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MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezen irányelv 1. része valamennyi 

egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaságra vonatkozóan átveszi a 

2009/102/EK irányelv rendelkezéseit. 

Előírja, hogy ha az összes üzletrész 

egyetlen tag kezébe kerül, akkor a társaság 

egyedüli tagjának megjelölését a 

nyilvántartásba történő bejegyzés útján 

közzé kell tenni. Az irányelv emellett arról 

is rendelkezik, hogy a taggyűlés hatáskörét 

gyakorló egyedüli tag határozatait, 

valamint a tag és a társaság közötti 

szerződéseket írásban kell rögzíteni, kivéve 

a szokásos üzletvitel keretében piaci 

feltételek mellett kötött szerződéseket. 

(2) Ezen irányelv 1. része valamennyi 

egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaságra vonatkozóan átveszi a 

2009/102/EK irányelv rendelkezéseit. 

Előírja, hogy ha az összes üzletrész 

egyetlen tag kezébe kerül, akkor a társaság 

egyedüli tagjának megjelölését a 

nyilvántartásba történő bejegyzés útján 

közzé kell tenni. Az irányelv emellett arról 

is rendelkezik, hogy a taggyűlés hatáskörét 

gyakorló egyedüli tag határozatait, 

valamint a tag és a társaság közötti 

szerződéseket írásban kell rögzíteni és 

digitális formátumban meg kell őrizni, 

kivéve a szokásos üzletvitel keretében piaci 

feltételek mellett kötött szerződéseket. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaság más tagállamban, 

leányvállalatként történő alapításakor 

költségek merülnek fel a különböző jogi és 

adminisztratív követelmények kapcsán, 

amelyeket az adott tagállamban teljesíteni 

kell. A tagállamokban előírt 

követelmények továbbra is eltérőek. 

(3) Az egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaság más tagállamban, 

leányvállalatként történő alapításakor 

költségek merülnek fel a különböző jogi és 

adminisztratív követelmények kapcsán, 

amelyeket az adott tagállamban teljesíteni 

kell. A tagállamokban előírt 

követelmények továbbra is eltérőek, és 

ezek a társaságok, különösen a kkv-k 
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számára akadályt emelnek a határokon 

átnyúló letelepedés és működés elé. Az 

ezzel járó pénzügyi és adminisztratív 

többletterhek, valamint a vállalatalapítás 

költségei megakadályozzák a belső piacon 

belüli üzleti tevékenység kiteljesedését. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Európa 2020 stratégiának 

megfelelően az európai kisvállalkozói 

intézkedéscsomag18 felülvizsgálata további 

lépéseket szorgalmazott az intelligens 

szabályozás megvalósítása, a piachoz való 

hozzáférés javítása, valamint a vállalkozási 

kedv, a munkahelyteremtés és az inkluzív 

növekedés elősegítése érdekében. 

(6) Az Európa 2020 stratégiának 

megfelelően az európai kisvállalkozói 

intézkedéscsomag felülvizsgálata18 további 

lépéseket szorgalmazott az intelligens 

szabályozás megvalósítása, a piachoz való 

hozzáférés javítása, valamint a vállalkozási 

kedv, az innováció, a munkahelyteremtés 

és az inkluzív növekedés elősegítése 

érdekében. 

__________________ __________________ 

18 COM(2011) 78 végleges, 2011.2.23. 18 COM(2011) 78, 2011.2.23. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A kkv-k határokon átnyúló 

tevékenységeinek, valamint az 

egyszemélyes társaságok más tagállamban 

leányvállalatként történő alapításának a 

megkönnyítése érdekében csökkenteni kell 

az e társaságok alapításával járó 

költségeket és adminisztratív terheket. 

(7) Európában a vállalkozói kedv erősítése 

és a kkv-k határokon átnyúló 

tevékenységeinek, valamint az 

egyszemélyes társaságok más tagállamban 

leányvállalatként történő alapításának 

megkönnyítése érdekében csökkenteni kell 

az e társaságok alapításával járó 

költségeket és adminisztratív terheket, az 

uniós belső piacon működő 

vállalkozásokra vonatkozó szabályokat 

pedig egyszerűsíteni kell. 
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Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Egy harmonizált jogi keret megléte, 

amely szabályozza az egyszemélyes 

társaságok létrehozását, ezen belül pedig 

meghatározza a létesítő okirat egységes 

formanyomtatványát, vélhetően hozzájárul 

a letelepedési szabadság korlátozásainak 

fokozatos eltörléséhez a leányvállalatoknak 

a tagállamok területén történő létrehozását 

érintő feltételek tekintetében, továbbá 

költségcsökkentést eredményez. 

(8) Egy harmonizált jogi keret, amely 

szabályozza az egyszemélyes társaságok 

létrehozását, vélhetően hozzájárul a 

letelepedési szabadság korlátozásainak 

fokozatos eltörléséhez a leányvállalatoknak 

a tagállamok területén történő létrehozását 

érintő feltételek tekintetében, továbbá 

költségcsökkentést eredményez. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az ezen irányelvnek megfelelően 

létrehozott és működő egyszemélyes 

korlátolt felelősségű társaságok nevében 

közös, könnyen azonosítható rövidítést kell 

szerepeltetni (SUP, Societas Unius 

Personae). 

(9) Az ezen irányelvnek megfelelően 

létrehozott és működő egyszemélyes 

korlátolt felelősségű társaságok nevében 

közös, könnyen azonosítható rövidítést kell 

szerepeltetni (SUP, Societas Unius 

Personae), ami fontos jogi egyértelműséget 

teremt a társaságok és a tagállamok 

számára.  

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A következetesség biztosítása 

érdekében az egyszemélyes korlátolt 

felelősségű társaságokra az SUP 
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bejegyzésének helye szerinti tagállamban 

a korlátolt felelősségű társaságokra 

alkalmazandó szabályokat – többek között 

a 2009/101/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvet1a és a 2013/34/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet1b 

– alkalmazni kell. Ez az irányelv nem 

érinti a hatályán kívül eső kérdéseket, így 

többek között a munkajogi kérdéseket, az 

adózást, a számvitelt és a 

fizetésképtelenséget szabályozó nemzeti 

rendelkezéseket. 

 _________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2009. szeptember 16-i 2009/101/EK 

irányelve az egész Közösségre kiterjedő 

egységes biztosítékok kialakítása 

érdekében a tagállamok által a társasági 

tagok és harmadik személyek érdekei 

védelmében a Szerződés 48. cikkének 

második bekezdése szerinti társaságoknak 

előírt biztosítékok összehangolásáról 

(HL L 258., 2009.10.1., 11. o.). 

 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a 

meghatározott típusú vállalkozások éves 

pénzügyi kimutatásairól, összevont 

(konszolidált) éves pénzügyi 

kimutatásairól és a kapcsolódó 

beszámolókról, a 2006/43/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 78/660/EGK és 

a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 

19. o.).  

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A leányvállalatok más tagállamban 

történő alapításának megkönnyítése és 

(13) A leányvállalatok más tagállamban 

történő alapításának megkönnyítése és 
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olcsóbbá tétele érdekében az SUP alapítója 

nem kötelezhető arra, hogy valamely 

tagállam bejegyzésért felelős szerve előtt 

személyesen megjelenjen. A 

nyilvántartásnak bármely tagállamból 

hozzáférhetőnek kell lennie, továbbá az 

alapító számára lehetővé kell tenni azt, 

hogy a 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv19 alapján létrehozott 

egyablakos ügyintézési pontokat 

átjáróként használja a nemzeti 

elektronikus bejegyzési pontokhoz.  

olcsóbbá tétele érdekében az SUP alapítója 

nem kötelezhető arra, hogy bármely 

tagállam bármely hivatala előtt 

személyesen megjelenjen.  

Ezért lehetővé kell tenni az SUP-k teljes 

egészében elektronikusan, távolról 

bonyolítható alapítását. 

Biztosítani kell, hogy az SUP-kat 

elektronikusan be lehessen jegyeztetni. 

Ezért lehetővé kell tenni az SUP-k távolról 

és kizárólag elektronikus eszközökkel 

lebonyolítható alapítását. Az elektronikus 

bejegyzés lehetősége kulcsfontosságú azon 

társaságok terheinek enyhítése 

szempontjából, amelyek határokon 

átnyúlóan kívánnak üzleti tevékenységet 

folytatni. 

 Az elektronikus bejegyzés nem érintheti a 

tagállamok azon jogát, hogy közvetítőket 

vagy egyéb szerveket vonhassanak be az 

SUP-k bejegyzési eljárásába annak 

érdekében, hogy azok segítséget 

nyújtsanak az eljárásban vagy 

ellenőrizzék a bejegyzés jogszerűségét, 

feltéve hogy az eljárás egésze elvégezhető 

elektronikusan. Szintén nem érintheti a 

bejegyzés jogszerűségének a bejegyzés 

szerinti tagállamban a megfelelő 

hatóságok által végzett ellenőrzését, 

feltéve hogy az eljárás egészét 

elektronikusan végzik.  

 Az elektronikus bejegyzés magában 

foglalhatja valós idejű audiovizuális 

összeköttetést biztosító videokonferencia 

használatát az azonosítás, hitelesítés, és az 

alkalmazandó tagállami jog által 

meghatározott tájékoztatás céljából. 

 A nyilvántartásnak bármely tagállamból 

hozzáférhetőnek kell lennie, továbbá a 

társaság alapítója számára lehetővé kell 

tenni azt, hogy a 2006/123/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv19 alapján 

létrehozott egyablakos ügyintézési 

pontokat átjáróként használja a nemzeti 

elektronikus bejegyzési pontokhoz. 

__________________ __________________ 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 

2006.12.27., 36. o.). 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 

2006.12.27., 36. o.). 

 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az ezen irányelv által előírt 

összehangoló intézkedéseket a 

tagállamoknak az alábbi vállalkozásokkal 

kapcsolatos törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseire kell 

alkalmazni: 

1. Ezen irányelv 1. részét a tagállamoknak 

az alábbi vállalkozásokkal kapcsolatos 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseire kell alkalmazni: 

Indokolás 

Az 1. cikk (1) bekezdésének módosítása pontosítani kívánja, hogy az I. mellékletben felsorolt 

társaságokra csak az 1. rész általános rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Ez az irányelv nem érinti a hatályán 

kívül eső kérdéseket – így a munkajogi 

kérdéseket, a munkavállalóknak a 

társaságok ügyvezető és felügyelő 

testületeiben való részvételét és a 

tájékoztatáshoz és konzultációhoz való 

jogát, az adózást, a számvitelt és a 

fizetésképtelenségi eljárást – szabályozó 
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nemzeti és uniós jogszabályokat. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „egyszemélyes társaság”: olyan 

vállalkozás, amelynek üzletrészei egyetlen 

személy tulajdonában vannak; 

1. „egyszemélyes társaság”: olyan korlátolt 

felelősséggel bíró vállalkozás, amelynek 

üzletrészei egyetlen személy tulajdonában 

vannak; 

Indokolás 

A felelősséggel kapcsolatos pontosítás. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. „elektronikus bejegyzés”: teljes 

egészében elektronikusan, távolról 

bonyolított bejegyzési eljárás, amelyhez 

nincs szükség az alapítónak a bejegyzés 

szerinti tagállam hatóságai előtti 

személyes megjelenésére; 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett hatáskört 

gyakorló egyedüli tag által hozott 

határozatokat írásba kell foglalni. 

(2) Az (1) bekezdésben említett hatáskört 

gyakorló egyedüli tag által hozott 

határozatokat jegyzőkönyvbe kell venni 

vagy írásba kell foglalni, és legalább 

digitális formátumban meg kell őrizni. 
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Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egyedüli tag és a társaság közötti 

szerződéseket írásba kell foglalni. 

(1) Az egyedüli tag és a társaság közötti 

szerződéseket írásba kell foglalni és 

digitális formátumban meg kell őrizni. Az 

ilyen szerződésekről vezetett nyilvántartást 

legalább öt évig meg kell őrizni. 

Indokolás 

A társaságok digitalizálásának előmozdítása és az adminisztratív teher enyhítése érdekében 

elegendő, ha a társaság a határozatait és szerződéseit digitális formában őrzi meg. Kiegészítő 

módosítás, amely a 21. cikk (2) bekezdése helyébe lép. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok nem akadályozhatják 

meg, hogy az SUP más vállalkozásban 

egyedüli tag legyen. 

(2) A tagállamok nem akadályozhatják 

meg, hogy az SUP más vállalkozásban 

egyedüli tag legyen. A tagállamok 

bevezethetnek olyan szabályokat, amelyek 

tiltják, hogy az SUP-k más korlátolt 

felelősségű társaságban kizárólagos tagok 

legyenek, amennyiben ez körkörös vagy 

kereszttulajdonlást eredményez. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak rendelkezniük kell 

arról, hogy az egyedüli tag felelőssége nem 

terjedhet ki a jegyzett tőkét meghaladó 

összegekre. 

(2) A tagállamoknak rendelkezniük kell 

arról, hogy az egyedüli tag felelőssége nem 

terjedhet ki a jegyzett tőkét meghaladó 

összegekre, ez azonban nem érinti a 
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nemzeti jogban meglévő egyéb felelősségi 

rendelkezéseket. 

Indokolás 

Ezzel a nemzeti jognak kell foglalkoznia. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az SUP-re és létesítő okiratára az SUP 

bejegyzése szerinti tagállam nemzeti jogát 

kell alkalmazni (a továbbiakban: az 

alkalmazandó nemzeti jog). 

(4) Az ezen irányelvnek való megfelelés 

érdekében az SUP-re az SUP bejegyzése 

szerinti tagállam nemzeti jogát kell 

alkalmazni (a továbbiakban: az 

alkalmazandó nemzeti jog). 

Indokolás 

A Bizottság meg fogja határozni a létesítő okirat egységes formanyomtatványát. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy SUP az 

I. mellékletben felsorolt vállalkozástípusok 

átalakulásával is létrehozható legyen. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy SUP az 

I. mellékletben felsorolt vállalkozástípusok 

átalakulásával is létrehozható legyen, 

amennyiben ez összhangban áll az 

alkalmazandó nemzeti joggal. 

Indokolás 

Csak az I. mellékletben felsorolt olyan társaságok alakíthatók át SUP-vé, amelyek 

megfelelnek a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti jogának. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 
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9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy egy 

társaság kizárólag akkor alakulhasson 

SUP-vé, ha: 

törölve 

a) a tagjai vagy egyedüli tagja által hozott 

határozat az SUP-vé alakulást 

engedélyezte; 

 

b) létesítő okirata megfelel az 

alkalmazandó nemzeti jognak; és 

 

c) eszközeinek nettó értéke megegyezik a 

jegyzett tőke és a létesítő okirat szerint fel 

nem osztható tartalék összegével, vagy 

nagyobb annál. 

 

Indokolás 

Az átalakulásra vonatkozó követelmények meghatározását meg kell hagyni nemzeti jogi 

hatáskörben. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok előírják, hogy az SUP 

létesítő okirata legalább a (2) bekezdésben 

megadott feltételeket rögzítse. 

(1) A tagállamok az SUP elektronikus 

bejegyzéséhez elektronikusan 

rendelkezésre bocsátják a létesítő okirat 

egységes formanyomtatványát, amely 

rögzíti a (2) bekezdésben megadott 

feltételeket. 

  Ez nem érinti az azon SUP-k létesítő 

okiratával kapcsolatos kérdéseket 

szabályozó nemzeti jogszabályokat, 

amelyeket nem az ezen irányelv hatálya 

alá tartozó elektronikus bejegyzés 

keretében jegyeznek be. 

 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 

az SUP-kat elektronikusan be lehessen 

jegyezni a (2) és (3) bekezdésben említett 

létesítő okirat egységes 
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formanyomtatványa segítségével. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok az elektronikus 

bejegyzés során biztosítják az alábbi 

formanyomtatványok alkalmazásának 

lehetőségét: 

 Az SUP-nek a létesítő okirat egységes 

formanyomtatványával történő 

elektronikus bejegyzésére biztosított 

lehetőség nem zárja ki azt, hogy az alapító 

– amennyiben a nemzeti jog ezt lehetővé 

teszi – saját alapító okiratával végezze el 

az elektronikus bejegyzést. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tagállamok biztosítják, hogy az 

SUP-t a létesítő okirat egységes 

formanyomtatványával, elektronikus úton 

be lehessen jegyezni. A 2009/101/EK 

irányelv 11. cikke szerinti, az alapító 

okiratok közokiratba foglalására 

vonatkozó kötelezettség teljesítettnek 

tekintendő, ha az alapító az egységes 

formanyomtatvány alkalmazásával készíti 

el az SUP alapító okiratait. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság a létesítő okirat egységes 

formanyomtatványát végrehajtási aktus 

keretében határozza meg. A végrehajtási 

aktust a 27. cikkben említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

létesítő okirat (2) bekezdés szerinti 

egységes formanyomtatványa valamennyi 

esetben rendelkezésre álljon. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az SUP a bejegyzést követően az 

alkalmazandó nemzeti joggal összhangban 

elektronikus vagy egyéb módon 
módosíthatja létesítő okiratát. Az ezzel 

kapcsolatos információkat rögzíteni kell a 

bejegyzés szerinti tagállam 

cégnyilvántartásában. 

(1) Az SUP a bejegyzést követően az 

alkalmazandó nemzeti joggal összhangban 

módosíthatja létesítő okiratát. Az ezzel 

kapcsolatos információkat rögzíteni kell a 

bejegyzés szerinti tagállam 

cégnyilvántartásában. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok az SUP bejegyzéséhez 

kizárólag az alábbi a dokumentumokat és 

adatokat írhatják elő: 

(1) A létesítő okiratban szereplő 

információkon túlmenően a tagállamok az 

SUP bejegyzéséhez kizárólag az alábbi 

dokumentumokat és adatokat írhatják elő: 

Indokolás 

Az SUP alapítója számára valamennyi tagállamban jogbiztonságot kell teremteni az SUP 

bejegyzéséhez szükséges adatok és dokumentáció tekintetében. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 
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13 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az SUP létesítő okirata; törölve 

Indokolás 

Erről az (1) bekezdés már rendelkezett. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 

újonnan alapított SUP-k bejegyzési eljárása 

teljes egészében elektronikusan 

lebonyolítható legyen anélkül, hogy az 

alapító tagnak a bejegyzés szerinti tagállam 

bármely hatósága előtt személyesen meg 

kellene jelennie (elektronikus bejegyzés). 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 

újonnan alapított SUP-k elektronikus 

bejegyzési eljárása teljes egészében 

elektronikusan lebonyolítható legyen 

anélkül, hogy előírnák, hogy az alapító 

tagnak a bejegyzés szerinti tagállam 

bármely hatósága előtt személyesen meg 

kell jelennie (elektronikus bejegyzés). 

 Az elektronikus bejegyzés nem érinti a 

bejegyzés jogszerűségének ellenőrzését, 

ideértve többek között az alapító tag, 

illetve az SUP-t az alapító tag nevében 

létrehozó képviselő 

személyazonosságának és 

jogképességének ellenőrzését, amelyet a 

bejegyzés szerinti tagállamban végeznek a 

megfelelő hatóságok, feltéve hogy az 

eljárás egészét elektronikusan végzik.  

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az elektronikus bejegyzésre szolgáló 

nemzeti honlapokon hivatkozni kell a más 

tagállamokban működő bejegyzési 

(4) A Bizottság hozzáférhetővé tesz egy 

honlapot, amely az Európai Unió 

valamennyi hivatalos nyelvén tartalmazza 
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honlapokra. A tagállamok az elektronikus 

bejegyzés során biztosítják az alábbi 

formanyomtatványok alkalmazását: 

a tagállamok bejegyzési eljárásaival 

kapcsolatos információkat. Az 
elektronikus bejegyzésre szolgáló nemzeti 

honlapokon hivatkozni kell a más 

tagállamokban működő bejegyzési 

honlapokra. A tagállamok biztosítják az 

alábbi formanyomtatványokkal végzett 

elektronikus bejegyzés lehetőségét: 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok szabályokat 

állapíthatnak meg az alapító tag és a tag 

képviseletében a bejegyzést végző személy 

személyazonossága, valamint a 

bejegyzésért felelős szervhez benyújtott 

dokumentumok és egyéb információk 

megfelelőségének ellenőrzése céljából. A 

bejegyzés szerinti tagállam köteles 

elismerni és ellenőrzési célokra elfogadni 

a más tagállamban annak hatóságai által 

vagy megbízásából kiállított azonosító 

okmányt, ideértve az elektronikusan 

kibocsátott azonosítót is. 

(5) A tagállamok szabályokat állapítanak 

meg az alapító tag és a tag képviseletében a 

bejegyzést végző személy 

személyazonossága, valamint a 

bejegyzésért felelős szervhez benyújtott 

dokumentumok és egyéb információk 

megfelelőségének ellenőrzése céljából. A 

(3) bekezdés sérelme nélkül a bejegyzés 

folyamatát és az alapító tag, illetve az 

alapító tag nevében az SUP-t bejegyeztető 

képviselő személyazonosságának 

ellenőrzését az alkalmazandó nemzeti jog 

szabályozza. 

 A tagállamok megállapítják az eljárási 

szabályokat, többek között a bejegyzésért 

felelős szervhez benyújtott dokumentumok 

és egyéb információk megfelelőségére 

vonatkozóan. 

 Ha az első albekezdés alkalmazása 

céljából a tagállamok közötti igazgatási 

együttműködésre van szükség, a 

tagállamok az 1024/2012/EU rendeletet 

alkalmazzák.  

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. cikk 

 Az elektronikus bejegyzés során 

alkalmazott azonosító eszközök elismerése 

 (1) Az SUP elektronikus bejegyzése 

céljából a bejegyzésért felelős hatóságok a 

következőket ismerik el: 

 a) a bejegyzés szerinti tagállam által az 

SUP elektronikus bejegyzése céljából 

jóváhagyott elektronikus azonosítási 

rendszer keretében kibocsátott 

elektronikus azonosító eszköz; 

 b) valamely másik tagállam által 

kibocsátott, a 910/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1a 6. 

cikkének megfelelő elektronikus azonosító 

eszköz. 

 (2) A bejegyzésért felelős hatóságok más 

elektronikus vagy nem elektronikus 

azonosító eszközöket is elismerhetnek. 

Amennyiben a bejegyzésért felelős 

hatóságok elektronikus bejegyzés céljából 

elismernek egy, a bejegyzés szerinti 

tagállamban kibocsátott, nem 

elektronikus azonosító eszközt, a más 

tagállamokban kibocsátott, ugyanilyen 

típusú nem elektronikus azonosító 

eszközöket szintén el kell ismerni. 

 (3) A tagállamok biztosítják, hogy az e 

cikknek vagy a 14. cikknek való 

megfelelés érdekében hozott intézkedések 

nem érintik a 14. cikk (3) bekezdésében 

említett elektronikus bejegyzés 

lehetőségét. 

 ______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 

belső piacon történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 

azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 

valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
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73. o.) 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok az SUP bejegyzését nem 

kötik engedély beszerzéséhez. Az SUP 

bejegyzését, valamint a bejegyzési eljárás 

során benyújtott valamennyi 

dokumentumot és azok későbbi 

módosításait a bejegyzést követően 

haladéktalanul közzé kell tenni az érintett 

cégnyilvántartásban. 

(6) A tagállamok az SUP bejegyzését nem 

kötik engedély beszerzéséhez. Ez nem 

érinti a nemzeti jog azon rendelkezéseit, 

amelyek a bejegyzést követően bizonyos 

tevékenységek végzését engedély 

megszerzéséhez kötik. Ezeket a 

tevékenységeket közzé kell tenni az 

elektronikus bejegyzésre szolgáló nemzeti 

honlapokon.  

Indokolás 

Az SUP alapítójának az SUP alapításával kapcsolatos minden szükséges információt meg kell 

találnia a bejegyzésre szolgáló nemzeti honlapon. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az SUP bejegyzését, valamint a bejegyzési 

eljárás során benyújtott valamennyi 

dokumentumot és azok későbbi 

módosításait a bejegyzést követően 

haladéktalanul közzé kell tenni az érintett 

cégnyilvántartásban. 

Indokolás 

Ez a rendelkezés a (6) bekezdésből külön bekezdésbe kerül át. 
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Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az SUP 

nem kötelezhető jogszabályban előírt 

tartalék képzésére. A tagállamok lehetővé 

teszik a társaságok számára a létesítő 

okiratuk szerinti tartalékképzést. 

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a 

tagállamok előírhatják, hogy az SUP-nak 

az I. mellékletben felsorolt SUP-kra 

alkalmazandó nemzeti joggal 

összhangban jogszabályban előírt 

tartalékot kell képeznie. A tagállamok 
biztosítják, hogy az ilyen 

követelményekről a bejegyzésre szolgáló 

nemzeti honlapokon tájékoztatást 

adjanak. A tagállamok lehetővé teszik a 

társaságok számára a létesítő okiratuk 

szerinti tartalékképzést. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok előírják, hogy a 

levélpapíroknak és megrendelőlapoknak, 

akár papír, akár bármely más 

adathordozó használatával készültek, fel 

kell tüntetniük a jegyzett és befizetett tőke 

összegét. Ha a társaság honlappal 

rendelkezik, az említett információkat 

azon is közzé kell tenni. 

törölve 

Indokolás 

Ezeket a követelményeket a 2009/101/EK irányelv 5. cikke tartalmazza. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az SUP az ügyvezető szerv ajánlása 

alapján kifizetést teljesíthet az egyedüli tag 

részére, amennyiben a kifizetés megfelel a 

(2) és (3) bekezdésnek. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az SUP 

az ügyvezető szerv ajánlása alapján 

kifizetést teljesíthet az egyedüli tag részére, 

amennyiben a kifizetés megfelel a (2) és 

(3) bekezdésnek. 

Indokolás 

A rendelkezéseket át kell ültetni a nemzeti jogba. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 21. cikk törölve 

Az egyedüli tag határozatai  

(1) Az SUP egyedüli tagja köteles írásos 

nyilvántartást vezetni az általa hozott 

határozatokról. A hozott határozatokról 

vezetett nyilvántartást legalább öt évig 

meg kell őrizni. 

 

(2) Az egyedüli tag az alábbiakról 

határoz: 

 

a) az éves beszámoló elfogadása;  

b) a tag részére teljesített kifizetés;  

c) a jegyzett tőke felemelése;  

d) a jegyzett tőke leszállítása;  

e) az igazgatók kinevezése és visszahívása;  

f) az igazgatók esetleges javadalmazása, 

ideértve az igazgatóként eljáró egyedüli 

tagot is; 

 

g) a társaság székhelyének áthelyezése;  

h) adott esetben a könyvvizsgáló 

kinevezése és visszahívása; 

 

i) az SUP átalakulása más társasági 

formává; 
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j) az SUP megszűnése;  

k) a létesítő okirat módosítása.  

Az egyedüli tag az első albekezdésben 

említett kérdésekben hozott 

határozatokkal kapcsolatos hatáskört nem 

ruházhatja át az ügyvezető szervre. 

 

(3) Az egyedüli tag számára lehetővé kell 

tenni a taggyűlés összehívása nélküli 

határozathozatalt. A tagállamok 

formálisan nem korlátozhatják az 

egyedüli tag határozathozatali 

jogosultságát, így a határozathozatal 

helyét és idejét sem. 

 

Indokolás 

Mindezt meg kell hagyni nemzeti jogi hatáskörben. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

22. cikk törölve 

Az SUP vezetése   

(1) Az SUP vezetését egy vagy több 

igazgatóból álló ügyvezető szerv látja el. 

 

(2) Az igazgatók számát a létesítő okirat 

rögzíti. 

 

(3) Az ügyvezető szerv gyakorolhatja az 

SUP minden olyan hatáskörét, amelyet az 

egyedüli tag vagy adott esetben a 

felügyelőbizottság nem gyakorol.  

 

(4) Az igazgatók természetes személyek, 

vagy ha azt az alkalmazandó nemzeti jog 

megengedi, jogi személyek lehetnek. Az 

igazgatók kinevezése határozatlan időre 

történik, kivéve akkor, ha az egyedüli tag 

kinevezésről szóló határozata vagy a 

létesítő okirat másként rendelkezik. Az 

egyedüli tag lehet igazgató. 
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(5) Az igazgató az egyedüli tag 

határozatával bármikor visszahívható. A 

visszahívott igazgató azonnali hatállyal 

elveszti felhatalmazását és jogosultságát 

arra, hogy az SUP képviseletében 

igazgatóként járjon el. A visszahívás nem 

érinti az alkalmazandó nemzeti jog 

szerinti egyéb jogokat és kötelezettségeket. 

 

(6) A bejegyzés szerinti tagállamban 

jogszabályban, illetve bírósági, 

közigazgatási határozatban ettől eltiltott 

személy igazgatói feladatokat nem láthat 

el. Ha az igazgató eltiltását más 

tagállamban hozott bírósági vagy 

közigazgatási határozat mondja ki és a 

határozat hatályos, akkor a határozatot 

bejegyzéskor a 13. cikknek megfelelően 

közzé kell tenni. Egy tagállam a közrendre 

tekintettel elutasíthatja a társaság 

bejegyzését akkor, ha annak igazgatójára 

más tagállamban kimondott hatályos 

eltiltás vonatkozik. 

 

Ha e bekezdés alkalmazásában a 

tagállamok közötti igazgatási 

együttműködés szükséges, akkor a 

tagállamok a 1024/2012/EU rendeletet 

alkalmazzák.  

 

(7) Azt a személyt, aki a társaság 

igazgatóit formális kinevezés nélkül 

szokás szerint utasítja, az igazgatókra 

háruló valamennyi kötelesség és 

felelősség tekintetében igazgatónak kell 

tekinteni. Egy személy nem tekinthető 

igazgatónak kizárólag az alapján, hogy az 

ügyvezető szerv az általa szakmai 

minőségben adott tanács alapján jár el. 

 

Indokolás 

Mindezt meg kell hagyni nemzeti jogi hatáskörben. 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

23. cikk törölve 

Tagi utasítások   

(1) Az egyedüli tag jogosult utasítani az 

ügyvezető szervet. 

 

(2) Az egyedüli tag utasításai az 

igazgatókra nézve nem kötelező erejűek, 

amennyiben sértik a létesítő okirat vagy az 

alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. 

 

Indokolás 

Mindezt meg kell hagyni nemzeti jogi hatáskörben. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

24. cikk törölve 

Jogosultság az SUP képviseletében 

történő eljárásra és szerződéskötésre  

 

(1) Az SUP egy vagy több igazgatóból álló 

ügyvezető szerve jogosult az SUP 

képviseletére, többek között harmadik 

felekkel történő szerződéskötéskor és jogi 

eljárásokban. 

 

(2) Az igazgatók az SUP-t önállóan 

képviselhetik többek között harmadik 

felekkel történő szerződéskötéskor és jogi 

eljárásokban, kivéve akkor, ha a létesítő 

okirat együttes képviseletről rendelkezik. 

Harmadik féllel folytatott jogvitában nem 

lehet hivatkozni az igazgatók 

hatáskörének egyéb, a létesítő okiratban, 

az egyedüli tag határozatában vagy az 

ügyvezető szerv határozatában előírt 

korlátozására akkor sem, ha az adott 

korlátozást közzétették. Az ügyvezető szerv 

jogcselekményei az SUP-re nézve kötelező 

erejűek, még akkor is, ha nem tartoznak 
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az SUP tevékenységi körébe. 

(3) Az ügyvezető szerv az SUP képviseleti 

jogát átruházhatja, amennyiben ezt a 

létesítő okirat megengedi. Nem ruházható 

át az ügyvezető szervnek a csődeljárás 

vagy hasonló fizetésképtelenségi eljárás 

megindítására vonatkozó kötelezettsége. 

 

Indokolás 

Mindezt meg kell hagyni nemzeti jogi hatáskörben. 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

25. cikk törölve 

Az SUP más átalakulása más társasági 

formává  

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti 

joguk előírja az SUP megszűnését vagy 

más társasági formává alakulását akkor, 

ha az SUP nem teljesíti az ezen 

irányelvben meghatározott 

követelményeket. Ha az SUP nem teszi 

meg a megfelelő lépéseket a más társasági 

formává történő átalakulás érdekében, 

akkor az illetékes hatóságot fel kell 

ruházni az SUP megszüntetéséhez 

szükséges hatáskörrel. 

 

(2) Az SUP bármikor úgy határozhat, 

hogy az alkalmazandó nemzeti jogban 

rögzített eljárásnak megfelelően más 

társasági formává alakul. 

 

(3) Az (1)vagy (2) bekezdésnek 

megfelelően más társasági formává 

átalakult vagy megszűnt SUP nem 

használhatja az „SUP” rövidítést. 

 

Indokolás 

Mindezt meg kell hagyni nemzeti jogi hatáskörben. 



 

AD\1048556HU.doc 25/27 PE546.844v02-00 

 HU 

 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szankciók Szankciók 

Indokolás 

A felelősség meghatározásakor általában a „szankciók” kifejezést alkalmazzák. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok megállapítják az ezen 

irányelv átültetésére elfogadott nemzeti 

rendelkezések megsértése esetén 

alkalmazandó szankciókat, és minden 

szükséges intézkedést megtesznek azok 

végrehajtása érdekében. Az előírt 

szankcióknak hatásosnak, arányosnak és 

visszatartó erejűnek kell lenniük. 

A tagállamok megállapítják az ezen 

irányelv átültetésére elfogadott nemzeti 

rendelkezések megsértése esetén 

alkalmazandó szankciókat, és minden 

szükséges intézkedést megtesznek azok 

alkalmazása érdekében. Az előírt 

szankcióknak hatásosnak, arányosnak és 

visszatartó erejűnek kell lenniük. 

Indokolás 

A felelősség meghatározásakor általában a „szankciók” kifejezést alkalmazzák. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 30a. cikk 

 Felülvizsgálat 
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 [2 évvel az ezen irányelv átültetésének 

napját követően] a Bizottság – az egységes 

digitális piac fejlődésének fényében 

különösen az irányelv hatályának az 

egynél több taggal rendelkező 

társaságokra történő kiterjesztése 

lehetőségei tekintetében – felülvizsgálja az 

irányelv működését, és adott esetben 

jogalkotási javaslatot terjeszt elő. 
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