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A szövetkezetek régóta a magyar gazdaság egyik alapegységének 
tekinthető személy – és vagyonegyesítő társasági formája. A 
szövetkezetben a tagok valamilyen általában a jogszabályban 
meghatározott célra jönnek létre és fejtik ki hatásukat. A szövetkezetekre 
vonatkozó legfontosabb szabályokat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a 
Szövetkezeti törvény (Szöv.tv.) tartalmazza. A Ptk.-ban a jogi 
személyekre vonatkozó szabályanyagban találunk utalást a szövetkezetek 
általános szabályaira, míg a Szöv.tv.-ben az egyes szövetkezettípusokra 
eltérő rendelkezéseket. A szövetkezetekre vonatkozó szabályanyagból 
első sorban a szövetkezetekben előforduló sajátos foglalkoztatási 
viszonyokat szeretném kiemelni, melyekkel kapcsolatosan számtalan az 
elméleti és gyakorlati bizonytalanság.  

A kiindulópontunk, hogy a szövetkezetek esetében a személyegyesítő 
jelleg van olyan fontos, hanem fontosabb, mint a vagyonegyesítő jelleg. 
Ez azt jelenti, hogy számtalan szövetkezetben a tagok személyes 
közreműködés keretében valamilyen tevékenységet (munkát) fejtenek ki 
a szövetkezet érdekében. Az előadásomban és az elkészíteni tervezett 
tanulmányomban azoknak a jogviszonyoknak a vizsgálatát tervezem 
megvalósítani, amelyek személyes közreműködés formájában valamilyen 
munkavégzést valósítanak meg. Ebből a szempontból a szövetkezeteket 
és az egyes jogviszonyokat is csoportosítani szükséges. A személyes 
közreműködés a szövetkezeti tag részéről megvalósulhat megbízási 
szerződés vagy munkaszerződés megkötésével. A megkötött szerződés 
típusától függően kell alkalmazni a Ptk. vagy a Munka törvénykönyv (Mt.) 
szabályait. Ezek a viszonyok a jogi alapjukat tekintve viszonylag 
egyértelműek. A személyes közreműködés azonban sajátos szövetkezeti 
„foglalkoztatási” jogviszonyok keretében is megvalósulhatnak, 
amelyeknek a jogi háttere nem tisztázott kellő mélységig és nem 
feltétlenül szolgálja a kiszolgáltatottabb fél (a munkát végző szövetkezeti 
tag érdekeit) 

Ennek okán a továbbiakban elsősorban az egyes szövetkezeti 
formákban megvalósuló sajátos foglalkoztatási viszonyokat fogom 
vizsgálni. A vizsgálat során az iskolaszövetkezetet és a közérdekű 
nyugdíjas szövetkezetet párhuzamosan egy egységként vizsgálom meg, a 
szociális szövetkezeteket pedig egy másik egységként. Az 

                                                 
1 A tanulmány Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs hivatal által támogatott „K 
120158, K_16 kutatási témapályázat - A kiszolgáltatottabb fél helyzete a munkavégzési 
jogviszonyokban az európai és a magyar szabályozás tükrében” keretében készült. 
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agrárszövetkezetek szabályai nem igazán térnek el az általános 
szabályoktól így azt csak az említés szintjén elemzem majd. A leadandó 
publikáció terjedelmi korlátai okán pedig a hitelszövetkezetekkel 
egyáltalán nem foglalkozom a dolgozatomban.2 

 
Az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet 
általános jellemzői 
 
Az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet egy-egy 
speciális a személyes közreműködés keretében megvalósuló szövetkezeti 
forma. Mind az iskolaszövetkezet, mind a közérdekű nyugdíjas 
szövetkezet alapja a munkavégzés. Mindkét szövetkezeti forma a 
munkaerőpiac egy-egy kiszolgáltatottabb szereplőjére koncentrál. Az 
iskolaszövetkezet a közoktatási intézményben vagy felsőoktatásban 
tanulók munkaerőpiaci elhelyezkedését segíti az aktív tanulmányok 
folytatása mellett. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet pedig a nyugdíjas 
korú és nyugdíjban lévő személyek munkavállalását próbálja meg 
elősegíteni.  

Mindkét szövetkezeti struktúra azonos elvek mentén épül fel. A 
szövetkezeti tagok foglalkoztatása egy három pólusú jogviszony keretében 
valósul meg. A három pólusból az egyiket a szövetkezet adja, mint 
foglalkoztató, a másikat a szövetkezeti tag mint foglalkoztatott és a 
harmadikat a szolgáltatás fogadója, ahol a tényleges munkavégzés 
történik. Mindkét esetben a munkaerő-kölcsönzéshez hasonló relációban 
valósul meg a foglalkoztatás. Ha tüzetesebben megvizsgáljuk az 
alapkiindulást akkor ténylegesen is munkaerőkölcsönzés történik, de 
mégsem. A fő különbséget az jelenti a munkaerőkölcsönzés és a vizsgált 
szövetkezeti foglalkoztatási jogviszonyok között, hogy a 
munkaerőkölcsönzés az Mt.-ben szabályozott atipikus munkavégzési 
forma, a másik kettő viszont a Szöv.tv.-ben szabályozott sajátos 
szövetkezeti jogviszony. Elsőre is látszik a különbségtételben rejlő 
ellentmondás. Ez még jobban kidomborodik akkor, ha hozzá tesszük, hogy 
az iskolaszövetkezeti jogviszonyokra vonatkozó szabályokat hatályba 
lépésüktől 2016 szeptemberéig az Mt. szabályozta. Ezen jelentős 
változásokat követően jelentette be a jogalkotó, hogy az 
iskolaszövetkezetek mintájára megalkotja a közérdekű nyugdíjas 
szövetkezeteket is.  

Ahogy említettem is a két szövetkezeti típus jelentős mértékben azonos 
szabályok mentén végzi a tevékenységét. A jogviszonyok keletkezése is 
azonos mely tagsági megállapodás formájában jön létre. A tagsági 
megállapodás egy a felek egyenlőségét feltételező olyan megállapodás, 
melyet munkavégzésre irányuló jogviszonyok teljesítésére kötnek. 
Önmagában a konstrukció még működhetne is, a megbízási szerződéshez 
                                                 
2 Hitelszövetkezetekről bővebben lásd: Csák Csilla (2017) :Szövetkezeti (hitelintézeti) 
identitás a 20. században, In: Gellén, Klára (szerk.) Honori et virtuti : Ünnepi 
tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, Szeged, Iurisperitus.,31-39. 
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hasonlóan, de a fő kérdés akkor is megmarad. Ha a korábbiakban a 
jogalkotó által is elismerten alá-fölé rendeltség van a felek között, melyet 
munkaviszony keretében kell ellátni, mitől vállnak a felek hirtelen 
egyenlővé a reláció tényleges változása nélkül? Mivel a felek közötti 
reláció valójában nem változott, így a felek közötti egyenlőségről sem 
beszélhetünk. A jogalkotó azonban mégis a felek közötti relációkat ipso 
iure egyenlőnek tekinti. Külön hangsúlyozza a módosítást bevezető 
törvény indoklásában, hogy ezek a szövetkezeti jogviszonyok nem 
munkaviszonyok, legfeljebb hasonlítanak arra.  

Ezeknek a sajátos szövetkezeti foglalkoztatási jogviszonyoknak a 
szerepe azért is különösen érdekes, mert nem csak „munkajogi” 
jogintézményként működnek, hanem foglalkoztatáspolitikai eszközként is. 
Ez két okból is igazolható. Az egyik ok, hogy a célzott szövetkezeti tagok 
olyan személyek, akiknek segítségre van szüksége a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésre. Ez világosan körvonalazódik Szöv.tv. 25.§-ban 
megfogalmazott rendelkezésben,3 mely szerint: „A közérdekű nyugdíjas 
szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) célja, hogy a még 
aktív időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást 
biztosítson, a tagok gazdasági és szociális helyzetét előmozdítsa.” 

A másik ok, hogy olyan helyre kerül kiközvetítésre a munkaerő, ahol 
arra szükség van. A munkavégzés ellentétben a normál munkaviszonnyal, 
de azonosan a munkaerőkölcsönzéssel sosem az eredeti foglalkoztatónál 
történik. A szövetkezeti tagok kiközvetítésre kerülnek a szolgáltatás 
fogadójához és ott végeznek munkát anélkül, hogy konkrét foglalkoztatási 
vagy egyéb jogviszony lenne a felek között.  

Az eddigiekből is látszik, hogy a jogszabály által meghatározott ipso 
iure egyenlőségen alapuló jogviszony ellenére a szövetkezeti tag 
kiszolgáltatott helyzetben van hasonlóan a kikölcsönzött munkavállalóhoz. 
A kiszolgáltatott helyzet ellensúlyozására szükségesek lennének azok a 
védelmi rendelkezések, melyek redukálják ezt a szövetkezet oldalán 
jelentkező erőfölényt. Az erőfölény leredukálásában találunk némi 
különbséget a két szövetkezeti típus között. Az iskolaszövetkezeti 
jogviszonyra vonatkozóan a Szöv.tv. 10/B. §-a kiemeli, hogy a Ptk. és az 
Mt. szabályait a megfelelő eltérésekkel kell alkalmazni a nappali tagozatos 
tanulói jogviszonyban álló szövetkezeti tag foglalkoztatása esetében. 
Ugyanezen elv mentén szabályozza a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek 
foglalkoztatási jogviszonyait is a jogszabály a Szöv.tv. 29.§ (2) alapján. 
Ezen túl a közérdekű nyugdíjas szövetkezet csak a minimálbérre 
vonatkozó rendelkezéseket idézi. Az iskolaszövetkezet esetében több Mt.-
beli szabálynak a szövegszerinti átvétele is megtörtént.  

Mindezekből is látszik, hogy az iskolaszövetkezeti tagok vonatkozásában 
a korábbi szabályozáshoz képest a védelem szintje gyengült. Ezt a 
redukált védelmi szinttel rendelkező mintát vették át a nyugdíjasok 
foglalkoztatására.  

                                                 
3 Hajdú, József: A közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről: pro és kontra. In Homoki-Nagy, 
Mária et al. (szerk.), Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára, 
Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018, 369-381. 
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A kiszolgáltatottságot azonban nem csak a jogviszonyok jellemzőivel 
összefüggésben kell értelmezni, hanem foglalkoztatáspolitikai téren is. A 
két eltérő szövetkezeti típus ugyanis egymás versenytársaiként jelennek 
meg a munkaerőpiacon. Ez a kitétel még akkor is igaz, ha általában 
ugyanazon tulajdonosi körről beszélünk az iskolaszövetkezetek és a 
közérdekű nyugdíjas szövetkezetek esetében.  

Az iskolaszövetkezet első sorban a nappali tagozatos egyetemi hallgatók 
tanulás melletti munkavállalását segíti. A legfőbb cél a tapasztalatszerzés 
és a gyakorlatszerzés lenne. Az igazság sokszor azonban az, hogy a 
hallgatók a megélhetésük és a tandíjuk finanszírozása miatt vállalnak 
munkát, és csak a legritkább esetben tudnak szakmai gyakorlat céljából 
munkába állni. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet további célja, hogy a 
szakember szükségletet pótolja. A jogalkotó felismerte azt, hogy a 
szakemberek tömegével hagyják el az országot, így a pótlásukat 
valamilyen formában szükséges megoldani. Ez is motiválhatta a 
jogalkotót, amikor kitalálta a nyugdíjas szövetkezeteket.  

 
A szociális szövetkezetek – tagi munkavégzés 
 
A szociális szövetkezetekben szintén alapoznak a foglalkoztatásra, de 
teljesen más aspektusból közelítik meg a kérdést, mint a korábban 
vizsgáltak. Ezt azért is fontos kiemelnünk, mert egy ideig az 
iskolaszövetkezet is a szociális szövetkezetek csoportjába tartozott.4 Már 
akkoriban is érthetetlen volt a jogalkotó koncepciója, mivel a két 
szövetkezet típusnak teljesen más céljai vannak.  

„A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai 
számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük 
javításának egyéb módon történő elősegítése”.5 A közfoglalkoztatás egy 
fajta tovább gondolásának is tekinthető a szociális szövetkezet. Mindkét 
jogintézmény hasonló célt fogalmaz meg.6  

A szövetkezet tagjai a szociális szövetkezete keretében az általános 
munkavégzési formáktól eltérően tagi munkavégzés keretében is elláthat 
munkatevékenységet. A tagi munkavégzésre vonatkozó szabályokat a 
Szöv.tv. 18.§ -a határozza meg. A tagi munkavégzés a tagsági 
jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés egy speciális formája, mely 
a közös termelésben való részvétel során valósul meg. A törvény kiemeli 
azonban azt is, hogy „a tagi munkavégzés önálló, más munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó 
jogviszony”. 
                                                 
4 Károlyi Géza: Gondolatok az iskolaszövetkezetek jogi szabályozásáról, in: Szövetkezés 
2012/1-2, 183.  
5 Nagy Sándor Ádám: Miért nem érdemlik meg a közfoglalkoztatottak a minimálbért?, in: 
http://arsboni.blog.hu/2015/03/17/miert_nem_erdemlik_meg_a_kozfoglalkoztatottak_a_
minimalbert, (2017.11.01.) 
6 Szemán Judit: A szociális szövetkezetek működésének tapasztalatai Magyarországon 
In: Torgyik, Judit (szerk.) Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció, Komárno, 
Szlovákia : International Research Institute, 2018, 60-68 
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A fentiek alapján ezekben a szövetkezeti jogviszonyokban a Munka 
törvénykönyvének a szabályai egyáltalán nem érvényesülnek. A Szöv.tv. 
18.§ (2) ki is emeli ezt a tényt külön is. Ennek a jogviszonynak egy 
további fontos jellemzője, hogy az munkabér kifizetése „a tagi 
munkavégzés arányában részben vagy egészben a tagok által közösen 
megtermelt javak természetben történő átadásával is megvalósulhat.”  
A foglalkoztatás fő aspektusa ebben a szövetkezeti formában, hogy ezzel 
nyújtsunk segítséget azoknak az aktív korú személyeknek, akik 
alkalmasak a munkavégzésre, de körülményeik okán valamilyen szociális 
(tipikusan aktív korúak ellátásában) részesülnek. A jogalkotó ehhez 
igazodva határozta meg a foglalkoztatási feltételeket is. Tagi 
munkavégzés keretében az foglalkoztatható, „akit az állami foglalkoztatási 
szerv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
törvény szerint legalább három hónapja nyilvántart, vagy aki legalább 
három hónapja közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.”7  

A szövetkezet esetében a nevével azonosan jól kivehető a 
foglalkoztatás szociális jellege, mely fontos eleme kellene, hogy legyen az 
érintetteknek az elsődleges munkaerőpiacra vezetése, de meg inkább 
ennek a piacnak a megteremtése. Éppen ezért is disszonáns a cél és az 
eszköz közötti ellentét, amely a jogszabály szövegében rejlik. A szociális 
szövetkezet célja, hogy segítse azokat a személyeket, akik amúgy is a 
legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak. 

Az alapvető ellentmondás magja az, hogy a foglalkoztatási viszonyok 
közül a legnagyobb biztonságot biztosító munkajogi szabályozás sem 
alkalmazható háttérjoganyagként a tagi munkavégzés esetében. 
Véleményem szerint annyira görcsösen ki akartak alakítani egy sajátos 
jogviszonyt, hogy ezzel pont a védelmi jellegét veszítette el. A jogalkotó 
magára hagyta a feleket a munkafeltételek kialakításában, amelyet a 
szövetkezet alapítóokiratában kell beszerkeszteni. Ez a megoldás 
egyszerre teszi rugalmassá és merevvé a felek közötti jogviszonyt. A 
feltételek kialakításánál van lehetőség rugalmasan kezelni a feltételeket. 
De mivel az alapító okiratba kell foglalni ezeket a feltételeket, annak 
elfogadása után a szabályok megmerevednek. Az alapító okirat 
módosítása ugyanis egy bonyolult folyamat, mellyel nem követhetőek le a 
mindennapi foglalkoztatási viszonyok változásai.  

A Szöv.tv. 19.§ (2) alapján „a szociális szövetkezet alapszabályának 
tartalmaznia kell a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tag által 
teljesítendő munkafeladatok meghatározását, az elvégzett 
munkafeladatok dokumentálásának módját, és a munkafeladat 
teljesítéséhez igazodóan a szövetkezet által megtermelt javakból történő 
részesedés módjának és mértékének (ellenértékének) meghatározását”. 

A munka ellenértékének meghatározása megtörténhet a megtermelt 
javakból természetben is. A munka ellenértékének meghatározásánál a 
felek azonban szabad kezet kapnak az arányok meghatározásában. Ez a 
fajta szabadság lehet előnyös is, de az arányok nem megfelelő 
meghatározásánál jelentősen hátrányos is a tagi munkavégzés keretében 
                                                 
7 Szöv.tv.18.§. 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

26 

munkát végző számára. Ha a bérének egy jelentős részét mondjuk a 
megtermelt terményben kapja azt többféleképpen fel tudja ugyan 
használni, de ez inkább a cserekereskedelmet erősítheti. A termény nem 
konvertibilis valuta és az értékének állandóságáról sem beszélhetünk. Erre 
kiváló példa lehet, hogy ha egy adott településen a szociális 
szövetkezetnél tagi munkavégzést teljesítő szövetkezeti tagok búzát 
kapnak a bérük részeként. Az egyik fontos tényező, hogy a legtöbb helyen 
az elmaradott környékeken nem működnek malmok, hogy megőröltesse 
és lisztet készítsen belőle. Ha működne is malom az nem ingyen őröli meg 
a búzát. Ebben az esetben más vagyoni eszközre is szükség lenne, hogy 
kifizessék az őrlés díját. Mivel általában kis településekről beszélünk ezért 
egymás között sem tudják nagyon értékesíteni vagy elcserélni, mivel 
mindenki a búzájától szabadulna. Elvihetik a piacra a szomszéd 
településre, de mivel a nagykerek lenyomják a felvásárlási árat, ezért 
azon az értéken, amin kapták nem tudják eladni csak kevesebbért 
általában.  

A fenti példám egy mezőgazdasági tevékenységet folytató szociális 
szövetkezetében működik. Az ilyen típusú szociális szövetkezetnél 
beszélünk megtermelt javakról. A további kérdés ebből adódik, hogy mit 
jelent a megtermelt javak kifejezés egy olyan szociális szövetkezetnél, 
amely idősgondozással foglalkozik, esetleg útépítéssel vagy 
kisállatkereskedést üzemeltet? 

Véleményem szerint a tagi munkavégzés esetében a nem megfelelően 
kialakított szabályrendszer kiszolgáltatottá teszi a szövetkezeti tagot 
mindenképpen, de az esetek egy jelentős részében magát a szociális 
szövetkezeteket is.  

 
Összegzés 
 
A fentiek alapján elmondható, hogy a szövetkezetek a mai napig is fontos 
szerepet töltenek be a gazdaságban. A hagyományos tradicionális 
szövetkezetekhez képest a munka – és foglalkoztatási szövetkezetek 
kerültek előtérbe. Ez nem véletlen, hiszen az általunk a tanulmányban 
vizsgált szövetkezetek fő feladat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben 
lévő személyi csoport foglalkoztatási helyzetének az előmozdítása. 
Bizonyos szempontból aktív munkaerőpiaci eszközként is tekinthetünk rá. 
A szövetkezeteknek a foglalkoztatás esetében indikátor szerepe kellene, 
hogy legyen. A szövetkezeti tagok esetében ugyanis nem a szövetkezeti 
viszonyok között megvalósuló foglalkoztatás a végleges cél, hanem az 
elsődleges munkaerőpiac egy másik szereplőjénél való elhelyezkedés. Ez a 
cél az iskolaszövetkezetek és a szociális szövetkezetek esetében lehet 
markáns. A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek esetében az érintettek 
korából adódóan talán ez a cél kevésbé markáns. Ebben az esetben 
inkább a kieső szakemberek ideiglenes pótlása az elsődleges feladat. A cél 
adott, azonban véleményem szerint a cél elérésére olyan szabályok 
mentén van ténylegesen lehetőség, melyek egyben védelmező és 
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inspirálók. Olyan szabályok szükségesek, amelyek ha ki nem is zárják, de 
a lehető legkisebbre csökkentik a szövetkezeti jogviszonyokban 
foglalkoztatottak kiszolgáltottságának kihasználását. A szociális 
szövetkezetek esetében a most futó támogatási időszakban a programok 
nem preferálják a tagi munkavégzés engedélyezését. Ez számomra azt 
jelenti, hogy a projektfinanszírozás is felismerte a problémát. A kérdés, 
hogy vajon meg akarja-e oldani vagy sem? Ennek legkésőbb a következő 
programozási időszakban mindenképpen ki kell majd derülnie.  

 
Irodalomjegyzék 
 
Csák Csilla (2017). Szövetkezeti (hitelintézeti) identitás a 20. században. In 

Gellén, Klára (szerk.), Honori et virtuti: Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. 
születésnapjára (pp. 31-39). Szeged: Iurisperitus. 

Hajdú József (2018). A közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről: pro és kontra. In 
Homoki-Nagy Mária et al. (szerk.), Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi 
tanár 70. születésnapjára (pp. 369-381). Szeged: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar. 

Károlyi Géza (2012). Gondolatok az iskolaszövetkezetek jogi szabályozásáról. 
Szövetkezés, (1-2), 183.  

Nagy Sándor Ádám: Miért nem érdemlik meg a közfoglalkoztatottak a 
minimálbért? Letöltés 
http://arsboni.blog.hu/2015/03/17/miert_nem_erdemlik_meg_a_kozfoglalkozt
atottak_a_mini [2017.11.01.] 

Szemán Judit (2018). A szociális szövetkezetek működésének tapasztalatai 
Magyarországon. In Torgyik, Judit (szerk.), Néhány társadalomtudományi 
kutatás és innováció (pp. 60-68). Komárno: International Research Institute. 


