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AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET (SCE) STATÚTUMÁRÓL SZÓLÓ 1435/2003/EK 

RENDELET ÉS A SZÖVETKEZETEKRŐL SZÓLÓ 2006. ÉVI X. TÖRVÉNY 

ÖSSZEHASONLÍTÓ BEMUTATÁSA  

 

A gazdálkodó szervezetek egyik különleges, speciális jellemzőkkel rendelkező fajtája a 

szövetkezet
1
, amely a szociális gazdaság egyik kiemelt szereplőjeként vesz részt a gazdasági-

társadalmi folyamatokban.
2
 Nem meglepő tehát, hogy nemcsak a tagállami, hanem a 

közösségi jogforrások között is találunk jogi szabályozókat az egymással szövetkezni kívánó 

piaci szereplőkre. Az Európai Unió is felismerte, hogy a szövetkezetek lehetnek a szociális 

gazdaság kiépítésének alappillérei, az ehhez vezető folyamatos munkában a stratégiai 

partnerei. A közösségi jogban azonban a szövetkezeti forma mellett megjelentek más, 

határokon átnyúló, a közös piacon való működést megkönnyítő, azt elősegítő egyéb társas 

vállalkozási formákra vonatkozó szabályok is. 

Az Európai Unió legfontosabb gazdasági versenyelőnye a korábbi, közösségi elemeket 

nélkülöző, nemzetállami korlátok között működő Európával szemben az, hogy az egységes 

belső piacra való törekvése révén a tagállamok mind jobban összehangolják, harmonizálják a 

gazdaságot érintő belső jogszabályaikat. Az EU négy szabadságelvének (az áruk, a 

személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása) tényleges érvényesülésére csak akkor 

van mód, ha nincsenek jelentős eltérések az egyes tagországok gazdaságot érintő jogi 

szabályozóiban. Egységes szabályozás ugyan még nem valósult meg a gazdasági társaságok 

vonatkozásában, de már létezik több olyan közösségi társas vállalkozási forma, ami előre 

vetíti, hogy a jövőben ezen a területen is várható további harmonizáció. Ezek az önálló (sui 

generis), jogi személyiséggel rendelkező társas vállalkozások a következők: 

1. európai szövetkezet (SCE/Societas Cooperativa Europaea)  

2. európai gazdasági egyesülés (EEIG/European Economic Interest Grouping) 

3. európai részvénytársaság (SE/Societas Europaea) 

Általánosságban elmondható, hogy amíg az európai szövetkezetnél és az európai gazdasági 

egyesülésnél megfigyelhetőek a minél nagyobb profitra való törekvés mellett egyéb 

szempontok is, addig az európai részvénytársaság már a tagországokban működő 

részvénytársaságok tőkeegyesítésének elősegítése révén a rentabilitási szempontok 

                                                 
1
 A szövetkezet sajátosságairól ld. Tóth 2009. 527-534. o. 

2
 A szövetkezetek szociális gazdaságban játszott szerepéről ld. Réti 2009 (2) 470-476. o 
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optimalizálásával, nagyobb gazdálkodó egység létrehozásával törekszik minél nagyobb 

profitra. A továbbiakban az említett társulási formák rövid bemutatására kerül sor. 

 

1. Az európai szövetkezet - SCE (a Tanács 1435/2003/EK rendelete
3
) 

 

A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az EU egyes tagállamainak polgárai és gazdálkodó 

szervezetei szövetkezeti formában működve folytassanak vállalkozási tevékenységet sui 

generis jogi személy, az európai szövetkezet formájában. A szövetkezeti forma előnye, hogy a 

tagok a meghatározott közös tevékenységüket úgy tudják folytatni, hogy a függetlenségüket is 

meg tudják tartani. Az SCE-nél (ahogy majd az európai gazdasági egyesülésnél is látni 

fogjuk) domináns a nonprofit jelleg, de ellentétben az EEIG-vel, az SCE alapításához már 

szükséges minimális jegyzett tőke, ami 30 000 eurónál nem lehet kevesebb.
4
 

A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége (SZNSZ – ICA) 1995-ben, a Manchesterben 

tartott centenáriumi kongresszusán nem csupán a szövetkezet fogalmát határozta meg, hanem 

rögzítette a ma hatályos szövetkezeti alapelveket és szövetkezeti értékeket (a változó kor 

követelményeinek megfelelően, aktualizálva tartották meg a rochdale-i szövetkezők által 

kidolgozott alapelveket és értékeket). A közös alapértékek ellenére az európai szövetkezetre 

vonatkozó közösségi szabályozás kialakításának nehézségét az adta, hogy a jogalkotónak 

figyelembe kellett venni az egyes tagállamok nemzeti jogában levő, szövetkezetekre 

vonatkozó rendelkezéseket is. Hagen Henry 2004-es értekezésében rámutat arra, hogy az 

Európában megalkotott szövetkezeti törvények kezdetektől tartalmazták és követték ezeket az 

értékelvű alapvetéseket, azonban felhívja a figyelmet arra a tendenciára is, hogy napjainkban 

jellemző a szövetkezeti jog „társaságiasítása”.
5
 

Az európai szövetkezet sui generis jogi személy, tehát nem a tagállamok nemzeti joga 

alapján létrejövő szövetkezetek egyik fajtája, hanem velük párhuzamosan alapítható. Alapvető 

különbsége a belső jog alapján létrehozott szövetkezetektől az európai szintű közösségi 

jellegében jelentkezik. Az SCE célja tagjai szükségleteinek kielégítése és/vagy tagjai 

gazdasági és szociális tevékenységeinek fejlesztése, különösen a tagokkal kötött olyan 

megállapodások útján, amelyek célja árukkal vagy szolgáltatásokkal történő ellátás, illetve az 

SCE által ellátott munka elvégzése vagy megbízás ellátása. Az SCE célja lehet továbbá tagjai 

szükségleteinek oly módon történő kielégítése, hogy a fenti módon előmozdítja tagjainak 

gazdasági tevékenységekben, egy vagy több SCE-ben és/vagy nemzeti szintű szövetkezetben 

való részvételét. Az SCE tevékenységét leányvállalatán keresztül is elláthatja.
6
  

Az európai szövetkezet jogi szabályozása vegyes jellegű, hiszen a 1435/2003/EK rendelet 

mellett a rendelet végrehajtására alkotott nemzeti jogszabályok, illetve az európai szövetkezet 

alapszabálya együttesen adják működésének keretét.
7
  

                                                 
3
 A rendelet 2003. augusztus 21-én lépett hatályba és 2006. augusztus 18-tól alkalmazandó. 

4
 1435/2003/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdés 

5
 Hagen Henry 2004 36-37. o. 

6
 1435/2003/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés 

7
 Bobvos 2014 43-44. o. 
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Európai szövetkezetet legalább öt természetes vagy jogi személy alapíthat, amennyiben 

közülük legalább kettő más-más tagállamban honos. Az európai szövetkezet létrejöhet 

azonban státuszváltozás útján is (egyesüléssel és átalakulással).
8
  

Az SCE jegyzett tőkéjét
9
 a tagok nemzeti pénznemben kifejezett részjegyei jelenítik meg. 

Kibocsátható egynél több típusú részjegy is. Az alapszabály előírhatja, hogy a különböző 

típusú részjegyeket eltérő jogosultságokkal ruházzák fel a nyereség felosztása tekintetében. 

Az azonos jogosultsággal felruházott részjegyek azonban ilyenkor egy típusba tartoznak. A 

részjegyek kizárólag névre szólóak lehetnek. A részjegyek névértéke egyazon típuson belül 

azonos. Ezt az alapszabály határozza meg. Részjegy nem bocsátható ki a névértéknél 

alacsonyabb áron.
10

  

Az alapító tagok az SCE alapszabályát az SCE alapszabályában meghatározott székhely 

szerinti tagállamnak a szövetkezetek alapítására vonatkozó jogszabályaival összhangban 

hozzák létre. Az alapszabályt írásban készítik el, és az alapító tagok írják alá.
11

 Az SCE 

alapszabály szerinti székhelye a Közösség területén, ugyanazon tagállamban van, ahol a 

központi ügyvezetése. Ezen túlmenően a tagállam a területén bejegyzett SCE-k részére 

előírhatja, hogy a központi ügyvezetése és az alapszabály szerinti székhely ugyanazon a 

helyen legyen.
12

 

Az európai szövetkezetre vonatkozó közösségi szabályozás kialakításának nehézsége volt, 

hogy a jogalkotónak figyelembe kellett venni az egyes tagállamok nemzeti jogában levő, 

szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseket is. Ebből eredően szinte szükségszerűen 

biztosítani kellett a lehetőséget a szövetkezeti alapelvektől
13

 való eltérésre is
14

. Jó példa erre 

                                                 
8
 Az SCE alapításához szükséges a) minimum 5 - legalább két tagállamban honos - természetes személy, b) 

minimum 5 - legalább két különböző tagállamban honos, illetve ezek hatálya alá tartozó - természetes személy, 

és - a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaság, továbbá más, egy tagállam joga alapján 

alapított, a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó szervezet által, c) a Szerződés 48. cikkének második 

bekezdése szerinti - legalább két különböző tagállam hatálya alá tartozó társaságok, továbbá más, egy tagállam 

joga alapján alapított, a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó, szervezetek által, d) egy tagállam joga 

szerint alapított olyan szövetkezetek egyesülésével, amelyek alapszabály szerinti székhelye és központi 

ügyvezetése a Közösségen belül van, amennyiben közülük legalább kettő más tagállam hatálya alá tartozik, e) 

egy tagállam joga szerint alapított olyan szövetkezet átalakulásával, amelynek alapszabály szerinti székhelye és 

központi ügyvezetése a Közösségen belül van, amennyiben legalább két éve működik egy másik tagállam 

hatálya alá tartozó létesítménye vagy leányvállalata. (1435/2003/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdés) 
9
 Az európai szövetkezetekre vonatkozó vagyonjogi rendelkezésekről ld. Nagy 2013 306-329. o. 

10
 1435/2003/EK rendelet 4. cikk (1) és (3) bekezdés 

11
 Az SCE alapszabálya legalább a következőket tartalmazza: a) az SCE neve, amelyet az SCE rövidítés előz 

meg vagy követ, valamint - adott esetben - a korlátolt felelősségű kifejezés, b) célkitűzéseinek meghatározása, c) 

az SCE alapító tagjai közé tartozó természetes személyek és jogi személyek neve, feltüntetve az utóbbi esetben 

ezek célkitűzéseit és alapszabály szerinti székhelyüket is, d) az SCE alapszabály szerinti székhelyének címe, e) a 

tagok felvételére, kizárására és kilépésére vonatkozó feltételek és eljárások, f) a tagok jogai és kötelességei, és az 

esetleges különféle tagsági kategóriák, valamint az egyes kategóriákba tartozó tagok jogai és kötelességei, g) a 

jegyzett részjegyek névértéke, a jegyzett tőke összege és annak feltüntetése, hogy a tőke megváltoztatható, h) a 

nyereségből - adott esetben - a törvényben előírt tartalékba átcsoportosítandó összegre vonatkozó egyedi 

szabályok, i) az egyes irányítószervek tagjainak hatásköre és felelőssége, j) az irányítószervek tagjainak 

kinevezésére és felmentésére vonatkozó rendelkezések, k) a többségre és a határozatképességre vonatkozó 

követelmények, l) a társaság fennállásának időtartama, amennyiben az határozott időtartamú. (1435/2003/EK 

rendelet 5. cikk (1)-(4) bekezdés) 
12

 1435/2003/EK rendelet 6. cikk 
13

 A korábbi és a jelenleg is hatályos szövetkezeti alapelvekről ld. Réti 2010. 83-98. o.; Pál 2009 30-33. o. és 

Borsodi 2016 21-24. o 
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az egy tag – egy szavazat klasszikus szövetkezeti alapelvének bizonyos áttörése: amennyiben 

az SCE alapszabályában meghatározott székhely szerinti tagállam joga lehetővé teszi, az 

alapszabály megengedheti, hogy egy tagnak a tőke-hozzájáruláson kívüli szövetkezeti 

tevékenységben való részvétele alapján egynél több szavazata legyen. Ilyen alapon sem lehet 

azonban egy tagnak ötnél több szavazata, vagy az összes szavazat 30 %-a, attól függően, hogy 

melyik az alacsonyabb.
15

  

Az európai szövetkezetre vonatkozó magyar szabályozás a 2006. augusztus 18. napján 

hatályba lépett, az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvényben található.
16

 

 

2. Az európai gazdasági egyesülés - EEIG ( a Tanács 2137/85/EGK rendelete
17

) 

 

Ez a rendelet hozta létre – francia minta alapján – az európai gazdasági egyesülést. Ez az első 

egységes európai közösségi társasági forma, melynek alapítása nincsen minimális alaptőkéhez 

kötve. Az európai gazdasági egyesülés a tagok tudását, tapasztalatát és erőforrásait egyesíti, 

ezáltal a vállalkozások eredményes működése növeli eredményességüket a vállalkozások 

hatékony, tagállamokon átnyúló kooperációján keresztül.  

Az európai gazdasági egyesülés célja a tagjai gazdasági tevékenységeinek megkönnyítése 

illetve előmozdítása, valamint e tevékenységek eredményeinek javítása vagy fokozása; az 

egyesülés célja saját nyereségszerzés nem lehet. Tevékenységének a tagjai gazdasági 

tevékenységéhez kell kapcsolódnia, és nem terjedhet túl e tevékenységek kiegészítésén.
18

 

Mivel az európai gazdasági egyesülés elsődlegesen nem törekedhet haszonszerzésre, így a 

nonprofit jelleg a versenyképesség korlátját is jelenti a globális piacon.
19

  

Az EEIG alapításához legalább két tag kell. Fakultatív módon a tagállamok 

rendelkezhetnek a taglétszám maximálásáról: ebben az esetben az egyesülésnek nem lehet 20-

nál több tagja. A tagok nem csak természetes személyek lehetnek, hanem jogi személyek, sőt 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is. Fontos korlát, hogy bármely 

                                                                                                                                                         
14

 A szövetkezeti alapelvektől való eltéréshez lásd HAGEN HENRY 2004 39-42. O. 
15

 1435/2003/EK rendelet 59. cikk (2) bekezdés 
16

 A 2006. évi LXIX. törvényt elemzi Réti 2009 (1) 431-454. o. 
17

 A rendelet 1985. augusztus 3-án lépett hatályba, és megfelelő felkészülési idő után 1989. július 1-től 

alkalmazandó.  
18

 2137/85/EGK rendelet 3. cikk (1) bekezdés 
19

 Az egyesülés a) nem gyakorolhat közvetlenül vagy közvetetten irányítási vagy felügyeleti jogkört tagjainak 

saját tevékenységei vagy más vállalkozás tevékenységei felett, különösen a személyzeti, pénzügyi és befektetési 

területeken; b) sem közvetlenül, sem közvetetten, és semmilyen alapon nem birtokolhatja valamely 

tagvállalkozása üzletrészét vagy részvényét; más vállalkozások részvényei vagy üzletrészei felett csak olyan 

mértékben rendelkezhet, amennyiben ez szükséges az egyesülés céljainak eléréséhez, és ha ez a tagjai javára 

történik; c) nem foglalkoztathat 500 munkavállalónál többet; d) nem használható fel egy társaság által arra, hogy 

hitelt biztosítson egy társaság vezető tisztségviselőjének, vagy bármely vele kapcsolatban álló személynek, ha az 

ilyen hiteleket a tagállamnak a társaságokat szabályozó jogszabályai korlátozzák vagy szabályozzák. Az 

egyesülés nem használható fel egy társaság és egy vezető tisztségviselő vagy valamely vele kapcsolatban álló 

személy közötti vagyonátruházásra, kivéve a tagállamnak a társaságokra alkalmazandó jogszabályok által 

megengedett mértékben. E rendelkezés alkalmazásában a hitel biztosítása magában foglalja minden hasonló 

jellegű ügylet vagy megállapodás megkötését, a vagyonon pedig ingó és ingatlan vagyon egyaránt értendő; e) 

nem lehet egy másik európai gazdasági egyesülés tagja. (2137/85/EGK rendelet 3. cikk (2) bekezdés) 
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tagállam a közérdekére való hivatkozással megtilthatja vagy korlátozhatja az egyesülésekben 

való részvételt a természetes személyek, társaságok vagy más jogi személyek bizonyos 

egyesülései számára. A természetes személy tagoknál követelmény, hogy ipari, kereskedelmi, 

kézműipari vagy mezőgazdasági tevékenységet folytassanak, vagy szakmai vagy egyéb 

szolgáltatásokat nyújtsanak az EU területén. A nem természetes személy tagoknál pedig olyan 

társaságok és más, a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó jogi személyek jöhetnek 

szóba, amelyeket a tagállam jogszabályaival összhangban alapítottak, és amelyek létesítő 

okirat szerinti vagy jogszabályon alapuló székhelye és központi ügyvezetése a Közösség 

területén található; amennyiben egy tagállam törvényei szerint egy társaság vagy más jogi 

személy nem köteles létesítő okirat szerinti vagy jogszabályon alapuló székhelyet fenntartani, 

úgy az ilyen társaság vagy más jogi személy esetében elégséges, ha központi ügyvezetése van 

a Közösség területén. 
20

 Az egyesülést abban az államban kell bejegyezni a nyilvántartásba, 

ahol a székhelye található.
21

  

Az európai gazdasági egyesülésre vonatkozó speciális magyar szabályokat a 2004. január 

1. napján hatályba lépett, az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági 

társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról 

és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú 

módosításáról szóló 2003. évi XLIX. törvény tartalmazza. 

 

3. Az európai részvénytársaság - SE (a Tanács 2157/2001/EK rendelete
22

) 

 

Ez a közösségi társasági forma – a korábban bemutatott, nonprofit jellegű társas 

vállalkozásokkal ellentétben – a több tagállam területén működő, profitorientált vállalkozások 

számára nyújt lehetőséget gazdasági tevékenységük bővítésére. Az európai részvénytársaság 

szabályainak kidolgozása nem véletlenül tartott hosszú ideig: a szabályozás ugyanis rugalmas 

működést tesz lehetővé, amely eredményeként jogi és adminisztratív költségek jelentősen 

csökkenhetnek. Egy vállalkozásnak egyik tagállamból a másikba történő áthelyezése esetén 

például a vállalkozást már nem kell megszüntetni az egyik és megalapítani a másik 

tagállamban, hanem a társaság folytonos működése az SE konstrukciója révén biztosítható.  

Az SE létesítő okirat szerinti székhelyének a Közösségen belül kell lennie, abban a 

tagállamban, ahol központi ügyvezetésének helye található. A tagállamok ezen túlmenően 

azonban kötelezhetik a területükön bejegyzett SE-t arra, hogy a központi ügyvezetésének 

helye és székhelye megegyezzen.
23

 

A vonatkozó rendelet kimondja, hogy az Európai Unió területén belül gazdasági társaságot 

lehet létrehozni európai részvénytársaság (Societas Europaea vagy SE) formájában. Az SE 

tőkéje részvényekre oszlik. Minden részvényes csak a vagyoni hozzájárulása erejéig felel. Az 
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 2137/85/EGK rendelet 4. cikk (1)-(4) bekezdés 
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 2137/85/EGK rendelet 6. cikk 
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 A rendelet 2004. október 8-án lépett hatályba. 
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 2157/2001/EK rendelet 7. cikk 
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európai részvénytársaság sui generis jogi személy.
24

 Az európai társaság jegyzett tőkéje 

minimum 120 ezer euró, amely összeg is jelzi, hogy nagy tőkekoncentrációt és európai szintű 

nagyvállalatok létrehozását teszi lehetővé.
25

  

Az európai részvénytársaság specialitása, hogy természetes személy nem alapíthatja, csak 

jogi személyek meghatározott köre (kft.-k, rt.-k és már meglevő SE-k). Az SE már létező, két 

különböző tagállamban alapított és bejegyzett társaság fúziójával, holdinggá alakulásával, 

közös leányvállalat alapításával, illetve átalakulásával hozható létre. 
26

 A belső piac 

hatékonyabb működését segíti az a rendelkezés is, amely szerint maga az SE létrehozhat egy 

vagy több, SE formában működő leányvállalatot. Az SE leányvállalatára ilyenkor nem 

vonatkoznak az SE leányvállalatának székhelye szerinti tagállam azon jogszabályai, amelyek 

előírják, hogy egy részvénytársaságnak csak egynél több részvényese lehet.
27

 

Az európai részvénytársaságra vonatkozó magyar jogforrás a 2004. október 8. napján 

hatályba lépett, az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény.  

 

4. Konklúziók 

 

Az európai jogi szabályozókban fellelhető személyegyesülések megismerése és a társulási 

formák különbségeinek bemutatása segíthet rávilágítani arra, hogy a napjainkban jellemző 

globális piacgazdaságból származó problémák és kihívások megoldásában komoly segítséget 

jelenthet a különböző tagállamokban működő piaci szereplők határon átnyúló 

együttműködése. 

Észrevehető, hogy az előző évszázadokban kialakult szövetkezeti értékek és alapelvek 

egyre gyakrabban jelennek meg más társas vállalkozási formák szabályrendszerében is. 

Álláspontom szerint a szövetkezeti értékek elterjedése a piaci szereplők között mindenképpen 

támogatandó, hiszen a szövetkezeti ideológia mindig a közösség érdekét tartja szem előtt és a 

tagok összefogásán, a demokrácián és a politikai semlegességen alapul. Egyetérthetünk 
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 2157/2001/EK rendelet 1. cikk (1)-(3) bekezdés 
25

 2157/2001/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés. A tagállamok egy részében (Csehország, Németország) az SE 

igen népszerű, másokban alig ismerik. Az ismertebb nagyvállalatok közül európai részvénytársaságként működik 

pl. az német Allianz SE, illetve hazánkban a Graphisoft SE.  
26

 Azok a részvénytársaságok, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye és központi ügyvezetésének helye a 

Közösség területén van, egyesüléssel SE-t alapíthatnak, amennyiben legalább 2 társaság eltérő tagállam joga alá 

tartozik. Míg azon részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok, amelyek létesítő okirat szerinti 

székhelye és központi ügyvezetési helye a Közösségen belül van, kezdeményezhetik egy európai holding 

részvénytársaság alapítását, amennyiben közülük legalább kettő: a) eltérő tagállam joga alá tartozik, vagy b) 

legalább két éve rendelkezik egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal vagy egy másik tagállamban 

lévő fiókteleppel. Azon gazdasági társaságok, illetve a tagállami jogszabályok alapján létrehozott más jogi 

személyek, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye és központi ügyvezetési helye a Közösségen belül van, SE 

leányvállalatot hozhatnak létre úgy, hogy jegyzik annak részvényeit, amennyiben közülük legalább kettő: a) 

eltérő tagállam joga alá tartozik, vagy b) legalább két éve rendelkezik egy másik tagállam joga alá tartozó 

leányvállalattal vagy egy másik tagállamban lévő fiókteleppel.Valamely tagállam joga szerint alapított 

részvénytársaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye és központi ügyvezetési helye a Közösségen belül 

van, SE-vé alakulhat át, ha legalább két éve egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal rendelkezik. 

(2157/2001/EK rendelet 2. cikk (1)-(4) bekezdés) 
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Hagen Henryvel abban, hogy a gazdasági társaságok és a szövetkezetek közötti – 

jogszabályokban is megjelenő – különbségek folyamatos hangsúlyozásával maradhat csak 

vonzó a szövetkezeti modell, amihez a szövetkezeti alapelvekben és értékekben levő potenciál 

felhasználása nélkülözhetetlen.
28

 Különösen napjainkban, amikor a szövetkezeti 

jogalkotásban megfigyelhető a gazdasági társaságok jellemzőinek térnyerése. 

A fent bemutatott, közösségi szinten szabályozott társulási formák közül a szociális 

gazdaság jellemzői leginkább az európai szövetkezet statútumában jelennek meg. Noha a jogi 

keretek adottak hozzá, még nem valósult meg az igazi áttörés ezen a területen sem 

hazánkban
29

, sem az EU más tagállamaiban. Ebből levonható az a következtetés, hogy a 

többségében kisebb egzisztenciával rendelkező szövetkezőknek jelenlegi formájában még 

túlzottan távoli, adminisztrációs többletterhet magában hordozó lehetőség az európai 

szövetkezet. Ez azért is sajnálatos, mert az ún. kkv szektorban gazdálkodó piaci szereplők 

számára az SCE egyszerűsítené a határon átnyúló kereskedelmet és lehetőséget biztosítana a 

nemzetközi piacokon való megjelenéshez.  
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*** 

 

DIRECTIVE 1435/2003/EC ON THE STATUTE FOR A EUROPEAN 

COOPERATIVE SOCIETY (SCE) AND THE REGULATION OF OTHER EUROPEAN 

LEGAL FORMS (A COMPARATIVE ANALYSIS) 

 

An actual implementation of the four freedoms (free movement of goods, persons, services 

and capital) in the EU may be impeded if significant differences remain between the 

economic regulatory frameworks of Member States. 

The European Cooperative Society (SCE / Societas Cooperative Europea), the European 

Economic Interest Grouping (EEIG) and the European Company (SE/Societas Europaea) are 

sui generis corporate enterprises with a legal personality facilitating cross-border trade. 

The characteristics of a social economy can be most evidently identified in the statute of 

the European Cooperative Society. 

 

 

 


