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11..  AA  22000055..  éévvii  11..  sszzáámmúú  ttöörrvvéénnyy  
mmeeggaallkkoottáássáánnaakk  eellõõzzmméénnyyeeii

román állam a szövetkezetek mûködését – a gazdasági és társadalmi
élet többi meghatározó eleméhez hasonlóan – arra nagy figyelmet
fordítva szabályozza. Talán azért is annyira nagy a jelentõsége, mert

a szövetkezeti szervezetek olyan erõvel rendelkeztek, hogy nemcsak a máso-
dik világháborút követõ szocialista rendszerváltás során képezték a régi társa-
dalmi, gazdasági berendezkedés egyik legkevésbé bevehetõ bástyáját, hanem
az 1920-as évektõl kezdõdõ nemzeti homogenizáló törekvések idején is a
közösség egyik utolsó mentsvárai voltak.

E jelentõség a megelõzõ évtizedekben bekövetkezett, a „szövetkezet” szó –
egyoldalú és a szövetkezés klasszikus alapelveivel ellentétes célokra történõ –
kisajátítása miatt (Cooperativa Agricolã de Producþie) a köztudatban az 1990-
es években drasztikusan csökkent. A szövetkezetek ennek hatására a forrada-
lom után is a „zavaros vizeken történõ halászat” elõnyeit jelentették a gazda-
ságpolitikai elithez közel állók számára, valamint a hiányos, rendezetlen jogi
szabályozás következtében nemcsak a vagyoni restitúció hiánya gátolta mûkö-
désüket, de nem tudták azt a szerepet sem betölteni, amely például az Euró-
pai Unióban sikeressé és népszerûvé tette õket már több mint száz éve.

A forradalom után született legfontosabb, szövetkezetekkel kapcsolatos jog-
szabályok a következõk: az 1990. évi 66. sz. törvényerejû rendelet a kézmûves
és termelõszövetkezetek szervezésérõl és tevékenységérõl, az 1996. évi 109. sz.
törvény a fogyasztási és hitelszövetkezetek szervezésérõl és mûködésérõl, a
2000. évi 97. sz. rendelet a hitelszövetkezetekrõl és a 2000. évi 272. sz. rende-
let a hitelszövetkezetekre vonatkozó rendelet módosításáról. Az új törvény
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hatályon kívül helyezi az ezzel ellentétes jogszabályokat, többek közt az 1990.
évi 66-os rendelet, illetve az 1966. évi 109-es törvény jelentõs részeit, de a hitel-
szövetkezetekrõl nem rendelkezik. A gyökeres változás legvalószínûbb oka az,
hogy Románia európai uniós csatlakozásának közeledtével visszaesett a gátlá-
sa azoknak az erõknek, melyek a szubszidiaritás, valamint az „alulról felfelé”
építkezõ társadalom és gazdaság elvét a gyakorlatba szeretnék ültetni.

Vizsgáljuk meg a megnevezett romániai törvényt oly módon, hogy össze-
hasonlítjuk az Európai Unió egyes tagállamainak gyakorlatával. A romániai
szövetkezeti törvénykezés egyszerûbb, mint számos tagállam gyakorlata, azo-
kat a fejlõdési pályákat már nem kellett bejárnia, mint a nyugati országokéi-
nak. A következõkben néhány, a szövetkezetek gazdasági és társadalmi sze-
repvállalása szempontjából kiemelkedõ jellemzõk alapján mutatjuk be a
2004. évi bõvítés elõtti Európai Unió tagállamainak hasonló tárgyú jogi sza-
bályozása lényegét. Azért érdemes az elemzésben a bõvítés elõtti tagságra
összpontosítani, mert a csatlakozó országok többsége olyan volt szocialista
ország, ahol a köztudatban a romániaihoz hasonló félreértelmezési örökséggel
küszködik a szövetkezeti intézmény.

22..  AA  sszzöövveettkkeezzeetteekk  jjooggii  sszzaabbáállyyoozzáássaa  
aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  ((EEUU--1155))  ttaaggáállllaammaaiibbaann

22..11..  AAllaappííttááss,,  ttaaggssáágg

Ausztriában a szövetkezetek elsõsorban tagjaik foglalkoztatásának ösztön-
zésére, illetve a tagok gazdasági érdekeinek védelmére irányulnak, a tagság
önkéntes, a taglétszám sem alulról, sem felülrõl nem korlátozott. Belgiumban
három alaptípus különböztethetõ meg: a korlátolt felelõsségû szövetkezeti tár-
saság, a korlátlan, egyetemleges felelõsségû szövetkezeti társaság és a szociális
szövetkezet. Legalább 3 alapító tag kell (természetes vagy jogi személy), a kor-
látolt felelõsségû forma esetében a részvénytõke minimuma meghatározott,
más típusnál nincs minimális részvénytõke-kötelezettség. Dániának nincs kife-
jezetten szövetkezeti társaságokra vonatkozó törvénye. A nyereségérdekelt vál-
lalatokról szóló törvény értelmében egy szövetkezet olyan üzleti vállalkozás,
amelynek célja a tagok közös érdekeinek érvényesítése és ennek érdekében
üzleti tevékenységben való részvétel. Az alapításhoz legalább 3 tag (természe-
tes vagy jogi személy) szükséges, nincs minimális alaptõkére vonatkozó elõírás.
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Finnországban a szövetkezeti társaságok célja, hogy szövetkezeti szolgáltatá-
sok felhasználásával fejlesszék azokat a gazdasági tevékenységeket, amelyekben
tagjaik részt vesznek, és így elõsegítsék a tagok gazdasági érdekeinek érvényesí-
tését, az alapításhoz legalább 5 tag (természetes vagy jogi személy) szükséges,
illetve három tag másodfokú szövetkezetek esetén. Franciaországban a szövetke-
zetek létrehozásának az alábbiak a legfontosabb céljai: a tagok érdekeinek figye-
lembevételével bizonyos termékek vagy szolgáltatások viszonteladói vagy eladási
árainak csökkentése, a tagoknak kínált termékek minõségi továbbfejlesztése, a
tagok gazdasági és szociális tevékenységeinek támogatása, illetve a tagok képzé-
sének segítése. A minimális taglétszámot az ágazati elõírások alapján határozzák
meg. A minimális tõke nagysága a választott szervezeti formától függ.

Németországban a szövetkezetek célja, hogy a tagok közös tevékenységével
segítse elõ a tagok gazdasági érdekeinek érvényesítését vagy tegye hatékonyab-
bá a tagok tevékenységét, tagjaik száma nem korlátozott, de legalább 7 tag (ter-
mészetes vagy jogi személy) szükséges, nincs minimális alaptõke. Görögor-
szágban a szövetkezés célja a gazdasági, szociális és kulturális együttmûködés,
közös vállalkozás, méltányos szabályok és demokratikus tagi viszonyok alap-
ján. Legalább 20 tag szükséges, és csak természetes tagok vehetnek részt a
mezõgazdasági szövetkezetekben. Írországban ún. ipari és fogyasztási szövet-
kezet a törvényben meghatározott ipari, üzleti tevékenység végzésére alapítha-
tó. Legalább 7 tag szükséges, nincs felsõ korlát. Olaszországban a szövetkezés
célja közszükségletek kielégítésére szolgáló gazdasági és kulturális együttmû-
ködés. A szövetkezetek típusai: korlátlan felelõsségû társaságok, korlátolt fele-
lõsségû társaságok, konzorciumként szervezõdõ szövetkezeti társaságok és kis-
szövetkezeti társaságok. A minimális taglétszám a gazdasági ágazattól függ.

Luxemburgban a szövetkezetekre a kereskedelmi társaságokról szóló sza-
bályozás vonatkozik, minimum öt tag szükséges az alapításhoz, a mezõgazda-
sági egyesületeknek nem kell rendelkezniük minimális tõkével. Hollandiában
az egyesületekre vonatkozó jogi szabályozás a mérvadó, és a közös igények
kielégítése érdekében tevékenykedõ szövetkezeti unióként nevesíti e szerveze-
ti formát. Legalább 2 tag szükséges az induláshoz. Minimális indulótõkét nem
ír elõ jogszabály. A vonatkozó jogszabályok értelmében a portugál szövetkeze-
tek a tõkére és tagságra vonatkozó önálló szabályok alapján szervezõdõ közös-
ségek, amelyek a szövetkezeti elvekkel összhangban, nem nyereségérdekelt
tevékenység keretében igyekeznek kielégíteni tagjaik gazdasági, szociális és
kulturális igényeit. Legalább 5 tag szükséges az alapításhoz.

Spanyolországban a szövetkezetek önkéntes alapon hozhatók létre közös
gazdasági és társadalmi igények kielégítésére a Nemzetközi Szövetkezeti Szö-
vetség alapelveivel összhangban, a minimális taglétszám 5. A szövetkezetek
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bizonyos ágazatokban nem mûködhetnek. Egyesülhetnek gazdasági társasá-
gokkal. A svéd jogrendszerben egy szövetkezet gazdasági, szociális és kulturá-
lis szervezõdésnek is tekinthetõ. A taglétszám nem korlátozott. Nagy-Britan-
niában a szövetkezetek szintén gazdasági és szociális céllal jönnek létre, a
minimális taglétszám 3, a társaságként bejegyzett szövetkezeteknél pedig 7.

22..22..  SSzzaavvaazzaattii  jjoogg

Ausztriában a szövetkezeti alapszabályok az „egy tag, egy szavazat” általános
szabálytól eltérõ szavazati rendrõl is rendelkezhetnek, például a gazdasági tevé-
kenységben való részvétel mértékéhez kötött szavazati jogokról. Belgiumban az
általános szabály az „egy tag, egy szavazat” elv, jogi személyek egynél több szava-
zattal is rendelkezhetnek. Dániában általános alapelv az „egy tag, egy szavazat”,
az alapszabály azonban más eljárásról is rendelkezhet. Finnországban is az „egy
tag, egy szavazat” elve az alapszabály, de ott, ahol a tagok többsége jogi személy,
az alapszabály engedélyezheti, hogy a jogi személyek egynél több szavazattal ren-
delkezhetnek. Franciaországban általános szabály az „egy tag, egy szavazat” elv, a
„szociális gazdasági egyesületek” a tagok számától vagy az egyesülettel lebonyolí-
tott forgalom nagyságától tehetik függõvé a szavazati jogokat.

Németországban az elõbbiekben is említett általános alapelv érvényesül,
ugyanakkor egy tag ún. „rendkívüli hozzájárulása” esetén maximum három
szavazattal rendelkezhet, valamint azokban a szövetkezetekben, ahol a tagok
fõként szövetkezetek, a szavazati jogok az üzleti részvételhez köthetõk. Görög-
országban az „egy tag, egy szavazat” alapszabályt általánosan és szigorúan
betartják. Írországban a szövetkezetek belsõ szabályai rendelkezhetnek súlyo-
zott szavazásról, általában a szövetkezeti termékek vagy szolgáltatások tagi
igénybevételének mértéke alapján. Olaszországban az „egy tag, egy szavazat” az
általános szabály, a nem felhasználó (befektetõ) tagok rendelkezhetnek legfel-
jebb 3 szavazattal, de maximum az összes szavazat 1/3 része lehet az övék.

Luxemburgban általános az „egy tag, egy szavazat” szabály, de az alapszabály
több szavazatról is rendelkezhet. Hollandiában az „egy tag, egy szavazat” általá-
nos szabály, de az alapszabály engedélyezhet legfeljebb 4 szavazatot. Portugáliá-
ban az „egy tag, egy szavazat” szabály vonatkozik az elsõdleges szövetkezetekre.
A másodlagos szövetkezetek engedélyezhetik súlyozott szavazatok alkalmazását.

Spanyolországban is általános az „egy tag, egy szavazat” elv, az elsõdleges
szövetkezetekben lehetõség van a szövetkezettel lebonyolított forgalom ará-
nyában meghatározott egynél több szavazat elérésére. E többletszavazat
együttesen nem haladhatja meg az összes szavazat felét. Egyes ágazatokban
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még több korlátozás él. A csak befektetõ tagok birtokában levõ szavazatok
mennyisége nem lehet több az összes szavazat 30%-ánál. A svéd jog rendelke-
zik az „egy tag, egy szavazat” elv érvényesítésérõl, de az alapszabályok rendel-
kezhetnek kivételekrõl is. Nagy-Britanniában általánosan érvényes az „egy
tag, egy szavazat” szabály. Az elsõbbségi részvények nem biztosítanak többlet
szavazati jogot. A részvénytársaságokként bejegyzett szövetkezetek befektetõ
tagjai nem rendelkeznek szavazati joggal.

22..33..  TTuullaajjddoonnii  hháánnyyaadd,,  nnyyeerreessééggrréésszzeesseeddééss

Ausztriában minden tagnak meg kell vásárolnia legalább egy részvényt
(részjegyet); osztalékfizetés esetén a tagok osztalékra jogosultak, az alapsza-
bályok meghatározhatnak kamatozó elsõbbségi részvényeket is. Belgiumban a
jövedelmet el lehet osztani a tagok között, a szövetkezettel lebonyolított tranz-
akcióik arányában. Elsõbbségi részvények maximált kamatrátával engedélye-
zettek. Dániában a tagok nem kötelezettek „részvényvásárlásra” ahhoz, hogy
beléphessenek egy szövetkezetbe, ennek megfelelõen nem vonhatnak ki tõkét
belõle. Az üzleti tevékenységbõl származó eredményt – a befizetett tõke után
képzõdõ kamat kivételével – eloszthatják a tagok között a forgalomból (azaz a
szövetkezettel lebonyolított tranzakcióik értéke) való részesedésük arányá-
ban, vagy bennhagyhatják a szövetkezetben. Az elõbbieken túl létezik a törzs-
részvények után fizetett korlátozott kamat.

Finnországban nincsenek szabályozva a tagok gazdasági részvételének lehe-
tõségei a szövetkezetekben. A mezõgazdasági szövetkezetekben a tulajdoni
részarány a szövetkezettel lebonyolított tranzakciók mennyiségi mutatóihoz
köthetõ. A tagok egy vagy több kamatozó részvényt vagy befektetési kamatozó
részvényt vásárolhatnak. Franciaországban a tagi jegyzés mértéke legalább egy
részvény, vagy a szövetkezetben a jövõben végzendõ tevékenységhez kötött
részvénymennyiség. Németországban a nyereségrészesedés a szövetkezettel
lebonyolított forgalom arányában is meghatározható, a fennmaradó pénzügyi
többlet a tagok tulajdoni hányada alapján kamatozó részvényekhez köthetõk.

Görögországban a nyereséget a szövetkezet tevékenységében való részvé-
tellel összhangban kell elosztani, az alapszabály azonban ettõl eltérõ megol-
dásról is rendelkezhet. Írországban kamatozó részvények nem megengedet-
tek. A nyereségfelosztás alapja a szövetkezet tevékenységében való részvétel.
Olaszországban a szavazati joggal is bíró tagok nyereségrészesedése a kedve-
zõ adózási törvények miatt korlátozott, de a szavazati jog nélküli részvények
2%-kal ennél is többet kapnak, valamint a vagyonfelosztásban az elsõk között
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lesznek. Luxemburgban az eredmény felét egyenlõ arányban osztják el az
összes tag között, függetlenül a szövetkezettel lebonyolított tranzakcióktól; a
másik felét a hozzájárulások arányában osztják el.

Hollandiában a nyereségfelosztás módját az alapszabály rögzíti, a szövetke-
zetek kibocsáthatnak (nem forgalmazható) részvényeket, a tag tulajdonában
levõ részvények száma a tag és a szövetkezet közti tranzakció mértékéhez köt-
hetõ. Portugáliában a szövetkezeti társaságok alaptõkéjének legkisebb értéke,
valamint az egy tag által minimálisan jegyzett részvények összértéke törvény
által elõírt. A törzsrészvények után kifizetett kamat teljes összege nem halad-
hatja meg az évi nettó bevétel 30%-át. Spanyolországban egyetlen tag sem bir-
tokolhatja az összes tõke több mint egyharmadát. Nyereség esetén kamatozó
elsõbbségi részvények kibocsáthatók a jogszabályban maximált kamatrátával.

Svédországban a tagok kötelesek hozzájárulni a szövetkezet tõkéjéhez. A
tagi részvények száma a tag forgalmához kötõdhet. A nyereségrészesedés ren-
dezõelve nem feltétlenül a tagok részvétele a szövetkezet tevékenységeiben.
Nyereségbõl korábbi tagok és befektetõ nem tagok is részesülhetnek. A nyere-
ség felosztható részaránya jogszabályban korlátozott. Nagy-Britanniában a
tagok legalább egy részvény jegyzésére kötelezettek. Az ipari és fogyasztási
szövetkezetek tagjai birtokában levõ részvények értéke maximált. A tagok
nyereségrészesedésének az alapja a társasággal lebonyolított tranzakciók
alapján meghatározott osztalék.

22..44..  AA  kköözzööss  vvaaggyyoonn  kkééppzzééssee  ééss  ffeelloosszzttáássaa

Ausztriában, Belgiumban nincs tartalékképzési kötelezettség. A dán szövet-
kezetekben a tagság a szövetkezet vagyonának nem meghatározott részét birto-
kolja. A szövetkezet saját tõkéje általában osztatlan közös tõkébõl áll, felszámo-
lás esetén csak a tagok részesülhetnek a tartalékokból, az eszközöket általában a
tagok által az elõzõ években a szövetkezettel lebonyolított tranzakciók arányá-
ban osztják el. Finnországban a kötelezõen képzendõ tartalék mértéke az összes
eszköz legalább 1%-a, a felosztás módjáról az alapszabály rendelkezhet.

Franciaországban az üzemi eredmény 3/20 részét tartalékképzésre kell
felhasználni mindaddig, amíg a tartalék összege nem éri el a részvénytõke
összegét. Felosztásuk nem engedélyezett, esetleg a közérdekû tevékenységek
között lehet felosztani. A szövetkezet mûködésének ideje alatt azonban bizo-
nyos tartalékok beépíthetõk a tõkébe a kamatozó részvények értékének növe-
léséhez. Németországban a közös vagyon felosztása engedélyezett, felszámo-
lás esetén elosztható a tagok között.
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Görögországban a civil és mezõgazdasági szövetkezetek eredményének 10%-
át tartalékolni kell mindaddig, amíg a képzett tartalék összege nem éri el a rész-
vények együttes értékét. Lehetséges a tartalékok felosztása a tagi tulajdonhá-
nyaddal arányosan. Írországban a közös vagyon felosztása engedélyezett. Olasz-
országban felszámolás esetén a tagok nem részesedhetnek a tartalékokból, a tar-
talékok fennmaradó részét a szövetkezetek fejlesztését szolgáló közös alapba kell
befizetni. Luxemburgban – tiltó rendelkezés hiányában – a közös vagyon felosz-
tása engedélyezett. Hollandiában nincs tartalékképzési kötelezettség. A közös
vagyon felosztása engedélyezett a részvény- vagy vagyoni hányad arányában.
Amennyiben egyetlen személy sem jogosult, a vagyon tulajdonosa az állam lesz.

Portugáliában az eredmény és a részvényjegyzések legalább 5%-ának meg-
felelõ tartalékot kell képezni mindaddig, amíg a tartalék összege nem éri el a
részvénytõke összegét. Az eredmény legalább 1%-át oktatási és szakképzési
tartalék képzésére kell fordítani. A kötelezõ tartalékot vagy a nem tag üzleti
partnerekkel lebonyolított tranzakciók után képzett tartalékot a tagok között
elosztani nem lehet. Tartalékot kell képezni az eredmény legalább 25%-a ere-
jéig, melybõl 5% az oktatási alapba kerül. A kötelezõ tartalékokat nem lehet
felosztani. Az önkéntes tartalékok és az eszközök az alapszabály rendelkezése-
ivel összhangban feloszthatók.

Svédországban legalább az éves eredmény 5%-ának megfelelõ összeget kell
befizetni a tartalékalapba mindaddig, amíg a tartalék nem éri el a befizetett
tõke 20%-át. A szövetkezet eszközeit, tartalékait csak a tagok között lehet fel-
osztani. Nagy-Britanniában nincs tartalékképzési kötelezettség. Az alapsza-
bály rendelkezhet a tagoknak a tartalékok, maradványeszközök értékének fel-
osztásáról például a részvénytulajdon arányában.

22..55..  KKiizzáárróóllaagg  bbeeffeekktteettééssii  ccééllúú  ttaaggssáágg  mmeeggeennggeeddééssee

Ausztriában a jogszabály errõl nem rendelkezik. Belgiumban nincs megen-
gedve, hacsak az alapszabály nem nevezi meg konkrétan a harmadik személyt.
Dániában korlátozás nélkül engedélyezett. Finnországban a nem tagoknak is
lehetnek befektetõi kamatozó részvényeik. Franciaországban a csak befektetõ
tagi intézmény létezik, a szavazati erõ arányos a tulajdoni hányaddal, a felsõ
határ 35%. Németországban engedélyezett, amennyiben az alapszabály tartal-
mazza. Görögországban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában ilyen
intézmény nem engedélyezett.

Olaszországban az elõzõ pontokban írtaknak megfelelõen a szavazati jogok
a befizetett tõkéhez kötöttek, és a nem felhasználó, befektetõ tagok is jogosul-
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tak a +2%-ra. Luxemburgban – konkrét rendelkezés hiányában – ez az intéz-
mény engedélyezett. Portugáliában a csak befektetõi részvétel nem engedélye-
zett, de a szövetkezetek kibocsáthatnak befektetési értékpapírokat, amelyek
fix vagy változó javadalmazásra nyújtanak jogot. A befektetési értékpapírok
összege nem haladhatja meg a részvénytõke összegét.

Spanyolországban az alapszabályok engedélyezhetnek csak befektetõ tago-
kat. Tulajdoni hányaduk nem haladhatja meg a részvénytõke 45%-át. Svédor-
szágban egy szövetkezet rendelkezhet arról, hogy a tõke kötvénykibocsátással
is megemelhetõ (adóslevél-hozzájárulások). Nagy-Britanniában a szövetkeze-
ti törvény alapján bejegyzett szervezeteknél nem lehet ilyen tagokat felvenni,
a részvénytársaságként bejegyzett szövetkezetek igényelhetnek tõkebefizeté-
seket a kizárólag befektetõ tagjaiktól is.

22..66..  GGaazzddaassáággii  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  nneemm  ttaaggggaall

Ausztriában engedélyezett – amennyiben az alapszabály nem tiltja –, az
ügyleteknek azonban nem az „egyéni nyerészkedést”, hanem a tagi érdekeket
kell szolgálniuk. Belgiumban, Hollandiában is engedélyezett. Dániában álta-
lában nem engedélyezett. Finnországban az alapszabály rendelkezhet arról,
hogy a szövetkezet szolgáltatásait más személyek is igénybe vehetik. Francia-
országban bizonyos szövetkezetek csak tagokkal kereskedhetnek, ez a mezõ-
gazdasági szövetkezetekben a forgalmuk legfeljebb 20%-áig lehetséges.
Németországban korlátozás nélkül engedélyezett.

Görögországban azon tevékenységet, amely a törvény értelmében nem a
tagok kizárólagos elõjoga, külsõ személyekkel is el lehet végeztetni. Írország-
ban az intézmény korlátozás nélkül engedélyezett. Olaszországban a legtöbb
szövetkezeti formánál nincsenek szigorú törvényi korlátok, de a mezõgazda-
ságiaknál igen. Luxemburgban – konkrét rendelkezés hiányában – a harma-
dik személlyel folytatott együttmûködés engedélyezett. Portugáliában az
intézmény kisebb korlátozással engedélyezett.

Spanyolországban ez az intézmény engedélyezett a tagokkal lebonyolított
tevékenységek 50%-a mértékéig, az e fölötti rész külön minisztériumi enge-
délyhez kötött. Svédországban adóslevél-hozzájárulást nem tagok is tehetnek,
ezek azonban nem haladhatják meg a szövetkezetbe befizetett összes egyéb
hozzájárulás együttes összegét. Nagy-Britanniában a jogszabályban megjelölt
korlátozás legkonkrétabb formája szerint a mezõgazdasági szövetkezeteknél a
nem tagoknak eladott áruk után realizált értékesítési árbevétel nem haladhat-
ja meg a teljes értékesítési árbevétel 1/3 részét.
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33..  AA  rroommáánniiaaii  sszzöövveettkkeezzeettii  ttöörrvvéénnyy  ffõõbbbb  
rreennddeellkkeezzéésseeii  ééss  jjeelleennttõõssééggee

33..11..  AAllaappííttááss,,  ttaaggssáágg

A 2005. évi 1. számú Törvény a szövetkezetek szervezetérõl és mûködésé-
rõl elnevezésû jogszabály célkitûzéseiben, fogalomhasználatában és a szabá-
lyozási rendjében nagyon színvonalas, európai mércével mérve is megállja a
helyét. A törvényben a szervezeti elnevezés is megújult – talán éppen a rossz
emlékek távoltartásáért –: a szövetkezet szót felváltotta a szövetkezeti társa-
ság kifejezés; eszerint a szövetkezeti társaság magánszemélyek és/vagy jogi
személyek szabadon kifejezett hozzájárulása alapján a szövetkezeti tagok gaz-
dasági, társadalmi és kulturális érdekeinek elõmozdítása érdekében létreho-
zott autonóm egyesület, amelyet közösen birtokolnak és demokratikusan
ellenõriznek tagjai, a szövetkezési elveknek megfelelõen. A felvázolt szövetke-
zési elvek (7. §) megfelelnek a klasszikus szövetkezeti alapelveknek: önkéntes
és nyílt társulás, demokratikus ellenõrzés, a szövetkezeti tagok gazdasági
részvétele, korlátozott mértékû nyereségrészesedés.

A törvény – talán éppen a figyelemfelkeltés céljával – konkrétan meg is
nevezi (6. §) és ismerteti azokat a tevékenységi területeket, amelyekre szövet-
kezetek hozhatók létre, és e szervezeteket a következõ nevekkel illeti: kisipari
szövetkezeti társaság, fogyasztói szövetkezeti társaság, értékesítõ szövetkeze-
ti társaság, mezõgazdasági szövetkezeti társaság, lakásszövetkezeti társaság;
halászati szövetkezeti társaság, szállítási szövetkezeti társaság és erdészeti
szövetkezeti társaság.

A törvény Európai Unió-konformitása a szervezeti forma meghatározásában
is látszik: a szövetkezeti társaság magánszemélyek és/vagy jogi személyek sza-
badon kifejezett hozzájárulása alapján a szövetkezeti tagok gazdasági, társadal-
mi és kulturális érdekeinek elõmozdítása érdekében létrehozott autonóm egye-
sület, amelyet közösen birtokolnak és demokratikusan ellenõriznek tagjai, a szö-
vetkezési elveknek megfelelõen. (7. §) Az alapításhoz legalább öt személy szük-
séges. (12. §) A tagi jogviszony létrehozásához kötelezõ a pénzbeli hozzájárulás,
de megengedett a természetbeni hozzájárulás is a pénzhozzájárulás mellett.
(13. §) A szövetkezeti társaságok tõkéje változó, de nem lehet 500 RON értéknél
alacsonyabb, a tagsághoz szükséges részjegy darabonkénti minimális értéke 10
RON. (9. §) Egy tag vagyoni részesedése a jegyzett tõke maximum 20%-áig ter-
jedhet. A szövetkezeti társaság a 2004. évi 359. számú törvény elõírásainak
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megfelelõ cégjegyzéki bejegyzése idõpontjától jogi személy lesz, és a Románia
Hivatalos Közlönye VII. Részében ezt bírói végzéssel közzéteszik. (14. §)

Az elõbb idézett rendelkezések alapján elmondható, hogy a szövetkezeti
taggá válás nem jelent megoldhatatlanul nagy anyagi terhet a belépõk számára,
a természetbeni juttatás megengedése pedig a falun élõk szerényebb anyagi
helyzetéhez igazodik. A tagi vagyonrészesedés korlátja (20%) megelõzi azt, hogy
könnyen domináns helyzetbe kerüljön valaki, illetve nagyobb szervezetnél egy
szûkebb csoport. Az alapítás cégjegyzéki bejegyzése, valamint a 10%-ot megha-
ladó tõkeleszállításnak a cégjegyzékben történõ kihirdetése jelentõsen növeli a
szövetkezeti társaságok megbízhatóságát és végsõ soron a jogbiztonságot.

33..22..  SSzzaavvaazzaattii  jjoogg,,  sszzeerrvveezzeettii  ffeellééppííttééss

A demokratikus tagi ellenõrzés alapelve tükrözõdik vissza abban is, hogy
az elsõdleges szövetkezeti társaságban minden tag egyetlen szavazatra jogo-
sult, az általa birtokolt részjegyek számától függetlenül.

Az alapelv alkalmazásaként a szövetkezeti tagok jogosultak többek között:
meghatározni a közgyûlések napirendjét, szavazni a közgyûléseken, megvá-
lasztani a vezetõ szerveket, illetve ezekben tisztséget viselni, az ügyvezetõktõl
információkat kérni, kérni a rendkívüli közgyûlés összehívását, bírósági kere-
setet indítani a szövetkezeti közgyûlés határozatai ellen, kilépni a szövetkeze-
ti társaságból. (31. §)

Az alapítás biztonságát erõsíti az a szabály is, hogy a szövetkezeti társaság
alapítóokmányával elõírható egy határidõ, amelyen belül a szövetkezeti tagok
nem léphetnek vissza a szövetkezeti társaságból, mely határidõ nem lehet 3
évnél nagyobb. (26. §) A szövetkezeti tag nem etikus viselkedése (például ver-
senyzõ szövetkezeti társaság tagjává válik, vagy önálló tevékenységével verseny-
zik a szövetkezettel, 28. § c) esetén a közgyûlés kizárhatja õt a tagok közül, ter-
mészetesen a kizárás évében még hozzájuthat részjegyei és osztalékja értékéhez.

A szövetkezeti társaság és a szövetkezeti tag között az alábbi jogviszonyok
létezhetnek: vagyoni jogviszony, munkaviszony, kereskedelmi jogviszony. (33. §)
A tagok szavazati jogukkal alapvetõen a közgyûlésen élnek. A rendes közgyûlés
évente legalább egyszer összeül, megválasztja a szövetkezeti társaság elnökét,
megválasztja az ügyvezetõket és a cenzorokat, határoz a szövetkezeti társaság
vezetésének végrehajtó igazgatóra bízása tekintetében, és megállapítja az ügyve-
zetési szerzõdés teljesítménykritériumait, megállapítja az ügyvezetõk és cenzorok
folyó évi javadalmazását, jóváhagyja az alapszabály szerinti vagy szerzõdéses tar-
talékok, valamint más tartalékok létrehozását és felhasználását. (40. §)

SSzzöövveettkkeezzeetteekk  EErrddééllyybbeenn  ééss  EEuurróóppáábbaann

440088



A törvény rendelkezéseibõl látható, hogy a közgyûlés teljhatalommal rendel-
kezik, és az ott hozott határozatokra csak a tagok vannak befolyással, valamint
ez a hatás is demokratikus. Az ilyen szövetkezeti tagok már a „saját sorsuk ková-
csai is”, mivel már nem a megyei vagy országos központok jóindulatát és akara-
tát kell félve figyelni a döntéshozatalnál. Az elõbbiekkel szemben oda kell
nagyon figyelni a rendkívüli közgyûlésekre, mert azokon többek közt az alábbi
témakörökben születhet határozat: a szövetkezeti társaság jogi formájának meg-
változtatása, tõkeemelés, tõkeleszállítás, egyesülés más szövetkezeti társaságok-
kal vagy a szövetkezeti társaság szétválása, elõzetes feloszlatása. (41. §)

A szövetkezeti társaság ügyvezetését és vagyonkezelését vagy egyedüli ügy-
vezetõ, vagy egy titkos szavazással négy évre megválasztott igazgatótanács
biztosítja. Növeli a vezetés elkötelezõdését a szövetkezet irányában, hogy az
ügyvezetõk házastársa, valamint harmadik fokig terjedõ vérrokonai és nem
vérrokonai nem lehetnek egyazon igazgatótanács tagjai, és nem tölthetnek be
végrehajtó igazgatói tisztséget, valamint az igazgatótanács tagjai nem lehet-
nek a szövetkezeti társasággal azonos tevékenységi tárgyú gazdasági társasá-
gok tagjai, részvényesei, ügyvezetõi, végrehajtó igazgatói vagy cenzorai. Az
ügyvezetõk felelõsségtudatát növeli az is, hogy a megválasztásuk után leg-
alább tíz részjegy értékével egyenlõ pénzbiztosítékot kell letétbe helyezni. A
biztosíték a szövetkezeti társaság számláján marad, és csak az ügyvezetõ tiszt-
ségbõl való felmentése esetén szolgáltatható vissza. (48. §) Az igazgatótanácsi
tagok vagy az egyedüli ügyvezetõ tevékenységükért a közgyûlés által megálla-
pított fix összegû javadalmazásban részesülnek. Érdekességnek számít, hogy
a szövetkezeti társaság vezetése a szövetkezeti közgyûlés jóváhagyásával vég-
rehajtó igazgatóra bízható. (56. §) A végrehajtó igazgató lehet szövetkezeti
tagtól eltérõ személy, és rá már nem vonatkozik az elõbbiekben említett pénz-
beli biztosíték letétbe helyezési kötelezettség.

A közgyûlés egy vagy három cenzort és pótcenzort választ három pénzügyi
évre, akik kötelesek letétbe helyezni az ügyvezetõk tekintetében kért biztosí-
ték felét. Tevékenységüket fix juttatással javadalmazzák. (57–58. §)

33..33..  TTuullaajjddoonnii  hháánnyyaadd,,  nnyyeerreessééggrréésszzeesseeddééss

A tag a szövetkezettel vagyoni jogviszonyba kerül, melynek megtestesítõje a
részjegy. A szövetkezeti tagok a jegyzett hozzájárulás ellenében részjegyeket
kapnak. A részjegy a saját tõke névre szóló, anyagi formában kibocsátott, egyen-
lõ értékû, fel nem osztható, nem forgatható és nem kamathordozó részegysége.
(6. §) A szövetkezeti társaság vagyonának az a része a felosztható vagyon, amely
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felöleli a szövetkezeti tagok tõke-hozzájárulása ellenében kibocsátott részjegyek
értékét, valamint a szövetkezeti tagokat megilletõ osztalékokat.

A szövetkezeti tagok jogosultak osztalékot kapni az éves nyereségbõl a
tõke-hozzájárulásukkal arányosan. (31. §) A törvénynek ezen rendelkezése
nincs igazán összhangban a vizsgált európai uniós tagállamok nagy részében
honos szabályozással, ugyanis a 31. § egyértelmûen elõírja, hogy a szövetkezet
éves nyereségébõl a tag a tõke-hozzájárulása arányában jogosult részesedni.
Ha az 5.2.3. pontot áttanulmányozzuk, láthatjuk, hogy sok országban a nyere-
ségrészesedés alapja a szövetkezettel lebonyolított tagi tranzakciók értéke. Ez
az EU-ban gyakori szabályozási elv tehát azon tagokat részesíti nagyobb
arányban az éves nyereségbõl, akik jobban hozzájárultak a szövetkezet fenn-
maradásához, mivel nagyobb mértékben vették igénybe a szövetkezet által
nyújtott szolgáltatást. A romániai törvény alkotói valószínûleg el akarták
kerülni azokat a leendõ tagok között esetleg kirobbanó vitákat, melyek arról
szólnának, hogy aki arányosan több tõkét visz be a közös tevékenységbe, az
arányosan többet is kell kapjon az éves nyereségbõl. A demokratikus szavaza-
ti rend úgyis szavatolja azt, hogy a tõkeerõsebb tagok ne juthassanak fölény-
be az irányításban. Ez ugyanis a szövetkezeti tevékenység fenntartásában
érdekelt szegényebb tagok számára jelentene veszélyt.

33..44..  AA  kköözzööss  vvaaggyyoonn  kkééppzzééssee  ééss  ffeelloosszzttáássaa

A szövetkezeti társaság vagyona egy felosztható és egy fel nem osztható
részbõl áll. Az európai uniós gyakorlattal egybecseng az a rendelkezés, hogy a
szövetkezeti társaságok bruttó nyereségébõl évente legalább öt százalékot a
törvényes tartalék létrehozására kell fordítsanak, míg ez eléri a tõke minimum
egyötödét. Az alapítóokmánnyal megállapíthatók az alapszabály szerinti vagy
szerzõdéses tartalékok, valamint más tartalékok létrehozási és felhasználási
módja. Ez a kitétel egyes tartalékok felhasználásában ad szabad kezet a szö-
vetkezetnek, ez is számos uniós tagállam szokásához hasonló.

33..55..  KKiizzáárróóllaagg  bbeeffeekktteettééssii  ccééllúú  ttaaggssáágg  mmeeggeennggeeddééssee,,  
eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  nneemm  ttaaggggaall

A szövetkezeti társaság névre szóló szövetkezeti kötvényeket bocsáthat ki a
jegyzett és befizetett tõke legfeljebb 33 százalékát kitevõ összeg tekintetében.
(62. §) A szövetkezeti kötvények anyagi formában kibocsátott, kamathordozó,
forgatható címletek. A szövetkezeti kötvények értékét a kibocsátó szövetkezeti
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társaság az esedékességkor visszafizeti. Ez a rendelkezés gyakorlatilag a szövet-
kezetek felmerülõ tõkeigényére keres megoldást. A forgathatóság a nem tag
befektetõk számára jelent lehetõséget. A szövetkezeti alapelvek annyiban érvé-
nyesülnek, hogy a fizetett kamatok nagysága korlátozott, nem haladhatja meg
a Románia Nemzeti Bankja által megállapított referenciakamat 10 százalékát.

33..66..  AA  sszzöövveettkkeezzeetteekk  mmeeggyyeeii  ééss  oorrsszzáággooss  sszzeerrvveezzeetteeii

A szövetkezeti társaságok a közgyûlés határozata alapján szabadon és
önkéntesen társulhatnak. A másodlagos szövetkezeti társaság fõként elsõdle-
ges szövetkezeti társaságokból és más magán vagy jogi személyek által létreho-
zott jogi személy. Az egyesület két vagy több ugyanolyan vagy eltérõ típusú szö-
vetkezeti társaságból jöhet létre. A megyei szövetség létrejöhet a megye köz-
igazgatási körzetében székhellyel rendelkezõ ugyanazon típusú szövetkezeti
társaságokból és/vagy szövetkezeti egyesületekbõl, azzal a feltétellel, hogy a
közvetlenül vagy a tagságuk szerinti egyesületek révén társuló szövetkezeti tár-
saságok száma az ugyanolyan típusú szövetkezeti társaságok legalább 45%-át
képviseljék. Egyesületek és/vagy megyei szövetségek és/vagy szövetkezeti tár-
saságok országos szövetséget hozhatnak létre, amelyek képviseleti társulások,
azzal a feltétellel, hogy a közvetlenül vagy a közvetve társuló szövetkezeti társa-
ságok száma a Romániában székhellyel rendelkezõ ugyanolyan típusú szövet-
kezeti társaságok legalább 45%-át képviseljék. (103. §) Egyesületek vagy szö-
vetségek létrehozása céljából a szövetkezeti társaságok pénzbeli és/vagy termé-
szetbeni hozzájárulást tesznek egybe, visszaszolgáltatási jog nélkül.

Az egyesület, illetve szövetség az újra közzétett 1990. évi 31. számú törvény
elõírásainak megfelelõen gazdasági társaságokat, leányvállalatokat létesíthet.
(94. és 98. §) Ez a lehetõség komoly elõrelépést jelent az úgynevezett „termék-
pályás szövetkezetek” kialakítása felé, ugyanis a másodlagos szövetkezetek
által alapított leányvállalatok keretében a szövetkezeti tevékenység termékei,
terményei számára feldolgozóipari üzemeket, illetve értékesítési pontokat,
bolthálózatot stb. lehetne kialakítani. Azért érdemes a feldolgozóüzemeket és
a bolthálózatot „leányvállalati” formában mûködtetni, mert e gazdasági társa-
ságokba könnyebben lehet bevonni csak pénzügyi befektetõ tagokat, ugyanis
a kamatfizetés joga nem korlátozott, mint a szövetkezetekben.

A törvény széleskörûen és részletekbe menõen szabályozza a szövetkezés
mindhárom szintjét. Kiemelkedõ erénye, hogy a megyei és országos szintû szer-
vezetek megalakításánál gondoltak a már létezõ másod-, illetve harmadlagos
szövetkezeti központok (federálék, egyesületek) helyzetére. A törvény nem
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engedi meg a régi struktúrák változatlan továbbélését, hanem átalakulásra köte-
lezi õket (117. §), ezzel elérhetõvé válik az, hogy tényleg az elsõdleges szerveze-
tek igényeinek megfelelõen alakuljon a felsõbb szintek tevékenysége, és adott
esetben az elsõdleges szervezetek hívják létre a magasabb (megyei, országos)
szinteket, nem fordítva, a pártállami idõket idézõ módon. Talán annyi – már e
törvényen kívül esõ – szépséghiba vet némi árnyékot a lehetõségekre, hogy a
megyei és országos szintû szervezetek létrehozásához szükséges állami enge-
délyt kiadó hivatalok – bár az országban szétszórtan helyezkednek el, mégis –
Erdélyen és a Partiumon kívül esnek (Konstanca, Craiova, Iasi és Temesvár).

***
Az utóbbi idõben több nemzetközi fórum napirendjén szerepelt a szövetkezés

ügye. Ezek a fórumok a szövetkezeteket a globalizálódó világ korrekciós mecha-
nizmusaként fogják fel. (pl.: Egyesült Nemzetek Szervezete 56. közgyûlése, Nem-
zetközi Munkaügyi Szervezet 193. számú ajánlása, Európai Unió Tanácsának
rendelete, illetve irányelve, Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének állásfogla-
lása). Az európai jogfejlõdés egyik kiemelkedõ eredménye az Európai Unió Taná-
csának 1435/2003/EK. rendelete, mely az úgynevezett európai szövetkezetekre
vonatkozóan állapít meg szabályokat. Ez nem tartalmaz kötelezõ rendelkezést a
kizárólag egy tagországban honos személyek által alapított szövetkezetekre.

Az európai uniós tapasztalatok elemzésekor lényeges megemlíteni azt is,
hogy az Európai Unió jó néhány tagállamában a szövetkezetek a versenyszféra
és az állami költségvetési intézmények szektora melletti harmadik szektor az
úgynevezett „szociális gazdaság” aktív szereplõi az önsegélyezõ szervezetek, az
alapítványok és a nonprofit gazdasági célú egyesületek mellett. A „szociális gaz-
daság” olyan szükségleteknek a kielégítését valósítja meg, amelyeknek a másik
két szektorban nincs létjogosultsága, vagy csak erõsen korlátozottan. A „szociá-
lis gazdaság” jellemzõ alapértékei a következõk: társadalmi, kulturális, nemzeti
elkötelezettség a gazdasági összefogáson keresztül, demokrácia, autonómia.

A romániai szövetkezeti törvény részleteit megvizsgálva és összehasonlítva
az Európai Unió 15 régebbi tagállamának jogi szabályozásával, megállapíthat-
juk, hogy olyan törvény született Romániában, amely megállja a helyét a nem-
zetközi összehasonlításban is, valamint betölti azt a gazdaságpolitikai funkci-
ót, amely olyan szervezetek létrehozásához szab törvényes keretet, melyek
joggal viselik a szövetkezet nevet.
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