/ 
Genossenschaft.pdf 
4 http://www.vobaworld.de/mitglieder/mitgliedschaft-
extern.html 
5 http://www.vobaworld.de/mitglieder/mitgliedschaft-
extern/inhalt_vr-mehrwert.html 
6 http://www.vobaworld.de/mitglieder/mitglieder-
vorteile/Mitgliedersparbrief0.html 
7 http://www.vobaworld.de/mitglieder/genossen 
schaftsbank/prinzipien.html 
8 http://www.wohn-eg.de/plz_suche.aspx?GenID= 
11101401&Ortsliste=Bonn 
9 http://www.wohn-eg.de/default.aspx 

contribution. 
 
Economically safe form of association: In the 
cooperative, neither members, nor a third party can 
obtain, buy or grant majority. If the sale or alteration 
is inevitable, so that it should remain on the market, 
members’ specific interests must be taken into 
consideration. Provided the cooperative becomes 
insolvent, the members normally do not have to pay 
additionally, and they are not obliged to take 
responsibility for the debts of the society, their 
responsibility is proportional to their deposit. 
 
 
 
Services offered by housing cooperatives: 
Consequently, it is clear that members are 
economically supported (contract of cooperative 
support); in this way the cooperative provides a 
modern, neat dwelling in a safe and nice 
neighborhood. When it comes to the planning of 
housing estates, it is important that they should meet 
the demands of environmental protection and 
infrastructure by establishing green areas, 
playgrounds, primary shops like food stores, bakeries 
and building a good public transport system. Social 
services may also be taken into consideration.10 
 
 
 

Footnotes 
 
1 http://www.vobaworld.de/mitglieder/genossen 
schaftsbank/geschichte.html 
2 Gesellschaften von nicht geschlossener 
Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den 
Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder 
deren soziale oder kulturelle Belange durch 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern 
(Genossenschaften), erwerben die Rechte einer 
"eingetragenen Genossenschaft" nach Maßgabe dieses 
Gesetzes.” GenG – szövetkezeti törvény – 1§ (1) 
bekezdés (http://www.umwelt-online.de/recht/ 
allgemei/wirtschaft/geng1.htm) 
3 http://www.ihk-bonn.de/pdf/downloads_recht/ 
Genossenschaft.pdf 
4 http://www.vobaworld.de/mitglieder/mitgliedschaft-
extern.html 
5 http://www.vobaworld.de/mitglieder/mitgliedschaft-
extern/inhalt_vr-mehrwert.html 
6 http://www.vobaworld.de/mitglieder/mitglieder-
vorteile/Mitgliedersparbrief0.html 
7 http://www.vobaworld.de/mitglieder/genossen 
schaftsbank/prinzipien.html 
8 http://www.wohn-eg.de/plz_suche.aspx?GenID= 
11101401&Ortsliste=Bonn 
9 http://www.wohn-eg.de/default.aspx 
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