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1. Az új szövetkezeti törvény előkészítő 
munkálatai

Még alig ért végett a második világháború, a szö
vetkezeti ügy már 1945 év elején újra napirendre 
került. Szinte az összes akkori párt foglalkozott 
a kérdéssel. Még ebben az évben létrejött az Országos 

Szövetkezeti Tanács (OSZT), amelynek két fő feladata 
volt. Egyrészt talpra kellett állítania a szövetkezeteket és 
a szövetkezeti központokat, másrészt egy új szövetkeze
ti törvény előkészítése is szükségessé vált. Az OSZT-be 
a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a 
Nemzeti Parasztpárt, a Szociáldemokrata Párt, valamint 
az Országos Szakszervezeti Tanács delegált két-két ta
got. Egy-egy tagot delegált a második világháború előtti 
szövetkezeti mozgalom két nagy bástyája, az 1898-ban 
alapított Hangya Szövetkezet (országos fogyasztási szö
vetkezeti központ), valamint a szintén a 19. század végén 
alapított Országos Központi Hitelszövetkezet (OKH) is.1

A háború gyakorlatilag teljesen összeroppantotta a ma
gyar szövetkezeti rendszert. Nemcsak a szövetkezetek 
által használt raktárak, üzlethelyiségek és egyéb épüle
tek nagy része pusztult el, hanem a tagok jelentős része 
is áldozatává vált a háborúnak. Sokszor a szövetkezetek 
is vezető nélkül maradtak. Az OSZT-nek ez egy hatalmas 
kihívás volt, hiszen újjá kellett építeni az elpusztult, meg
rongálódott épületeket, valamint számos szövetkezetben 
új vezetőséget kellett szerveznie.

A 11.000/1945 M. E. sz. rendelet alapján 1946-ban ala
kult meg a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Miniszté
rium. A frissen felállított minisztérium irányítása mellett 
kezdődött meg ténylegesen az új szövetkezeti törvény 
tervezetének előkészítése.2 Addig -  bár több szövetkezeti 
tervezet is készült főleg a két világháború között -  Ma
gyarországon nem volt önálló (általános) szövetkezeti tör
vény, a szövetkezetek működését az 1875. évi XXXVII. 
tc., a kereskedelmi törvény (Kt.) szabályozta, önálló jog
szabályok csak az egyes szövetkezeti típusokra szület
tek (például az 1898. évi hitelszövetkezeti törvény). Az 
új törvény megalkotására Boros Lajost, a minisztérium 
szövetkezeti általános elvi osztályának vezetőjét és Fülöp 
Kálmánt, a minisztérium törvény-előkészítő osztályának 
vezetőjét bízták meg.3 A minisztérium közben széles körű 
adatgyűjtésbe kezdett. Ebből a célból a szövetkezetekhez 
fordult a következő kilenc kérdéssel:4

-  A szövetkezet megalakulásának milyen nehézségei 
vannak?

-  A megalakult szövetkezetek működését milyen okok 
hátráltatják?

-  A megalakult szövetkezetek működését milyen okok 
mozdítják elő?

-  Mik a sikertelenség okai a sikertelen szövetkezeti 
kezdeményezések esetében?

-  Milyen intézkedéseket tartanának szükségesnek az 
egészséges szövetkezeti mozgalom kifejlesztése ér
dekében?

-  Mely erők segítették a szövetkezetek megalakulását 
és működését?
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-  Mely erők akadályozták a szövetkezetek megalaku
lását és működését?

-  A szövetkezeti eszme védelmében és elősegítése ér
dekében szükségesnek látja-e valamilyen hatósági 
szerv felállítását?

-  Hogyan tartja megoldhatónak a demokratikus elvek 
figyelembevételével a szövetkezetek érdekképvisele
tének megszervezését?

A kérdésekre nagyszámú javaslat és megjegyzés érkezett 
a minisztériumhoz.5

Ezzel egy időben a minisztérium megkezdte a szövet
kezetekre vonatkozó belföldi és külföldi irodalom, va
lamint társadalompolitikai és közgazdasági értekezések 
összegyűjtését.6

Időközben a legtöbb párt írásban közölte a miniszté
riummal a szövetkezeti törvénnyel kapcsolatos elvi állás
foglalását, a Szociáldemokrata Párt egy saját törvényter
vezetet is küldött.7

A törvénytervezet előkészítése során a szövetkezet 
fogalmának meghatározása bizonyult a legnagyobb ki
hívásnak. A minisztérium ezért a pártoktól, az OSZT-től, 
valamint neves jogtudósoktól -  köztük Kuncz Ödöntől 
és Nizsalovszky Endrétől -  szövegezési javaslatot kért.8 
Közben maga a minisztérium is készített egy javaslatot a 
szövetkezetek fogalmára. Eszerint

„a szövetkezet azonos érdekű egyenlő kötelezettségű és 
jogú, határozatlan számú tagok olyan társasága, amely 
a tagok egyéni és közös gazdasági érdekét és társadal
mi felemelkedését hivatott előmozdítani a kölcsönösség 
alapján. Tagjai a társaság céljának megvalósítása a 
vagyoni szolgáltatásokon felüli személyes közreműkö
désükkel, illetve a társaság igénybevételével járulnak 
hozzá. A szövetkezet a kis gazdasági egységek és egye- 
dek részére hivatott biztosítani a nagyobb szervezett
ségben rejlő gazdasági erőket és előnyöket. ”9

A pártok és a jogalkotásban részt vevő más szervezetek 
ezt a fogalommeghatározást nem fogadták el, és más-más 
definíciót ajánlottak.

A Magyar Kommunista Párt megfogalmazása szerint 
„a szövetkezet olyan egyesülés, amely egyrészt tagjai 
egyéni és közös gazdasági érdekeit hivatott előmozdítani 
a kölcsönösség alapján, másrészt közérdekű feladatot lát
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el. Tagjai a szövetkezet céljának megvalósításához a va
gyoni szolgáltatáson felül személyes közreműködésükkel, 
illetve a szövetkezet igénybevételével járulnak hozzá.”10 

A Szociáldemokrata Párt szerint

„a szövetkezet határozatlan számú tagok olyan cég
jegyzésre és nyilvános számadásra kötelezett társasá
ga, amely a tagok egyéni és közös gazdasági érdekét 
és társadalmi felemelkedését hivatott előmozdítani, 
egyenlő alapfeltételek mellett, a kölcsönösség alapján. 
Tagjai a társaság céljának megvalósításához gazdasá
gi szolgáltatásokon felül, személyes közreműködésük
kel, illetve a társaság igénybevételével járulnak hozzá. 
A szövetkezet a kis gazdasági egységek és egyedek ré
szére hivatott biztosítani nagyobb szervezettségben rej
lő gazdasági erőt és előnyöket. ”u

Az OSZT és Kuncz Ödön fogalommeghatározása gyakor
latilag azonos volt, amelyet Kuncz professzor már 1935- 
ben egyik tanulmányában megfogalmazott:

„A szövetkezet olyan kereskedelmi társaság, melynek 
célja a tagok gazdasági tevékenységének a kölcsönös
ség alapján való előmozdítása, és amelynek tagjai a 
társaság céljához a vagyoni szolgáltatásokon kívül a 
vállalatban való közreműködéssel vagy annak igénybe
vételével hozzájárulnak. ”12

Említést kell tenni Nizsalovszky Endre definíciójáról is.

„A szövetkezet előre meg nem határozott és fennál
lása alatt változó számú tagokból álló és gazdasági 
tevékenység kifejtésére hivatott jogi személyiséggel 
bíró társaság. Amely a tagok egynemű egyéni és közös 
gazdasági érdekeinek, valamint társadalmi felemelke
désének a kölcsönösség szellemében való szolgálatára

alakul. Tagjai a társaság céljának megvalósításához a 
betéten a társasági tartozásokért vállalt korlátolt, vagy 
korlátlan felelősségen, valamint esetleg más vagyoni 
szolgáltatásokon felül személyes közreműködéssel, ille
tőleg a társasági szolgáltatások igénybevételével járul
nak hozzá. A tagok jogainak mértéke általában a hoz
zájárulás mértékéhez igazodik, de a tagsági, különösen 
a közgyűlési jogokat a tagok egyenlő befolyása érdeké
ben a vagyoni hozzájárulás mértékétől eltérően is meg 
lehet állapítani. A szövetkezet elsősorban a kis gazda
sági egységek és egyének javára hivatott biztosítani a 
nagyobb szervezet gazdasági erejét és előnyeit. ”13

A beküldött fogalommeghatározások mindegyike a pol
gári szövetkezeti modellre épített. Egyedül a Magyar 
Kommunista Párt definíciója szakadt el leginkább a hazai 
szövetkezeti jogi hagyományoktól azzal, hogy a szövet- 
kezetet csupán egyesülésként definiálta, nem pedig keres
kedelmi társaságként, ahogy azt a legtöbb definíció tette. 
Azonban a kommunista megfogalmazásban is szerepel
nek olyan elemek, amelyek a második világháború előtti 
szövetkezeti jogban kristályosodtak ki. Ilyen a kölcsönös
ség, a vagyoni szolgáltatás és a személyes közreműködés. 
Ebben a fogalommeghatározásban ráadásul megjelenik az 
egyén gazdasági érdeke is, aminek az 1948 után megva
lósult kommunista termelőszövetkezeti mozgalom teljes 
mértékben hátat fordított, s gyakorlatilag az emberek gaz
dasági érdeke a 80-as évek végéig nem jelent meg.

Míg a Szociáldemokrata Párt megfogalmazása inkább 
közgazdasági jellegű, addig Kuncz Ödön (illetve az OSZT) 
definíciója inkább jogi megközelítésű, és ez állt a legkö
zelebb az 1875 óta használt fogalommeghatározáshoz is, 
figyelemmel arra, hogy a fogalomtervezet külön kiemeli, 
hogy a szövetkezet kereskedelmi társaság, ezáltal rokona 
(és egyben kvázi „versenytársa”) a részvénytársaságnak 
és a korlátolt felelősségű társaságnak is. A szociálde-
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mokraták és Nizsalovszky Endre fogalommeghatározása 
ugyanakkor azt emelte ki, hogy a szövetkezet elsősorban 
a kisemberek és kisebb gazdasági egységek segítségére 
szolgáló intézmény. Mindkét definíció azt kívánta hang
súlyozni, hogy a szövetkezet a kisemberek összefogását 
kívánja versenyképessé tenni a nagyobb, tisztán piaci ala
pon működő társasággal (például részvénytársaság) szem
ben. Ennek az elvnek is alapjai az 1945 előtti szövetkezeti 
jogban gyökeredzik, azonban fontos megjegyezni, hogy 
ezek a tervezetek nem hagyták 
a kereskedelmi társaságok szint
jén a szövetkezeteket.

A tervezet végül 1946 nya
rára készült el, amelyet a mi
nisztérium a beérkezett kritikai 
észrevételek alapján még átdol
gozott, majd 1946. szeptember 
17-én Rónai Sándor akkori ke
reskedem- és szövetkezetügyi 
miniszter a nemzetgyűlés elé 
terjesztette. A bizottságok a ja
vaslatot elfogadták, majd a 
Nemzetgyűlés is megszavazta 
a törvényt, azonban azt a köz
társasági elnök az 1946. évi I. 
tv. alapján a nemzetgyűlésnek 
visszaküldte. Nyilvánvaló volt, 
hogy Tildy Zoltán köztársasági 
elnök a Kommunista Párt nyo
mására döntött így, ugyanis a 
Kommunista Párt 1946 második 
felétől egyre több szovjet szö
vetkezeti elemet akart beépíteni 
a törvénytervezetbe, a többi párt 
azonban nem támogatta célkitű
zésüket. 14 Végül is a törvénytervezetet módosították, majd 
december 19-én elfogadták, a Kommunista Párt törekvé
sei viszont teljes mértékben nem kerültek be az új Szö
vetkezeti Törvénybe.15 Az 1947. évi XI. tv. 1959-ig volt 
hatályban, de tényleges alkalmazása nagyon rövid ideig 
tartott. 1949 után már elsősorban a kommunista állam
berendezkedésnek jobban megfelelő, alacsonyabb szintű 
jogszabályok domináltak a szövetkezeti jog terén. Ráadá
sul a megváltozott politikai berendezkedés miatt a törvény 
számtalan eleme nagyon hamar alkalmazhatatlanná vált 
(gazdasági cél, társaság).

2. Az 1947. évi XI. törvény

Az 1947. évi XI. tv. az előző pontban vázolt definíció
javaslatokat összegyúrva egy teljesen új fogalmat foga
dott el, amely jóval részletesebb volt a Kt. definíciójánál. 
Eszerint

„a szövetkezet előre meg nem határozott számú kis gaz
dasági egyedek társasága. Tagjai egyéni és közös gaz
dasági érdekét, valamint társadalmi felemelkedését és 
kölcsönösség alapján hivatott előmozdítani. Tagjai sze

mélyes közreműködésükkel vagy a szövetkezet igény
bevételével, valamint vagyoni szolgáltatással vesznek
részt a társaságban. ”16

A szövetkezet tagjai csak kis gazdasági egyedek lehettek 
szemben a Nizsalovszky szerinti meghatározással, ahol az 
„elsősorban” szó szerepelt, ami nem jelent teljes kizárást.
Ezt a megoldást azonban többen kritikával illették, ugyan
is a szabály lehetővé tette generálklauzula jellege miatt 

a visszaéléseket is a „kicsinyes 
személyeskedő célok” megvaló
sítása útján.17

A Kt.-hoz képest más vál
toztatásokat is tartalmazott a 
törvény. A Kt. a kölcsönösség 
mellett a közös üzletkezelést is 
megjelölte szövetkezeti célként, 
az 1947. évi törvény pedig csak 
a kölcsönösséget, ugyanis a jog
alkotó a közös üzletkezelést már 
nem tartotta olyan fontos szö
vetkezeti elemnek, hogy azt a 
szövetkezet fogalommeghatáro
zásánál szabályozza.18

Számtalan kritika érte az 
1947. évi XI. törvényt amiatt, 
hogy a szövetkezetet nem „ke
reskedelmi társaságként”, ha
nem pusztán „társaságként” 
definiálta. Kuncz Ödön egyik 
utolsó, kényszernyugdíjazása 
előtt született publikációjában 
kifejtette, hogy a törvényben 
szereplő társaságot nem lehet 
magánjogi társaságként definiál

ni, továbbra is inkább a kereskedelmi társaság tulajdonsá
gaival rendelkezik.19

Az új szövetkezeti törvényben a célok között megjelent 
néhány az 1844-ben megfogalmazott rochdale-i elvek kö
zül is, mint például a demokratikus igazgatás, a vásárlási 
visszatérítés elve. Ezenkívül a törvény még megállapított 
olyan alapvetéseket is, amelyek eredetileg nem szerepel
tek a rochdale-i elvek között.20 Ezek a következők voltak:

-  szabad tagság,
-  önkormányzat,
-  térítés,
-  korlátozott tőkekamat,
-  gazdasági vállalkozás,
-  személyi egyesülés,
-  kisgazdasági egyedek társasága
-  a tagok azonos gazdasági értékűek,
-  a közösségi vállalkozás, kölcsönösség,
-  kisemberek (dolgozók)21 mozgalma,
-  közösségi szellemre nevelő intézmény.

Az 1947. évi szövetkezeti törvény jóval részletesebben 
szabályozta a tagsággal kapcsolatos kérdéseket. A tag
felvétellel kapcsolatos szabályok annak ellenére, hogy 
részletesebbek lettek, lényegileg nem változtak a Kt.-hez
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képest. A tag kilépésével kapcsolatos szabályok azonban 
sokat változtak a korábbi szabályhoz képest. A Kt.-ben 
megismert korlátlan kilépés lehetősége kivételessé vált, 
mivel az 1947. évi törvény lehetővé tette a szövetkezetek 
számára, hogy alapszabályukban lényegesen megszorít
sák a kilépést.

Az 1947. évi XI. tv.-ben részletesen szabályozták a ta
gok jogait és kötelességeit. A törvény két generálklauzulát 
tartalmazott. Az egyik a demokrácia elve volt, amely ki
fejezte, hogy a tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek 
illetik meg, és hogy minden tagnak joga van közgyűlési és 
egyéb lényeges jogait gyakorolni. A másik a tagok kötele
zettségeinek általános szabályait tartalmazta. A kor jogá
szai ezt kifejezetten előnyösnek értékelték, hiszen ezzel a 
szabállyal lehetett a legjobban kifejezni a szövetkezeti tag 
és a részvényes közötti különbséget. A részvényest ugyan
is a Kt. akkor még hatályban lévő részvényjogi szabályai 
alapján csak egy kötelezettség terhelte, mégpedig üzlet
részének a jegyzett névértékét befizetni. A szövetkezet 
tagját ugyanakkor számtalan kötelezettség terhelte (ilyen 
például a felelősség vagy a közreműködés).22 Az akkori 
korszakra jellemző volt, hogy a szövetkezetek tekinteté
ben -  a korábbi szabályozástól eltérően -  szigorúan meg 
akartak szüntetni minden szabályozásbeli hasonlóságot 
a részvénytársasággal, illetve egyéb kereskedelmi társa
ságokkal. Az 1875. évi Kt. szerint ugyanis a szövetkeze
tekre főszabály szerint a részvénytársaságokra vonatkozó 
rendelkezéseket kellett alkalmazni, a törvény szövetkeze
tekről szóló fejezete pedig csak a részvénytársaságokétól 
eltérő szabályokat tartalmazta.

A szövetkezetnek a 1947. évi törvény szerint a Kt.-hez 
hasonlóan három állandó szerve volt: a közgyűlés, az 
igazgatóság és a felügyelőbizottság. Ez a körülmény is 
erősítette azt a tényt, hogy a szövetkezet a szövetkeze
ti fogalomban meghatározott „társaság” helyett inkább 
„kereskedelmi társaságnak” minősül. A közgyűlésre vo
natkozó szabályok gyakorlatilag megegyeztek a korábbi 
hazai szabályozással. Azonban hangsúlyosabbá vált az 
új törvényben, hogy a szövetkezeti közgyűlésen a kis
emberek akarata érvényesüljön.23 Többen kritikával illet
ték azt, hogy a törvény lehetővé tette, hogy a közgyűlés 
akár a szövetkezet egész vagyonának átruházása mellett 
is dönthetett.24

A szövetkezet legfőbb szerve továbbra is az igazgató
ság maradt, gyakorlatilag ugyanazok voltak a feladatai, 
mint a Kt.-ben. Az 1947. évi törvény ugyanakkor fokozta 
az igazgatóság ellenőrzését. Lehetővé vált az ún. „közös
ségi ellenőrzés”, amely gyakorlatilag a tagok ellenőrzési 
joga volt.25 Emellett bevezette az ügyvezető igazgatósági 
tag és az egyszerű igazgatósági tag intézményét, a koráb
bi szabály megkülönböztetés nélkül szabályozta az igaz
gatósági tagságot. Jelentősen szigorította az igazgatósági 
tagok felelősségére vonatkozó szabályokat. Nizsalovszky 
Endre ebben a tekintetben túlságosan rigorózusnak tartot
ta a törvényt. Gyakorlatilag nem lehetett a felelősség felső 
határát megtalálni, szinte csak a vis maior szabott igazi 
határt.26

A felügyelőbizottság jóval aktívabb intézménnyé27 vált 
az új szabályok alapján, azonban továbbra sem alakulha- 
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tott át igazgatótanáccsá, mint ahogy azt a kft.-re vonatko
zó szabályok28 lehetővé tették. Ilyen intézkedést szolgált 
az 1947. évi törvény azon rendelkezése, miszerint a fel
ügyelőbizottságnak lehetősége volt az igazgatóság dön
téseit előzetesen megvizsgálni, illetve az a rendelkezés, 
amely az igazgatóságra tájékoztatási kötelezettséget rótt a 
felügyelőbizottsággal szemben.

Az új szövetkezeti törvény bevezette a szövetkeze
ti könyv intézményét. Ez lehetővé tette a tagok számára, 
hogy az igazgatóság tudomására hozzanak minden észre
vételt, javaslatot. Ebben a könyvben ráadásul a tagok elvi
leg a kívánságaikat is kifejthették.

A törvény emellett hatályon kívül helyezte az 1945 
előtti összes még hatályban lévő szövetkezeti szabályt, 
így többek között az 1898. évi hitelszövetkezeti törvényt 
és a Kt. vonatkozó rendelkezéseit is.

3 . Végső leszámolás a polgári 
szövetkezeti mozgalommal

1947-ben és 1948-ban a Magyar Kommunista Párt (1948- 
tól Magyar Dolgozók Pártja) egyre nagyobb befolyást 
szerzett a szövetkezeti politika területén. Megkezdődött 
az egységes falusi szövetkezetek létrehozása, a mezőgaz
dasági kollektivizálás. Létrejött a teljes kommunista be
folyás alatt álló Magyar Országos Szövetkezeti Központ 
(MOSZK). A MOSzK a terményértékesítésre monopolis
ta állami vállalatot hozott létre, a fővárosban szövetkezeti 
alapon létrehozta a KÖZÉRT-hálózatot, valamint a koráb
bi szövetkezeti gyárakat, műhelyeket, raktárakat államo-
sította.29

Ekkor azonban még országszerte működtek a Hangya 
Szövetkezetek. Már 1945-ben viták alakultak ki a pártok 
között a Hangya Szövetkezet jövőjét illetően. A Kisgazda
párt a fogyasztási szövetkezetek országos központjaként 
működő Hangya háború előtti funkciójának változatlan 
fenntartása mellett foglalt állást. A Kommunista Párt szerint 
a Hangya vidéken már rosszul csengő név volt, és minél 
előbb fel kell számolni azt. A szociáldemokraták egyetér
tettek a kommunista javaslattal. A Parasztpárt pedig a Han
gyát az agrárszövetkezetek központjának szánta.30

A kommunistákhoz közeli körök a Hangyát (illet
ve az egész polgári szövetkezeti mozgalmat) az erkölcsi 
gátlástalanság és a fasizmus melegágyának tekintették.31 
Emellett egyre hangsúlyosabbá vált a kulákkérdés is. 
A kulákság a kommunista hatalom szerint a kapitalista 
elemet képviselte a falun.32 Ez egy újabb lehetősége volt 
a Hangya elleni kampánynak. Végül 1945 nyarára a Han
gya Szövetkezetek feletti döntés a Kommunista Párt és a 
Szociáldemokrata Párt kezébe került, és az OSZT-ben a 
Hangya Szövetkezet felosztása mellett döntöttek. A pár
tok nem tudtak megállapodni a vagyon felosztásán, így 
a Hangya feloszlatására nem került sor, az ugyanúgy za
vartalanul működött tovább.33 Olyannyira, hogy 1947-ben 
még mindig a Hangya Szövetkezetek voltak többségben 
az országban. Az egyre erősödő kommunisták számára 
félő volt, hogy a polgári szövetkezetek által létrehozott



kamara túlzottan megerősödik, és így a baloldali kézbe 
került MOSZK-nak afféle ellenpólusává válik.34 Egyre 
szükségesebbé vált a Hangya, az OKH és a többi kisebb 
polgári szövetkezet (például tejszövetkezetek) mielőbbi 
felszámolása. Végül a kommunisták 1947 nyarán össze
vonták a Hangyát a MOSZK-kal, amely a Hangya Szö
vetkezetek önállóságának felszámolását jelentette.35 Ezzel 
az intézkedéssel megszűnt az 1898 óta sikeresen teljesítő 
Hangya Fogyasztási Szövetkezet.
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1948-ban pedig megtörtént a kisebb polgári tej- és hi
telszövetkezetek felszámolása is, valamint államosították 
az OKH-t is, amellyel lezárult a magyar polgári szövet
kezetek korszaka, megindult a szovjet mintára létrehozott 
termelőszövetkezeti rendszer erőszakos kialakítása (kol
lektivizálás), amely egészen 1990-ig uralkodó modell ma
radt.

Sc h n e l l , Gá b o r  Tib o r

Die Situation des ungarischen Genossenschaftsrechts nach dem Zweiten Weltkrieg 1945-1948 
(Zusammenfassung)
Als Folge des Zweiten Weltkrieges wurde die bis dahin 
erfolgreich funktionierende ungarische Genossenschafts- 
ordnung nahezu zerstört. Das Thema der Genossenschaf- 
ten wurde ab Anfang des Jahres 1945 wieder diskutiert. 
Der Nationalrat der Genossenschaften wurde im gleichen 
Jahr gegründet und hatte die folgenden zwei Kernaufga- 
ben: einerseits den Aufbau der Genossenschafter, ande- 
rerseits die Vorbereitung eines neuen Gesetzes über die 
Genossenschaften. Das neue Gesetz über die Genossen
schaften trat im Jahr 1947 (Gesetz Nr. 11 von 1947) in 
Kraft, und blieb im Vergleich zu dem früheren Handels- 
gesetz (Gesetz Nr. 37 von 1875), welches die Regelungen 
über die Genossenschaften enthielt, in vielen Bereichen 
unverándert. Die wichtigsten Veránderungen waren die 
Folgenden: Die Genossenschaften besitzen keine eigene 
Rechtspersönlichkeit mehr, es wurden die Vorschriften

bezüglich der Gescháftsführung und dem Aufsichtsrat 
verándert und es wurde das Buch der Genossenschaft ein- 
geführt.

Im Laufe der Jahre 1947/48 erhielt die ungarische 
Kommunistische Partei (ab 1948 Partei der Ungarischen 
Arbeiter) immer gröBeren Einfluss über die Politik der 
Genossenschaften. Es wurden die Einrichtung von landli- 
chen Genossenschaften sowie die landwirtschaftliche Kol- 
lektivierung initiiert. Das Nationale Ungarische Genos- 
senschaftszentrum (MOSZK) wurde unter vollstándiger 
kommunistischer Kontrolle gegründet. Im Sommer 1947 
wurde die Hangya-Genossenschaft, das 1898 gegründete 
nationale Zentrum für Verbrauchergenossenschaften, li- 
quidiert. 1948 wurden andere Genossenschaftszentren -  
wie die Nationale Kreditgenossenschaft -  sowie kleinere 
Kredit- und Milchgenossenschaften aufgelöst.
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