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NEMZETKÖZI SZÖVETKEZETI ALAPELVEK 

 

„Talán egyetlen modern gazdasági vállalkozási típus létrejötte  

sem fonódik annyira össze a nevelés, képzés gondolatával,  

mint a szövetkezeti intézmény, amelynek létalapja a tagok  

részvétele, tudása, képességeik fejlesztése (...).”
1
 

 

Bevezetés
2
 

 

A nemzetközi szövetkezeti jog egyik pillérét a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének 

(SZNSZ) szövetkezeti identitásról szóló 1995. évi Manchester-i nyilatkozata adja.
3
 A 

nemzetközi szabályozásban az ENSZ vonatkozó irányelvei és a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet 2002-ben kiadott 193. számú Ajánlása „A szövetkezetek fejlesztéséről” 

dokumentumok mellett a Manchester-i nyilatkozat a legmeghatározóbb dokumentum. Az 

SZNSZ 1895 óta folytat a mai napig – a mindenkori társadalmi, gazdasági és 

természetföldrajzi sajátosságokat figyelembe vevő – szövetkezeti elveket definiáló 

gyakorlatot a szövetkezeti értékek és alapelvek körében.
4
  

 

I. A Nemzetközi Szövetkezeti Alapelvek jelentőségéről 

 

Az SZNSZ által először 1934-ben a londoni kongresszuson lefektetett, majd az 1937-es 

párizsi, 1966-os bécsi és az 1995-ös manchesteri kongresszusokon bővített és újrafogalmazott 

értékek és alapelvek a mai napig a szövetkezeti szabályozás magját jelentik. Bár az SZNSZ 

független, nem-kormányzati szerv, amelynek dokumentumai nem kötik az államokat, az 

                                                 
1
 Hunyadi 2004. 47.o. https://jak.ppke.hu/uploads/articles/11269/file/2004.%20I..pdf (2018.06.20) 

2
 Az Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének tevékenységét érintő angol nyelvű hivatkozások a szerző 

saját fordításai. 
3
 A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége (International Co-operative Alliance) 1895-ben angol és francia 

kezdeményezésre, londoni székhellyel alapított független, nem kormányzati szervezet, amely megalakulás óta 

világviszonylatban folytat a szövetkezetek tekintetében jogegységesítő és szabályozást fejlesztő tevékenységet a 

mindenkori társadalmi-gazdasági viszonyokra tekintettel. Jelenleg 1 milliárd tagot számlál, elérhető: 

https://www.ica.coop/en (2018.06.20.)  
4
 Réti, 2010. 85. o.; A nemzetközi szövetkezeti alapelvek természetéről és jelentőségéről lásd még: Bak 2013. 

34-61. o. 

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/11269/file/2004.%20I..pdf
https://www.ica.coop/en
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elmúlt 120 év gyakorlata a nemzetközi szövetkezeti szabályozás jogegységesítésének 

területén a szervezet állásfoglalásait a nemzetközi szövetkezeti szokásjog részévé tette.
5
  

A nemzetközi szövetkezeti alapelvek olyan absztrakt, mégis gyakorlatias formában 

megfogalmazott alapvetések, amelyek lehetővé teszik az államoknak, hogy figyelembe véve 

sajátos jogi környezetüket, magukra nézve a lehető legmegfelelőbb formában valósítsák meg 

azokat a speciális szövetkezeti célokat és sajátosságokat, amelyek egy vállalkozási formát 

valódi szövetkezetté tesznek.
6
 Az alapelvek gyakorlatias voltát jól tükrözi, hogy maga az 

SZNSZ is rögzíti, hogy olyan vezérelvek ezek, amelyek által a szövetkezeti identitás és 

értékek életre kelnek a szövetkezeti társulások napi működésében.
7
 Annak ellenére, hogy több 

gazdasági és politikai korszakot átívelve többször revízióra kerültek, ezek az alapelvek 

lényegüket tekintve mégsem változtak. Az SZNSZ gyakorlatának kiindulópontját az 1844-ben 

Rochdale-ben megalapított első szövetkezetnek a „báziselvei” jelentik.
8
 Ezeket a „báziselvek” 

először az SZNSZ 1934-es londoni kongresszusa foglalta össze taxatív jelleggel, majd kisebb 

változtatással 1995-ben a Manchesteri kongresszuson „A szövetkezeti identitásról” szóló 

állásfoglalásban, mint hatályos nemzetközi szövetkezeti alapelvek kerültek rögzítésre. A 

hatályos nemzetközi szövetkezeti alapelvek a következők: önkéntes és nyitott tagság elve; 

demokratikus tagi ellenőrzés; a tagok gazdasági részvétele; autonómia függetlenség; oktatás, 

képzés és tájékoztatás; szövetkezetek közötti együttműködés; felelősség a közösségért.  

Figyelembe véve az SZNSZ jogegységesítő és a szövetkezeti alapelveket továbbfejlesztő 

gyakorlatának aktuális tendenciáit, jelen dolgozatom fókuszában az oktatás, képzés és 

tájékoztatás alapelv áll és ezen alapelv megvalósításához szükséges és ahhoz szorosan 

kapcsolódó tartalékalapok kérdése.  

 

II. A téma aktualitása  

 

1. Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége 

 

2012-ben, amikor az ENSZ meghirdette a szövetkezetek nemzetközi évét
9
, mintegy elismerve 

ezzel a szövetkezetek meghatározó szerepét többek között a szegénység elleni küzdelemben, a 

foglalkoztatáspolitikában és a társadalmi integrációban, az SZNSZ a szövetkezetek jövőjét 

illetően világviszonylatú stratégiát, úgynevezett programtervet dolgozott ki.
10

 Az SZNSZ a 

                                                 
5
 International Co-operative Alliance: Guidance Notes to the Co-operative Principles, 2015, továbbiakban: 

SZNSZ Háttéranyag, elérhető: https://www.ica.coop/sites/default/files/basic-page-attachments/guidance-notes-

en-221700169.pdf (2018.06.20); Gál, 2015.  
6
 Gál 2015.  

7
 SZNSZ Háttéranyag, 1. o. 

8
 Pál 2009. 23. o.; A Rochdale-i elvekről lsd: Kuncz, 1935, 10-30. o. 

9
 ENSZ Közgyűlésének 2009 december 18-i Határozata, amelyben 2012-őt  a Szövetkezetek Nemzetközi 

Évének hirdeti meg: UN General Assembly Resolution, 18 December 2009, (A/RES/64/136), elérhető: 

https://social.un.org/coopsyear/about-iyc.html (2018.06.20) 
10

 International Co-operative Alliance: Blueprint for a Co-operative Decade 2020 (SZNSZ Programterv) 

https://www.ica.coop//sites/default/files/publication-files/blueprint-for-a-co-operative-decade-english-

https://www.ica.coop/sites/default/files/basic-page-attachments/guidance-notes-en-221700169.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/basic-page-attachments/guidance-notes-en-221700169.pdf
https://social.un.org/coopsyear/about-iyc.html
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/blueprint-for-a-co-operative-decade-english-1707281677.blueprint-for-a-co-operative-decade-english?_ga=2.191219949.650863642.1529911714-230590327.1527604198
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Programtervet öt pillérre támaszkodva látta megvalósíthatónak. A nemzetközi szervezet 

kiemelte, hogy ahhoz, hogy a szövetkezetek mint társas vállalkozási formák lehetséges és 

megfelelő választ tudjanak felmutatnia a jelenkori társadalmi és gazdasági kihívásokra, a 

nemzetközi szövetkezeti szabályozás tekintetében a következő területekre – pillérekre – 

szükséges koncentrálni: részvétel, fenntarthatóság, identitás, jogi szabályozás és tőke. A 

szövetkezeti identitás, magába foglalva a szövetkezeti alapelveket, a szövetkezetek 

nemzetközi szabályozásában tehát prioritást élvez. Az SZNSZ kiemelte, hogy a szövetkezeti 

identitás közvetítése – a szövetkezés üzenetének átadása (co-operative message) a külvilág, a 

közvélemény irányába az „oktatás, képzés és tájékoztatás” alapelv érvényesítésével 

valósítható meg.  

2015-ben az SZNSZ Alapelvi Bizottsága az alapelvek általános revíziója keretében 

iránymutatást adott ki (továbbiakban: Háttéranyag), melyben a XXI. századi kihívásokhoz 

fogalmaz meg észrevételeket és kiegészítéseket az alapelvek értelmezése körében. Ebben a 

Háttértanulmányban a nemzetközi szervezet egészen konkrét javaslatokat tesz a részes 

államoknak az egyes alapelvekre vonatkozóan. 

2017-ben „Az alapelvek természete: szövetkezetek a fejlődésben”
11

 című kiadványában az 

SZNSZ kiemeli a szövetkezetek által betöltött szerep fontosságát a fejlődésben, rámutatva a 

szövetkezeti alapelvek és a fenntartható fejlődés szinergikus kapcsolatára. A kiadvány nem 

csupán az SZNSZ regionális irodáinak közös munkája, de az SZNSZ és az Európai Bizottság 

szoros együttműködésének is jelentős állomása a szövetkezetek nemzetközi szabályozásának 

területén. 

Áttekintve az SZNSZ elmúlt éveinek szabályozási tematikáját és tendenciáit, az az 

álláspontom, hogy a nemzetközi szövetkezeti alapelvek, illetve azok érvényesülése a 

szövetkezetet, az újkori kihívások – fenntarthatóság, társadalmi szolidaritás, szociális kohézió 

– kezelésének egyik meghatározó eszközévé és intézményévé teszik. A szövetkezet mint 

speciális, kettős motiváltságú társas vállalkozási forma a társadalmi fenntarthatóságnak egyik 

letéteményese lehet. Ezt bizonyítja az SZNSZ által 2018. július 7-ére, a Szövetkezetek 

Nemzetközi Napjára meghirdetett szlogen is: „fenntartható társadalmak a szövetkezésen és 

szövetkezeteken keresztül”.
12

  

 

2. Közösségi jog 

 

Az uniós jog az Európai Szövetkezetre vonatkozó szabályozást rendeletalkotási körben 

rendezte, megalkotva az Európai Szövetkezet Statútumról szóló rendeletet (1435/2003 EK 

                                                                                                                                                         
1707281677.blueprint-for-a-co-operative-decade-english?_ga=2.191219949.650863642.1529911714-

230590327.1527604198 (2018.06.20)  
11

 International Co-operative Alliance, A matter of principle: co-operatives in development, 2017. a 

továbbiakban: SZNSZ: Az alapelvek természete. https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-

files/171103coops4devbrochure-1264612746.pdf (2018.06.20) 
12

 Sustainable societies through co-operation.  https://www.ica.coop/en/media/news/a-public-campaign-

selects-the-slogan-for-2018-international-day-of-co-operatives (2018.06.20) 

https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/blueprint-for-a-co-operative-decade-english-1707281677.blueprint-for-a-co-operative-decade-english?_ga=2.191219949.650863642.1529911714-230590327.1527604198
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/blueprint-for-a-co-operative-decade-english-1707281677.blueprint-for-a-co-operative-decade-english?_ga=2.191219949.650863642.1529911714-230590327.1527604198
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/171103coops4devbrochure-1264612746.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/171103coops4devbrochure-1264612746.pdf
https://www.ica.coop/en/media/news/a-public-campaign-selects-the-slogan-for-2018-international-day-of-co-operatives
https://www.ica.coop/en/media/news/a-public-campaign-selects-the-slogan-for-2018-international-day-of-co-operatives
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Tanácsi Rendelet), elismerve ezzel a szövetkezeti forma értékes és meghatározó szerepét a 

határokon átnyúló társas vállalkozások tevékenységét illetően. A hatályos közösségi jog 

felülvizsgálata, illetve kiegészítése folyamatban van, melynek egyik fő áramlata az SZNSZ 

által az alapelvek tekintetében folytatott kodifikációs és jogegységesítő tevékenységének a 

közösségi jogba való beillesztése és kötelező erővel való felruházása.
13

 Erre nézve 2016-ban 

az Országos Szövetkezeti Tanács lengyel partnerszervezete konkrét kezdeményezést tett és 

petíciót nyújtott be az Európai Parlamenthez, amelyhez Magyarország és több uniós tagállam 

is csatlakozott.
14

  

 

III. Az „oktatás, képzés és tájékoztatás” alapelve 

 

Az oktatás, képzés és tájékoztatás elve az angolok által kimunkált és már a Rochdale-i 

Alapszabályban lefektetett, a szövetkezeti mozgalom nevelőmunkáját és a kulturális igények 

megfelelő színvonalú kielégítését érvényre juttató, hagyományos szövetkezeti célkitűzésen 

alapul. A Rochdale-i alapítók az akkori társadalmi viszonyok között kivételesnek mondható 

felismerésre jutottak. Észlelték, hogy csak „kiművelt emberfők” képesek az 

érdekkölcsönösségből fakadó együttműködésre. William King angol orvos, aki az első 

szövetkezeti újságot írta és szerkesztette
15

, havilapjában népszerűsítette és támogatta 

iparosiskolák és más felnőttképző intézmények felállítását. A Rochdale-i takácsok 

szövetkezetük alapszabályában rögzítették, hogy „a közösség nemcsak az anyagiaknak, a 

szellemieknek is él, nemcsak a mára, a holnapra is gondol. Ezért a társaság gazdasági 

tevékenysége által elért felesleg két és fél százaléka felett külön tanács határoz, mely tagok 

ismereteinek gazdagítását szolgáló könyvtár létesítésére s gyermekeink neveltetésére fog 

szolgálni”. 
16

 

Az SZNSZ 1937-es párizsi kongresszusa által megfogalmazott elvek között jelen alapelv 

még a „szövetkezeti továbbképzés előmozdítása” elvként szerepel. A továbbképzés gondolata 

az 1995-ös Manchesteri Kongresszusra nagyon komplex, kettős jelentéstartalommal bíró, 

„oktatás, képzés és tájékoztatás” alapelvvé nőtte ki magát. „A szövetkezetek olyan oktatást és 

képzést nyújtanak tagjaiknak, választott képviselőiknek, vezetőiknek, valamint 

alkalmazottaiknak, amelynek alapján azok hatékonyan hozzájárulhatnak a szövetkezetük 

fejlesztéséhez. A szövetkezetek tájékoztatják a nyilvánosságot, különösképpen a fiatalokat és a 

közvélemény alakítóit a szövetkezeti összefogás jellegéről és előnyeiről.” 

 

 

 

                                                 
13

 Réti 2017. 480.o.  
14

 Lásd: http://oszt.hu/hirek/szovetkezeti-alapelvek-teljesebb-ervenyesuleert (2018.06.20) 
15

 A The Co-operator című szövetkezeti újság 1828-tól jelent meg és három évfolyamának, 28 száma közel 

12 ezer példányban kelt el. E havilapban King a gyakorlati szövetkezést javasolta megoldásként a rossz szociális 

állapotok javítására. 
16

 Hunyadi 2004. 48. o.  

http://oszt.hu/hirek/szovetkezeti-alapelvek-teljesebb-ervenyesuleert
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1. Az alapelv jelentéstartalma 

 

Az alapelv egyik eleme a tagságot érintő belső személyi körre vonatkozik és a szövetkezet 

tagjainak nyújtott képzési szolgáltatásokra utal. Ez tulajdonképpen a szövetkezet 

elköteleződése a tagok irányába, felismerve azt, hogy minőségi szolgáltatások nyújtása és a 

versenyképesség megőrzése érdekében szükség van a tagok folyamatos továbbképzésére. A 

tagokra – a belső személyi körre – vonatkozó oktatásnak további jelentősége a mindenki 

számára elérhető és befogadó jellegben ragadható meg (inclusive education). Ez 

tulajdonképpen szorosan kapcsolódik a diszkriminációmentesség követelményéhez is, hiszen 

lehetővé teszi, hogy az oktatás társadalmi és egyéb helyzettől függetlenül minden tagnak 

nyitva álljon ugyanolyan feltételekkel. A szövetkezeti tagok oktatása a tagsággal járó 

jogosultságokról és kötelezettségekről való tudatosítást is magában foglalja. Az SZNSZ 

Háttéranyag rávilágít arra az összefüggésre is, hogy a demokratikus tagi ellenőrzés 

alapelvének érvényesülése, a vezető tisztségviselők felett különösen összefügg a vezetők 

folyamatos képzésével.
17

  

Az alapelv másik jelentéstartalma a nyilvánosság tájékoztatására utal. A tájékoztatással 

szorosan összefüggő tudatosítás a szövetkezés előnyeiről és társadalomban betöltött 

szerepéről a fiatalok és a közvéleményformálók tekintetében különös jelentőséggel bír.  

Fontos tartalmi eleme az oktatás alapelvének a fiatalokra, a jövő generációira tett utalás. A 

szövetkezeti oktatás nem csupán a fejlődéssel áll szerves kapcsolatban, de a megfelelő 

szaktudás a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését is segíti, tehát pozitív hatással van 

egy adott társadalomban a munkaerőpiac alakulására is. A Szövetkezetek Nemzetközi 

Szövetsége tehát kiemelt jelentőséggel kezeli az oktatás, képzés és tájékoztatás alapelvét, a 

jövő generációinak és a szövetkezeti fejlődés tekintetében prioritással ruházza fel, különösen 

a szociálisan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása tekintetében. 

Az SZNSZ Háttéranyaga hangsúlyozza, hogy az oktatás szoros és közvetlen kapcsolatban 

áll olyan szövetkezeti alapértékekkel, mint az önsegély (self-help) és az egyéni felelősség 

(self-responsibility), mely értékek a szövetkezeti identitás magját képezik. Az önsegély és az 

egyéni felelősség elvének érvényesülése alapvetően különbözteti meg a szövetkezetet más 

társas vállalkozási formáktól. Az önsegély elve teszi lehetővé a szövetkezeti tagok egymáson 

való nyerészkedésének kizárását, vagyis a tag és a szövetkezet érdekének összeolvadását.
18

 

Az önsegély elve szorosan kapcsolódik a kölcsönösséghez, a szövetkezeti identitást 

meghatározó kritériumhoz. A mutualitás más társaságoknál is megjelenik, de a szövetkezetek 

esetében ez speciális kritérium is. Míg más társasági formáknál a kölcsönösség csak a tagok 

egymás közti társasági viszonyára vonatkozik, addig a szövetkezetnél ez nem csupán a 

társasági viszonyokra, hanem a társaság által folytatott tevékenységre is vonatkozik.
19

  

                                                 
17

 SZNSZ Háttéranyag, 61. o. 
18

 Nagy 1906. 1. o.  
19

 Gál 2015. 3. o. 
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Az önsegély elvének érvényesülésében jelentős szerepe van az edukációnak, hiszen, ahogy 

arra már a Rochdale-i Alapítók is rájöttek, csak „kiművelt emberfők” képesek az 

érdekkölcsönösségből fakadó együttműködésre. 

 

2. Az alapelv aktualitása 

 

Az SZNSZ Háttéranyaga javaslatokat is megfogalmaz az egyes alapelvek érvényesülése és 

szabályozása kapcsán. Külön felhívja az államokat, hogy fektessenek hangsúlyt a szövetkezeti 

hagyományok ápolására és népszerűsítésére. Az SZNSZ továbbá arra is javaslatot tesz, hogy a 

szövetkezeti oktatást a nemzeti államok már a középiskolai, illetve az egyetemi oktatásba is 

beépítsék.
20

 Mindemellett a felnőttoktatás és képzés is jelentős hangsúlyt kap.  

Az ENSZ kifejezetten kiemeli, hogy a szövetkezeti oktatásnak a fejlődő országokban 

elengedhetetlen szerepe van, hiszen a szövetkezetek, mint speciális vállalkozási formák 

hozzájárulnak a fenntartható fejlődési célok megvalósításához, úgy, mint az egészségügyi 

ellátások javítása és a mélyszegénység elleni küzdelem.  

Érdekességnek tekinthető, hogy az SZNSZ az „Alapelvek természete: szövetkezetek a 

fejlődésben” című kiadványa, példaként a sikeres szövetkezeti oktatásra, külön említést tesz 

egy tanzániai szövetkezeti egyetemről. A Moshi Szövetkezeti Egyetem 1963 óta működik és 

az egyik legrégebbi oktatási és képzési intézmény Tanzániában, meghatározó szerepet játszva 

a közösségi fejlődésben, társadalmi integrációban és az egyenlő esélyek megteremtésében.
21

   

Figyelembe véve a szövetkezeti oktatás társadalomban betöltött szerepét, nem véletlen 

tehát, hogy az SZNSZ 2015-ös Törökországi Világkongresszusa ezt az alapelvet a fókuszba 

állította és kiemelt jelentőséggel kezeli azóta is. Az alapelv szorosan kapcsolódik továbbá a 

2018-ban meghirdetett szövetkezeti prioritáshoz: a szövetkezetek szerepéhez a társadalmi 

fenntarthatóságban.  

 

IV. A kötelező tartalékalap – a közösségi alap kérdése 

 

1. A tartalékalapok képzésének fontossága, jelentéstartalma 

 

A tartalékalapokra vonatkozó szabályozás a Manchesteri Deklarációban „a tagok gazdasági 

részvételének” alapelve egyik elemeként került megfogalmazásra. A tagok gazdasági 

részvételének elve tulajdonképpen az angol hagyományokon nyugvó, már a Rochdale-i 

Alapszabályban megfogalmazott és később pedig az SZNSZ által 1937-ben a szövetkezeti 

vagyonjog tekintetében meghirdetett három elemet foglal magába: a visszatérítés elvét, a 
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 SZNSZ Háttéranyag, 65. o. 
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 SZNSZ Alapelvek természete, 13. o. Lásd még: Moshi Co-Operative University: https://www.mocu.ac.tz 

(2018.06.20.) 
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korlátozott tőkekamat elvét és a tartalékalapok képzésére vonatkozó szabályokat: „A tagok 

igazságosan járulnak hozzá a szövetkezetük vagyonához és azt demokratikusan ellenőrzik. 

Rendszerint a szövetkezet tőkéjének legalább egy része a szövetkezet közös tulajdonát képezi. 

A tagság feltételeként előírt nagyságú jegyzett tőke után – ha erre egyáltalán sor kerül – a 

tagok általában korlátozott mértékű ellenszolgáltatásban részesülhetnek. A többletet az alábbi 

célok bármelyikére fordíthatják: a szövetkezetük fejlesztésére, lehetőség szerint tartalék-

alapok képzésével, aminek legalább egy része oszthatatlan; a tagok részesedésére, a 

szövetkezettel bonyolított közreműködésük arányában; más, a tagság által jóváhagyott 

tevékenységre.”  

Jelen dolgozatban a közösségi alap természetére és jelentőségére fókuszálok, a tag 

gazdasági részvétele alapelvének többi elemét (visszatérítés elve, korlátozott tőkekamat elve) 

terjedelmi korlátok miatt nem érintem.  

A tartalékalap intézménye szövetkezeti specifikum, ezért kötelező képzésének kiemelkedő 

jelentősége van. A tartalékalapok teszik lehetővé, hogy a szövetkezet a tagjai számára 

gazdasági gyarapodás mellett társadalmi státuszbeli felemelkedést is biztosítson, a tagok 

szociális és kulturális szükségleteinek kielégítése révén. Tulajdonképpen a tartalékalapok 

képzése elengedhetetlen feltétele a szövetkezetek speciális, kettős céljának a 

megvalósításához. 

Az SZNSZ Háttéranyaga a szövetkezeti elvek felülvizsgálata körében külön kiemeli, hogy 

ahhoz, hogy a szövetkezetek ennek a kettős célnak ténylegesen eleget tudjanak tenni, szükség 

lenne arra, hogy a nemzeti kormányok egységesebben szabályozzák a tartalékalapok kérdését. 

Olyan szabályozásra lenne szükség, amely kellő mértékben biztosítaná a tartalékalapok 

oszthatatlanságát.
22

  

Az SZNSZ az alapelvek revíziója kapcsán két körben is rámutat a tartalékalapok 

képzésének fontosságára. Egyrészt a hosszútávú szövetkezeti működés szempontjából tartja 

garanciális értékűnek, másrészt a szövetkezeti oktatás és képzés finanszírozását, a hosszú 

távon megtérülő humán tőkébe való befektetésként kezeli.
23

 A tartalékalapok képzése 

szorosan összefügg az oktatás, képzés és tájékoztatás nemzetközi szövetkezeti alapelv 

érvényesülésével, hiszen a szövetkezet a tartalékalapokból képes finanszírozni a tagok 

számára az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó juttatásokat. Már a Rochdale-iek is 

felismerték az edukációra elkülönített pénzösszegek fontosságát, és – ahogy az előbbiekben 

idéztem - alapszabályukban rendelkeztek is erről.
24

 

 

2. Történeti háttér 

 

Jogtörténeti szempontból, különösen a magyar szabályozás tekintetében fontos kiemelni, hogy 

a tartalékalap gondolata, mint közösségi alap már az 1825-ös alapítású Kolozsvári 
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 SZNSZ Háttéranyag, 43.o. A tartalékalap szabályainak értelmezéséről lásd: Bak 2014. 4-30. o. 
23

 SZNSZ Háttéranyag, 41. o.  
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Gondoskodó Társaság alapító okiratában megjelent, megelőzve ezzel a Rochdale-i takácsok 

kezdeményezését.
25

 A szövetkezeti vagyon egy részét azért nyilvánították oszthatatlannak, 

hogy „az elődök által felhalmozott vagyon és eszközök előnyeit az utódok is élvezhessék”. A 

közalap a tagok betétjétől elkülönített vagyontömeg volt, amely jogi természetét tekintve 

oszthatatlannak minősült. A társaság 1845. évi közgyűlésének határozata szerint a közalap a 

tagok között soha nem osztható fel, a társaság megszűnése esetén az valamelyik hazai 

közintézményre száll át alapítványként.
26

 1861-ben ezt a közalapot például a kolozsvári 

Magyar Nemzeti Színház javára kötötték le.  

Álláspontom szerint a Kolozsvári Gondoskodó Társaság vagyonjogi rendelkezései körében 

szabályozott közalap intézménye, gondolatköre és funkciója tekintetében úttörőnek minősült, 

megelőzve a Rochdale-iek törekvéseit. Kidolgozottsága tekintetében pedig példaértékűnek 

tekinthető és útmutatóul szolgálhat akár a hatályos magyar szabályozáshoz is. 

 

V. Magyar vonatkozás 

 

A hatályos magyar szövetkezeti szabályozás alapját a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. 

Törvény, továbbiakban Ptk.) Jogi Személy könyv Szövetkezetekre vonatkozó rendelkezései 

adják. A Ptk. a szövetkezetek tekintetében olyan alapvetéseket – generálklauzulákat - 

tartalmaz, amelyek a szövetkezetekre vonatkozó specifikációkat rögzítik. Rendelkezései a 

Ptk. egészét átható diszpozitivitáson alapulnak, csupán néhány részletszabálynál rögzít a 

jogalkotó explicit cogenciát. Bár a szövetkezetekre vonatkozó definíció, a tagsági 

jogviszonyra, a vagyonjogra illetve a szervezetre és működésre vonatkozó rendelkezések 

kifejezésre juttatják a nemzetközi szövetkezeti értékeket és alapelveket, a Ptk. nem rendezi 

egységes keretben, preambulum szintjén sem azokat. Az oktatás, képzés és tájékoztatás elve 

nem jelenik meg explicite a törvényben, illetve a kötelező tartalékalapokra (a közösségi 

alapra) vonatkozó rendelkezések nincsenek kellő részletességgel kimunkálva.  

 

1. Az oktatás, képzés és tájékoztatás elvének helye a Ptk.-ban 

 

A hatályos Ptk.-ban az oktatás, képzés és tájékoztatás alapelve két helyen jelenik meg. 

Egyrészt a szövetkezeti definíció szintjén, implicite, a társadalmi szükségletek kielégítése 

körében. (Ptk. 3:325.§) „A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, 

a nyitott tagság és változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi 

szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag 

                                                 
25

 A Kolozsvári Gondoskodó Társaság Bölöni Farkas Sándor által 1825-ben Kolozsvárott alapított legrégebbi 

magán alapítású takarékpénztár, mely szövetkezettörténeti szempontból kitüntetett figyelmet érdemel. 

Dolgozatom szempontjából azért van jelentősége, mert azok a szövetkezeti alapelvek, amelyeket „Rochdale-i 

alapelvekként nevesítettek és mind az európai, mind a nemzetközi szövetkezeti mozgalmat meghatározták, már 

itt a Kolozsvári Gondoskodó Társaság alapszabályában megjelentek.  
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 Oberding, 1934, 91.,97., o.; lásd még: Gál, 2016.  
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kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az 

alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki.”  

Másrészt a közösségi alapra vonatkozó szabályozásnál, a közösségi alap terhére 

finanszírozható juttatások körében. Álláspontom szerint, figyelembe véve a nemzetközi 

tendenciákat és azt, hogy a megfelelő oktatás és képzés a társadalmi felemelkedés záloga, 

szükséges lenne a Ptk. rendelkezései között, akár generálklauzulaként rögzíteni az oktatás, 

képzés és tájékoztatás nemzetközi alapelvét.  

 

2. A közösségi alap szabályozása a Ptk.-ban 

 

A hatályos Ptk. a kötelező tartalékalapokra (közösségi alap) vonatkozóan keretszabályt rögzít 

csak, a részletszabályozást alapszabályi hatáskörbe utalja. A Ptk. az általános rendelkezések 

között a 3:334. §-ban három lényeges elemet szabályoz a közösségi alap jogi természetével 

kapcsolatban. A közösségi alapba helyezett szövetkezeti vagyon nem osztható fel a tagok 

között; a szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése 

esetén – a hitelezőkkel való elszámolást követően – a közösségi alapot az alapszabály 

rendelkezése szerinti szervezet részére kell átadni. Továbbá a közösségi alap sem a 

nyereségfelosztásnál, sem a tagsági jogviszony megszűnése esetén felmerülő elszámoláskor 

nem vehető figyelembe. A közösségi alapra vonatkozó szabályozás – bár összhangban van a 

korábbi magyar szabályozási hagyománnyal, illetve az SZNSZ által megfogalmazott 

iránymutatással – mégis kiegészítésre szorul. Mivel a jogalkotó nem tesz egyértelmű utalást a 

rendelkezés cogens voltára, felmerül a kérdés, hogy akkor a keretjellegű szabályozástól el 

lehet-e térni és mennyire. A közösségi alap diszpozitív értelmezése azonban ellentétes lenne a 

szabályozás céljával és szembe menne az SZNSZ által is megfogalmazott követelménnyel, 

miszerint a tartalékalapok egy része oszthatatlan kell, legyen. Az SZNSZ Háttéranyag olyan 

szabályozás szükségességét javasolja a kormányoknak, amely kellő biztonságot nyújt a 

tartalékalapok oszthatatlansága tekintetében. Az SZNSZ felfogásának az a rációja, hogy a fel 

nem osztható tartalékalapok elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a szövetkezet a 

szövetkezeti identitás szerves részét képező társadalmi, szociális és kulturális célok 

megvalósítására alkalmas szervezeti keret legyen.  

 

Zárógondolatok 

 

Számba véve a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének az elmúlt években folytatott 

tevékenységét a szövetkezeti elveket értékelő és harmonizáló gyakorlata körében 

megállapíthatjuk, hogy az alapelvek megfelelő érvényesülése és érvényesítése a 

szövetkezetek identitását erősíti, és olyan intézményi keretet biztosít, mely lehetővé teszi, 

hogy a szövetkezet az újkori problémák és kihívások kezelésének egyik meghatározó 

eszközévé váljon. A következetesen érvényesített szövetkezeti alapelvek olyan speciális 
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intézménnyé teszik a szövetkezetet, mint sajátos kettős motiváltságú társas vállalkozást, 

amely ezen újkori problémákra adott válaszok letéteményese lehet. 

Kutatásom rávilágít arra, hogy a nemzetközi szövetkezeti elvek között az oktatás, képzés 

és tájékoztatás elvének megfelelő szabályozása és érvényesülése prioritást élvez mind 

nemzetközi, mind regionális viszonylatban, hiszen ezen alapelvnek meghatározó jelentősége 

van a jövő generációit érintő társadalmi és gazdasági kihívások kezelésében. Ahogyan arra a 

mottóban is utaltam, a szövetkezeti intézmény létalapja a tagok részvétele, tudása és 

képességeik fejlesztése.  

A nemzetközi tendenciákat figyelembe véve, szükséges lenne a hatályos magyar 

szövetkezeti szabályozás olyan kiegészítése, amely az oktatás, képzés és tájékoztatás 

nemzetközi szövetkezeti alapelvet markánsabban kifejezésre juttatja, és az elv megvalósulását 

is elősegítő szövetkezeti vagyonjogi intézményét, a közösségi alapot, kellő részletességgel 

szabályozza, különös tekintettel annak oszthatatlanságára és cogens alkalmazására.  
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INTERNATIONAL CO-OPERATIVE PRINCIPLES 

 

The International Co-Operative Alliance (ICA) – an independent non-governmental 

organization – is the final authority for defining co- operatives and for listing the principles 

upon which co-operatives should be based. As the global guardian of the Statement on the co-

operative identity declared in 1995 in Manchester the alliance is responsible for ensuring that 

the co-operative values and principles are worldwide interpreted and applied in accordance 

with the regulations enshrined in the Statement.  

The main purpose of this paper is to elaborate upon one of the most significant 

international co-operative principles – the Principle of Education, Training and Information. 

The paper also looks at the question of indivisible reserves as an important financial guarantee 

for the realization of this principle. 

The commitment to education has been one of the co-operative movement’s core 

Principles since they were first formulated. Co-operative education is essential in order to 

realize the potential of co-operatives. The Principle of Education, Training and Information 

has been in the spotlight in the past years because it plays a crucial role in bringing about 

https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/171103coops4devbrochure-1264612746.pdf
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social cohesion, in promoting integration, sustainable societies and in advancing economic 

success.  

The paper also gives an account on how this principle is applied in the current Hungarian 

co-operative law, and whether it is in line with the regulations laid down in the Statement on 

the co-operative identity.  

 

 


