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A. Bevezetés 

2014. április 9-én az Európai Bizottság irányelvre irányuló javaslatot terjesztett elő az 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról. A javaslat célja, hogy a potenciálisan 

vállalkozást – különösen kis- és középvállalkozást (kkv-t) – alapítók számára megkönnyítse a 

külföldi vállalkozásalapítást, a vállalkozói kedv ösztönzése, valamint a uniós növekedés, 

innováció és munkahelyteremtés előmozdítása érdekében.  

A hatásvizsgálat szerint a kkv-knak csupán 2%-a fektet be külföldön új vállalkozások 

alapítása révén. Ez egyrészt a nemzeti jogszabályok sokféleségének és különösen a nemzeti 

társasági jogban mutatkozó eltéréseknek, másrészt annak tudható be, hogy hiányzik az 

ügyfelek és üzleti partnerek külföldi vállalkozásokkal szembeni bizalma. A vállalkozások 

legnagyobb része ezért úgy dönt, hogy leányvállalatokat alapít külföldön, ami azzal az 

előnnyel jár, hogy garantálni lehet az ügyfelek számára a nemzeti vállalattal folytatott 

kapcsolatot. Egy leányvállalat külföldön történő alapítása azonban jelentős adminisztratív 

terhekkel, valamint tetemes közvetlen és közvetett költséggel jár. 

Az európai zártkörű társaság statútumáról szóló javaslat1 egy új típusú, határokon átnyúló 

európai társaság kialakítása révén törekedett a kkv-k határokon átnyúló tevékenységeinek 

megkönnyítésére. Mivel azonban a Tanácsban nem sikerült elérni a Szerződés által 

megkövetelt meghatározott egyhangúságot, a Bizottság kénytelen volt visszavonni a 

javaslatot, és bejelentette, hogy helyette alternatív javaslatot terjeszt elő, melynek célja az 

európai zártkörű társaság statútumáról szóló javaslatban felvetett problémák egy részének 

kezelése2.  

 

B. Általános megfontolások 

Az Európai Bizottság javaslatát egyes társadalmi szereplők kritikával fogadták. Átgondoltnak 

tekinthető tehát az előadó által elkészítendő, a jelentést megelőző munkadokumentum melletti 

döntés. 

A Bizottság kezdeményezésének ismertetését követően a JURI bizottságban lefolytatott vita 

számos ellentmondásra világított rá a tervezettel kapcsolatban, és kétségek merültek fel annak 

megvalósíthatóságával, valamint azzal kapcsolatban, hogy a javaslat képvisel-e hozzáadott 

értéket Európa számára. 

A fentiek következtében és előadóként felelős módon eljárva az lenne a körültekintő eljárás, 

ha a jelentés elkészítését megelőzően a JURI bizottságban lefolytatott vitán történt 

megállapodásnak megfelelően megvizsgálnánk valamennyi körülményt. 

Végeredményben arról van szó, hogy – a teljesség igénye nélkül – fel kell tárni a leginkább 

vitatott pontokat, és lehetséges megoldásokat kell javasolni. 

                                                 
1  Az európai zártkörű társaság statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2008)0396). 
2  Az európai zártkörű társaság statútumáról szóló javaslat visszavonását a „Célravezető és hatásos szabályozás 

program (REFIT): eredmények és következő lépések” című közleményhez csatolt, 2013. október 2-i 

mellékletben hirdették ki (COM(2013)0685).  
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C. A javaslat hozzáadott értéke 

A Bizottság „Új kezdet” című, 2015. évi munkaprogramja szerint „A polgárok azt várják az 

EU-tól, hogy másképpen kezelje a nagy gazdasági és társadalmi kihívásokat – a magas 

munkanélküliséget, a lassú növekedést, az államadósság magas szintjét, a beruházások 

elmaradását és a versenyképesség hiányát a globális piacon. Ezzel párhuzamosan azt 

kívánják, hogy az EU kevésbé avatkozzon be az olyan kérdésekbe, amelyeket a tagállamok 

képesek hatékonyabban megválaszolni nemzeti vagy regionális szinten.”  

A jelen munkadokumentum vizsgálatát és megvitatását követően fel kell tennünk a kérdést, 

hogy a javaslat hoz-e változást a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások terén, és 

kézzelfogható előnyökkel jár-e a polgárok számára.  

 

D. A javaslat fő elemei 

I. Jellege és jogalapja 

A javaslat két elkülönülő részből áll. Az első rész a tagállamok valamennyi egyszemélyes 

korlátolt felelősségű társaságára, valamint az egyszemélyes társaságokra (SUP) is 

alkalmazandó koordinációs szabályokat tartalmazza. Ezek a 2009/102/EK irányelv1 bizonyos 

mértékben módosított rendelkezései. A második rész kizárólag az egyszemélyes társaságokra 

vonatkozik. 

Habár célja ugyanaz, mint az európai zártkörű társaság statútumáról szóló javaslatnak, az 

SUP-javaslat eltávolodik attól a célkitűzéstől, hogy rendelet útján hozzon létre határokon 

átnyúló európai társaságot. Az SUP-javaslat szerint irányelvben kell kötelezni a tagállamokat 

arra, hogy jogrendjükbe építsék be az új típusú, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság 

fogalmát, harmonizált alapítási és működési feltételekkel, ám a nemzeti jogalkotásra hagyva 

az irányelvben nem szabályozott szempontok kialakítását. Az SUP tehát egy nemzeti társasági 

forma. 

Az előadó tisztában van a Bizottság által választott jogalap körüli vitával. Azonban tekintettel 

a javaslat azon célkitűzéseire, melyek szerint „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”, illetve „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” ((7) és (8) 

preambulumbekezdés), az előadó úgy véli, hogy az EUMSZ 50. cikke (1) bekezdésében és (2) 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/102/EK irányelve a társasági jog területén az 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról (kodifikált szöveg). Az SUP-irányelv elfogadásakor a 

2009/102/EK irányelv hatályát veszti majd. 
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bekezdésének f) pontjában előírt feltételek teljesülnek.   

 

II. Alkalmazási kör (1. cikk) 

Az IMCO bizottság véleményjavaslatának, valamint a Bizottság hatásvizsgálatának elemzését 

követően az előadó felteszi a kérdést, hogy nem lenne-e több értelme az alkalmazási kört a 

2013/34/EU irányelv1 szerint meghatározott kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) korlátozni, 

ezek azok a vállalkozások ugyanis, amelyek a legnagyobb nehézségekkel küzdenek a 

különböző tagállamokban történő letelepedéskor.  

 

III. A székhely elválasztása a központi ügyvezetéstől vagy az üzleti tevékenység fő 

helyszínétől (10. cikk) 

Annak lehetősége, hogy a székhely és a tevékenység helyszíne két külön tagállamban legyen, 

felveti a „forum shopping” kockázatát azon vállalatok részéről, amelyek el akarják kerülni 

többek között azt, hogy munkavállalóik részt vegyenek az igazgatási testület munkájában, 

illetve adózási vagy társadalombiztosítási szempontból kisebb igényeket támasztó 

rendszereket keresnek. 

Az előadó úgy véli, hogy a székhely és a tevékenység helyének elválasztására vonatkozó 

szabályozást a nemzeti jogalkotókra kell hagyni.  

Egy ilyen érzékeny kérdés harmonizálása szinte provokációnak tekinthető azon tagállamok 

számára, amelyeket ez a körülmény az SUP-javaslat elutasítására ösztönöz. 

Az előadó szerint ugyanakkor el kell gondolkozni azon, hogy meg kell-e követelni a 

vezetőségtől, hogy abban az országban lakjon, amelyben a székhely található. Ily módon 

lehetségessé válna a társaságok kizárólag elektronikus úton történő irányítása, ami megfelelne 

e javaslat egyik alapvető célkitűzésének, a digitális korszakhoz való hozzáigazításnak.  

 

IV. A létesítő okirat egységes formanyomtatványa2 (11. cikk) 

Az elektronikus bejegyzés alapeleme a létesítő okirat egységes formanyomtatványa, amely 

rögzíti az SUP létrehozásával, üzletrészével, jegyzett tőkéjével, szervezeti felépítésével, 

valamint könyvelésével és megszűnésével kapcsolatos feltételeket. A Bizottság azt javasolja, 

hogy ezt az egységes formanyomtatványt végrehajtási aktus keretében fogadják el. 

Az előadó nem ért egyet azzal, hogy a javaslat egyik alapvető elemét végrehajtási aktus 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/34/EU irányelve 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.). 
2  A javaslat spanyol változata hibásan az „escritura de constitución”, azaz „létesítő okirat” kifejezést használja, 

pedig valójában az „alapszabályról” van szó. 
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keretében fogadják el, ugyanis egyrészt így a formanyomtatvány a Parlament hatáskörén kívül 

esne, ami azonban ennél is fontosabb, véleménye szerint nem adottak az EUMSZ 291. 

cikkének feltételei. Ugyan az előadó tisztában van azzal, hogy a formanyomtatvány jövőbeli 

módosításaihoz rendes jogalkotási eljárásra lesz szükség, határozottan úgy véli, hogy a 

formanyomtatványt be kell illeszteni az irányelv mellékletébe. 

 

V. Elektronikus bejegyzés (14. cikk) 

A javaslat előírja, hogy a tagállamok tegyék lehetővé az SUP-k bejegyzésének elektronikus 

lebonyolítását anélkül, hogy az alapító tagnak a bejegyzés szerinti tagállam bármely hatósága 

előtt személyesen meg kellene jelennie. 

Kétségtelen, hogy ez az egyes tagállamokban már létező eljárás rendkívüli módon 

megkönnyítené a bejegyzési eljárást és csökkentené az alapítási költségeket. Az előadó 

azonban aggodalmának ad hangot a jogbiztonság hiánya miatt, ami abból adódik, hogy nincs 

szükség közjegyzői közreműködésre és az alapító fizikai jelenlétére, valamint amiatt, hogy ezt 

a rendszert olyan jogellenes célokra lehet használni, mint a pénzmosás vagy az adócsalás. 

Ezt a kockázatot azzal lehetne csökkenteni, ha a tagállamok – például elektronikus aláírás 

vagy közjegyzői közreműködés révén – biztonságos szabályokat állítanának fel az alapító 

személyazonosságának igazolására, anélkül, hogy az hátráltatná az elektronikus bejegyzést.  

Az előadó ezenkívül úgy véli, hogy a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy ne ismerjék el a külföldi elektronikus azonosítást, ha az nem felel meg a 182/2011/EU 

rendelet1 előírásainak. 

E cikkel kapcsolatban megoldást jelenthetne az IMCO bizottság véleménytervezetének 22. 

módosításában javasolt változtatás, amely egyesítené a tagállamokban fennálló két bejegyzési 

modellt2.  

 

VI. Az 1 eurós jegyzett tőke (16. cikk) 

Az SUP jegyzett tőkéje legalább 1 EUR. Az eurótól eltérő nemzeti fizetőeszközt alkalmazó 

tagállamok esetében a jegyzett tőke összege legalább az adott fizetőeszköz egy egysége. 

Az előadót, akinek jogi háttérismeretei szerint a jegyzett tőke biztosítékul szolgál a hitelezők 

                                                 
1  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., 73. o.) 
2  Az adatok és a személyazonosság pontossága, valamint a dokumentumok hitelessége rendkívül fontos a 

nemzeti nyilvántartások és az elektronikus alapítás biztonságossága szempontjából. A tagállamok számára 

lehetővé kell tenni a bejegyzési eljárás ellenőrzésével kapcsolatos szabályok fenntartását az alapító tag vagy 

képviselője személyazonosságának, illetve a bejegyzéshez benyújtott dokumentumok jogszerűségének 

ellenőrzésére, ideértve a közjegyzői közreműködést is, feltéve, hogy a bejegyzési eljárást teljes egészében le 

lehet folytatni a távolból, elektronikus úton. A tagállamoknak a regisztrációs weboldalukon világosan meg kell 

határozniuk az elektronikus azonosítási eljárásra vonatkozó nemzeti előírásaikat. 
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számára, aggasztja ez a szabály, különösen akkor, ha még hozzáveszi azt is, hogy az SUP nem 

kötelezhető jogszabályban előírt tartalék képzésére. A javaslat egy sor, az osztalékfizetés 

megindításához szükséges likviditási garanciával – a költségvetési egyensúly vizsgálatával és 

fizetőképességi nyilatkozattal – „ellensúlyozza” ezt a tőkehiányt. 

Az előadó véleménye szerint az egyik lehetséges megoldás az lenne, ha a tagállamok 

dönthetnének arról, hogy kötelezővé teszik-e a tartalék képzését.    

 

E. Összegzés 

Az előadó hisz abban, hogy a bizottsági javaslat a növekedés és a munkahelyteremtés motorja 

lehet. Napjainkban, amikor az Unió még nem heverte ki teljesen a válságot, a vállalkozói 

kedvnek az adminisztratív terhek és a költségek csökkentése révén történő előmozdítása 

elengedhetetlen.  

Az előadó továbbá tisztában van annak kockázatával, hogy a javasolt új társasági forma 

esetleges előnyei korlátozottak lehetnek, ha a tagállamokra hagyott lehetőségek 

megsokszorozódnak. Ezért a tervben rejlő európai hozzáadott érték megőrzése érdekében az 

elengedhetetlen harmonizáció mellett száll síkra.  

Az előadó felkéri az árnyékelőadókat, és általában az összes képviselőt, hogy folytassák a 

vitát, és együtt keressenek elfogadható megoldásokat, hogy ne szalasszuk el az utolsó 

lehetőséget a kkv-k létrehozására irányuló olyan harmonizált jogi keret kialakítására, amely 

megkönnyíti a határokon átnyúló tevékenységet, és csökkenti a költségeket és az 

adminisztratív terheket. 

Tekintettel arra, hogy a digitális menetrend az elkövetkezendő öt évben a Bizottság egyik 

prioritása, elkerülhetetlen lesz a vállalkozásalapítási formáknak a digitális korhoz történő 

hozzáigazítása. 

Összességében tehát a korszerűséget kell ötvözni az adminisztratív terhek csökkentésével, a 

szükséges jogi garanciák fenntartása mellett. 

 


