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ÚJ TÁRSASÁGI FORMÁK 
 

 

 

•Európai részvénytársaság (SE) 

•Európai szövetkezet (SCE) 

•Európai gazdasági egyesülés 



Európai részvénytársaság 

Jogi háttere: - 2157/2001/EK tanácsi rendelet, amely 2004. október 4.-én 

  lépett hatályba 

  - A Tanács 2005/19/EK irányelve! 

  Joghierarchia:- Közösségi jog 

  - Székhely szerinti tagállam nemzeti jogrendje 

  - Alapszabály 

Legalább két, az EU területén bejegyzett gazdasági társaság vagy jogi személy 

által létrehozott részvénytársaság. 

Célja: 

A különböző tagországok részvénytársaságainak tőkeegyesítése 

A részvénytársaságok az EU teljes területén közel azonos feltételekkel 

működhessenek (jogharmonizáció!) 



Európai részvénytársaság alapítása I. 

Alapítási módok: 

•Egyesülés (beolvadás, összeolvadás) 

•Holding létrehozása 

•Közös leányvállalat alapítása 

•SE alapítása átalakulással 

 



Európai részvénytársaság szervezete, működése 

Közgyűlés – legfőbb döntéshozó 

• Összehívása évente kötelező a pénzügyi év végét követő 6 hónapon belül 

• A jegyzett tőke 10%-át birtokló részvényesek bármikor összehívhatják vagy bírósági 

felhatalmazásra bármely részvényes 

Igazgatóság (IG) –ügyviteli szerv 

• Tagjait az FB nevezi ki! (közgyűlés is kinevezheti) 

• Létszámát az alapszabály határozza meg (nemzeti szabályozás) 

• Üresedés esetén az IG tag helyét ideiglenesen FB tag veszi át 

Felügyelő bizottság (FB) – ellenőrző szerv 

• Tagjait a közgyűlés nevezi ki 

 

Kétszintű rendszer 



Európai részvénytársaság szervezete, működése 

Egyszintű rendszer 

•Egyetlen szerv, amely az ügyvezetést látja el 

•Tagjait a közgyűlés választja 

•Évente minimum háromszor ülésezik 

 
Az egyes szervek tagjai legfeljebb 6 évre nevezhetők ki (beleértve 

az újbóli kinevezést is). 

Az SE megszűnés nélkül áthelyezheti székhelyét egyik 

tagállamból a másikba. 



Európai szövetkezet 

Az európai szövetkezet olyan jogi személy, amelynek tagjai 

önállóságukat megőrizve, belső megállapodások útján törekednek 

gazdasági és társadalmi tevékenységeik fejlesztésére.  

Célja: elsősorban valamilyen áru szállítása vagy szolgáltatások 

elvégzése 

Alapításának módjai: 

• Legalább 5 természetes személy alapításával 

• Fúzió 

• Meglévő szövetkezet átalakítása 

 



Európai szövetkezet 

Az európai szövetkezet olyan jogi személy, amelynek tagjai 

önállóságukat megőrizve, belső megállapodások útján törekednek 

gazdasági és társadalmi tevékenységeik fejlesztésére.  

Célja: elsősorban valamilyen áru szállítása vagy szolgáltatások 

elvégzése 

Alapításának módjai: 

• Legalább 5 természetes személy alapításával 

• Fúzióval 

• Meglévő szövetkezet átalakításával 

Minimális tőke: 30 000 € 



Vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és 

kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték 

fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (azaz: vállalkozási 

tevékenységet) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a 

befektetési vállalkozást és a biztosító intézetet is, továbbá az egyesülés, 

az európai gazdasági egyesülés, a vizitársulat, az erdő-birtokossági 

társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, 

amennyiben nem az államháztartás szervezetei közé tartozik, vagy a 

törvény értelmében nem minősül egyéb szervezetnek. 

Európai gazdasági egyesülés 



Európai gazdasági egyesülés 

Az egyesülés célja, hogy előmozdítsa a tagállami határoktól független 

tőkemozgást, továbbá elősegítse a kis- és középvállalkozások 

együttműködését, megkönnyítse és fejlessze tagjai tevékenységét, fokozza 

eredményességüket, de nem lehet célja profit elérése.  

Az Európai Unió tagállamaiban tevékenykedő kis- és 

középvállalkozások között létrejövő együttműködés 

Alapítása: 

• Legalább 2 alapító tag, amelyek székhelye nem azonos tagállamban 

van 

• Természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság  

• Alapítása nincs minimális alaptőkéhez kötve 



VÁLLALKOZÁSI FORMÁK 

 

VÁLLALKOZÁSOK 

ALAPDOKUMENTUMAI 

 

 

 



A társasági szerződés kötelező elemei (Bt.) 

• A társaság cégneve 

• A cég székhelye 

• A tagok neve (cégneve), lakóhelye 

• A tevékenységi kör (TEAOR- szám használata kötelező) 

• A társasági vagyon nagysága, a rendelkezésre bocsátás módja, ideje 

• A cégjegyzés módja 

• A vezető tisztségviselő(k) neve, lakhelye 

• A társaság működése (közrem.,nyer. megoszt) 

• Személyes közreműködés esetén annak módja 

• A taggyűlés működésének szabályai 

• A társaság üzletvezetése 

• Cégjegyzés 

• A társaság megszűnése 



A társasági szerződés kötelező elemei (Kft.) 

• Általános rendelkezések (cégnév, székhely, tagok) 

• A társaság tevékenységi körei 

• A társaság vagyoni viszonyai 

• A társaság és a tagok közötti viszonyok 

• Az üzletrész megszerzése a társaság által, üzletrész bevonás, üzletrész 

értékesítés 

• A taggyűlés 

• Az ügyvezető 

• Cégjegyzés 

• Felügyelő bizottság, könyvvizsgáló 

• A TSz módosítása, törzstőke felemelése, leszállítása 

• A társaság megszűnése 

• Záró rendelkezések 



Az alapszabály kötelező elemei (Rt.) 

• Alapítók neve, lakcíme 

• Tevékenység köre, időtartama, ha nem határozatlan időre jön 

létre 

• Alaptőke összege 

• Részvények száma, névértéke 

• Az alakuló közgyűlés összehívásának módja 

• Cégjegyzés módja 

• Tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és az első 

könyvvizsgáló neve, lakóhelye 



Az alapszabály kötelező elemei (Szövetkezet) 

• A cégnév és a gazdasági cél megjelölése; 

• A vagyonjogi kérdések; a tagsági jogviszony kérdései; 

• A szervezeti rendszer, a vezető tisztségviselők jogállásra vonatkozó normák 

• A felelősségi viszonyok; a tag kizárására és státusz-változására vonatkozó 

szabályok 

Az alapszabály kötelező elemei (Egyesület) 

• A szervezet neve 

• Célja 

• Székhelye 

• Szervezete (tisztségviselők) 



VÁLLALKOZÁSI FORMÁK 

 

VÁLLALKOZÁSOK 

ÉLETPÁLYÁJA 



A vállalkozás továbbfejlesztése 

A fejlődés egyes jellemzői: 

1. Újabb ötletek, kiegészítő termék, bővülő szolgáltatás. 

2. A termékértékesítés a szolgáltatások volumene, földrajzi 

kiterjedése nő. Új értékesítési csatornák. 

3. Ismertté válik a márka- a cégnév a szolgáltatás.  

4. Nő a verseny a konkurencia harc. 

5. Új piacpolitika, más vállalkozásokkal közös akció. 

6. Méretnövekedés, szervezeti változtatás. 



A növekedést , fejlődést generáló tényezők 

Gazdasági tényezők 

• Magasabb hozadék (naturális) 

• Magasabb profit 

• Alacsonyabb fajlagos költség 

Pszichológiai tényezők 

• Magasabb fizetés, bér 

• Önmegvalósítás 

• Merészség, nagyobb kockázatvállalás 

• Presztízs növelés, erőfitoktatás 

Stratégiai tényezők 

• Túlélés 

• Stabilitásra törekvés 

• Monopolisztikus célkitűzések 



A hanyatlás általános jegyei 

          STRESSZ 

 

 

• KONFLIKTUSOK 

 

 

• ÉRTÉKREND MEGVÁLTOZÁSA 



A hanyatlás okai 

• Gazdasági csökkenés, üzleti etikátlanság, csalódás 

• Túlzott hierarchikus felépítés 

• Szervezeti kultúra megkötöttsége 

• Elfogadtatási kényszer, alkalmazkodás 

• Túl sok megalkuvás és a dolgok elsimítása 



A hanyatlás figyelmezető jegyei 
 

 

 

 

 

• Felesleges munkaerő alkalmazása 

• A szakmai hozzá nem értés tolerálása 

• Hosszadalmas adminisztratív procedúra 

• Aránytalan vezetői beleszólás 

• A keménységet a formalitás és a formaiság veszi át 

• A hatékony kommunikáció hiánya 

• A tiszta célok hiánya 

• Elavult szervezeti struktúra 

 



VÁLLALKOZÁSI FORMÁK 

 

TERMELŐI SZERVEZŐDÉSEK 
 



Termelői szerveződések céljai 

• A termelők piaci érdekérvényesítő képességének erősítése; 

• A termékek piacképes áruvá történő előkészítése, feldolgozása; 

• Közös értékesítés, illetve beszerzés megszervezése, lebonyolítása; 

• Termelési folyamatok koordinálása, racionalizálása, hatékonyság 
növelése; 

• Eszközök közös használata;  

• Versenyképesség javítása 

A termelői szerveződések nem önálló vállalkozási formák, 

hanem bizonyos jogszabályoknak megfelelően alapított jogi 

személyek (Kft., Rt., szövetkezet). 



Termelői szerveződések Magyarországon 

• 2002-től → termelői csoportok, BÉSZ-ek. 

  

• TÉSZ (Zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek) 

 

• TCs (Termelői csoportok) 

 

• BÉSZ (Egyes termékek beszerzését, értékesítését, 

szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek) 



• A zöldség-gyümölcs ágazat jellemzői: 

• Kereskedelemben és feldolgozásban koncentrálódás 

• A friss zöldség-gyümölcs forgalmazásában előtérbe 
kerülnek az áruházláncok 

• Termelői oldalon elaprózódás, szervezetlenség 

– a termés 80-90%-a egyéni gazdaságokból származik 

• Termelők rossz alkupozíciója (kiszolgáltatottság) 

• Szükségszerű →  termelők (kínálati oldal)   
   koncentrálódása 

A TÉSZ-ek működési területének főbb jellemzői 



A TÉSZ-ek kialakulásának okai és következményei 

Szupermarketek térhódítása a zöldség-gyümölcs eladásban 
↓  

Kereslet koncentrálódása 
↓ 

Követelmény a termelővel szemben: nagy mennyiségű, jó minőségű és 
egyöntetű áru pontos szállítása 

↓ 
Fenti okok miatt szükséges: a kínálati oldal (termelők) koncentrálódása 

↓ 
Értékesítő szervezetek kialakulása 

 
Következmény:  → a termelők (ár)alkupozíciójának javulása 
     → költségcsökkentés (közös beszerzés,  

        csomagolás, válogatás, értékesítés által) 

Szövetkezés „kényszerítése”: a termelők csak TÉSZ-tagként juthatnak hozzá 

egyes támogatásokhoz 



A TÉSZ jellemzői 

• Státusz: előzetesen elismert vagy 

        véglegesen elismert  

• Jogi forma: szövetkezet, Rt., Kft. 

• Fő feladatai: 1. közös post harvest (válogatás,csomagolás, tárolás) 

    2. közös értékesítés 

   3. közös beszerzés, termelésszervezés 

• Méret: változó (néhány ezer tonnás értékesítéstől a több százezer 

tonnásig) 

• Szerveződés: gyakran földrajzi és termék szerinti  

• Működés jellege: non-profit (tagokkal szemben!) 



A TÉSZ alapítása 

• Jogi forma 

• Szövetkezet: rugalmas működés, de: „1 tag 1 szavazat” elve. 

• Rt.: magas alapítói tőke 

• Kft.: vagyonarányos („termelés-arányos”) szavazati jog, de 

rugalmatlan működés. 

• Alapító tagok: min. 15 (8) termelő 

• Elismerés formája 

• Előzetes elismerés 

• Végleges elismerés 

• Általános nehézségek 

• Csekély szövetkezési hajlandóság 

• Együttműködésre, kompromisszumra való képtelenség 

• Állami támogatásokhoz való hozzájutás, mint prioritás 

• Domináns tagok érdekérvényesítési törekvései 



A TÉSZ állami elismerésének feltételei 
Eleget tenni a következő előírásoknak: 

• Elismerés kategóriái: z. és gy.; gy.; z.; feldolgozásra szánt termékek, citrusfélék, héjas 
gyümölcsűek, gomba 

• A szervezet céljai, feladatai 

• A tagok termékének közös áruvá készítése, tárolása 

• A tagok termékeinek közös forgalmazása, a kínálat koncentrálása 

• A kereslet és kínálat összehangolásának elősegítése 

• Termelési költségek csökkentése, termelői árak stabilizálása 

• Környezetkímélő termelési eljárások terjesztése 

• A tagok kötelezettsége 

• A szervezet termelési, értékesítési, környezetvédelmi szabályainak betartása 

• A teljes termésmennyiségnek a TÉSZ-en keresztüli értékesítése  

 (néhány kivételes esettől eltekintve) 

• Működési költség hozzájárulás fizetése (működési alap egyik része) 

• Statisztikai adatok szolgáltatása 

• Ugyanazon termékre tagsági viszony kizárólag egy TÉSZ-ben  

• Minimális tagsági idő: 1 év 



• A szervezet kötelezettsége 

• Demokratikus szervezeti felépítés 

• Szabályzatok (tagdíjfizetés, új tagok felvétele, tag kilépése, stb.)  

• Szankciók kialakítása szabályok be nem tartása esetére 

• Nyilvántartás vezetése a tagok termeléséről és az áru értékesítéséről 

• Évenkénti jelentéstételi kötelezettség az FVM-nek január 31-ig 

• Minimális méret 

• Előírásának célja: versenyképes méret biztosítása 

• Meghat. alapja: 1.) min. taglétszám, 2.) min. éves nettó árbevétel 

• Országcsoportonként változó 

• Magyarországon: → előzetes elismeréshez 8 tag és 125 millió Ft 

         → végleges elismeréshez 15 tag és 250 millió Ft 

• Elismerési kérelem benyújtása 

• Előzetes elismerésnél elismerési tervvel, végleges elismerésnél működési 
programmal (üzleti terv) kell kiegészíteni. 

• Az elismerési terv max. 5 évre, a működési program 3-5 évre szól. 

• Az elismerési terv a végleges elismerés feltételeinek való megfelelés elérési 
módját és eszközeit tartalmazza. 

• A működési program fejlesztési/üzleti tervnek felel meg. 



A TÉSZ támogatása 

 Két fontos fogalom: 

 

• Működési alap = A tagok általi befizetésekből és a közösségi 

támogatásokból létrehozott pénzalap, melyet a működési költségek 

fedezésére, beruházásokra és részben az árukivonás támogatására 

lehet felhasználni 

 

• Működési program = A végleges elismeréstől számított legalább 3, 

legfeljebb 5 éves időtartamra vonatkozó fejlesztési programok 

összessége. Ennek megléte előfeltétele a közösségi támogatások 

elnyerésének!!! 



A TÉSZ-ek jövőbeni kilátásai 
Lehetőségek: 

• Termelési költségek csökkentése 

• Értékesítési költségek csökkentése 

• Nettó jövedelem növekedése 

• Kínálat koncentrálása, alkupozíció javulása 

• Érdekérvényesítés javulása 

• TÉSZ-ek szövetségei (másodlagos koncentráció!!!) 
 

Problémák: 

• Kis forgalmú és erőtlen TÉSZ-ek (egyetlen jól működő TÉSZ van 
Magyarországon; legfőbb cél: támogatáshoz jutás) 

• Áruházláncok magas igényei (mennyiség, minőség, egyöntetűség, 
pontosság, teljes termékskála beszállítása → importkényszer) 

• Árualap megteremtésének nehézsége (tagok saját piacainak feladása) 

• Emiatt: piacok megszerzésének nehézsége 

• Infrastruktúra hiánya (post harvest) 

• Versenyhelyzet fokozódása 

• Felvásárlói érdekeltség (tehát nem alulról szerveződik) 

• Menedzsment és tagság eltérő céljai, érdekei 



A TCS 

A termelői csoport: azonos termék, illetve termékcsoport szerint 

szerveződő termelők együttműködése. 

Termékek, termékcsoportok: 

Gabona* 

•Olajosnövény* 

•Tehéntej* 

•Baromfi- és sertéstenyésztés* 

•Dohánytermesztés* 

•Juhtartás 

•Kecsketartás 

•Nyúltartás 

•Prémesállat tartás 

•Méhészet 

•Fűszer- és gyógynövény termesztés 

 

•Rizs 

•Burgonya 

•Cukorrépa 

•Textilipari növény  

•Vágott virág és szaporítóanyag 

•Szőlő és bor 

•Faiskolai termék 

•Halászat 



A TCS alakulásának okai 

• Koncentrálódó feldolgozói oldal több termékcsoport esetében is (pl.:tej, cukor) 

• Az egyedi termelők (mérettől független) gyenge érdekérvényesítő képessége 

• Az egyedi termelők kis árualapja (vö.: tőzsdei kontraktus) 

• Magyar sajátosság: a termelés és a feldolgozás teljesen elkülönül egymástól 

 

Következmény:→ a termelők (ár)alkupozíciójának javulása  

     → költségcsökkentés  

 

Szövetkezés „kényszerítése”: A TCS működésének, beruházásainak 

támogatása 

 



A TCS jellemzői 

• Feladat: beszerzés, termelés, feldolgozás, tárolás, áruvá készítés,  

értékesítés közös szervezése 

• Jogi forma:  szövetkezet, Kft. 

• Státusz: előzetesen elismert vagy elismert 

• Kötelezettség: -100%-ban TCS-n keresztüli értékesítés 

    - minden tag max. 1 TCS tagja  

    (azonos termékcsoporton belül) 

    - tagsági idő min. 3 év 

    - működésiköltség-hozzájárulás, adatszolgáltatás 

    - az árbevétel min. 70%-a saját termék   

     értékesítéséből származzon 



A TCS alapítása 

• Jogi forma 

• Szövetkezet: rugalmas működés, de: „1 tag 1 szavazat” elve. 

• Kft.: vagyonarányos („termelés-arányos”) szavazati jog, de 

rugalmatlan működés. 

• Alapító tagok: min. 15 termelő 

• Speciális feltételek 

• Árbevétel min. 10%-a, ill. 3%*-a természetes személy tagoktól 

származzon  

• Egy tag max. 15% tulajdonhányad (Kft.) 

• Árbevétel 70%-a tagi termék értékestéséből származzon 

• Elismerés formája 

• Előzetes elismerés 

• Végleges elismerés 

 



A TCS állami elismerésének feltételei 

• Elismerés kategóriái: egy termékre v. termékcsoportra ismerhető el 

• Minimális árbevétel termékcsoporttól függően 100 – 300 – 500 millió Ft 

• Minimális taglétszám (15 fő) 

• A tagok értékesítési szerződést kötnek a termelői csoporttal 

• A tagok működési hozzájárulást fizetnek  

• Üzletrész átruházás csak a tagság beleegyezésével (Kft.) 

• Demokratikus szervezeti felépítés 

• Nyilvántartás vezetése a tagok termeléséről és az áru értékesítéséről 

• Jelentéstételi kötelezettség (FVM felé) 

• Elismerési kérelem 

 



 A BÉSz olyan nonprofit alaptevékenységű szervezet, 

amelynek árbevétele legalább 200 millió Ft és annak 

min. 70 %-a a tagok alaptevékenységéből származik, 

továbbá a tagok min. 75%-a regisztrált mg.-i termelő. 

 

– Általános BÉSz 

– Tejszövetkezet 

– Gépkör (min. 10 termelő által alapított)  

A BÉSZ 



A BÉSZ-ek támogatása 

• Általános: tartós készletfeltöltéshez, működési 

költségekhez az éves árbevétel 5%-a, max. 60 millió Ft 

 

• Tejszövetkezet: alapítás, megszervezés 600 e Ft, 

működéshez: 10.000 Ft/szarvasmarha, max 10 millió Ft 

 

• Gépkör tárgyi, személyi feltételeihez: tagonként 100 e. 

Ft, max. 3 millió Ft. 

 



Köszönöm a figyelmet! 


