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1. Az alkotmányos alapok történeti áttekintése 

 

A szövetkezetek hallatán manapság igen megosztott, erősen szembenálló, kettős megítélés 

tapasztalható. Egyrészről újdonságként, a kor igényeinek messzemenően megfelelő 

formációként gondolnak rá az emberek, másrészről egyfajta negatív felhanggal, mint letűnt 

korok elavult intézményére tekintenek a szövetkezetekre. E megítélés nem kis mértékben 

eredeztethető az alkotmányos szabályozásból, illetve annak változásából, ezért 

megkerülhetetlen ennek rövid áttekintése.  

Az Alkotmány
1
 az 1989-es módosítást megelőzően a szövetkezeteket érintően még úgy 

fogalmazott, hogy azok a szocialista társadalmi rend részei, és a szocialista állam társadalmi 

és gazdasági céljaival összhangban szolgálják tagságuk érdekeit. 1989-ben az alkotmány-

módosítás az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeti mozgalom támogatását és a 

szövetkezetek önállóságának elismerését rögzítette.
2
 Néhány hónappal később a jogalkotó a 

mozgalmi jellegre utaló kitételt elhagyása mellett döntött, és az önkéntes elhatározáson 

alapuló szövetkezetek támogatására helyezte a hangsúlyt.
3
 

Az Alkotmány helyébe lépő Alaptörvény
4
 eredetileg nem tartalmazott a szövetkezetekre 

vonatkozó rendelkezéseket. A P) cikk – az Alapvetések körében – a természeti erőforrások 

védelmét tette nemcsak az állam, hanem mindenki kötelességévé, majd a (2) bekezdés a 

sarkalatos törvényi szint igényét rögzítette.
5
 Valójában a termőfölddel való gazdálkodási 

formák körében kapott helyet a mezőgazdasági szövetkezet (most már külön nem nevesítve), 

majd a családi gazdaságok és a mezőgazdasági üzemek alaptörvényi megjelenítésével bővűlt 

a kör.
6
  

                                                 
1
 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 

2
 Az Alkotmány 12. § (1) és (2) bekezdése. Megállapította: az 1989. évi XXXI. törvény 2. §. Hatályos: 1989. 

X. 23-tól. 
3
 Eleinte szövetkezeti önállóságo emelte ki az Alkotmány 12. §-a, a későbbiekben a szövetkezeti tulajdonra 

helyeződött a hangsúly, és a szövetkezetek önállóságát érintő alkotmányossági elemek szerepe egyre inkább 

háttérbe szorult. Lásd még: Balogh (1995) 146. 
4
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2012. január 1-jével lépett hatályba. 

5
 Megállapította Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása 1. cikk. Hatályos: 2012. XII. 22-től  

6
 Megállapította Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása 21. cikk (1) bekezdés c) pont. 

Hatályos: 2013. IV. 1-től. Lásd még: Árva (2013) 61. 



Emellett az Alaptörvény M) cikkét kell megemlíteni, mely részint a munka és a vállalkozás 

szabadságának deklarálásával, részint a gazdasági verseny feltételeinek biztosításával adja a 

gazdasági élet kereteit. Mindezek az elemek a szövetkezeti szabályozás, valamint a 

szövetkezetek működése során is jelentős szereppel bírnak, azonban önmagában a szövetkezet 

mint alkotmányosan nevesített forma nem szerepel az Alaptörvényben.
7
  

 

2. Szociális jogok az alapjogi szabályozásban 

 

Ahogyan az Alkotmánybíróság is kifejtette, a szociális jogok dogmatikailag az ún. második 

generációs emberi jogok körébe tartoznak. Érvényesülésük – a gazdasági és kulturális 

jogokhoz hasonlóan – az állam kifejezett cselekvését feltételezi.
8
 Az Alkotmány 1989. évi 

átfogó reformját követően a szociális jogok az alapjogi fejezet végére kerültek,
9
 ám hatásuk a 

mai napig érezhetően jelen van, és az Alaptörvény hatályba lépését követően is – bizonyos 

körben – tovább élnek az ezek vonatkozásában tett alkotmányos elvi megállapítások.
10

  

Az Alkotmányon belüli elhelyezkedés, valamint a preambulum nyomán számos elemző 

valódi alapjognak tekintette a szociális biztonsághoz való jogot.
11

 Azonban végső soron az 

Alkotmánybíróságra maradt a szociális jogok tartalmának kibontása, amit jelentősen 

megnehezített, hogy sem a nemzetközi jog dokumentumai, sem a társtudományok nem 

szolgáltak a „szociális biztonság” fogalmának egyértelmű meghatározásával.
12

 

Az Alkotmánybíróság, eloszlatva az esetleges kételyeket, már működése kezdetén 

kimondta, hogy az Alkotmány preambulumában szereplő szociális piacgazdaság 

megfogalmazás nem értelmezhető úgy, hogy az Alkotmány a szociális jogállam elvét 

deklarálta volna,
13

 majd kidolgozta a szociális biztonsághoz való jog, mint az államot terhelő 

intézményvédelmi-, fenntartói kötelezettség alkotmányos tartalmát,
14

 miszerint a szociális 

biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó megélhetési minimum 

állami biztosítását tartalmazza.
15

 

Ezen alkotmányos alapok mentén a szövetkezeti forma mint a szociális háló része is 

jelentős szerepet kap. A szociális biztonság elemeiként ugyanis egyrészről említhetjük a 

szociális ellátások körét, mely téren a szövetkezet nem elhanyagolható jelentőséggel bír. 

Másrészről a foglalkoztatáshoz szükséges feltételek biztosítása, azaz a munkához való jog 

                                                 
7
 Nemzetközi összehasonlításban az alkotmányos alapok tekintetében korántsem ez az általános helyzet, 

számos ország alkotmányában önállóan szerepel a szövetkezet. Lásd: Réti (2017) 
8
 42/2000. (XI.8.) AB határozat, ABH 2000. 329. 

9
 Lásd pl.: Juhász (2015) 6.  

10
 Az Alaptörvény hatályba lépése előtti alkotmánybírósági gyakorlat felhasználhatóságáról: 13/2013. (VI. 

17.) AB határozat, Indokolás [32]. 
11

 Lásd pl.: Takács (2003), Kiss (2010). Egyes kutatók idesorolták a munkához való jogot is. 
12

 Vö.: Czúcz (1996); Juhász (2009b), 2584.  
13

 496/B/1990. AB határozat, ABH 1991. 493.; 772/B/1990. AB határozat, ABH 1991. 519.; 33/1993. (V.28.) 

AB határozat, ABH 1993. 247. 
14

 Lásd még Vörös (2001); Rixer (2011) 
15

 32/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998. 251. A határozat rendelkező része kimondta, hogy a „szociális 

biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan megélhetési minimum állami 

biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához.” 



gyakorlásának, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális ellátások rendszerének 

működése/működtetése során is számolni kell a szövetkezetekkel. Bizonyos értelemben véve 

a szociális ellátások egyik fajtájaként is értelmezhető a szövetkezetekre vonatkozó azon 

speciális előírások köre, amelyek pl. a tagok személyi körülményeire tekintettel rögzítik a 

gazdasági társaságokra vonatkozó szabályoktól eltérő előírásokat. Ezen speciális vonások 

részint visszavezethetők a tagok egészségi állapotára, vagyoni helyzetére, ezáltal jelentős 

szociális ellátási jelleget mutatnak, részint a munkaerő-piaci státuszra tekintettel a 

foglalkoztatás terén felmerülő – akár munkavállalói, akár munkáltatói oldalon fellépő – 

igények kezelésére szolgáló intézkedési követelményt testesítenek meg. A szövetkezetekre 

vonatkozó, az általánostól eltérő szabályozás ugyanakkor az állam számára előírt, a szociális 

intézmény-fenntartó kötelezettség körében alkotmányosan rögzített cselekvési kötelezettség 

megjelenési formájaként is értékelhető.
16

  

 

3. A szövetkezet a gazdasági szféra alanyaként 

 

3.1. A szövetkezet meghatározása 

 

A szövetkezet meghatározásárakor nem szerencsés konkrét definícióban gondolkodni, éppen 

a szövetkezeti forma speciális vonásai miatt. A jogirodalom felismerve ezt a problémát 

jellemzően komparatív technikát választva közelítette meg a kérdést. Kiinduló pontként a Ptk-

beli szabályozás szolgált, és ebből adódott a többi polgári jogi jogalanytól, ezen belül is a 

gazdasági társaságoktól való elhatárolás, illetve azzal való összevetés. A szövetkezeti 

egyediséget vallók ugyanakkor megfogalmazták azt az álláspontot, hogy éppen a speciális 

elemek, az egyediség okán nem érdemes a szövetkezeteket a gazdasági társaságokkal 

összehasonlítani.
17

 A szövetkezetiség lényege ugyanis nem az eltérő vonásokból épül fel, 

hanem maga a szövetkezet olyan egyedi forma, amely önmagában az önálló polgári jogi 

jogalanyiságra érdemes tulajdonságokat képvisel. 

A jelenlegi szabályozás ma is a civil jogi kódexben helyezi el a szövetkezetekre vonatkozó 

általános előírásokat. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat követően, külön 

részben kapott helyet a szövetkezetekre vonatkozó joganyag. Eszerint „[a] szövetkezet a 

tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei 

szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló 

tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben 

vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes 

közreműködésre terjed ki.”
18

 

A Ptk. mellett azonban a szövetkezeti törvény
19

 foglalja össze azokat az általánostól eltérő 

szabályokat, melyek a polgári jogi szabályokkal történő együttalkalmazás során adják a 
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 Vö.: Lajkó (2016) 
17

 Lásd pl.: Domé-Réti (1999) 61., valamint Réti (2016) 
18

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3:325.§ (1) bekezdés 
19

 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről. (a továbbiakban: szövetkezeti törvény) 



jogszabályi alapját a szövetkezetek működésének. E törvény már preambulumában állást 

foglal a szövetkezetek társadalmi szerepének elismerése mellett. Úgy fogalmaz, hogy: „a 

szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az 

elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, közösségi szükségleteket kielégíteni”, 

és ehhez kíván a jogalkotó állami eszközökkel támogatást nyújtani.
20

  

A Ptk.-beli megfogalmazásban is hangsúlyosan szerepet kap a tagok gazdasági céljainak 

megvalósítása mellett a társadalmi szükségletek kialakítására irányuló tevékenység. Azonban 

a szövetkezeti törvény által válik egyértelművé, hogy nemcsak a tagok által támasztott 

társadalmi igény megvalósítása, hanem az ehhez nyújtandó állami támogatás is a szövetkezeti 

forma lényegi elemét alkotja. Gyakorlatilag ezáltal válik a szövetkezet a szociális gazdaság 

kiemelt szereplőjévé.
21

 Ugyanakkor emiatt nem lehet pusztán a gazdasági szféra szempontjai 

alapján megítélni, és a piaci szereplőkkel szemben felállított követelményrendszernek 

megfeleltetni a szövetkezeteket.
22

  

 

3. 2. A szövetkezet, mint személyegyesülés 

 

A gazdasági szféra alanyai között meghatározó elem, hogyan tevődik össze a gazdasági célú 

személyegyesülés. A szövetkezetek esetében már az elnevezés is az összefogásra utal, a 

szövetségre, valamilyen összefogásra vezethető vissza, tartalmilag is magában hordozza a 

tagságon belüli társadalmi kapcsolatokat, és az egymásrautaltság, illetve az egymásra figyelés 

(szolidaritás) elemét.  

 

3.2.1. A szövetkezeti tagok egyenjogúsága 

A szövetkezeti tagság alapvetően egyenjogú. Jogszabály által rögzítetten, főszabályként 

minden tag azonos jogokkal rendelkezik,
23

 és ez mind a jogosultságok, mind a kötelezettségek 

tekintetében érvényesül. A jogosultságok igen széles körűek és szerteágazóak lehetnek, 

azonban a szövetkezeti tagság esetében valamennyi tag vonatkozásában egyenlően kell, hogy 

érvényre jusson. Ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenni, hogy a tagság nemcsak 

természetes személyekből állhat, és értelemszerűen önmagában a jogi személy és természetes 

személy közötti eltérő sajátosságok megalapozhatják az egyenjogúság kritériumának 

sérülését.  

 

                                                 
20

 Fontos hangsúlyozni, hogy a szövetkezeti törvény nem tartalmazza valamennyi szövetkezeti forma 

megnevezését, illetve az azokra vonatkozó főbb előírásokat, tehát nem tekinthető egyfajta „szövetkezeti 

kódexnek”.  
21

 Réti (2009) 
22

 Bár a jelenlegi Ptk. melletti szabályozásnak számos támogatója van a polgári jogászok körében is, azonban 

egyesek vitatják az önálló szövetkezeti szabályozás szükségességét.  
23

 Terjedelmi korlátok miatt jelen tanulmány nem tér ki az adott típusú szövetkezetek esetében előírt kötelező 

önkormányzati tagság problémájára, azonban vitathatatlan, hogy alapvetően befolyásolja a szövetkezeti tagság 

önkéntességének alapelvét.  



3.2.2. Nyitott tagság 

A szövetkezetek működésében meghatározó szempont a nyitott tagság. Ez egyrészt azt jelenti, 

hogy bármikor lehet csatlakozni egy adott szövetkezethet, és – bizonyos feltételek mellett – ki 

is lehet lépni a szövetkezetből, fel lehet hagyni a szövetkezeti tagsági viszonnyal.
24

 Ez a 

nyitott tagság azonban magával hordozza a változó tagságot is, amely a hosszú távú tervezés, 

a tagok részéről jelentkező társadalmi igények terén komoly problémát vethet fel. Egyrészt 

felmerül, hogy a meghatározott társadalmi igények meddig „kötik” a szövetkezeti tagságot, a 

korábbi célkitűzések a tagság milyen mértékű lecserélődése után veszítik el „kötelező igény” 

jellegüket. Másrészt a tagi kötelezettségvállalás kérdése is gondot okozhat annyiban, hogy a 

korábban vállalt „kötelezettségek”, az esetleg megújult tagsági helyzetben, ráadásul 

megváltozott gazdasági körülmények között lehetnek-e „örök érvényűek”?
25

 

 

3.2.3. Irányítás  

A nyitott tagsághoz kapcsolódóan merül fel, ugyanakkor az egyenjogúsághoz is kötődik az 

irányítási jogkör meghatározása. Alapvetően az egyenjogú tagok között nem lehet különbség, 

értelemszerűen az irányítás körében is érvényesülnie kell az egyenlőségnek. Ez azonban a 

gyakorlatban kivitelezhetetlen, és a szövetkezetek működését tenné lehetetlenné. Ezért az 

egyenjogúság az irányítás körében az egy tag – egy szavazat elve szerint érvényesül. 

Ilyenformán a szavazatok egyenlősége valósítja meg az irányítási jogkör terén az 

egyenjogúságot. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a szövetkezet irányítása, 

vezetése terén az egy tag – egy szavazat elve a demokratikus választás révén fejti ki hatását, 

és az ily módon megválasztott vezetés, illetve a szövetkezeti közgyűlés gyakorolja az 

irányítási jogokat.
26

 

 

3.3. A szövetkezet, mint foglalkoztató  

 

A munkához való jogot a jogirodalom időnként alanyi jogként
27

 közelítette meg, amely 

különösen igaznak tűnhetett az Alkotmánynak a munkaképes állampolgárok munkavégzési 

kötelezettségét rögzítő előírásával egybeolvasva.
28

  

Az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdése úgy fogalmazott, hogy „A Magyar Köztársaságban 

mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához”, az 

Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése azonban már nem tartalmazza a munkához való jogot, 

csak a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának a jogát, viszont egyértelművé teszi, 

                                                 
24

 A szövetkezetből kilépésnek azonban sajátos jogi kötöttségei vannak, melyek alapvetően az üzletrész 

átruházásához hasonlóak. 
25

 Főként járandóságok, szociális ellátás jellegű juttatások terén merült fel ehhez hasonló kérdés és a 

gyakorlatban nem egyszer elszámolási jogvitákhoz vezetett.  
26

 A demokratikus tagi ellenőrzés elvéről és annak érvényesüléséről lásd bővebben Bak (2013). 
27

 Az alanyi jog azonban nem alkotmányos alanyi alapjogot jelentett az Alkotmánybíróság értelmezésében, 

szemben a jogirodalomban időről-időre feltűnő megközelítéssel, lásd még: Nádass (2014) 
28

 Juhász (2009a), 2549-2550. 



hogy az államot kötelezettség terheli atekintetben, hogy törekedjen megteremteni annak 

feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.
29

  

Bár a munkához való jog alkotmányos értelmezése során az Alkotmánybíróság már igen 

korán rámutatott az alkotmányos előírás kettősségére, kimondva, hogy a munkához való 

jogtól, mint alanyi jogtól meg kell különböztetni a munkához való jogot, mint szociális jogot, 

s különösen annak intézményi oldalát, azaz az államnak azon kötelességét, hogy megfelelő 

foglalkoztatáspolitikát dolgozzon ki, valamint gondoskodjon a munkahelyteremtésről,
30

 a 

szakirodalom gyakran homogén egységként tekint a munkához való jogra.
31

 

Az Alkotmánybíróság által feltárt kettős minőséget szem előtt tartva, a munkához való jog 

terén a szövetkezetek kiemelt jelentőséggel bírnak. A jogalkotó által alkalmazott – a 

gazdasági társaságokra vonatkozó – általános előírásoktól való eltérés tered ad a 

személyegyesülés szociális szempontú céljainak érvényesítéséhez (pl.: szolidaritás, kölcsönös 

segítségnyújtás).
32

  

A szövetkezet mint foglalkoztató ugyanis a mindenkori gazdasági helyzet tükrében, az 

aktuális munkaerő-piaci helyzet függvényében jelentkező igényekre viszonylag gyorsan képes 

reagálni. A felmerülő szükségletek lehetnek részint a foglalkoztatás kereteinek a 

megteremtésében jelentkező elvárások (pl.: munkanélküliség esetén atipikus foglalkoztatás, 

munkaerőhiány esetén nyugdíjas szövetkezeti forma, azaz az igényekhez igazodó kedvezőbb 

foglalkoztatási feltételek), vagy a foglalkoztatottak személyes körülményeiben rejlő okokra 

vezethetők vissza (pl.: kisgyermekesek, fogyatékkal élők foglalkoztatása). A szövetkezet mint 

foglalkoztató tehát a szociális biztonsághoz való jog intézményi kereteinek megvalósításában 

vesz részt, és ezáltal az állam kötelezettségének teljesítését szolgálja. Ezen a ponton ismét 

jelentőséget kap a szövetkezeti törvény preambulumának az a megfogalmazása, miszerint a 

szövetkezeti működés állami eszközökkel is támogatandó.  

Ezen túlmenően méginkább eltolódik a hangsúly a szociális jelleg felé azoknál a 

szövetkezeti altípusoknál, ahol a munkához való jog intézményi oldalát tekintve az elsődleges 

cél éppen a tisztán piaci szemléletű, nyereségorientált versenyszférában hátrányos helyzetű 

munkavállalók foglalkoztatása. Ezáltal ezek a szövetkezetek az állam azon intézményvédelmi 

kötelezettsége körébe sorolhatók, amely a foglalkoztatás (esetenként a munkanélküliség 

esetére járó ellátás) szabályozása terén a szociális biztonsághoz való jog érvényesítését 

szolgálják. A jogalkotónak ugyanis az esélyegyenlőség, a szociális biztonság megteremtése 

terén egyik lehetséges eszköze a foglalkoztatáspolitika olyan irányú alakítása, amely révén a 

kiemelt szempontokhoz igazított szervezeti szabályozás lehetőséget ad az általánostól eltérő, 

egyedi igények figyelembe vételére.  
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 Valójában ez a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat átemelése az Alaptörvénybe, hiszen az 

Alkotmánybíróság a 70/B. §-t értelmező döntéseiben következetesen a munka és foglalkozás megválasztásának 

szabadsága mellett érvelt.  
30

 Többek között a 21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994. 117. 
31

 Lásd pl. Kiss (2010) 
32

 Kifejezetten ezt a cél szolgálandó került kialakításra a szociális szövetkezeti forma. 



4. Szövetkezeti munkavégzés 

 

A munka szabad megválasztásának alanyi oldalán a munkavégzés, maga a tevékenység áll. E 

tekintetben párhuzam vonható a munka és a vállalkozás szabad megválasztásának 

alkotmányos jogi alapjai között.
33

 Különösen igaz ez a szövetkezeti munkavégzésre, melynek 

keretei alapvetően két csoportra oszthatók: a szövetkezettel tagi jogviszonyban állók 

munkavégzése, valamint a szövetkezettel tagi jogviszonyban nem állók munkavégzése. A két 

csoport között számos eltérés jelentkezhet, amelyek jelentősen árnyalják részint a konkrét 

foglalkoztatási jogviszony, részint az ahhoz kapcsolódó juttatások megítélését.
34

 Ezek a 

kérdések a diszkrimináció vizsgálatakor hangsúlyosan szerepet kaphatnak, hiszen adott 

esetben nem tekinthető a csoport-homogenitás tekintetében azonos jogállásúnak a tagi 

jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló a tagsági jogviszonyban nem álló 

személlyel, holott lehet, hogy a munkavégzésüket azonosan lehet megítélésni.
35

  

A munkavégzés típusait tekintve is számos variáció valósulhat meg a szövetkezetek 

világában. Az általánosnak tekintett munkaviszony mellett jelentős arányban kell számolni az 

atipikus foglalkoztatási viszonyokkal. Sőt, meg kell jegyezni, hogy valójában az atipikus 

foglalkoztatás a szövetkezetek köréből nőtte ki magát, eredetileg a szövetkezeteken belüli 

foglalkoztatás tette lehetővé pl.: a bedolgozást, a részmunkaidős foglalkoztatást.
36

 Tovább 

árnyalja a szövetkezeti munkavégzést az is, hogy a tevékenység történhet – a már fentebb 

említett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó – munkaviszony keretében, de sor kerülhet 

megbízási, illetve vállalkozási jogviszony keretében is, amikor is a Ptk. szabályai lesznek az 

irányadók. A konkrét jogviszony megítélése számos további kérdést von maga után, melyek 

adott esetben az érintett munkavállaló/foglalkoztatott szociális ellátásait is jelentősen 

befolyásolják.
37

 

 

5. Jogszabályi környezet 

 

A szövetkezeti szabályozás felépítését tekintve igen összetett képet mutat. Az alapjogi 

szabályozás (pontosabban a szövetkezet nevesített szerepeltetésének hiánya) az 

Alaptörvényből eredeztetendő. A normatartalommal nem bíró, ám a jogrend alapját képező 

előírások alapján a már említett Ptk.-beli szabályozást és a szövetkezeti törvényt kell kiemelni 

a szabályozás alapjaként. Azonos szintű jogforrásokról lévén szó felmerülhetne a kollízió 
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 54/1993. (X. 13.) AB határozat, melyben az Alkotmánybíróság a vállalkozáshoz való jogot a foglalkozás 

szabad megválasztásához való alkotmányos alapjog egyik aspektusának tekintette. 
34

 Pl.: 327/B/1992. AB határozat, mely arról a jogszabálymódosításról szól, ami a szövetkezet és tagja közötti 

korábbi munka-megállapodást kötelezően átalakította munkaviszonnyá. 
35

 Ez jogvitát válthat ki pl. az azonos munkáért azonos bér elve, illetve a juttatások elosztása terén 

megnyilvánuló egyéb eltérések okán. A munkavállalói jogok tekintetében lásd: Sipka (2017) 
36

 A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: munka törvénykönyve) már beemelte 

ezeket a foglalkozatási típusokat a munkavégzésre vonatkozó szabályok körébe, de továbbra is jellemzően 

megmaradtak az általánostól eltérő jellemző vonások. Lásd: Jakab (1999) 
37

 3146/2013. (VII.16.) AB végzés, melyben az iskolaszövetkezetben történő foglalkoztatás megítélése 

merült fel. 



kérdése, azonban ezt a problémát maga a szövetkezeti törvény előzi meg azzal, hogy 

kimondja az együttalkalmazást a Ptk. szabályaival. Bár erős a támogatottsága a jelenlegi 

szabályozási megoldásnak, azonban vannak, akik úgy vélik, hogy a jogbiztonságot zavaró 

kettős szabályozás tapasztalható a témában.
38

 Álláspontom szerint ezen a téren is azzal 

szembesülünk, hogy az eltérő kindulási szempontok alapvetően meghatározhatják a kialakított 

álláspontot. A tisztán gazdasági verseny alapú megközelítésbe értelemszerűen nem fér bele a 

szociális szempontok érvényesíthetősége.  

A szövetkezetekre azonban nemcsak e két törvényi szintű szabályozás fejti ki hatását. A 

foglalkoztatást illetően a már említett munka törvénykönyve bír kiemelt jelentőséggel, és a 

szociális ellátási jelleg vonatkozásában is számos jogszabály előírásaira kell figyelemmel 

lenni.
39

 A szövetkezeti működés gazdasági természetét tekintve – a versenypiaci szféra más 

szereplőihez hasonlóan – kötelező számviteli és adószabályok hatálya alá tartozik. Ezek a 

jogszabályok a konkrét esetekre vonatkozóan adott esetben – az éppen aktuális jogalkotói 

gazdasági célkitűzéseknek megfelelően – tartalmazhatnak bizonyos kedvezményeket, melyek 

igénybevétele azonban szigorúan szabályozott.
40

  

 

6. Konklúzió 

 

A szövetkezeti forma alkotmányossági megközelítésében mindenképpen az általánostól 

eltérő, egyedi jellege kap hangsúlyos szerepet. Tekintve, hogy számos ponton csatlakozik a 

szociális jogok rendszeréhez, nem alapjogi aspektusból, hanem az államot terhelő 

intézményfenntartó kötelezettség oldaláról kiindulva vizsgálandó az egyes a szövetkezeteket 

érintő szociális vonzattal is bíró szabályozás. Az alkotmányossági vizsgálat számára igen szűk 

keretek állnak rendelkezésre, mivel a szociális elemek (fajtái, feltételei) terén az alkotmányos 

keretek között a jogalkotó szabadon dönthet, és e döntése során aktuálpolitikai célokat, 

gazdasági szempontokat
41

 is érvényre juttathat. Végső soron az alkotmányossági vizsgálat 

szempontjait illetően a jogbiztonság és diszkrimináció vizsgálata áll rendelkezésre. Míg az 

előbbinél a visszaható hatály, valamint a normavilágosság, az utóbbinál a diszkrimináció 

vizsgálatához szükséges csoport-homogenitás megállapítása, illetve a pozitív diszkrimináció 

megítélése okoz általában komoly fejtörést. Ugyanakkor a diszkriminációi illetően – a pozitív 

diszkrimináció kérdéskörét tekintve – figyelemmel kell lenni az emberi méltósághoz való 

jognak, mint végső alkotmányossági korlátnak a szerepére. 

A szövetkezet mint önálló jogalany – bár a gazdasági élet szereplőjeként van jelen – a 

szociális háló elemeként is jelentős tényező. Ezért is nehéz pusztán a polgári jogi 
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 Erre utal a Ptk. indokolásában feltűnő szemlélet is. 
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 Pl.: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásszóló 1991. évi IV. törvény, a több szintű szociális ellátórendszerre 

tekintettel a szövetkezet által ellátandó szociális tevékenységet illetően Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény említendő. 
40

 Pl.: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
41

 A gazdasági döntések alkotmányossági megítélésével, illetőleg a gazdasági alkotmányosság kérdésével 

átfogóan foglalkozik: Drinóczi (2007) 



jogviszonyokon belül maradva értékelni és megítélni szerepét. Ahhoz, hogy helyes 

következtetésre juthassunk, mindenképpen szem előtt kell tartanunk a szövetkezetek sajátos 

társadalmi funkcióját, a versenypiaci szemléleten túli szociális aspektus szerepét.  

 

Felhasznált irodalom 

 

Árva Zsuzsanna: Kommentár Magyaroroszág Alaptörvényéhez, Wolters Kluwer Kft., 

Budapest, 2013. 

Bak Klára (2013) A „Demokratikus tagi ellenőrzés” elvéről és annak érvényesüléséről a 

rendszerváltást követő magyar szövetkezeti jogban, valamint az Európai Unió szövetkezeti 

jogában, Themis 2013. december 4-27. o. 

http://epa.oszk.hu/02300/02363/00020/pdf/EPA02363_THEMIS_2013_dec_003.pdf  (2018. 

06. 28.) 

Balogh Zsolt (1995): Értelmezett Alkotmány (szerk: Holló András, Balogh Zsolt), 

Közlöny- és Lapkiadó Kft, Budapest 

Czúcz Ottó (1996): A szociális jogok többszintű alkotmányos védelmének lehetőségéről és 

szükségességéről. Acta Universitatis Szegediensis: acta juridica et politica, Tom. 1-48. 

1996/49. 177-188. o. 

Domé Györgyné – Réti Mária (1999): Szövetkezeti jog. ELTE Állam-és Jogtudományi Kar 

Szövetkezeti Jogi és Földjogi Tanszék; Osiris Kft. Budapest.  

Drinóczi Tímea (2007): Gazdasági alkotmány és gazdasági alapjogok. Budapest – Pécs, 

Dialóg Campus 

Jakab (1999) = Fekete Zsuzsanna – Jakab András – Tallián Blanka – Tálné Molnár Erika 

(1999): Munkajog a gyakorlat nyelvén, Jakab András (szerk) UNIO Lap- és Könyvkiadó 

Kereskedelmi Kft.  

Juhász Gábor (2009a): 70/B. § [A munkához való jog]. In Jakab András (szerk.): Az 

Alkotmány kommentárja II. Budapest, Századvég Kiadó, 2548-2562. o. 

Juhász Gábor (2009b): 70/E. § [A szociális biztonsághoz való jog]. In Jakab András 

(szerk.): Az Alkotmány kommentárja II. Budapest, Századvég Kiadó, 2579-2593. o. 

Juhász Gábor (2015): Államcélok, paradigmaváltás és aktuálpolitikai alkotmányozás. A 

szociális jogok védelme az Alaptörvényben. Esély 26. évf. 1. sz. 3-31. o. 

Kiss György (2010): Alapjogok kollíziója a munkajogban. Pécs, Justis Bt. 

Lajkó Dóra (2016): Az Alaptörvény szociális védelmi rendelkezései. A rászorultság 

védelme. In: Balogh Elemér szerk.: Számadás az Alaptörvényről: tanulmányok a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak tollából. Magyar Közlöny Lap- 

és Könyvkiadó, Szeged, 105–119.o. 

Nádass (2014) = Nádass György – Prugberger Tamás: A munkajogi szabályozás 

alakulásának főbb csomópontjai a szociális piacgazdaság nyugat-európai és a reálszocialista 

http://epa.oszk.hu/02300/02363/00020/pdf/EPA02363_THEMIS_2013_dec_003.pdf


gazdaság kelet-európai rendszerében. In: SÁRY Pál szerk.: Publicationes Universitatis 

Miskolcinensis: Sectio Juridica et Politica Tomus XXXII. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 

449-459. 

Rixer Ádám (2011): Az állam felelősségének egyes kérdései. De iurisprudentia et iure 

publico 5. évf. 1. sz. 

Réti Mária (2009): A szövetkezetről, mint a szociális gazdaság legmeghatározóbb 

tényezőiről, In: Bobvos Pál (szerk.) Reformator iuris cooperandi: tanulmányok Veres József 

80. születésnapja tiszteletére, Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2009. 470-476.o. 

Réti Mária (2016): Szövetkezeti jog, ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016. 

Réti Mária (2017): A Szövetkezeti forma jelentőségéről az uniós jogban, aktuálsi 

nemzetközi tendenciáiról, alkotmányjogi alapok az európai jogrendszerek szövetkezeti 

jogában. Miskolci Jogi Szemle, XII. évfolyam, 2017. 2. különszám 477-492. o. 

Sipka (2017) = dr. Sipka Péter – dr. Zaccaria Márton Leó: A Szövetkezeti tagi 

munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállalói jogokra. 

Munkajog. HGV-ORAC 2017/1. szám 22-30. o. 

Takács Albert (2003): A szociális jogok. In: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): 

Emberi jogok. Budapest, Osiris, 791-836. 

Vörös Imre (2001): A szociális biztonsághoz való jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában. 

Világosság 42. évf. 1. sz. 56-64. o. 

 

*** 

 

ABOUT SOCIAL ASPECTS OF THE COOPERATIVES 

 

Although there isnt can be found rules of cooperatives in the Fundamental Act, we have to 

pay attantion this formal.  

The cooperatives are not only person of the economic life, but also element of the social 

supplier-system. The cooperatives show prular faces. At first than employer, and the another 

hand, opinion memberships, than employee can be seen. In these situation must have variant 

science knowledge, and practical summing. 

At last, in my opinion would be comfortable that the basic rules of cooperatives may 

receive place back into Fundamental Act. This position make definitely, that the coopertives 

peculiar basicly important element of the social-economic life. And it takes to adequate rules.  

 

 


