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RÖVID INDOKOLÁS

Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról („Societas Unius Personae”, SUP) szóló 
irányelvre irányuló javaslat a lényeges pontokat tekintve megfelel az európai zártkörű 
társaságra (SPE) vonatkozó javaslatnak, amelyet az Európai Parlament kritikával illetett, majd 
ezután a Bizottság visszavont. A Bizottság azonban elmulasztotta megoldani az akkor 
felvetett problémákat. A célját, hogy a SUP segítségével támogassa a határokon átnyúló 
társaságalapítást, és ezáltal a kis- és középvállalkozásokat, nem teljesíti. Az egyszemélyes 
korlátolt felelősségű társaságokról szóló jelenlegi javaslat a helytelen irányú fejlődést 
mozdítja elő, így például a „postafiók” cégeket, a színlelt önfoglalkoztatást és a 
munkavállalók döntéshozatalban való részvételének megszüntetését.

Általános szempontok 

Az előadó a vállalkozások, és különösen a kkv-k határokon átnyúló alapításának 
megkönnyítésére irányuló törekvést alapvetően támogatandónak tartja. A Bizottság 
javaslatának hatálya azonban nem korlátozódik a kkv-kra, továbbá nem szabja meg 
feltételként a határokon átnyúló vállalkozásalapítást sem. 

Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló javaslattal kapcsolatos 
tanácskozásokba csak a gazdasági szereplők és a munkáltatók képviselőit vonták be, az egyik 
alapvető szociális partnert, a szakszervezetek képviselőit nem hívták meg. Az előadó 
véleménye szerint ez az eljárás nem kielégítő. 

Foglalkoztatási és szociális szempontok 

1. A székhely kettéválasztása és a munkavállalói részvétel 

A javaslat lehetővé teszi a székhely és a központi ügyintézés helyének elválását. Ennek 
alapján a SUP-ra annak a tagállamnak a törvényei érvényesek, amelyben a SUP-ot 
nyilvántartásba vették, függetlenül attól, hogy a vállalkozás ténylegesen hol végez 
tevékenységet.

Ezáltal egész egyszerűen kiiktathatók egyes államok magas szintű védelmi standardjai, ami 
különösen a munkavállalók döntéshozatalban való részvételére hat ki. 

Ez a szabályozás nem egyeztethető össze az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének f) 
pontjával1 és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 27. cikkével. 

2. Postafiókcégek és a munkavállalók egyéni jogai 

A székhely kettéválasztásának lehetősége egyúttal jelentős ösztönzést ad az adóelkerülésre. 
Elősegíti továbbá a postafiókcégek alapítását és kedvez a színlelt önfoglalkoztatásnak.

A színlelt önfoglalkoztatás miatt a munkavállalók sem a jelenben, sem idős korukban nem 
rendelkeznek társadalombiztosítással. Ennek következtében meggyengülnek a tagállamok 
társadalombiztosítási rendszerei és adóbevételei. A már létező bér- és szociális dömping a 
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SUP bevezetésével hatványozódna. 

A Bizottság javaslatából nem világos az sem, hogy az olyan üzemben dolgozó munkavállalók, 
amelynek székhelye és központi ügyintézési helye eltér, hogyan és hol érvényesíthetik 
bírósági úton a munkaviszonyból származó igényeiket.

3. A munkavállalók és a hitelezők védelme 

A javaslat nem ír elő minimális tőkekövetelményt, már 1 euró vagy bármely pénznem egy 
egysége is elegendő egy SUP alapításához. Emiatt hiányzik az a tartalék, amely a korlátozott 
személyes felelőséggel rendelkező társaságok esetében elengedhetetlenül szükséges. Ez a 
hitelezővédelmi szempont a munkavállalói igényekre is érvényes. A minimális 
tőkekövetelmény kiesésével a munkavállalói igények biztosítottsága is csökken. 

A hitelezővédelem szempontjából az interneten történő alapítás sem kielégítő. Amit a 
bürokratikus terhek csökkentésének vélnek, egyúttal megnyitja az utat a bűncselekmények 
valamennyi formája előtt (postafiókcégek, pénzmosás), mivel a személyazonosság közjegyzői 
ellenőrzésére már nem kerül sor. A cégjegyzékbe bejegyzett adatok így megbízhatatlanná 
válnának.  A munkavállalóknak és a társadalombiztosítási alapoknak fizetésképtelenség 
és/vagy csalárd módon előidézett fizetésképtelenség esetén már nem lenne lehetőségük a 
kinnlevőségek peresítésére és/vagy végrehajtására, ha az ügyvezető személyazonossága nem 
tisztázott, illetve homályos. 

4. Szubszidiaritás és jogbiztonság 

A javaslat harmonizálná a nemzeti jogszabályok bizonyos rendelkezéseit, amelyek ettől 
eltekintve különbözőek maradnának. Bár a nemzeti jogszabályok különbözőek maradnak, 
elnevezésük mégis azonos lesz. Ez félrevezető, és nem teremt jogbiztonságot. Ha a székhely a 
központi ügyintézés helyétől elválik, a munkavállalók részvételi jogai csorbulhatnak egy 
olyan tagállamban, ahol egyébként pedig irányadók lennének. Ez sérti a szubszidiaritás elvét. 
A javaslat a 2. mellékletben meghatározott társaságokra alkalmazandó, amely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában módosítható. Ezáltal a javaslat hatálya 
változna meg, és nem csak egy végrehajtásra vonatkozó rendelkezés. Ez nem egyeztethető 
össze az EU rendes jogalkotási eljárásaival. 

******

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.

                                               
1 A 151. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében az Unió támogatja és kiegészíti a tagállamok 
tevékenységeit a következő területeken: f) a munkavállalók és munkaadók érdekeinek képviselete és kollektív 
védelme, beleértve – a (5) bekezdésre is figyelemmel – a vállalatvezetésben való részvételt.


