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TÁRSASÁGI JOG

Nem létezik kodifikált európai társasági jog és a tagállamok továbbra is külön
társasági jogokat alkalmaznak, amelyeket az uniós irányelveknek és rendeleteknek való
megfelelés érdekében időről időre módosítanak. Egy modern és hatékony társasági jog és
vállalatirányítási keret megvalósítására irányuló jelenlegi erőfeszítések javítják az üzleti
környezetet az Unióban az uniós vállalkozások, befektetők és alkalmazottak számára.

JOGALAP

Az EUMSZ 49. cikke, 50. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének g) pontja; az EUMSZ
54. cikkének (2) bekezdése; az EUMSZ 114., 115. és 352. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A hatékony vállalatirányítási keret az egész Unióra kiterjedő pozitív üzleti környezetet
alakít ki a belső piacon. A társasági jog harmonizálásának célja a letelepedési jog (az
EUMSZ IV. címének 2. fejezete) gyakorlásának előmozdítása és az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 16. cikkében rögzített alapvető jog, a vállalkozás szabadsága érvényesítése, a
Charta 17. cikkében (tulajdonhoz való jog) foglalt korlátozások mellett (1.1.6.).
Az EUMSZ 49. cikkének második albekezdése jogot biztosít gazdasági tevékenység önálló
vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, valamint vállalkozások, így társaságok és
cégek alapítására és irányítására.
Az uniós szabályozás célja e területen annak lehetővé tétele, hogy – kihasználva a személyek,
a szolgáltatások és a tőke mozgásának szabadságát – az Unióban bárhol lehessen vállalkozást
alapítani, védelmet biztosítva a tulajdonosok és a vállalkozásokban érdekelt más felek
részére, és versenyképesebbé téve a vállalkozásokat és ösztönözve a cégek határon átívelő
együttműködését.
A belső piac elve magában foglalja olyan európai léptékű vállalatok létrejöttét, amelyek az Unió
egészében egységes jogi keret alapján működnek.

EREDMÉNYEK

A. Közös minimumkötelezettségek
Bár nem létezik kodifikált európai társasági jog, a társasági jogra vonatkozó nemzeti
jogszabályok harmonizálása minimumszabályokat hozott létre, amelyek olyan területeket
fognak át, mint a részvényesek érdekeinek és jogainak védelme, a részvénytársaságokra
vonatkozó nyilvános vételi ajánlatok, a fióktelep-információk közzététele, az egyesülések
és szétválások, az egyszemélyes korlátolt felelősségű magántársaságokra vonatkozó
minimumszabályok, a pénzügyi jelentéstétel és az elszámolás, a társaságokkal kapcsolatos

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.1.6.pdf
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információkhoz való könnyebb és gyorsabb hozzáférés és a társaságokra vonatkozó adatközlési
követelmények.
1. Társaságok alapítása, tőke- és közzétételi követelmények
Az első tanácsi irányelvet (68/151/EGK), amely 1968-ból származik, számos alkalommal
(legutóbb a 2012/17/EU irányelvvel módosított 2009/101/EK irányelvvel) módosították. Az
irányelv célja, hogy a nyilvánosság számára könnyebb és gyorsabb hozzáférést biztosítson
a társaságokkal kapcsolatos információkhoz és többek között szabályozza a társaságok
által vállalt kötelezettségek érvényességét és a társaságok semmisségét. A szabályozás
valamennyi részvénytársaságra és korlátolt felelősségű társaságra vonatkozik. A második
tanácsi irányelv (az 1976. december 13-i 77/91/EGK tanácsi irányelv helyébe lévő 2012/30/
EU irányelv) kizárólag a részvénytársaságokkal foglalkozik; az irányelv rendelkező része
értelmében az ilyen társaságok létrehozásához meghatározott minimális társasági tőkére
(jelenleg 25 000 EUR) van szükség, amely biztosítékul szolgál a hitelezők számára és
ellensúlyozza a részvényesek korlátolt felelősségét. A jogszabály emellett szabályozza a
tőkeszint fenntartását és megváltoztatását, és a nyilvános részvénytársaságok alapító okiratának
tartalma tekintetében is meghatároz minimumkövetelményeket. A tizenkettedik társasági jogi
irányelv (2009. szeptember 16-i 2009/102/EK irányelv) keretet határoz meg az egyszemélyes
korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek részvényei egyetlen személy tulajdonában
vannak.
2. Több országra kiterjedő vállalati tevékenységek
A (89/666/EGK-val módosított) tizenegyedik társasági jogi irányelv közzétételi
követelményeket vezet be a vállalatok külföldi fióktelepeire. Az irányelv valamely más
uniós tagállamban fióktelepet létesítő uniós társaságokra és az Unióban fióktelepet létesítő
harmadik országbeli társaságokra vonatkozik. A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai
esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2014. július 8-i 2014/86/EU
tanácsi irányelv a különböző tagállamokban honos vállalatok csoportosulásai tekintetében
versenysemleges adózási szabályokat vezet be. Nem lehetséges az egyik tagállami leányvállalat
által másik tagállamban található anyavállalatának juttatott osztalék kettős adóztatása (lásd még
a tőkeemelést terhelő közvetett adókról szóló, 2008. február 12-i 2008/7/EK tanácsi rendeletet).
A nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv célja, hogy minimális iránymutatásokat
állapítson meg a tagállami jogszabályok hatálya alá tartozó vállalatok felvásárlásának
lebonyolítására vonatkozóan. Az irányelv minimumszabályokat határoz meg nyilvános vételi
ajánlatok és az irányításban bekövetkező változások esetére és célja a kisebbségi részvényesek,
a munkavállalók és egyéb érdekelt felek védelme. A 2012/17/EU irányelv a központi
nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek (cégnyilvántartások)
összekapcsolásával foglalkozik, és három társasági jogi irányelvet módosít (89/666/EGK,
2005/56/EK és 2009/101/EK). Ezenkívül a Bizottság (EU) 2015/884 végrehajtási rendelete
meghatározza a cégnyilvántartások összekapcsolására vonatkozó rendszerhez szükséges
műszaki leírásokat és eljárásokat.
3. A társaságok átszervezése (hazai egyesülések és szétválások, székhelyáthelyezés)
A részvényesek és harmadik személyek számára egyforma biztosítékok állnak rendelkezésre
társaságok átszervezése (egyesülése és szétválása) esetén. A részvénytársaságok egyesüléséről
szóló (és a 78/855/EGK harmadik tanácsi irányelvet hatályon kívül helyező), 2011. április 5-
i 2011/35/EU irányelv (egyesülések és szétválások) értelmében az átszervezések során
biztosítékokat kell nyújtani a részvényesek, a hitelezők és a munkavállalók részére. A
részvénytársaságok szétválásáról szóló 82/891/EGK hatodik tanácsi irányelvet egyrészt a
részvénytársaságok egyesülése vagy szétválása esetén független szakértő által készítendő

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32015R0884
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jelentés követelménye tekintetében a 2007/63/EK irányelv, másrészt a társaságokra vonatkozó
jelentéstételi és dokumentációs követelmények egyszerűsítése érdekében a 2009/109/EK
irányelv módosította. Az irányelv szabályozza továbbá a részvényesek, a hitelezők és a
munkavállalók védelmét. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló
2005/56/EK tizedik társasági jogi irányelv célja a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló
egyesülésének előmozdítása. Az irányelv egyszerű keretet teremt, amely lehetővé teszi
a megvásárolt társaság felszámolásának elkerülését, és olyan, a tagállami szabályozással
összhangban létrehozott tőkeegyesítő társaságok egyesülésére alkalmazandó, amelyeknek
székhelye, központi igazgatása vagy anyaintézménye az Unión belül található, abban az esetben,
ha közülük legalább kettő különböző tagállamok joghatósága alá tartozik. A szabályozás
valamennyi tőkeegyesítő társaságra vonatkozik, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó
kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) kivételével. Részvénytársaságok székhelyének
egyik tagállamból másikba történő áthelyezése, valamint annak egyesítése és szétválasztása
az EUMSZ 49. és 54. cikkében garantált szabad letelepedés velejárója (az Európai Bíróság
Cartesio ítélete[1]). A szabad letelepedés elve azonban nem teszi lehetővé a társaságoknak,
hogy a székhely szerinti tagállamukból másik tagállamba jogképességük megőrzése mellett
települjenek át. Ezért a Parlament több alkalommal kérte, hogy dolgozzanak ki javaslatot
az országok közötti székhelyáthelyezésről (14. társasági jogi irányelv). A határokon átnyúló
székhelyáthelyezés kérdése egyelőre megoldatlan.
4. A vállalatok pénzügyi helyzetére vonatkozó garanciák
Annak biztosítása érdekében, hogy a számviteli bizonylatokban szereplő információk
valamennyi tagállamban megegyezzenek, a negyedik, a hetedik és a nyolcadik irányelv
(a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 84/235/EGK irányelv helyébe lévő 2013/34/EU és
2006/43/EK irányelv) előírja, hogy a vállalatok beszámolói (éves beszámolók, összevont éves
beszámolók és a kötelező könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyek jóváhagyása) valós
és megbízható képet nyújtsanak a vállalatok eszközeiről és forrásairól, pénzügyi helyzetéről,
továbbá nyereségéről vagy veszteségeiről. A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról
szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendelet pedig harmonizálja a tőzsdén bejegyzett
vállalatok által benyújtott pénzügyi információkat a befektetők védelmének garantálása
céljából. A 2013/34/EU irányelv a tőzsdén jegyzett európai társaságok számára előírja, hogy
éves jelentésük tartalmazzon vállalatirányítási nyilatkozatot. A 2006/43/EK irányelv célja
a pénzügyi beszámolók megbízhatóságának javítása az éves és az összevont beszámolók
jogszabályban előírt ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelmények megállapítása révén. A
2009/49/EU irányelv versenyképességük javítása és növekedési potenciáljuk felszabadítása
érdekében egyszerűsíti a mikrotársaságok pénzügyi információszolgáltatási kötelezettségeit.
Az (EUMSZ polgári jogi ügyekben folytatott együttműködésről szóló, 81. cikkén alapuló)
fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. évi rendelet a határokon átnyúló fizetésképtelenségi
eljárások tekintetében elősegíti a joghatóságok és jogszabályok konfliktusának feloldását,
és Unió-szerte biztosítja a fizetésképtelenséggel kapcsolatos határozatok elismerését. Nem
hangolja össze a tagállamok lényeges fizetésképtelenségi jogszabályait, hanem csak közös
szabályokat állapít meg a fizetésképtelenségi eljárás megindítására illetékes bíróságra, az
alkalmazandó jogra és a bírósági határozatok elismerésére nézve, ha egy adós fizetésképtelenné
válik. A fő cél, hogy elkerülhető legyen az eszközök vagy a bírósági eljárások egyik uniós
országból a másikba történő áthelyezése, ami javíthatja a társaságok vagy az egyének jogi
helyzetét. A megelőző szerkezetátalakítás kereteiről (vagy a „második esélyről”) szóló jelenlegi,

[1]A Bíróság 2008. december 16-i ítélete, Cartesio, C-210/06. sz. ügy, ECLI:EU:C:2008:723, 111–113. pont.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
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2016. decemberi irányelvjavaslat hozzájárul a szerkezetátalakítási, a fizetésképtelenségi és a
mentesítési eljárások hatékonyságának növeléséhez.
5. Az egyes részvényesi jogok határokon átnyúló gyakorlása
Az egyes részvényesi jogok tőzsdén jegyzett társaságokban történő gyakorlásáról szóló (a
2014/59/EU és az (EU)2017/828 irányelvvel módosított) 2007/36/EK irányelv megszünteti
a valamely tagállamban székhellyel rendelkező jegyzett társaságok számára a határokon
átnyúló szavazást akadályozó főbb okokat, külön követelményeket vezetve be a közgyűlésen
résztvevő részvényesek számára biztosított egyes jogok tekintetében. Az irányelv meghatároz
továbbá tőzsdén jegyzett társaságokban alkalmazandó egyes részvényesi jogokat, beleértve
a közgyűlésekkel kapcsolatos releváns információkhoz való időben történő hozzáférést, és a
meghatalmazás útján történő szavazás megkönnyítését. Az (EU)2017/828 irányelv részvényesi
szerepvállalásra ösztönöz, továbbá a részvényesek azonosítására, az információk átadására, a
részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére, az intézményi befektetők, az eszközkezelők
és a részvényesi képviseleti tanácsadók átláthatóságára, továbbá az igazgatók javadalmazására
és a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó követelményeket vezet be.
B. Uniós jogi személyek
Az európai jogi személyek az egész Unióban érvényesek, és a nemzeti szabályokkal
párhuzamosan léteznek.
1. Az európai részvénytársaság (SE)
Hosszú ideig tartó patthelyzetet (30 éves tárgyalásokat) követően a Tanács elfogadta az
európai részvénytársaság létrehozásához szükséges két jogalkotási eszközt, vagyis az európai
részvénytársaság statútumáról szóló 2157/2001/EK rendeletet és az európai részvénytársaság
statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló 2001/86/EK
irányelvet. A rendelet megteremti a lehetőségét, hogy egy társaság az Unió területén,
nyilvánosan működő részvénytársaság – latin megnevezéssel: „Societas Europaea” (SE) –
formájában jöjjön létre. Számos lehetőséget biztosítottak a legalább két tagállamban működő
olyan vállalkozások tekintetében, amelyek SE-ként kívánnak megalakulni: összeolvadás,
holding létrehozása, leányvállalat létrehozása vagy SE-vé való átalakulás. Az SE-nek
részvénytársaság formájában kell működnie. Annak biztosítása érdekében, hogy e társaságok
ésszerű méretűek legyenek, legalább 120 000 EUR tőkével kell rendelkezniük.
A 2001/86/EK irányelv célja annak biztosítása, hogy az SE létrehozása ne járjon az SE
létrehozásában részt vevő társaságokon belül a munkavállalói részvétellel kapcsolatosan
alkalmazott gyakorlat eltűnésével vagy meggyengülésével. Amennyiben egy vagy több, SE-
t létrehozó társaságon belül részvételi jogok állnak fenn, ezeket az SE-be való átvitelük
útján megőrzik annak létrehozását követően, hacsak az érintett felek eltérően nem határoznak
a valamennyi érintett társaság munkavállalóinak képviselőiből álló „külön tárgyalócsoport”
keretében.
2. Az európai szövetkezet (SCE)
Az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló 1435/2003/EK rendelet valódi egységes
jogi eszközt hoz létre az SCE-re vonatkozóan. A rendelet lehetővé teszi, hogy az
eltérő tagállamokban élő személyek vagy eltérő tagállamok joga szerint alapított jogi
személyek szövetkezetet hozzanak létre. Az új SCE-k 30 000 EUR minimális tőkével az
egységes piac egészében egyetlen jogi személyiségként, egységes szabályokkal és szerkezettel
működhetnek. Emellett a több különböző tagállamban működő szövetkezetek SCE-t alakíthatva
összeolvadhatnak. Végül a székhelyétől eltérő tagállamban tevékenykedő nemzeti szövetkezet
európai szövetkezetté alakulhat anélkül, hogy előtte le kellene folytatni a felszámolási eljárást.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
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A 2003/72/EK irányelv kiegészíti ezt a statútumot a SCE munkavállalóinak részvétele
tekintetében annak biztosítása céljából, hogy az SCE létrehozása ne járjon az SCE
létrehozásában részt vevő vállalatokon belül a munkavállalói részvétellel kapcsolatosan
alkalmazott gyakorlat eltűnésével vagy meggyengülésével.
3. Európai gazdasági egyesülés (EEIG)
A 2137/85/EGK tanácsi rendelet meghatározza az európai gazdasági egyesülések (EEIG)
alapszabályát. A rendelet hatálya alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező EEIG lehetővé
teszi, hogy egy tagállam vállalkozásai egy közös cél elérése (például tagjai gazdasági
tevékenységeinek megkönnyítése, illetve előmozdítása) érdekében együttműködjenek más
tagállamokban található társaságokkal vagy természetes személyekkel, a hasznot/előnyöket
a tagok között megosztva (az ilyen egyesülés célja saját nyereségszerzés nem lehet).
Tevékenysége csupán kiegészítheti tagjai gazdasági tevékenységét. Az EEIG nyilvános
tőkebevonást nem hajthat végre.
4. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (SUP)
A Bizottság 2014. április 10-én benyújtott az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy
irányelvre irányuló javaslatot (COM(2014) 0212) az egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaságokról (Societas Unius Personae). E javaslat célja az egyetlen tulajdonossal rendelkező
társaságok tagállami határokon keresztül történő megalapításának megkönnyítése az EU-ban.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament több ízben sikeresen módosította a jogszabályokat, például a társaságokon
belüli munkavállalói részvétel védelme vagy az európai társasági formák létrehozásának
előmozdítása érdekében a vállalkozások határokon átnyúló tevékenységeinek megkönnyítése
céljából. Ennek kapcsán a Parlament 2007 februárjában felszólította a Bizottságot, hogy a
kis- és középvállalkozások igényeinek kielégítése és az európai részvénytársaság statútumának
felülvizsgálata érdekében terjesszen elő javaslatot az európai zártkörű társaságról az
ilyen társaságok alapítására vonatkozó rendelkezések egyszerűbbé tétele céljából. Az
európai társulásra, illetve az európai biztosító egyesületekre vonatkozó két rendeletjavaslat
visszavonását követően a Parlament e projektek újraindítására szólította fel a Bizottságot. Az
alapítványokra és a társulásokra vonatkozó megfelelő jogi keret létrehozását is szorgalmazta.
2012. február 8-án a Bizottság javaslatot tett az európai alapítvány, „Fundatio Europeae” (FE)
statútumáról szóló tanácsi rendeletre, amelynek célja, hogy megkönnyítse az ilyen szervezetek
közhasznú munkavégzését az egész Unióban.
Az európai társasági jog jövőjéről szóló, 2012. június 14-i állásfoglalásában a Parlament úgy
vélte, hogy a jelenleg a nemzeti jogszabályok szerint rendelkezésre álló társasági formákat
felváltó uniós társasági formák jelentős potenciállal rendelkeznek, ezért azokat tovább kell
fejleszteni. A Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy a kkv-k sajátos igényeinek való megfelelés
érdekében tegyen további erőfeszítéseket az európai zártkörű társaság statútumának (SPE)
elfogadása érdekében. A bizottsági közleményt követően a Parlament 2013 februárjában
állásfoglalást fogadott el a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult
uniós stratégiáról. Az európai biztosító egyesületek statútumáról szóló, 2013. március 14-
i állásfoglalásában a Parlament ajánlásokat fogalmazott meg a Bizottság számára az
európai biztosító egyesületek statútuma tekintetében. Végül az EP különböző állásfoglalások
és szóbeli választ igénylő kérdések révén több alkalommal kérte, hogy az országok
közötti székhelyáthelyezésről dolgozzák ki a társasági jogról szóló tizennegyedik irányelvet,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:HU:PDF
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sajnálatosnak tartva, hogy jelenleg nincsenek közös szabályok, ami aláássa a vállalati mobilitást,
és ezáltal a letelepedés szabadságát[2].
2014 áprilisában a Bizottság az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló
irányelvre irányuló javaslatot nyújtott be, melynek célja az egyetlen tulajdonossal rendelkező
társaságok megalapításának megkönnyítése volt az Unióban (a Bizottság 2015. március 7-én
visszavonta a javaslatot).
Udo Bux
06/2017

[2]Például: 2007. október 25-i állásfoglalás az európai magánvállalatról és a társasági jogról szóló tizennegyedik
irányelvről (HL C 263. E, 2008.10.16. 671. o.); 2017. június 13-i állásfoglalás a határokon átnyúló egyesülések és
szétválások végrehajtásáról (Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0248).
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