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1. A szövetkezeti vezetők jogi pozicionálása  
 
Az EU tagállamaiban nem azonos jogi szabályozás 
érvényesül a szövetkezetekre, mert bizonyos 
helyeken a Ptk., van ahol a kereskedelmi törvény, 
vagy külön szövetkezeti törvény szabályozza a 
szövetkezetek jogállását. A főszabály az, hogy 
bármilyen jogi formában jön létre az 
együttműködés, jogi személyiséggel vagy anélkül, 
korlátlan vagy korlátolt felelősséggel, a nemzetközi 
szövetkezeti elveket érvényesíteni kell.1 A német és 
az angol szövetkezeti szabályozás fejlődéstörténetét 
áttekintve az megállapítható, hogy a szabályozás 
kezdetén a korlátlan felelősségi előírás került 
bevezetésre, majd azt felváltotta a korlátolt 
felelősségi rendelkezés. A felelősségtől függően 
három fajta szövetkezet nyert rögzítést, a korlátlan 
felelősséggel, a korlátlan pótbefizetéssel, valamint a 
korlátolt felelősség mellet alapított szövetkezet.2 

 
 
 
 
Németországban a szövetkezetekről szóló törvény 
a szövetkezeteket, mint nem zárt tagszámmal 
rendelkező tárulásokat határozta meg. Céljuk, hogy 
növeljék tagjaik bevételét, és támogassák üzleti 
vállalkozásait. A német törvény szerint a főszabály 
az, hogy minden tag egy szavazattal rendelkezik, 
azonban az alapszabály több szavazati jogot is 
előírhat. Franciaországban a szövetkezet olyan 
személyek társulata, akik közös céllal szabadon 
társulnak azzal, hogy demokratikusan vezetett 
közös vállalkozást alapítsanak a szükséges tőke 
bizonyos százalékának biztosításával, egyenlő 
részesedést vállalva az üzleti kockázatból és 
nyereségből. Ez a megközelítés ugyanakkor magába 
foglalja a kizárólagosság elvét, és a szavazati-
döntéshozatali egyenlőség elvét.3 Franciaországban 
– ha a szövetkezeti jogfejlődésén és hatályos jogi 
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1. The cooperative leaders’ legal positioning 
 
In the EU Member States there is not the same 
legal regulation being in force for the 
cooperatives; as the legal status of the 
cooperatives is regulated by the Civil Code in 
certain places, by the Commercial Code in other 
places or by the separate cooperative law. The 
main rule is that the cooperation has been 
established in any legal form – with legal 
personality or without it, with unlimited liability 
or limited liability – the international cooperatives 
principles have to be realized.1 It can be stated 
reviewing the history of the development of the 
English and German cooperative regulation: at 
the beginning of the regulation the unlimited 
liability regulation was instituted; after that it was 
superseded by the limited liability order. There 
are three types of cooperatives depending on the 
liability registered: the cooperatives, which were 
founded with unlimited liability, with unlimited 
additional payment, and with limited liability.2  
 
In Germany the law about the cooperatives 
determined them as association having unclosed 
number of members. Their aim is that they 
increase their member’s income and support their 
business enterprises. According to the German 
law, the main rule is that every member has one 
vote. However, more voting rights can be 
ordered by the articles of association. In France 
the cooperative is such people’s corporation, who 
associate freely, with a common aim of founding 
common enterprise led democratic, ensuring 
certain per cent of the necessary capital, 
undertaking equal share from the business risk 
and profit. At the same time, this approach 
included the exclusive principle and the voting- 
decision-making equality principle.3 In France – if 
we characterize this system through the 
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szabályozásán keresztül jellemezzük ezt a rendszert 
– a gazdaságnak csak egy ágazatában, nevezetesen a 
mezőgazdaságban működő szövetkezetek egy 
típusa nyerte el a sajátos szövetkezeti társulási jogi 
formát.4 A hazai szabályozás is a rendszerváltást 
követően ezt a vonalat követte. Az Egyesült 
Királyságban azonban a fogyasztási szövetkezeti 
mozgalomnak a Szövetkezeti Szövetség 
alapszabályban lefektetett célja: „folytasson ipari és 
kereskedelmi tevékenységet és nyújtson 
kereskedelmi ügyekben tanácsot a szövetkezeti 
társaságoknak”.5 Az európai szövetkezetek 
esetében is főszabályként az egy tag-egy szavazat 
érvényesül, azonban ettől a szövetkezeti 
tevékenységben való részvétel kapcsán eltérésre van 
lehetőség. Ez a szabály erőteljesen hasonlít a német 
szabályhoz, amely lehetővé teszi, hogy a 
szövetkezet vezető tisztségviselői egy szavazat 
helyett kettővel rendelkezhessenek, tekintve, hogy 
ők felelnek a szövetkezet gazdasági eredményeiért. 
Az európai szövetkezetekre vonatkozó szabályozás 
is a szövetkezeti tevékenységben való részvételnél 
az ügyvezetőkre gondol.6 

 
 
 
Magyarországon 1992-es szövetkezeti törvény a 
szövetkezet tisztségviselőiként nevesítette az 
igazgatóság elnökét és tagjait, a felügyelőbizottság 
elnökét és tagjait vagy ez utóbbiak feladatainak 
ellátásával megbízott személyt, az ügyvezető 
elnököt, és ha az alapszabály felhatalmazása alapján 
létezett, akkor az ügyvezető igazgatót. A törvény az 
alapszabályra bízta, hogy további tisztségviselőket 
rendszeresített-e. 
 
 
 
Az effektív irányítás terén az igazgatóság szerepe 
volt hangsúlyos, hiszen rendezte a jogszabály, hogy 
közgyűlés legalább három tagú igazgatóságot 
választhatott. Ötven főnél kisebb taglétszámú 
szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett 
az ügyvezető elnök tisztségét rendszeresíthette, 
azonban ez sem volt kógens előírás. Az igazgatóság 
a közgyűlés határozatainak megfelelően volt 
jogosult irányítani a szövetkezet tevékenységét, 
kialakította és irányította a szövetkezet 
munkaszervezetét, gyakorolta az önkormányzati 

development of the cooperative law and the 
effective legal regulation – the specific legal form 
of cooperative association was gained only in one 
sector of the economy, namely, by one type of 
the cooperative, operating in the agriculture.4 The 
domestic regulation followed this line after the 
change of regime. However, in the United 
Kingdom, the aim of the consumer cooperative 
movement is laid down in the articles of 
association of the Cooperative Union: ‘doing 
industrial and commercial activity and giving 
advice to the cooperative societies in commercial 
causes’.5 In the case of the European 
cooperatives, as a main rule, one-member one-
vote is in operation. However, there is a 
possibility for difference in connection with the 
participation of the cooperative activity. This rule 
is forcefully similar to the German rule, which 
enables that the executive officers of the 
cooperative can have two votes instead of one, 
considering that they are responsible for the 
economic results of the cooperatives. The 
regulation related to the European cooperatives 
also counts on managers in the course of 
participation in the cooperative activity.6  
 
In Hungary the cooperative law of 1992 specified 
the officers of the cooperatives as follows: the 
president and the members of the directory 
board, the president and the members of the 
supervisory board – or the person who was in 
charge of carrying out the duties of the later 
mentioned – the executive chairman and the 
executive director – if it existed by the 
authorization of the articles of association. The 
law authorized the articles of association to 
nominate more officers or not. 
 
The role of the management was emphasised in 
the area of effective control, as the law settled 
that the General meeting could choose at least 
three-member-directory board. In the cooperative 
of which number of members is less than fifty 
people, the articles of association can introduce 
the office of the executive chairman instead of 
the management; however, it was not cogent 
regulation either. The management was entitled 
to manage the activity of the cooperative in 
accordance with the decisions of the General 
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szabályzat által hatáskörébe utalt munkáltatói 
jogokat, és alkalmazta a szövetkezet ügyvezető 
igazgatóját, ha az alapszabály ilyen tisztséget 
rendszeresített. 
 
 
 
 
A 2000. évi CXLI. törvény – bár párhuzamosan 
volt hatályban7 az 1992. évi I. törvénnyel – némileg 
eltérő szabályokat tartalmazott a szövetkezeti 
vezetők terén is. Ebben a dimenzióban a 
szövetkezetnek már nem tisztségviselői, hanem 
vezető tisztségviselői voltak, ide sorolva az 
igazgatóság elnökét és tagjait, illetőleg az ügyvezető 
elnököt. A felügyelőbizottság már nem tartozott 
ebbe a körbe. Hasonlóan a párhuzamosan élő 
szövetkezeti norma szövegével ebben a 
szegmensben is a szövetkezet ügyvezetését és 
képviseletét az alapszabályban meghatározott 
létszámú, de legalább háromtagú igazgatóság 
végezte, ötven főnél kisebb taglétszámú 
szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett 
ügyvezető elnöki tisztséget rendszeresíthetett, aki az 
igazgatóság hatáskörében járt el. A feladatokat már 
pontosította a jogszabály, így rögzítést nyert, hogy 
az igazgatóság jogait és feladatait testületként 
gyakorolta, valamint, hogy az igazgatóság 
hatáskörébe tartozott a döntés mindazokban az 
ügyekben, amelyeket törvény vagy az alapszabály 
nem utalt a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság 
hatáskörébe. A jogviszony egyértelműbb, hiszen az 
igazgatóság elnöke és tagjai – az ügyvezető elnök – 
tekintetében a munkáltatói jogokat a közgyűlés 
gyakorolta.  
 
 
 
 
A hatályos szabályozás, – melyben a változások 
lényegében a nemzetközi, különösképpen az 
európai szövetkezeti fejlődés eredményeinek 
átvételét jelentik8 – a 2006. évi X. törvényben 
visszatért a vezető tisztségviselői kör 
meghatározása tekintetében az 1992-es 
szabályokhoz, mely szerint a szövetkezet vezető 
tisztségviselőinek körébe az igazgatóság elnöke és 
tagjai, illetőleg az ügyvezető elnök, valamint a 
felügyelőbizottság elnöke és tagjai tartoznak, 

meeting; created and managed the labour 
organization of the cooperative; practised the 
employer rights, which were given to its 
competence by the self-government regulation 
and employed the executive director of the 
cooperative, if the articles of association adapted 
this office.  
 
Act CXLI of 2000 – although, it was in force7 
parallel with Act I of 1992 – contained somewhat 
discordant rules about the executive officers of 
the cooperative. In this dimension, the 
cooperative has not had officers yet, but it has 
had executive officers, listed here as the 
president, the members of the management and 
the executive chairman. The supervisory board 
has not belonged to this circle yet. Similarly to the 
text of the cooperative law existing concurrently, 
also in this segment; the management and the 
representation of the cooperative were carried 
out by the directory board determined by the 
articles of association, but at least by three-
member-directory board. In the cooperative, of 
which number of members is less than fifty 
people, the articles of association could adapt the 
office of the executive chairman instead of the 
management, who acted in the competence of the 
directory board. The law has already refined the 
tasks, so it was registered that the directory board 
practised its rights and tasks as a body. Moreover, 
the decisional competence belonged to the 
competence of the directory board, in such cases, 
when it was not given to the General meeting or 
the supervisory board by law or by the articles of 
association. The legal relation is more 
comprehensive; as the General meeting practised 
the employer’s rights with regard to the president 
and members of the directory board. 
 
The regulation in force – in which the changes 
mean essentially the adaptation of the results of 
the international, especially the European 
development of the cooperative8 – provisions of 
the Act X of 2006 returned to the rules of 1992 
regarding the determination of the executive 
officers’ circle; according to it, the president and 
the members of the directory board and the 
executive chairman, the president and the 
members of the supervisory board belong to the 
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azonban az alapszabály további tisztségeket is 
létesíthet. A gazdasági társaságokról szóló 
törvénnyel megegyező módon e törvény is 
felsorolja a vezető tisztségviselőket, a fokozott 
felelősség és a kizáró okok érvényesülési 
területének pontos meghatározása érdekében. 
Vezető tisztségviselővé nem csak tag választható. A 
jogi személy tagok képviselői is megválaszthatóak, 
ha más törvény azt nem tiltja.9 Az érdemi vezetés 
ellátása során nem változtak nagyban a szabályok, 
hiszen a szövetkezet ügyvezetését és képviseletét az 
alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább 
háromtagú igazgatóság végzi. Ötven főnél kisebb 
taglétszámú szövetkezetben az alapszabály 
igazgatóság helyett ügyvezető elnöki tisztséget 
rendszeresíthet. A német szövetkezeti törvényben 
(Genossenschaftgesetz) az igazgatóság kettő főből áll, 
ahol húsz főnél kevesebb a tagi létszám, ott lehet 
egyszemélyes vezetés.10 A szövetkezet ügyeinek 
vitele rendes gazdálkodás keretei között az 
igazgatóság feladata.  
 
 
 
 
 
Az ügyvezető elnök jogköre az igazgatóság 
elnökének jogkörével egyezik meg. A törvényalkotó 
optimálisnak tartja, hogy az igazgatóság tagjai a 
szövetkezet tagjai is legyenek, mert a szövetkezet 
személyegyesítő jellege ezt indokolja, azonban 
ebben a szegmensben a törvény az 
önkormányzatiság elvét többre értékeli: az 
igazgatóság tagjai is lehetnek kívülállók, ha az 
alapszabály így rendelkezik. Ez a szabályozás 
egyébiránt a német jogban a felügyelő bizottság 
tekintetében is irányadó, a tagi vezetés felé 
orientálódás tekintetében,11 ahol a jogi személy 
vagy akár egy személyegyesülés tekintetében sem áll 
fenn a kizárás. A hazai bírói gyakorlat szerint a 
szövetkezet igazgatóságának elnöke a szövetkezet 
törvényes képviselője, az általa kötött jogügylet 
érvényességének nem feltétele, hogy a belső szerv 
felhatalmazásával rendelkezzen.12 
 
 
A törvény szerint az alapszabályban kell 
elkülönülten meghatározni és rögzíteni mind a 
közgyűlés, mind az igazgatóság hatáskörét, azonban 

circle of the executive officers of the cooperative. 
However, the law can establish more offices. This 
Act also lists the executive officers similarly to the 
Act on the business organizations, for the sake of 
the precise determination of the predominance 
area of the increased responsibility and cases for 
exclusion. Not only member can be chosen as 
executive officer. The representative of the legal 
person member can also be chosen, if other acts 
do not forbid it.9 The rules did not change a lot 
regarding the factual leadership, as the 
management and the representation of the 
cooperative was realised by the directory board 
determined by the articles of association, but at 
least by three-member-board of directors. In the 
cooperative, of which number of members is less 
than fifty people, the articles of association could 
adapt the office of executive chairman instead of 
the management. In the German cooperative law 
(Genossenschaftgesetz) the directory board consists 
of two members. Where the number of members 
is less than twenty people, it can be single 
leadership.10 The task of the directory board is to 
carry out the cases of the cooperative within the 
ordinary management.  
 
The right of the executive chairman is the same 
as the rights of the president of the directory 
board. The legislator considers optimal that the 
members of the directory board are also the 
members of the cooperative, as the personal 
union-nature of the cooperative justifies this. 
However, in this segment the law favours the 
principle of self-government: the members of the 
directory board can also be stranger, if the articles 
of association dispose so. This regulation shall 
apply in the German law- considering the 
supervisory board with respect to the members’ 
leadership11 – where exclusion does not exist 
regarding the legal person or personal union. 
According to the domestic jurisdiction, the 
chairman of the board of the cooperative is the 
legal representative of it; it is not a validity 
condition for his/her legal act to have the 
authorization of the internal body.12  
 
According to the law the rights and obligations of 
the General meeting and of the directory board 
have to be determined and registered separately 
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az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyeket 
felsorolni nem lehet, mert „az igazgatóság 
hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az 
ügyekben, amelyeket törvény vagy az alapszabály 
nem utal a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság 
hatáskörébe” a szövetkezet alapszabálya sem tud az 
igazgatóság részére feladat és hatáskört 
meghatározni.13 
 
 
 
2. A szövetkezeti vezetők munkajogi 
megközelítésben 

 
A szövetkezeti tagsági munkavégzést az 1992. I. tv-
el hatályba léptetett szövetkezeti joganyag abban a 
formában szabályozta, hogy a tagi a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá vonta, míg az autonóm 
jellegű egyéni és csapatvállalkozásokra a Polgári 
Törvénykönyvnek a vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó szabályait rendelte alkalmazni. A 
szabályozás eklektikusságát az adta, hogy a tagi 
munkaviszony általános, más társaságokra is kiható 
rendezése elmaradt, figyelemmel arra, hogy az Mt. a 
tagi munkaviszonyról sehol sem szólt.14 
Elmondható, hogy a szövetkezet nemcsak 
profitorientált tőke- vagy tőke- és személyegyesülés, 
hanem az önsegély elvén működő olyan gazdasági 
szervezet, amely tagjai egzisztenciáját vagy 
vállalkozását hivatott elősegíteni, a vállalati 
működés mellett egy társadalmi-szolidáris 
tevékenységet is kifejt. A résztvevő gazdák 
egyszerre tulajdonosai, ügyfelei és beszállítói is a 
saját szövetkezetüknek, ezáltal aktív szerepet 
játszanak vállalkozásuk életében. Meghatározzák 
működési és termelési szabályaikat, megválasztják 
vezetőiket, menedzsereket alkalmaznak és részt 
vesznek az üzleti stratégia meghatározásában és 
fejlesztésében, ugyanakkor nem válogatják meg 
mezőgazdasági termelő tagjaikat és nem 
részesítenek senkit másoknál kedvezőbb 
elbírálásban.15 A tagok a tisztségviselőket 
elsősorban ez utóbbi feladat teljesítését célozva 
választják meg. Mármost, ha akár a megválasztott 
szövetkezeti igazgatósági elnök – mint ügyvezető − 
tagsági viszonyban, vagy pedig a szövetkezettel 
munkaszerződést kötne, akár pedig egy nem 
tisztségre megválasztott és csupán alkalmazásban 
álló szövetkezeti menedzser viszi a szövetkezet 

in the articles of association. However, the cases 
belonging to the competence of the directory 
board cannot be listed as “the decision belongs to 
the competence of the directory board in the 
cases, which are not given to the competence of 
the General meeting or of the board of 
supervisors by law or by the articles of 
association,” either the articles of association of 
the cooperative cannot determine rights and 
obligations for the directory board.13   
 
2. The cooperative leaders from the labour 
law's point of view 

 
The cooperative law, coming into force with Act 
I of 1992 prescribed that the cooperative 
members’ work fell under the scope of Labour 
Code, while it ordered to apply the service 
contract’s rules of the Civil Code regarding 
individual enterprises with autonomous-nature 
and team enterprises. The eclectic nature of the 
regulation was that the general settlement of the 
members’ employment relation affecting other 
companies was not regulated; considering that the 
Labour Code did not mention the members’ 
employment relation anywhere.14 It can be said 
that the cooperative is not only profit-oriented 
capital or capital- and personal union, but such a 
business organization that operates on the self-
assistance principle, which is to facilitate its 
members’ livelihood or enterprise; besides the 
operation of the enterprise it does a social 
solidarity activity, too. The participating 
agriculturists are also the owners, and clients and 
subcontractors of their own cooperatives at the 
same time, so they play an active role in the life of 
their enterprises. They determine their rules of 
operation and production, choose their leaders, 
employ managers and take part in the 
determination and development of the business 
strategy; at the same time they do not select their 
agricultural producer members and do not treat 
them more favourably.15 The members choose 
officers aiming to carry out the latter task. 
Therefore, even if the chosen chairman of the 
board of the cooperative – as manager – had a 
membership relationship or entered into a labour 
contract with the cooperative; or even if an 
employed cooperative manager-carried out the 
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ügyeit, nem teheti meg, hogy csak a szövetkezet 
gazdasági célkitűzéseit nézze, de azt sem teheti 
meg, hogy csak a szövetkezet társadalmi 
tevékenységére fókuszáljon. Fő szabály ugyanis, 
hogy a szövetkezeten belül egyik tevékenység sem 
mehet a másik rovására.16 
 
 
Az azonban elgondolkodtató, hogy a „természetes 
fejlődés során” tagjaitól megszabaduló, a vagyon 
többségét kevés számú tulajdonos kezébe 
koncentráló szövetkezet, amelynek tagjai között 
nincs egyénileg gazdálkodó farmer, ugyanakkor 
mezőgazdasági feldolgozást, érkékesítést, szolgál-
tatást végez és tulajdonosainak vagyonát 
gyarapíthatja, de az általa használt földeket 
bérmunkásokkal művelteti, vajon szövetkezetnek 
tekinthető-e a klasszikus szövetkezeti elvek 
alapján.17 
 
Nem kizárt, hogy a tag a szövetkezet keretei között 
munkát végezzen, melyre a Munka Törvénykönyve 
és a kapcsolódó jogszabályi előírások az irányadóak. 
A jogviszony sajátosságára is figyelemmel 
munkaviszony jellegű jogviszony elnevezéssel 
illették mindezt, de gyakorlatilag mindez a 
munkaviszonyt takarta, ugyanazok a szabályok 
vonatkoztak rá, mint az alkalmazotti kör esetén 
meghatározott munkajogi előírásokra, azaz a 
Munka Törvénykönyvének a rendelkezései, a 
szövetkezeti önkormányzati szabálya és az e 
jogviszonyra vonatkozó szerződés. A munka-
viszonytól lényegében csak az különböztette meg, 
hogy egy tagsági viszony is állt mögötte.18 A 
hatályos rendelkezések szerint az alapszabály a 
személyes közreműködés egyik módjaként 
munkavégzési kötelezettséget is előírhat. Ennek 
alapján a tag és a szövetkezet munkaszerződést, 
vállalkozási vagy megbízási szerződést köt. A 
munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve, a 
vállalkozási és megbízási jogviszonyra a Ptk. 
szabályait kell alkalmazni, azonban pontosítani 
lehetne a tagsági és munkavégzési jogviszony 
kapcsolódásait.19 A vezető jogállás tehát mindenek-
előtt abban tér el a többi munkavállaló státusától, 
hogy többnyire nem utasítás alapján látja el 
tevékenységét, hanem éppen ellenkezőleg: az ő 
utasításai, döntései határozzák meg a többi 
munkavállaló munkavégzésének keretét. A másik 

duties of the cooperative, cannot do that he/she 
only sees the business objectives of the 
cooperative, but she/he cannot do either that 
she/he focuses only on the social activities of the 
cooperative. Indeed the main rule that inside the 
cooperation one activity cannot carried out on 
the expense of another.16  
 
However, it makes us consider whether ‘in the 
course of the natural development’ cooperatives 
can be considered cooperative according to the 
classical cooperative principles by getting rid of 
its members, and concentrating the majority of 
the property to the hands of few owners not 
having individual farm, but carrying out 
agricultural processing, sale, service, increasing 
his/her owners’ property and by leasing the land 
to workers.17 
 
 
It is not excluded, the member carries out work 
within the cooperative, and the Labour Code and 
the related regulations shall apply. Considering 
the character of the legal relation, all these were 
called labour-relationship. However, all of that 
relationships covered practically the employment 
relation, the same rules should apply as to the 
employees, i.e. provisions of the Labour Code, 
the cooperative self-government rule and the 
contract related to this employment relation. It 
was distinguished essentially from the 
employment relation that a membership existed 
behind it.18 According to the rules in force, the 
articles of association can also prescribe 
obligation of work as personal contribution. On 
the basis of it, the member and the cooperative 
can enter into a work contract, contract of 
services or a mandate. The Labour Code shall 
apply for the employment relation, the Civil Code 
shall apply for the contract of service or mandate; 
however, the connections of the membership and 
working relations should be specified.19 First of 
all the leading legal status differs from other 
employees’ status, ie. a leader does not carry out 
its activity on the basis of orders, in contrary: its 
orders and decisions determine the frame of work 
of the other employees. On the other side, at the 
same time, the leader is also the subject of the 
employment relation as an employee, the 
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oldalon ugyanakkor a vezető is munkavállalóként 
alanya a munkaviszonynak, vele szemben is 
érvényesül munkáltatói joggyakorlás, továbbá mint 
munkavállaló tartozik felelősséggel a munkáltató 
felé.20 

 
A munkaszerződés módosítása tekintetében a 
Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a szövetkezet 
és tagja között létrejött munkamegállapodás 
bírósági úton a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
alapján nem módosítható.21 Ugyancsak bírósági 
konzekvencia szerint az üzletvezetői tevékenység 
ellátására irányuló szerződést – ha munkaviszony 
vagy szövetkezeti tagsági viszony nem keletkezett – 
a Ptk-nak a szerződésekre irányadó rendelkezései 
szerint kell elbírálni; a kikötött jutalék feltűnő 
aránytalansága esetén a szerződést meg lehet 
támadni.22 
 
 
Biztosítani kell azonban a tag számára a döntési 
szabadságot abban a tekintetben, hogy a 
munkavégzésre a tagsági jogviszonya alapján 
munkaviszony jellegű jogviszony keretében 
kerüljön-e sor vagy a tag tagsági jogviszonya 
mellett, de attól függetlenül létesít munkaviszonyt 
szövetkezetével. Az elsőként említett esetben a 
tagsági jogviszony megszűnése a munkaviszony 
jellegű jogviszonyt is ex lege megszünteti. 
Ugyanakkor a tag az adózott eredmény felosztása 
során a szövetkezet részére végzett munkája alapján 
részesedésre is jogosult. A tagsági és munkaviszony 
szétválasztásának lehetőségével élő tag biztos lehet 
abban, hogy a szövetkezetből való esetleges 
kilépése nem jár együtt munkaviszony felmondás 
nélkül történő megszűnésével. Másfelől, mivel 
munkavégzése elválik tagsági jogviszonyától, az 
adózott eredmény felosztása során e jogcímen 
külön részesedésre nem tarthat igényt.23 
 
 
 
A vezetésben való részvételt realizáló dolgozói 
participáció az európai szövetkezet esetében akként 
értelmezhető, hogy az Irányelv24 melléklete 3. 
részével összhangban rögzítik a munkavállalók 
részvételére vonatkozó szabályokat,25 így az SCE 
alapításban részt vevő jogalanyban érvényesültek 
részvételi jogok, akkor azok szintje ne csökkenjen, 

employer’s exercise of rights is also realized 
towards him/her. Furthermore, he/she holds 
responsibility towards the employer as 
employee.20  
 
 
Regarding the modification of the labour 
contract, according to the point of view of the 
Supreme Court, the labour agreement, which has 
been established between the corporative and its 
members, cannot be modified in a judicial way 
based on the prescriptions of the Civil Code.21 
Likewise, according to the consequent judicial 
practice, the business manager contract - if work 
relationship or cooperative membership have not 
been realised- has to be regulated by the 
prescriptions of the Civil Code; the contract can 
be contested in the case of bold disproportion of 
the stipulated commission.22  
 
However, the freedom of decision making has to 
be ensured for the member regarding work, 
whether it is carried out within the membership, 
or besides the membership, but establishing 
labour relationship independently from it. In the 
first case, the termination of the membership also 
terminates ex lege legal relation of an employment 
relation-nature. At the same time the member is 
also entitled for quota based on his/her work for 
the cooperative during the distribution of the 
results after taxes. The member, who lives with 
the possibility for severance of the membership 
and the employment relation, can be sure that 
his/her casual resigning from the cooperative 
does not follow up with the termination of the 
employment relation without notice of dismissal. 
On the other hand, as his/her work separates 
from his/her membership relation, he/she 
cannot assert a claim for special quota on this 
legal title during the distribution of the results 
after taxes.23  
 
It can be rendered, the worker participation 
realizes the participation of the leadership in the 
case of the European cooperative that the rules25 
– related to the participation of the employees – 
are registered in harmony with the third part of 
the appendix of the Directive.24 When in the 
entity, participating in the foundation of the 
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tehát a törvény előírja, hogy az SCE-nek, 
leányvállalatainak, illetve telephelyeinek munkavál-
lalói az SCE igazgatótanácsában vagy felügyelő-
bizottságában ugyanolyan arányban jogosultak 
küldöttről dönteni, amilyen arány a részt vevő 
jogalanyok közül abban volt, amely a munkavállalói 
részvétel legmagasabb szintjét biztosította.  
 
 
 
Ha egyik részt vevő jogalanyban sem érvényesültek 
munkavállalói részvételi jogok, az SCE nem köteles 
azt biztosítani. Továbbá akkor sem kell részvételi 
jognak érvényesülnie, ha a részt vevő 
jogalanyokban érvényesülő részvételi jog nem érinti 
a munkavállalóknak a kötelező alkalmazásához 
szükséges arányát, és a különleges tárgyaló testület 
nem dönt a részvételi jogok alkalmazásáról. 
 
 
 
3. A szövetkezeti vezetők felelőssége 
 
Az 1992-es szövetkezeti törvény megalkotásakor 
hatályos Ctvr. Változatlanul26 cégbírósági bejegy-
zéshez kötötte a szövetkezet érvényes létrejöttét, és 
előírta, hogy a szövetkezetnek a cégbejegyzés 
megtörténte előtti működésére a gazdasági 
társaságokról szóló törvénynek az előtársaságra 
vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 
kell. Akik a cégbejegyzés megtörténte előtt a 
szövetkezet nevében eljártak, korlátlanul és 
egyetemlegesen feleltek a közös név alatt vállalt 
kötelezettségekért, mely körben a felelősség 
kizárása vagy korlátozása harmadik személlyel 
szemben hatálytalan volt. A társasági jogból átvett 
szabály szerint a cégbejegyzést megelőzően a 
szövetkezet nevében vállalt kötelezettségekért a 
fennálló felelősség megszűnt, ha a szövetkezet 
közgyűlése a szerződést utólag jóváhagyta. 
 
 
 
A bejegyzési és változásbejegyzési kérelmek 
benyújtására, a benyújtásának elmulasztásának 
jogkövetkezményeire, vagy késedelmes benyújtására 
az akkori Ctvr. előírásai voltak az irányadóak. A 
Legfelsőbb Bíróság határozata értelmében 
azonban27 a szövetkezetek jegyzett tőke 

European cooperative, the right to participate 
was realized, those levels should not decrease; 
thus the law ordains that the employees of the 
European cooperative, of its subsidiaries, or of its 
settling areas are entitled for deciding on 
delegation to the directory board of the European 
cooperative or to the supervisory board equally 
like the participating entities by ensuring the 
highest level of the employee participation. 
 
If the right to employee participation had not 
been realised in any participating entities, the 
European cooperative is not obliged to ensure it. 
Furthermore, the rights to participate does not 
have to be realized either, if the realisation in the 
participating entities does not concern the 
necessary proportion of the employees for the 
obligatory employment, and the special 
negotiating body does not decide on the 
application of the right to participate.   
 
3. The cooperative leaders’ responsibility 
 
The law in force on the company procedures at 
the creation of Act of 1992 on the cooperative 
law prescribed unchanged26 that the valid 
foundation of the cooperative is linked to 
registration at the Registry Court. The Act 
ordained prescriptions of the act on the business 
organization shall apply related to the pre-
company before the registration. Those who 
acted on behalf of the cooperative before the 
registration, that persons had unlimited, joint and 
several responsibility for the obligations, 
undertaken commonly; in this case the exclusion 
or the limitation of the responsibility towards 
third party was invalid. According to the rule 
adapted from the company law, the existing 
responsibility- for the obligation undertaken on 
behalf of the cooperative before the registration- 
lapsed; if the General meeting of the cooperative 
affirmed the contract afterwards. 
 
The regulations of the Act on the company 
procedures of that time should apply for filing 
the petition of the registration and of the change-
registration, for the legal consequence of the 
omission of the filing, or for its late filing. 
However, according to the decision of the 
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változásának bejegyzésére nem a változás 
bejegyzésére vonatkozó általános szabályt, hanem a 
szövetkezetekre vonatkozó speciális rendelkezést 
kellett alkalmazni. A bejelentési és később, a 
szövetkezet működése során felmerülő adatszol-
gáltatási kötelezettség a vezető tisztségviselők 
feladatát képezte. A cégbíróság a működés felett 
törvényességi felügyeletet gyakorolt, azonban a 
cégbíróság törvényességi felügyeleti joga a 
szövetkezet működésére és nem az általa hozott 
határozatok tartalmára terjedt ki.28 
 
 
A cégbírósági kontroll erősítése érdekében több 
kezdeményezés született, különös tekintettel a 
kisbefektetők érdekében. A befektetési 
szövetkezetekkel kapcsolatban a Kormány részére 
készült tájékoztató alapján – többek között – olyan 
döntés született, hogy a cégbíróságok törvényességi 
felügyeleti jogkörét, eszköztárát mielőbb meg kell 
erősíteni annak érdekében, hogy ha a cégbíróság 
észleli vagy a tudomására jut, hogy valamely cég 
vezető tisztségviselői a céget jogszabályba ütköző 
módon működtetik, hatékonyabban lehessen 
fellépni a cég törvényes működésének helyreállítása 
érdekében, illetve a cégbíróság ne legyen kénytelen 
az egyes intézkedések elrendelése során a 
fokozatosságot betartani akkor is, amikor 
nyilvánvaló, hogy a következő lehetséges intézkedés 
elrendelése sem fog valószínűleg eredményre 
vezetni. 
 
A kiszabható pénzbírság jelentős emelése – 
félmillió forintról tízmillió forintra –, eléggé erős 
késztetést jelentett a cégek számára arra, hogy a 
bírság kifizetésével egyidejűleg a szükséges 
lépéseket megtegyék a törvényes működés 
helyreállítása érdekében, különös tekintettel arra, 
hogy a pénzbírság több alkalommal, emelkedő 
összegben is kiszabható, illetve ezáltal az esetek 
többségében az is elérhető volt, hogy súlyosabb 
szankció alkalmazására ne kerüljön sor. A 
cégtörvény módosítása lehetőséget adott arra is, 
hogy a cégbíróság a pénzbírságot a cég vezető 
tisztségviselőjével szemben szabja ki, ha a 
törvényességi felügyeleti eljárásra az ő magatartása 
adott okot. 
 
 

Supreme Court,27 the special rule relating the 
cooperative and not the general rule relating 
change-registration shall apply for the registration 
of the listed capital changes of the cooperatives. 
The notification of arising obligation for supply 
data during the operation of the cooperative 
constituted the task of the executive officers. The 
Registry Court practised legal supervision above 
the operation. However, the right of the legal 
supervision of the Registry Court was extended 
to the operation of the cooperative and not to the 
content of the decisions made by it.28 
 
More initiations were launched for the control 
strengthening of the Registry Court, in particular 
regarding the interest of small investors. In 
connection with the investment cooperatives, 
based on the information for the Government –
inter alia- such decision was made that the legal 
supervisory power and measures of the Registry 
Court have to be confirmed, so that the Registry 
Court could take more effective actions if it 
notices or notifies that the executive officers of 
some company operate the company in an illegal 
way. Moreover the Registry Court shall not be 
obliged to take into account the graduation 
principle, if it is obvious, that the order of the 
next possible provision will not probably lead to 
result either. 
 
 
 
The substantial increase of imposing fine – from 
half a million Forint to ten million Forint – meant 
sufficiently strong incentives for the companies 
to take the necessary steps for the sake of the 
restitution of the legal operation concurrently 
with the fine payment. Particularly considering 
that, the fine can also be imposed more times and 
in increased amount; so in the majority of cases, it 
was also available not to use more serious 
sanctions. The modification of the business 
company code also gave possibility that the 
Registry Court imposed fine on the executive 
officer of the company, if his/her behaviour gave 
cause for the legal supervisory procedure. 
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A feladat megosztásának rendszerében az 
igazgatóság döntött minden olyan ügyben, 
amelynek elbírálása és meghatározása nem tartozott 
a szövetkezet más szervének hatáskörébe, ebbe a 
körbe volt sorolható és ide tartozott a 
munkavégzéssel kapcsolatos azon döntési kompe-
tencia is, hogy a közgyűlés a tagsági viszony 
feltételéül szabhatta a tagok személyes munka-
végzését a szövetkezetben.29 Az igazgatóság a 
tevékenységéért a közgyűlésnek volt felelős. Az 
ítélkezési gyakorlat szerint az új közgyűlési 
határozat meghozatala céljából – a cégbíróság által 
elrendelt – közgyűlés összehívásának késedelme 
vagy elmaradása esetén nem a törvényes képviselő, 
hanem a szövetkezet volt sújtható pénzbírsággal.30 
 
 
A tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől általában elvárható gondossággal 
voltak kötelesek eljárni, kötelességeik megsze-
gésével a szövetkezetnek okozott kárért a polgári 
jog szabályai szerint egyetemlegesen feleltek akkor 
is, ha a szövetkezettel munkaviszonyban álltak. 
Nem terhelte a felelősség azt a tisztségviselőt, aki a 
határozat ellen szavazott vagy az intézkedés ellen 
tiltakozott, és tiltakozását a felügyelőbizottságnak, 
ennek hiányában a felügyelőbizottság feladatait 
ellátó személynek bejelentette. A tisztségviselő 
kártérítésre kötelezése a bíróság hatáskörébe 
tartozott az 1992-ben kelt szövetkezeti törvény 
előírásai szerint. 
 
 
A szövetkezet alkalmazottainak fegyelmi és 
kártérítési felelősségére, valamint a szövetkezet által 
alkalmazottainak okozott kárért fennálló 
felelősségre a Munka Törvénykönyve rendel-
kezéseit kellett alkalmazni. 
 
Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. 
törvény már nem utal a gazdasági társaságokról 
szóló törvény előtársasági létszakára, hanem csupán 
ismétli azon korlátlan és egyetemleges felelősségi 
faktort. A cégbejegyzési eljárás előtt bevállalt 
kötelezettségek alanyait úgy terheli ez a felelősségi 
tényállás, hogy annak kizárása vagy korlátozása 
harmadik személyek irányában jogi relevanciával 
nem bír. A felelősség alóli mentesülést az utólagos 
közgyűlési jóváhagyás itt is megadhatja. Az 

The directory board decided in every case – in the 
system of task management – of which 
judgement and determination did not belong to 
the competence of other cooperative body; i.e. 
such decision making belonged here relating 
work, when the General meeting could prescribe 
the member’s personal work as a condition for 
the membership relations in the cooperative.29 
The directory board has responsibility for its 
duties toward the General meeting. According to 
the judicial practice aiming a new decision of the 
General meeting – ordered by the Registry Court 
– in the case of the delay or leeway of the call of 
the General meeting, not the legal representative, 
but the cooperative could be penalized with 
fine.30 
 
The officers were obliged to act as generally 
expected from people in their position, they were 
responsible jointly and severally for damage 
caused to the cooperative by violating the 
obligations and were responsible according to the 
rules of the civil law even if they had work 
relation with the cooperative. The responsibility 
did not rest upon that officer, who voted against 
the decision or protested against the provision 
and reported his/her protest to the supervisory 
board, if it did not exist, to the person who 
carried out its duties. The obligation of 
indemnification of the officer belonged to the 
court’s competence according to the regulation of 
the cooperative act of 1992. 
 
The provisions of the Labour Code had to be 
used for the disciplinary responsibility and 
indemnification of the cooperative’s employees 
and for the damage caused to the members of the 
cooperative by the cooperative. 
 
The new Act CXLI of 2000 on the cooperatives 
have not referred to the pre -company period of 
the act on business organisation yet, only 
repeated that unlimited, joint and several 
responsibility factors. This responsibility rests 
upon the subjects undertaking obligations in a 
way, that its exclusion or limitation towards the 
third parties has not legal relevance. The follow-
up approval of the General meeting could also 
give the exemption from responsibility. In the 
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alapszabályban meghatározott esetekben a 
közgyűlés vagy a felügyelőbizottság határozata 
korlátozhatja az igazgatóság képviseleti jogát; a 
korlátozás jóhiszemű harmadik személyekkel 
szemben hatálytalan. Sajátos ebben a szegmensben 
a jóhiszem kiemelése, hiszen a társasági jog 
általában minden harmadik személlyel szemben 
tiltja a korlátozást, különös tekintettel arra, hogy a 
jóhiszeműség meglehetősen szubjektív dolog, az 
ezzel kapcsolatos bizonyítás gyakran körülményes. 
A korlátozás megsértéséből eredő károkért az 
igazgatóság tagjai a szövetkezettel szemben 
egyetemlegesen felelnek. A vezető tisztségviselők 
felelősségét a 2000. évi szövetkezeti törvény szó 
szerint másolja be az 1992. évi I. törvényből. Annyi 
az eltérés, hogy a határozat ellen szavazó vagy 
tiltakozó vezető tisztségviselő felügyelő bizottság 
hiányában már nem jelenthette be a felügyelő-
bizottság helyett annak a személynek, aki e helyett 
eljárt. Hasonlóan kimaradt a 2000. évi új 
szövetkezeti törvényből az a bekezdés, mely a 
kártérítési eljárásokra a bíróság hatáskörét jelölte ki.  
 
 
 
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény is 
rögzíti az „előtársaság” esetén fennálló felelősségi 
faktort, mert azok, akik a cégbejegyzés megtörténte 
előtt saját nevükben, de a szövetkezet javára 
eljártak, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a 
vállalt kötelezettségekért. A felelősség kizárása vagy 
korlátozása harmadik személlyel szemben hatály-
talan. A felelősség megszűnik, ha a közgyűlés a 
kötelezettségvállalást utólag jóváhagyja. Amennyi-
ben összevetjük a szabályozást a harmadik Gt. 
anyagával megállapítható, hogy a társasági jogi 
előírások szerint, ha a cégbíróság elutasítja a 
bejegyzési kérelmet, akkor a tudomásszerzéstől 
számítottan a vezető tisztségviselők nem 
vállalhatnak újabb kötelezettségeket az előtársaság 
javára, és működésbeszüntetési kötelezettségük áll 
fenn, melynek elmulasztása generálja a korlátlan és 
egyetemleges felelősséget. A szövetkezetek 
esetében azonban, ha a bíróság a szövetkezet 
bejegyzési kérelmét jogerősen elutasítja, a 
szövetkezet köteles a gazdasági tevékenységét 
megszüntetni és a tagok a szövetkezet jogutód 
nélküli megszűnésére irányadó szabályok szerint 
kötelesek helytállni. A szövetkezeti törvény 

cases determined in the articles of association, the 
decision of the General meeting or the 
supervisory board can restrict the right of 
representation of the directory board; the 
restriction is ineffective towards bona fide third 
parties. It is specific in this segment to stress the 
bona fide, as the cooperative law generally 
forbids the restriction towards every third party. 
Particularly considering that the bona fides is a 
fairly subjective matter, the verification- 
connected to it- is often complicated. The 
directory board is responsible jointly and severally 
to the cooperative for the damage arising from 
the violation of the limitation. The cooperative 
act of 2000 copies literally the responsibility of 
the executive officers from the Act I of 1992. 
The difference is merely that the executive 
officer, who votes or protests against the 
decision, if there is not supervisory board, could 
not report to the person, who proceeds in lieu of 
the supervisory board. Similarly the new 
cooperative act of 2000 omitted that paragraph, 
which prescribed the court’s competence for the 
procedure of damages.  
 
The Act X of 2006 on the cooperatives also 
registers the responsibility factor in the case of 
pre-company; as those, who acted in their own 
name before the registration, but for the benefit 
of the cooperative, are responsible unlimitedly 
and jointly for the undertaken obligations. The 
exclusion or limitation of the responsibility 
towards third party is ineffective. The 
responsibility is terminated, if the General 
meeting affirmed the undertaken obligation. 
While comparing the regulation with the third act 
about the business organization, it can be stated, 
when the Registry Court dismisses the petition of 
registration, the executive officers cannot take an 
other liability for the benefit of the pre-company 
dated from gaining the knowledge of it. 
Moreover they have an obligation for cessation of 
operation, of which omission causes unlimited 
and joint responsibility. However, in the case of 
cooperatives, if the court dismisses finally the 
petition of the registration of the cooperative; the 
cooperative is obliged to discontinue its 
economic activity and the members are obliged to 
hold on according to the rules on the 
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azonban nem szól arról, hogy a cégbejegyzési 
kérelem elutasítása után vállalt kötelezettségek 
esetén a felelősség miként alakul és arról az esetről 
sem tesz említést, ha a vezetők a működésüket nem 
szüntetik be. Ebben a körben is célszerűbbnek 
mutatkozna a társasági törvény részletesebb 
előírásait a szövetkezeti törvényben is követni.  
 
 
 
 
A szövetkezeti vezető tisztségviselők az ilyen 
tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 
gondossággal, a szövetkezet érdekeinek elsőd-
legessége alapján kötelesek ellátni feladataikat. A 
jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés által 
hozott határozatok, illetőleg kötelességeik vétkes 
megszegésével a szövetkezetnek okozott kárért a 
polgári jog általános szabályai szerint egyetem-
legesen felelnek a szövetkezettel szemben, akkor is, 
ha a szövetkezettel munkaviszonyban állnak, 
azonban nem terheli a felelősség azt a vezetőt, aki a 
határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen 
tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak 
bejelentette. 
 
Megfigyelhető, hogy a korábbi jogi szabályozáshoz 
képest részben bővült a felelősségi előírások köre, 
hiszen eddig nem szerepelt nevesítve az a kitétel, 
hogy az alapszabály illetve a közgyűlés által hozott 
határozatok megszegése esetén a felelősség 
pontosan hogyan alakul. Eltér a szabályozás a 
társasági joganyagtól annyiban, hogy a 
munkaviszony esetén is nomináltan ezen felelősségi 
tényállás az irányadó. A társasági jogban már 
megszűnt a tiltakozás vagy ellenszavazás esetén a 
felügyelőbizottság felé a mentesülés érdekében 
történő bejelentési kötelezettség, ennek fenntartása 
a szövetkezeti jogban sem tűnik indokoltnak. A 
szövetkezeti törvény vétkes, míg a társasági törvény 
felróható kitételt használ, amikor a szövetkezetnek, 
valamint a társaságnak okozott kárfelelősségről 
beszél, azonban egyöntetűen utal mindkét joganyag 
a polgári jogi szabályokra. Csupán dogmatikailag 
kifogásolható a kötelezettségek vétkes megsze-
gésével okozott kárért fennálló felelősség 
megfogalmazása tekintetében a `vétkes´ kitétel a 
szövetkezeti törvényben, hiszen a polgári jog 
alapvetően a felróhatóság/elvárhatóság mezsgyéjén, 

cooperative’s termination without successor. 
However, the cooperative act does not say how 
the responsibility will look like in the case of 
obligation, which was undertaken after the 
dismissal of the petition of registration. It also 
does not mention the case, when the leaders do 
not discontinue their operation. In this respect, it 
could be more reasonable to apply the more 
detailed regulation of the company law in the 
cooperative law.  
 
The executive officers of the cooperative like 
expected from people in the same position are 
obliged to supply their duties based on the 
primary interest of the cooperative. By violation 
of law, the articles of association, of the decisions 
made by the General meeting and for the caused 
damage to the cooperative, they are responsible 
jointly and severally to the cooperative by the 
general rules of the civil law. Even if they have 
employment relation with the cooperative. 
However, the responsibility does not rest upon 
that officer, who voted against the decision or 
protested against the ordination and reported 
his/her protest to the supervisory board. 
 
It can be observed, the scope of the liability 
regulation expanded partly considering the 
previous legal regulations; as that exposure was 
not the part of it namely, how the responsibility 
would be exactly in the case of the violation of 
the articles of association or of the decisions 
made by the General meeting. The regulation 
departs from the corporate legal documentation 
in a way that, this responsibility of fact shall apply 
in the case of the employment relation, too. The 
duty of registration for the sake of exemption has 
already been terminated in the corporate law in 
the case of protest or negative vote towards the 
supervisory board, of which maintenance does 
not seem to be justifiable in the cooperative law 
either. The cooperative law uses guilty, while the 
company law uses attributable-exposure, when it 
says about the caused liability for damage to the 
cooperative or to the company. However, both 
legal documentations relate uniformly to the rules 
of the civil law. The ‘guilty’ exposure can be 
disapproved only dogmatically in the cooperative 
law, regarding the wording of the existing 
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és nem a vétkes/nem vétkes duálban exponálja a 
felelősségi faktort. A felróhatóság új eleme a 
jogintézménynek, a második Gt. a vétkes 
megszegés meghatározását rögzítette. A Ptk. 339. §-
ának (1) bekezdése általános szabályaira 
figyelemmel, a gyakorlatban a bíróság általi vizsgálat 
terjedelme ténylegesen a felróhatóságra 
vonatkozott.31 Ez is indokolhatja az új 
rendelkezést. A wrongful trading esetén ugyanez a 
helyzet, hiszen a társasági törvény 30. § (3) 
bekezdését ismétli szó szerint a szövetkezeti 
törvény 33. § (3) bekezdése azzal az eltéréssel, hogy 
felróhatóság helyett vétkességről beszél. Ezen 
túlmenően a szövetkezeti törvény meg sem említi a 
felmentvény intézményét, noha ennek a társasági 
jog által történő bevezetése okán különösebb 
akadálya nem lenne.  
 
 
 
 
 
A képviseleti szabályok kapcsán az alapszabályban 
meghatározott esetekben a közgyűlés határozata 
korlátozhatja az igazgatóság képviseleti jogát, a 
korlátozás harmadik személyekkel szemben 
hatálytalan, ennek csak a belső jogviszony kapcsán 
áll fenn relevanciája. A korlátozás megsértéséből 
eredő károkért azonban az igazgatóság tagjai a 
szövetkezettel szemben egyetemlegesen felelnek. 
 
 
Ebben a körben kell említést tenni a szövetkezet 
által a tagjának jogellenesen okozott kárért való 
felelősség kérdéséről is, hiszen azoknak vélhetően a 
vezetők a tipikus okozói. Ebben az esetben a 
szövetkezet a polgári jog általános szabályai szerint 
felel, tehát a Ptk. 339. § alapján kimentésre van 
lehetőség, az exculpációs elv alapján. A szövetkezet 
– vétkességére tekintet nélkül – köteles a tagjának 
megtéríteni azt a kárt, amely a tagot a tagsági 
jogviszony keretében történő munkavégzés során 
érte vagy a munkahelyre szokásosan bevitt 
dolgokban keletkezett. Nem terheli a szövetkezetet 
a felelősség, és mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt 
működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy 
kizárólag a tag elháríthatatlan magatartása okozta. 
Ennek hiányában is mentesül azonban a 
szövetkezet a kár azon részének megtérítése alól, 

responsibility for the caused damage made with 
the guilty violation of obligations. As the civil law 
essentially exposes the responsibility factor at the 
boundary of the fault/legitimate expectations and 
not at the dual of the guilty/not guilty. The fault 
is a new element of the legal-institution; the 
second act on the business organization 
registered the determination of the guilty 
violation. Regarding the general rules of the I. 
paragraph of § 339 of the Civil Code, the extent 
of the investigation by court actually related to 
the fault in practice.31 This can also justify the 
new provision. The situation is the same in the 
case of wrongful trading, the third paragraph of § 
33 of the cooperative act repeated literally the 
third paragraph of the 30 § of the company law 
with the difference of stating guiltiness in lieu of 
fault. In addition to this, the cooperative law does 
not mention the institution of acquittal, whereas 
it would not mean special difficulties by the 
reason of preamble by the cooperative law.  
 
The decision of the General meeting can restrict 
the representation rules of the directory board in 
determined cases of the articles of association; 
the restriction towards third party is ineffective, 
its relevance only exists in connection with the 
internal legal relation. However, the members of 
the directory board are responsible jointly 
towards the cooperative for the damage arising 
from the violation of restriction. 
 
In this case the issue of responsibility for damage 
has to be mentioned, which the cooperative 
caused illegally to its members, as the leaders are 
presumably the typical causers. In this case the 
cooperative is responsible according to the 
general rules of the civil law, so it has possibility 
for exculpation based on § 339 of the Civil Code, 
i.e. on the exculpation principle. The cooperative 
– not taking into account the guilt – is obliged to 
recompense the damage to its members, which 
the member got during his/her work in the 
course of the membership legal relations or 
caused in the objects brought to the workplace. 
The responsibility does not rest upon the 
cooperative and it escapes, if it is proved, the 
damage was caused by the inevitable cause out of 
its scope of activities or solely by the inevitable 
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amelyet a tag vétkes magatartása idézett elő. 
 
 
 
 
A tag kártérítési felelőssége kapcsán annyit meg kell 
említeni, hogy a szövetkezetnek okozott kárért a 
polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, 
ha a tag a szövetkezettel fennálló munkajogviszony 
keretében okoz kárt. Ez lehet tehát vezető állású 
munkavállalója is a szövetkezetnek, ebben az 
estben azonban a Munka Törvénykönyvének 
szabályait kell alkalmazni a munkajogviszony jellegű 
munkavégzéssel összefüggésben a tag által a 
szövetkezetnek okozott károk esetében. 
 
 
 
 
A választott képviselők tehát a tagságnak felelősek, 
az elsődleges szövetkezetekben a tagok egyenlő 
szavazati jogokat élveznek (egy tag egy szavazat) és 
más szinten működő szövetkezetek is 
demokratikusan szerveződnek. Ez az alapelv is 
sokat vitatott, különösen szövetkezetek 
menedzserei igyekeznek amellett érvelni, hogy a 
velük versenyben álló társaságok gyorsabban 
képesek meghozni gazdasági döntéseiket, és így 
előnyösebb helyzetbe kerülhetnek, mert nincsenek 
alávetve részvényeseik olyan ellenőrzésnek, mint 
amit a tagi ellenőrzés jelent.32 A német szövetkezeti 
szabályozás szerint a szövetkezeti vezetők általános 
gondos eljárási kötelezettsége nevesítésre kerül, ha 
az alapszabály vagy a törvényi rendelkezések 
ellenében cselekednek, melynek súlyosabb eseteit a 
normaszöveg ki is emeli.33 A német szabályozás a 
vezető helyettesére is kiterjeszti a felelősséget, a 
vezetővel egyező mértékben.34 

 
 
Összegzés 
 
A szövetkezeti vezetőkkel kapcsolatos szabályozást 
célszerű mutatkozna felfrissíteni és a társasági 
jogban már kidolgozott elveket átvenni. Erre ugyan 
a törvény legutóbbi módosítása kapcsán már 
történt kísérlet, de a folyamat csupán 
megkezdődött, de nem fejeződött be. Az új Ptk. 
kapcsán a legutóbbi elképzelés szerint35 a 

behaviour of the member. In absence of it the 
cooperative also exempts from compensation 
that part of the damage, which was caused by the 
guilty behaviour of the member.  
 
It has to be mentioned in connection with the 
liability for damage of the member, he/she is 
responsible for the caused damage to the 
cooperative according to the general rules of the 
civil law; except, if the member causes damage in 
the course of the existing employment relation 
with the cooperative. He/she can also be in a 
leading position as an employee of the 
cooperative, in this case the rules of the Labour 
Code shall apply in connection with the work of a 
labour-legal relationship nature in the case of the 
caused damage to the cooperative by the 
member.  
 
So the chosen representatives have responsibility 
towards the members, the members have equal 
voting rights (one member one vote) in the 
primary cooperatives and the cooperatives 
operating at an other level, are organised 
democratically. This main principle is often 
disputed; especially the managers of the 
cooperative try to argue in favour that the 
companies competing with them can make their 
business decisions faster, because their share-
holders are not obliged to such control like the 
control of membership.32 According to the 
German cooperative regulation, the general and 
careful obligation of acting of the cooperative 
leaders got specified; if they act against the 
articles of association or against the legal 
provisions, of which more serious cases are 
stressed by the norm text.33 The German 
regulation also expands the responsibility for the 
deputy leader, similarly to the leader.34 
 
Summary 
 
The regulation in connection with the 
cooperative leaders should be updated and adapt 
the principles, which have already been worked 
out in the corporate law. There was an attempt 
for it at the last modification of the act, but the 
process has merely started, it ha not been 
completed. According to the last version of the 
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társaságok külön fejezetben be fognak kerülni a jogi 
személyeket tartalmazó könyvbe. Ennek tükrében 
is indokolt lenne a szövetkezeti vezetőkre 
vonatkozó szabályok egységesítése. 
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