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1. Bevezetés 

 

A Tanács 2001. október 8-án elfogadta az európai részvénytársaság (Societas Europaea, 

rövidített nevén SE) statútumáról 

szóló 2157/2001/EK rendeletet, 

valamint a statútum munkavállalók 

bevonására vonatkozó 

kiegészítéséről szóló 2001/86/EK 

irányelvet.  

A rendeletben foglaltak közvetlenül 

irányadóak, a tagállami jog ehhez 

képest másodlagos, csak kiegészítő 

jellegű. Ezzel szemben az irányelv nem közvetlenül alkalmazható közösségi jogforrás. 

A rendelethez kapcsolódó szabályok megalkotására és az irányelv átvételére a 

tagállamoknak biztosított határidő 2004. október 8.  

 

A Magyar Országgyűlés 2004. május 24. napján elfogadta az 

európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvényt. Az 

európai részvénytársaság sui generis társasági forma, amely a 

Ptk.-ban rögzített társaságok mellett kiegészítő jelleggel 

alapítható. Az SE mellett közösségi 

jogintézmény az európai gazdasági 

egyesülésről szóló (European Economic 

Intereset Grouping) 213/785/EGK rendelet, amely 1989. június 1. napján lépett 

hatályba, valamint az európai szövetkezetről 

szóló (European Cooperative Society) 

435/2003/EK rendeletet, mely 2006. augusztus 

18. napján lépett hatályba. 

 

Az európai részvénytársaság jogi személy.  

 

Az európai részvénytársaság alapítására a közösségi jog ad felhatalmazást, és szervezeti 

felépítését, működését is alapvetően a rendelet határozza meg.  

 

Az európai részvénytársaság tőkéje részvényekre oszlik. Minden részvényes csak a 

vagyoni hozzájárulása erejéig felel. 
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Az SE alapításának egyik legfontosabb előnye, hogy székhelyét áthelyezheti egyik 

tagállamból a másikba anélkül, hogy az a részvénytársaság megszűnését, és újra 

alapítását vonná maga után.  

 

2. Az európai részvénytársaság alapítása 
 

Az európai részvénytársaságot csak a rendeletben meghatározott módon lehet alapítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapítás egyesüléssel 

 

Egyesüléssel az SE-t olyan részvénytársaságok hozhatják létre, amelyek székhelye a 

Közösség területén van, és legalább két eltérő tagállam joga vonatkozik rájuk.  

 

Az egyesülő társaságok egyesülési tervezetet készítenek, melyet független szakértő 

megvizsgál, majd a tervezetet a nemzeti közlönyben megjelentetik. Az átalakuláshoz 

hasonlóan itt is két közgyűlést kell tartani. A második közgyűlést követően az 

egyesüléssel kapcsolatos közleményeket közzéteszik. Ezután kerül sor a bejegyzés 

iránti kérelem előterjesztésére. Az egyesülés jogszerűségét a székhely szerinti tagállam 

bejegyzését végző hatósága vizsgálja. A bejegyzésre azt követően kerülhet sor, hogy a 

tagállami illetékes hatóságok igazolták, hogy a résztvevő társaság az egyesülésre 

vonatkozó alaki követelményeket teljesítette. A tanúsítványok hiányában az SE nem jön 

létre.  

 

Az egyesüléssel kapcsolatosan két érintett kör védelmét kell szem előtt tartani: 

 

Az alapítás során a kisebbség akaratát is figyelembe kell venni. Abban az 

esetben, ha van olyan részvényes, aki az európai részvénytársaságban 

nem kíván részt venni, akkor vele el kell számolni. Az egyesülő részvénytársaság 

igazgatósága - a közgyűlés által meghatározott fordulónapra - elkészíti a 

részvénytársaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint a 

kisebbségi részvényesekkel való elszámolás tervezetét. Az elszámolási tervezetben meg 

kell állapítani a kisebbségi részvényeseket megillető vagyonhányadot, és a kiadásának 

az időpontját. Erre az SE cégbejegyzését követő harminc napon belül kerül sor kivéve, 

ha a kisebbséggel kötött megállapodás későbbi időpontot határoz meg. 

 

Az egyesülő részvénytársaság a hitelezők jogos érdekeit is köteles 

figyelembe venni. Azok a hitelezők, akiknek a követelései az egyesülésről 

hozott döntés közzétételét megelőzően keletkeztek a követeléseik erejéig biztosítékot 

követelhetnek. Ez a jog azonban nem abszolút, ugyanis nem jogosult biztosítékra a 

hitelező akkor, ha már megfelelő biztosítékkal rendelkezik, vagy a részvénytársaság 

pénzügyi, vagyoni helyzetére tekintettel a biztosítékadás indokolatlan. Abban az 

esetben, ha a hitelező nem kap biztosítékot, vagy az nem megfelelő, akkor nyolc napon 

Az európai részvénytársaság (SE) alapítása 
 

egyesüléssel holdingként leányvállalatként átalakulással SE által 

kisebbség 

Hitelezők 
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belül kérheti - a részvénytársaság székhelye szerint illetékes nyilvántartó hatóságtól - a 

társasági döntés felülvizsgálatát. A nyilvántartó bíróság a kérelemről a harminc napon 

belül határoz.  

 

Alapítás holdingként 

 

Az európai holding részvénytársaság alapítását nemcsak részvénytársaságok, hanem 

korlátolt felelősségű társaságok is elhatározhatják, feltéve, hogy székhelyük a 

Közösségen belül van, és közülük legalább kettő eltérő tagállam joga alá tartozik. 

Amennyiben az európai részvénytársaság holdingként jön létre, akkor az alapító 

gazdasági társaságok nem szűnnek meg. Az alapítási tervezetet a tagállamokban közzé 

kell tenni az annak elfogadásáról döntő közgyűlés előtt legalább egy hónappal. Az 

alapítási tervezetről független szakértő jelentést készít a részvényesek (tagok) számára. 

Ezt követően a részvényeseknek (tagoknak) három hónap áll rendelkezésükre, hogy 

eldöntsék, hogy részvényeiket (üzletrészüket) apportálni kívánják-e az európai holding 

részvénytársaságba.  

Garanciális szabály, hogy a kisebbség akaratát ebben az esetben is tiszteletben kell 

tartani, valamint a hitelezői érdekek is a korábban ismertetett szabályok szerint 

védelemben részesülnek. 

 

Alapítás leányvállalatként 

 

Gazdasági társaságok és más jogi személyek, ha székhelyük a Közösségen belül van 

SE leányvállalatot hozhatnak létre úgy, hogy annak részvényeit lejegyzik, feltéve, hogy 

közülük legalább kettő eltérő tagállam joga alá tartozik. Az ilyen alapításban részt vevő 

gazdasági társaságokra és egyéb jogi személyekre a nemzeti jognak a részvénytársaság 

leányvállalatok alapításában való részvételét szabályozó rendelkezései vonatkoznak. 

 

Alapítás átalakulással 

 

A Közösségen belül székhellyel rendelkező részvénytársaság átalakulhat SE-vé, ha 

legalább 2 éve egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal rendelkezik. Az 

átalakulás során az SE székhelye nem helyezhető át más tagállam területére.  

A részvénytársaság igazgatósága elkészíti az átalakulás tervezetét, valamint egy 

jelentést, amelyben ismerteti az átalakulás jogi és gazdasági hatását, és bemutatja, hogy 

az európai részvénytársaság milyen következményekkel jár a részvényesekre és a 

munkavállalókra. 

Az átalakulás tervezetét az legalább egy hónappal az átalakulásról való határozathozatal 

érdekében összehívott közgyűlés napja előtt közzé kell tenni. A részvénytársaság 

közgyűlésének jóvá kell hagynia az átalakulás tervezetét és az SE alapszabályát.   

 

SE által alapított SE 

 

Az európai részvénytársaságot másodlagos alapítással is létre lehet hozni. Ez az az eset, 

amikor az SE egy vagy több SE-t alapít. Ebben az esetben az SE az általa alapított SE 

egyedüli részvényese lesz.  
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3. Az európai részvénytársaság főbb jellemzői 
 

Az európai részvénytársaság jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 120.000 eurónál. 

Amennyiben az európai részvénytársaság olyan tevékenységet kíván folytatni, ahol a 

nemzeti jog a tevékenység gyakorlásához magasabb jegyzett tőkét állapít meg, úgy ezek 

a szabályok lesznek az irányadóak. A társaság bejegyzésére a székhely szerinti 

tagállamban kerül sor. A bejegyzésre az alaki követelmények meglétén túl addig nem 

kerül sor, amíg a munkavállalói részvételre vonatkozó megállapodás nem kerül 

megkötésre. Az európai részvénytársaságban ugyanis biztosítani kell a munkavállalók 

döntéshozatalban történő bevonását.  

 

4. Az európai részvénytársaság szervezete 
 

A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés. Ezen túlmenően a rendelet az SE 

hatáskörébe utalja annak eldöntését, hogy a társaság irányítása, vezetése kétszintű vagy 

egyszintű.  

 

A kétszintű (dualista) irányítási modell lényege, hogy elválik 

egymástól az igazgatóság (management board) és a 

felügyelőbizottság (supervisory board). Az előbbi az SE 

irányító, az utóbbi az ellenőrző szerve. Magyarországon a 

német–holland mintát követve a dualista szemlélet figyelhető meg, hiszen az 

igazgatóság, mint irányító szerv és a felügyelőbizottság, mint ellenőrző szerv elválik 

egymástól.  

 

Az egyszintű (monista) rendszerben a társaság élén az igazgatótanács (administrative 

board) áll, melynek tagjai között megoszlik az irányítási és 

az ellenőrzési feladat. Ez az angol modell, amely egy 

testületben egyesíti a vállalati irányítást és a vállalat-

irányítás ellenőrzését. Az egyszintű irányítás-ellenőrzés rendszerében nincs 

felügyelőbizottság, az irányítási és ellenőrzési feladatokat egy testületen belül kell a 

tagok között megosztani. Az igazgatótanács többségének tagjai független személyek. 

Független az a tag, aki az európai részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságon kívül 

más jogviszonyban nem áll. Ez azt jelenti, hogy például nem munkavállalója a 

részvénytársaságnak, vagy a társaság, vagy a vezető tisztségviselők számára ellenérték 

fejében szakértői tevékenységet nem folytat, vagy nem birtokolja a szavazatok legalább 

30%-át. Az igazgatótanács független tagjai ellenőrzik az igazgatótanács irányításra 

jogosult tagjait.  

 

Az egységes irányítási rendszerben lehetőség van arra is, hogy az alapszabály 

rendelkezzen bizottságok felállításáról. A jelölő bizottság 

az igazgatótanács tagjainak a megválasztásában, míg a 

javadalmazási bizottság az igazgatótanács tagjainak 

díjazásának a megállapításában vesz részt. Ezen 

bizottságok felállítása fakultatív, tehát a tagok szabadon 

döntenek létrehozásukról. Az audit bizottság létrehozása viszont kötelező. Ez a legalább 

3 tagú testület elsősorban a számvitel rendjének ellenőrzéséért felel.  
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5 

5. Az európai részvénytársaság megszűnése 
 

Az európai részvénytársaság megszűnhet jogutód nélkül és jogutódlással.  

 

Az SE jogutód nélkül megszűnésének okai: 

 határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett; 

 elhatározza a jogutód nélküli megszűnését; 

 az arra jogosult szerv megszünteti. 

 

Az európai részvénytársaság - megfelelő eljárás lefolytatását követően - a 

nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A végelszámolási, felszámolási eljárások 

tekintetében az SE-re a székhely szerint tagállam jogszabályi rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

Jogutódlással történő megszűnés során a székhely szerinti tagállam 

részvénytársaságává alakulhat át. Az SE bejegyzését követő 2 évig azonban erre nincs 

lehetőség. 

 

 

 

 

Akik a téma iránt érdeklődnek, azoknak a szíves figyelmébe ajánljuk:  

 

Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény 


