HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE
Alapszabálya
I.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

1. 1.

Az európai szövetkezet neve:
HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE

1.2.

Az európai szövetkezet német nyelvű elnevezése:
HA-MI-ÖSSZEFOGUNK
Europaeische
beschraenkter Haftung SCE

Genossenschaf t

mit

1.3.

Az európai szövetkezet horvát nyelvű elnevezése:
HA-MI-ÖSSZEFOGUNK … SCE

1.4.

Az európai szövetkezet szlovák elnevezése:
HA-MI-ÖSSZEFOGUNK ….. SCE

1.5.

Az európai szövetkezet rövidített elnevezése:
HA-MI-ÖSSZEFOGUNK SCE

1.6.

A szövetkezet e-mail elérhetősége:

1.7.

A szövetkezet honlapja:

2.

Az európai szövetkezet székhelye:
9400 Sopron, Széchenyi tér 12.

2.2.

Az európai szövetkezet (rövidített néven: SCE) székhelye a központi ügyintézés
helye. Az SCE további telephelyeket, fióktelepeket, irodákat és képviseleteket
nyithat az Európai Unió bármely országában, valamint azok területein kívül is.

3.

Az európai szövetkezet tagjai:
Részjegy-tőke
1. Nagy László
2. Pirger Károly Ferenc
3. Perkovátz Tamás
4. Dr. Joób Márk
5. Dr. Szarka László
6. Gerencsér Tamás
7. Magyar Dezső
8. Borsányi Zoltán
9. Dr. Karner Cecília
10. Nusser Györgyné
11. Nagy István
12. Némethné Csendes Zsuzsanna
13. Franz Weninger
14. Franz Weninger
15. Martina Weninger
16. Otmar Tschürt
17. Dr. Fábián Attila
18. Dr. Székely Csaba
19. Dömötöri László Levente
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Kossányi József
Kossányiné Kovács Mariann
Király László György
Dr. Szalay Zsuzsanna
Havas András
Khaut András
Németh Ildikó
Dr. Muray László
Horváth Vilmos
Pirger Károly Ferencné
Veress Ágnes
Károlyi Gyula
Horváth Béla
Iván Attila
Köleséri Imre
Komornoki Mihály
dr. Stark Magdolna
Varga István
Gaál Csaba
dr. Payrits Ferenc
Tisza Zsuzsanna
Taschner Kurt
Bognár Ildikó
Wellner Andrea
Fodor Eszter
Fodor Andrásné
Fodor Judit
Fodor András
dr. Horváth Borbála
Pintér Melinda Tímea
András Erzsébet
Fekete Lászlóné
Orbán Walter
Bányai Ferenc
Kolarovszkiné Hujber Anita
Zernovácz Zoltán
Mizséri Andrea
Tóth Zsuzsanna
Eőry Zoltánné
Kanyar Dóra
Fábján Béláné
Nyeső Tibor
Balogh János
Nagy Attila
Jókutiné Stefán Mária
Jankovics Balázs
Jankovics Nikolett
Rákóczy László
Czeglédi László
Köleséri Balázs
Frang Gizella
Dívós István
Mészáros Tibor
Kender Zoltán
Schöll Péter
Szomjas Violetta
Parraghné Gál Melinda

77. Ivanics Ferenc
78. Sopron és Vidéke Ipartestület
79. Új Energia 2008. Kft.
80. VID ATV
81. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
82. Lővér Patika Bt.
83. Kereskedelmi és Iparkamara
84. Wa-Ve Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
85. Pdata System Kft.
86. Károlyi Gyula e.v.
87. Kiss BVM Kft.
88. Full-Sopron Ker. és Szolg. Kft.
89. CIG ZRt.
90. Dentál-Pannónia ZRt.
91. Fehér Rózsa Fogadó Kft.
92. Parola-Team Kft.
93. Synec Kft.
94. Laszi-Dászi Kft.
95. Taschner-Vin Kft.
96. Soproni Borút Egyesület
97. Soproni Kékfrankos Kft
98. B.H.N. Szolgáltató Kft.
99. Fodor Andrásné Kft.
100. Dömötöri László Vendéglátó Kft.
101. Jankovics Balázs e.v.
102. Hillebrand Nyomda Kft.
103. Divitrade Kft.
104. Perkovátz Bt.
105. Lénia 2 Kft.
106. Bakos Tibor
107. Dr. Bayer Antal Tibor
108. Dr. Csoba Sándor
109. Dr. Szakály Attila
110. Hajnal Sándor
111. Molnár Balázs
112. Nyakas Szilárd
113. Pozsgai-Szabó Péter
114. Szabó Gábor
115. Szokolay Sándor
116. Szokolay Sándorné
117. Birtalan Örkény
118. Bormarketing Műhely Nonprofit Kft
119. BW2005 Kft
120. Fehér Csárda Vendéglő Bt.
121. Kovács Árpás lakatosmester
122. ReproLan Kft
123. Ritterné Farkas Erzsébet
Részjegyek összesen:

38.500,- EUR

100%

4.

A székhelyáthelyezés

4.1.

Az SCE alapszabály szerinti székhelye áthelyezhető egy másik tagállamba. Ezen
áthelyezés nem eredményezi az SCE felszámolását, vagy új jogi személy
keletkezését.

4.2.

Az igazgatóság dolgozza ki az áthelyezési javaslatot, amelynek a székhely és a
leendő székhely szerinti államok, valamint az Európai Unió jogszabályai által
megkövetelt közzétételi feltételekkel összhangban kell állnia.

4.3.

A javaslatnak – az SCE fennálló jellemzőinek megjelölése mellett – tartalmaznia
kell az áthelyezéssel életbe lépő eltérő jogszabályi környezet bemutatását, és az
ebből fakadó következményeket az SCE irányítási rendszerére, tőkéjére,
tagjainak, foglalkoztatottjainak jogviszonyaira, szavazati jogaira, és minden egyéb
olyan követelményre, amely az SCE működését és/vagy megszűnését érinti. A
javaslat tartalmazza egyben az áthelyezés hitelezőket és más jogosultakat érintő
következményeit.

4.4.

Az SCE alapszabályában meghatározott székhely szerinti tagállamban a bíróság, a
közjegyző, vagy más illetékes hatóság az áthelyezést megelőzően elvégzendő
eljárási és alaki követelmények teljesítését tanúsító igazolást ad ki. Az igazolás
kibocsátását megelőzően az SCE köteles hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az
áthelyezési
javaslat
közzétételét
megelőzően
felmerült
kötelezettségek
tekintetében a hitelezők és az SCE tekintetében fennálló más jogosultak (ideértve
az államháztartási szerveket is) részére megfelelő védelmet biztosítottak azon
tagállam követelményeivel összhangban, ahol az SCE alapszabály szerinti
székhelye volt az áthelyezést megelőzően.

4.5.

Az olyan tag, aki az áthelyezésre vonatkozó határozatot a közgyűlésen, vagy az
ágazati, illetve részközgyűlésen ellenezte, a közgyűlési határozatot követő 2
hónapon belül bejelentheti kilépését. A tagság azon üzleti év végén szűnik meg,
amelyben a kilépést bejelentették. E tag tekintetében az áthelyezés nem lép
hatályba. A kilépés alapján a tag jogosult a Tanács 2003. július 22-i 1435/2003.
EK Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. cikk (4) bekezdésében és a 16.
cikkben meghatározott feltételek mellett a részjegyek visszatérítésére.

4.6.

A javaslat közzétételét követő két hónapon belül nem hozható határozat az
áthelyezés tárgyában.

4.7.

Ha az SCE székhelyét más tagállamba helyezi át, az új székhely bejegyzése
napjával - mint mérleg-fordulónappal - köteles a számviteli törvény szerinti
beszámoló-készítési,
könyvvizsgálati,
letétbe
helyezési
és
közzétételi
kötelezettségének eleget tenni, az új székhely bejegyzése napjától számított 150
napon belül.

4.8.

Az SCE alapszabály szerinti székhelyének áthelyezése és alapszabályának ezzel
járó módosítása azon a napon lép hatályba, amikor az SCE-t az új alapszabály
szerinti székhelye szerinti nyilvántartásba a Rendelet 11. cikk (1) bekezdésében
összhangban bejegyzik.

5.

Az európai szövetkezet célja
Az európai szövetkezet célja Sopron és vonzáskörzetében a határokon is átnyúló
összefüggő járások gazdaságának élénkítése kékfrank utalvány használatával.
A gazdaság élénkítését magyar és külföldi tagjainak gazdasági vállalkozásán
keresztül végzi.

6. Az európai szövetkezet tevékenysége:
6.1.

Az SCE tevékenységei:

6.2.

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának 2008. 01. 01. napjától
hatályos NACE Rev. 2. rendszere (TEÁOR ’08) szerint:
Főtevékenység:
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Egyéb tevékenység: 7021 PR, kommunikáció
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7320 Piac-, közvélemény-kutatás

7.

Az európai szövetkezet részjegy-tőkéje (jegyzett tőkéje)

7.1.

Az SCE részjegy-tőkéje a tagok által befizetett részjegyek, valamint a befektetői
és átalakított befektetői részjegyek értékéből adódik össze.
A részjegy-tőke nagysága: 38.500,- EUR.
A tőke nagysága megváltoztatható.
A tőke összegének változása nem teszi szükségessé az alapszabály módosítást
vagy közzétételt.

7.2.

A részjegy névértéke értéke 100 EUR.

7.3.

Egy tagnak legfeljebb 40 db. részjegye lehet.

7.4.

Az SCE-be tagként belépő személy a belépést jóváhagyó határozatot követően a
jegyzés napján a jegyzett részjegyek névértékének 25 %-át köteles befizetni. A
jegyzett részjegyek névértékének fennmaradó 75%-át a jegyzés napját követő 15
napon belül kell megfizetnie.

7.5.

A jegyzett tőke összege nem csökkenhet 30.000,-EUR-nál alacsonyabb összegre
azon tagok részjegyeinek visszafizetése következtében, akiknek megszűnik az
SCE-ben fennálló tagsága.
A jegyzett tőke csökkenése esetén az első közgyűlés alkalmával a tagok
kiegészítik azt.

7.6.

Tőkeemelés történhet a tagok általi további tőkejegyzéssel vagy új tagok
belépésével, és a tőke csökkenthető az egyénileg jegyzett tőkék teljes vagy
részleges visszafizetésével.

7.7.

Az SCE nem jegyezheti saját részjegyeit, azokat nem vásárolhatja meg, és nem
fogadhatja el biztosítékként sem közvetlenül, sem pedig olyan személy útján, aki
saját nevében, de az SCE javára jár el.

8.

Az európai szövetkezet határozatlan időtartamra jön létre.

9.

Az európai szövetkezet képviselete, a cégjegyzés módja

9.1.

Az SCE-t harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt az
igazgatóság elnöke és az igazgatósági tagok önállóan képviselik. Az igazgatóság
által felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez egy
igazgatósági tag aláírása szükséges.

9.2.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt,
előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét
közjegyző által hitelesített módon aláírja.

10.

Alkalmazandó jogszabályok

10.1. Az SCE az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i,
1435/2003/EK tanácsi rendelet és a Magyar Köztársaságnak az európai
szövetkezetekről szóló, 2006. évi LXIX. törvény szerint alakult.
10.2. Az SCE munkavállalóinak részvételét az európai szövetkezet statútumának a
munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július
22-i 2003/72/EK tanácsi irányelv rendelkezései szabályozzák.
11.

Közzététel

11.1. A Rendelet alapján közzétételi kötelezettség alá tartozó, az SCE-re vonatkozó
okiratokat és adatokat oly módon kell közzétenni, amit az SCE alapszabálya
szerinti székhely szerinti tagállam joga a részvénytársaságok tekintetében előír.
11.1.

Az SCE bejegyzéséről, e bejegyzés törléséről, valamint a székhelyáthelyezésről –
tájékoztatás céljából – kötelező közleményt közzétenni az Európai Unió Hivatalos
Lapjában. A közlemény tartalmazza az SCE nevét, bejegyzésének számát, keltét
és helyét, a közzététel keltét és helyét, valamin annak címét, továbbá az SCE
alapszabály szerinti székhelyét és tevékenységi ágazatát. A közzétételt a 10.1.
pontban említett közzétételt követő egy hónapon belül továbbítandó az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatalához.

II.

AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.

Tagfelvétel, kilépés, kizárás

1.1.

Az SCE tagjainak száma legalább öt – legalább két tagállamban lakóhellyel, illetve
székhellyel rendelkező, illetve ezek joga alá tartozó természetes személy vagy
társaság, továbbá más, egy tagállam joga alapján alapított, a közjog vagy a
magánjog hatálya alá tartozó szervezet.

1.2.

A tagság megszerzéséhez az igazgatóság jóváhagyása szükséges.

1.3.

A tagfelvétel feltétele:
- a belépni kívánó társaság képviselőjének / személynek nyilatkozata az
alapszabály, illetve a szövetkezet célkitűzéseinek elfogadásáról, illetve a
részjegyek ellenértékének határidőben történő megfizetéséről;
- egy meglévő tag ajánlása;
- a kékfrank utalványt elfogadja a szövetkezet tagjaitól.

A tagfelvételről az igazgatóság dönt a felvételi kérelmet a felvételi kérelmet követő
ülésen. A tagsági jogviszony a felvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára
visszamenő hatállyal jön létre akkor is, ha a tag a részjegy teljes összegét befizette.
1.4.

Azon jelöltek, akiknek a tagságát visszautasították, fellebbezhetnek a tagfelvételi
kérelmet követően tartott közgyűléshez.

1.5.

A tagfelvételről az igazgatóság dönt a felvételi kérelem benyújtását követő
legközelebbi ülésén. A tagsági jogviszony – eltérő megállapodás hiányában – a

felvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön
létre, ha a tag a részjegy összegét befizette az SCE-nek.
1.6.

A tagság az alábbiakkal szűnik meg:
- kilépés;
- kizárás, amennyiben a tag súlyosan megszegi kötelezettségeit, vagy az SCE
érdekeivel ellentétesen jár el;
- a tag a tulajdonában álló valamennyi részjegynek egy másik tagra vagy tagságot
szerző másik személyre vagy jogalanyra történő átruházása;
- a nem természetes személynek minősülő tag felszámolása;
- csőd;
- halál;
- az alapszabályban meghatározott székhely szerinti tagállam szövetkezetekre
vonatkozós jogszabályaiban meghatározott bármely más esetben.

1.7.

Bármely kisebbségi tag, aki az alapszabály módosítását ellenezte azon a
közgyűlésen, ahol
i. a befizetések vagy egyéb szolgáltatások tekintetében új kötelezettségeket
vezettek be; vagy
ii. a tagok fennálló kötelezettségeit lényegesen kiterjesztették; vagy
iii. az SCE-ből való kilépés felmondási idejét öt évnél hosszabb időre
módosították;
a közgyűlés határozatát követő két hónapon belül bejelentheti kilépését.
A tagság az i. és ii. pontjában említett esetekben az adott üzleti év végén, a iii.
pontban említett esetben pedig az alapszabály módosítása előtt hatályos
felmondási idő végén szűnik meg. Az adott tag tekintetében az alapszabály
módosítása nem lép hatályba.
A kilépés esetén a tag jogosult - a Rendelet 3. cikk (4) bekezdésében és a 16.
cikkben meghatározott feltételekkel - a részjegyek visszatérítésére.
A tag kizárásáról - a tag meghallgatása után - az ügyviteli vagy irányító szerv
határoz. E határozat ellen a tag a közgyűléshez fellebbezhet.

1.8.

A tag kilépési szándékát az igazgatóságnak írásban köteles bejelenteni. A
kilépésre vonatkozó bejelentéssel a tagsági jogviszony a bejelentést követő
harmincadik naptári napon szűnik meg.

1.9.

Az SCE igazgatósága kizárhatja azt a tagot, aki – neki felróható módon –
a) az SCE érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít;
b) a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek az igazgatóság felszólításától
számított 15 napon belül sem tesz eleget.

1.10. A kizárást tárgyaló ülésre az érintett tagot meg kell hívni. A kizárásról
indokolással ellátott határozatot kell hozni, s azt az érintett taggal írásban is
közölni kell. A kizárásról hozott határozat ellen a tag a tudomásszerzéstől
számított 30 napon belül a közgyűléshez fordulhat, e napirendi pont tárgyalása
során azonban nem gyakorolhatja szavazati jogát. A tag a közgyűlés kizárásról
hozott, vagy a kizárást megerősítő határozatának felülvizsgálatát a bíróságtól
kérheti a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 18. §ának rendelkezései szerint. A keresetindításnak halasztó hatálya van.
A tagsági jogviszony megszűnése, vagy megszüntetése esetén a volt taggal az
Sztv. szabályai szerint kell elszámolni. A részjegy átruházása kivételével és a
Rendelet 3. cikkére is figyelemmel, a tagság megszűnése esetén a tag jogosult a

jegyzet tőkéből az őt megillető rész (Sztv. 51.§ (3) bek.) visszafizetésére,
levonva abból az SCE tőkéjét terhelő veszteségek arányos részét. A fentiek
alapján levont összegeket a visszatérítési jogosultság felmerülése üzleti évének
mérlege alapján számítják ki.
1.11. A tagsági jogviszony megszűnése esetén, ha az elszámolás alapjául szolgáló
összeg a névértéket meghaladja, akkor a különbözet összegét a tagsági
jogviszony megszűnésétől számított két év alatt egyenlő részletekben kell
megfizetni. Az SCE semmilyen esetben nem kötelezhető arra, hogy a tagság
megszűnését követően kibocsátott mérleg jóváhagyását követő 6 hónapon belül
teljesítse a visszafizetést.
Egyebekben a részjegy névértékének az elszámolására a tagsági jogviszony
megszűnését követő, számviteli törvény szer8inti beszámolót elfogadó közgyűlés
napjától számított 30 napon belül kerül sor.
A fentieket kell alkalmazni akkor is, ha a tag részjegyeinek egy része tekintetében
áll csak fenn a visszafizetési kötelezettség.
2.

A tagok jogai és kötelezettségei:

2.1.

Az SCE működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat az általuk
szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik
meg.

2.2.

A tag alapvető joga:
a) részt vegyen az SCE tevékenységében és személyes közreműködésének,
vagyoni hozzájárulásának és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a
gazdálkodás eredményéből;
b) igénybe vegye az SCE által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat és
élvezze a szövetkezés egyéb előnyeit;
c)
tanácskozási
és
szavazati
joggal
részt
vegyen
a
közgyűlésen;
d) tisztséget viseljen az SCE-ben;
e) vezető tisztségviselőtől felvilágosítást kérjen az SCE-t érintő bármely
kérdésben.
f) Kékfrank utalvánnyal a tagok vállalkozásai által előállított termék vagy
szolgáltatás vásárlása.

2.3.

A tag alapvető kötelessége:
a) teljesítse a vagyoni hozzájárulását, továbbá vállalásának megfelelően részt
vegyen az SCE-nek és szerveinek a tevékenységében;
b) védje a szövetkezet vagyonát.

2.4.

A szövetkezet alkalmazottai
Alapításkor
a
szövetkezetnek
alkalmazottja
nincs,
ezért
az
Ő
érdekérvényesítésükre vonatkozó szabályokat az Alapszabály nem tartalmaz,
középtávon a társaság nem is kíván alkalmazottat foglalkoztatni. Amennyiben
alkalmazott felvételi igény jelenik meg, az Igazgatóság az érdekérvényesítési
rendszer szabályait a Felügyelő Bizottsággal közösen kidolgozza a Közgyűlés elé
terjeszti. Alkalmazotti felvétel csak ezen szabályok elfogadását követően
történhet.

III. AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1.

A közgyűlés

1.1.

A közgyűlés az SCE legfőbb önkormányzati szerve, amely a tagok összességéből
áll.

1.2.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer, az üzleti év végétől
számított hat hónapon belül hívja össze az igazgatóság a napirend közlésével.
A közgyűlést a napirend közlésével a megjelölt időpont előtt legalább 15 nappal
írásban kell összehívni. A közgyűlést a meghívó átvételének utólag igazolhatóan
történő kézbesítésével (postai küldemény, közvetlen kézbesítés stb.) vagy
hirdetményi úton is összehívható, utóbbi esetben a hirdetményt egy országos
napilapban 30 nappal korábban meg kell jelentetni. Egyéb esetekben a meghívó
feladása és a közgyűlés első ülésének időpontja között legalább 30 nap van.
Sürgős esetekben azonban ez az időtartam 15 napra csökkenthető.
Az irányító szerv, az ügyviteli szerv, a felügyelő szerv vagy bármely más szerv,
illetve az illetékes hatóság bármely időpontban összehívhatja a közgyűlést az SCE
alapszabályában meghatározott székhely szerinti tagállamnak a szövetkezetekre
vonatkozó nemzeti jogával összhangban. A irányító szerv a felügyelő szerv
kérelmére köteles összehívni a közgyűlést.
Az üzleti év végét követően tartott közgyűlés napirendje tartalmazza legalább az
éves beszámoló jóváhagyását és a nyereség felosztását.
Ülése során a közgyűlés további közgyűlés
megállapítva annak időpontját és napirendjét.

összehívásáról

határozhat,

Kötelező a közgyűlés soron kívüli összehívása (rendkívüli közgyűlés), ha
a) olyan ügyről kell határozni, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik, és a késedelmes döntés az SCE működőképességét veszélyeztetné,
illetve az SCE jogszabályban vagy az alapszabályban előírt kötelezettségének
megsértésével
járna;
b) a tagok legalább 10 százaléka vagy a felügyelő bizottság írásban, az ok
megjelölésével indítványozza.
1.3.

A közgyűlést összehívó meghívó vagy hirdetmény legalább a következőket
tartalmazza:
- az SCE neve és alapszabály szerinti székhelye,
- a közgyűlés helye és időpontja,
- adott esetben a közgyűlés típusa,
- napirend, feltüntetve a megtárgyalásra kerülő témákat és a határozati
javaslatokat,
- határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az
eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást,
- a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját.
A közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos iratokat a tagoknak meg kell küldeni.
Bármely tag részére, aki ilyen kéréssel fordul a közgyűléshez, biztosítani kell,
hogy az igazgatóságtól tájékoztatást kapjon az SCE közgyűlésének napirendjén
szereplő kérdésekből eredő ügyeiről.

1.4.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;

b) az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezető elnökének), valamint a
felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása,
tiszteletdíjuk megállapítása;
c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése,
valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott
eredmény felhasználásáról;
f) az alapszabályban meghatározott esetekben a tag kizárása, illetőleg a tagot
kizáró határozat felülvizsgálata;
g) döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője elleni kártérítési per
megindításáról;
h) döntés szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő
kilépésről;
i) döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá
történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről;
j) döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség
jóváhagyásáról;
k) döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a
felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról;
l) döntés befektető tagok felvételéről. Ennek során a befektető taggal meg kell
állapodni a befektető tagi jogviszony megszűnése esetén az elszámolás
időpontjáról és módjáról;
m) döntés pótbefizetés elrendeléséről;
n) a részjegyek névértékének megváltoztatása;
o) a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy
névértékén felüli összege kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a
szövetkezet egyéb kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági
jogviszony megszűnésétől számított 8 évnél nem lehet hosszabb;
p) mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
1.5.

Minden tag jogosult a közgyűlésen a napirenden szereplő kérdésekben felszólalni
és szavazni. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, tekintet
nélkül részjegyeinek számára.
A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az
igazgatóság és a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az
alapszabályban
meghatározott
tisztséget
betöltő
személy,
továbbá
a
könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű
magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is
jogosult. Egy tag legfeljebb a szövetkezeti tagok 10%-át képviselheti.

1.6.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az SCE tagjainak több mint fele jelen
van.

1.7.

Ha a közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli időpontra, azonos
napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet
nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett
kérdésekben hozhat határozatot, de nem dönthet az 1.4. pont a), i), k) és l)
alpontjaiban foglalt kérdésekről.

1.8.

A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másképpen nem rendelkezik, a
jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

1.9.

A tagok közgyűlés összehívása nélkül, írásban is szavazhatnak, ha a döntés ilyen
módon is meghozható. Nem lehet írásban szavazni az 1.4. pont a), b), i), k), l),

m) és n) alpontjaiban meghatározott kérdésekben. Nem lehet írásban szavazni,
ha a tagok legalább 10 százaléka közgyűlés összehívását kéri.
Az írásbeli szavazást az Igazgatóság rendelheti el. Az Igazgatóság a határozati
javaslatot megküldi a tagoknak azzal, hogy szavazatukat 8 napon belül írásban
küldjék vissza az SCE-nek. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tagok több
mint 50 százaléka írásban szavazott és a szavazatok a kitűzött határidőben
megérkeztek a szövetkezethez.
A határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha a szavazatokat visszaküldő tagok
50 százaléka +1 tag igennel szavazott – kivéve, ha a törvény vagy alapszabály
ennél magasabb szavazati arány állapít meg. A határozat kiegészítése, illetve
módosítása ellenszavazatnak számít.
A szavazás eredményét a határidőben beérkezett szavazatok alapján
jegyzőkönyvben kell megállapítani. A határozatot a szavazási határidő utolsó
napján kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az igazgatóság – a
szavazásra adott határidő lejártát követő 8 napon belül – írásban köteles
értesíteni a tagokat.
1.10. Minden közgyűlésen jegyzőkönyvet vezetnek. A
következőket tartalmazza:

jegyzőkönyv

legalább a

a) a közgyűlés megtartásának helyét, időpontját, a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok
nevét;
b) a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
c) a közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a
számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek
napirendre;
d) a közgyűlés által meghozott döntéseket, határozatokat, illetőleg a szavazás
eredményére vonatkozó adatokat;
e) a közgyűlés által elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás
eredményét;
f) azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték.
A jegyzőkönyvhöz csatolják a jelenléti ívet, a közgyűlés összehívására vonatkozó
okiratokat, valamint a tagok számára a napirendi pontok tárgyában benyújtott
jelentéseket.
A jegyzőkönyvet és az ahhoz csatolt okiratokat legalább öt évig megőrzik.
Kérésére – a felmerült ügyintézési költségek megtérítése ellenében – bármely tag
jogosult másolatot kapni a jegyzőkönyvről és az ahhoz csatolt okiratokról. A
jegyzőkönyvet az ülés elnöke írja alá.
2.

Igazgatóság

2.1.

Az SCE ügyvezetését és képviseletét harmadik személyekkel szemben és bírósági
eljárások során 5 évre választott 5, azaz öttagú igazgatóság látja el. Az
igazgatóság tagjai az európai szövetkezet vezető tisztségviselői. Az igazgatóság
kizárólag természetes személy tagokból állhat.

2.2.

Az igazgatóság tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja meg.

2.3.

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazon ügyekben, amelyeket
törvény, vagy az alapszabály nem utal más szerv (pl. közgyűlés) hatáskörébe.

2.4.

Az igazgatóság gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, valamint a közgyűlési
döntések előkészítéséről és végrehajtásáról.

2.5.

Az igazgatóság köteles a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni helyzetéről,
üzletpolitikájáról legalább évente egy alkalommal a közgyűlésnek és három
havonként a Felügyelő Bizottságnak beszámolni.

2.6.

Az elnök az igazgatóság ülését saját kezdeményezésére vagy egy tag kérésére
hívja össze. E kérésben megjelölik az ülés összehívásának indokát. Ha 15 napon
belül nem kerül sor intézkedésre e kérés tekintetében, az igazgatóság ülését a
kérést előterjesztő tag(ok) is összehívhatja/összehívhatják.

2.7.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, ügyrendjét maga
állapítja meg. Az igazgatóság határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező
tagok legalább fele jelen van. Az igazgatóság határozatait egyszerű többséggel
hozza. A szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

2.8.

Az igazgatóság elnöke és tagjai jogosultak az SCE képviseletére és az önálló
cégjegyzésre.

2.9.

Az igazgatóság köteles szabályzatot elfogadni a munkáltatói jogok gyakorlásáról.

2.10. Az Igazgatóság tagjai 2009. 09. 29. napjától 2014. 09. 29. napjáig:
1.
2.
3.
4.
5.

Pirger Károly Ferenc
dr. Horváth Borbála
Perkovátz Tamás
Károlyi Gyula
Birtalan Örkény Zsolt

Az igazgatóság elnöke:

Perkovátz Tamás

3.

Felügyelő Bizottság

3.1.

Az SCE közgyűlése 3, azaz három tagú Felügyelő Bizottságot választ. A bizottság
tagjai maguk közül választják meg a bizottság elnökét. A Felügyelő Bizottság
kizárólag természetes személy tagokból állhat.

3.2.

A Felügyelő Bizottságot a közgyűlés 5 év időtartamra választja meg.

3.3.

A Felügyelő Bizottság hatásköre:
- az SCE szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely
ügyet megvizsgálhat, az SCE irataiba betekinthet,
- felhívhatja az igazgatóságot, hogy a jogszabályoknak, az alapszabálynak, vagy
más szabályzatnak megfelelően járjon el,
- indítványozhatja
az
igazgatóság
egészének
vagy
egyes
tagjainak
visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását,
- összehívhatja a közgyűlést, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó
kötelességének,
- az igazgatóság jogszabályba ütköző, vagy az SCE érdekeit súlyosan sértő
működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a
közgyűlés részére az SCE gazdálkodásáról, e nélkül a számviteli törvény
szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható,

-

javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselő
megállapításáról,
büntető feljelentést tehet az SCE vezető tisztségviselője ellen.

díjazásának

3.4.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább
két fő jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság üléseit
az elnök, vagy az általa megbízott tag hívja össze. Ügyrendjét maga állapítja
meg.

3.5.

A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről köteles évente legalább egyszer a
közgyűlésnek beszámolni.

3.6.

A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, a tagoktól, a munkavállalóktól az
SCE tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem
tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az
érintett felel.
A Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag az SCE
bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
Az SCE testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a Felügyelő Bizottság
indítványairól az alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást
foglalni.

3.7.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2009. 09. 29. napjától 2014. 09. 29. napjáig:
1. Dr. Székely Csaba
2. Horváth Vilmos
3. Dr. Karner Cecília
A Felügyelő Bizottság elnöke: Horváth Vilmos

4. Titoktartás
4.1.

Az SCE szerveinek tagjai tisztségük megszűnését követően sem hozhatnak
nyilvánosságra olyan általuk ismert információt az SCE-re vonatkozóan, amelynek
nyilvánosságra hozatala sértené az SCE vagy tagjainak érdekeit, kivéve ha a
nemzeti jog szövetkezetekre vagy társaságokra vonatkozó rendelkezései előírják
vagy lehetővé teszik a nyilvánosságra hozatalt, illetve ha közérdek indokolja azt.

5. Felelősség
5.1.
Az irányító, felügyelő és ügyviteli szervek tagjai a székhely szerinti tagállam
szövetkezetekre vonatkozó rendelkezései szerint felelősek az SCE-t érő olyan
veszteségért vagy kárért, amelynek oka a feladatkörükkel járó jogszabályi, alapszabály
szerinti vagy egyéb kötelezettségük megszegése.
6. Kötelező könyvvizsgálat
6.1.

A könyvelés ellenőrzéséért felelős könyvvizsgálót az SCE közgyűlése választja
meg 2009 -2010. pénzügyi évre.

6.2.

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak

megállapításáról, hogy a szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolója
megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e az SCE
vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, működésének eredményéről.
A könyvvizsgáló betekinthet az SCE könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a
felügyelő bizottság tagjaitól és az SCE munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az
SCE bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit
megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló a működése során szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
megőrizni.
A könyvvizsgáló a közgyűlésen köteles részt venni, és részt vehet az igazgatóság,
valamint a felügyelő bizottság ülésein.
A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgáló
véleményének meghallgatása nélkül nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló
visszahívására nem adhatnak alapot a könyvvizsgálói jelentésben tett
megállapítások vagy a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz kapcsolódó
könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy az
SCE vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a
vezető tisztségviselők e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után,
köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a közgyűlés a jogszabályok
által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről köteles a
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
6.3.

Az SCE könyvvizsgálója 2009. 09. 29. napjától 2011. május 31. napjáig:
Dr. Sallai Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
kijelölt könyvvizsgáló végzi.
Kamarai regisztrációs száma:

7. Pótbefizetés és tagi kölcsön
7.1.

Az SCE tagja, amennyiben tagsági viszonya legalább egy év óta fennáll az SCEvel, kamatmentesen vagy kamat ellenében kölcsönt nyújthat az SCE-nek, ha az
alapszabályban meghatározott kötelező vagyoni hozzájárulását már teljesítette.
A
tagi
kölcsön
igénybevételének
lehetőségeit,
felhasználásának
visszafizetésének rendjét szabályzatban kell meghatározni.

és

7.2.

Az SCE veszteségének rendezése érdekében a tagok vagyoni hozzájárulásuk
arányában – évente egy alkalommal legfeljebb a részjegy 100 % -áig – a
közgyűlés pótbefizetésre kötelezheti. A pótbefizetést nem lehet a tag vagyoni
hozzájárulásaként figyelembe venni.

7.3.

A pótbefizetés a szövetkezet lekötött tartalékát növeli. A veszteség rendezésére
fel nem használt pótbefizetést a tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre
csak a vagyoni hozzájárulás teljes befizetése után kerülhet sor.

7.4.

Ha a tag pótbefizetésre vonatkozó kötelezettségét a közgyűlés által
meghatározott időpontig nem teljesíti, az Sztv. 61.§ b) pontja alapján a tagsági
jogviszonya megszűnik.

8. Közösségi alapra vonatkozó szabályok
8.1.

A közgyűlés határoz a közösségi alap létesítéséről, az ebből történő juttatásokról
és támogatásokról. Az SCE tagjai és hozzátartozóik számára szociális, oktatási,
kulturális, közművelődési, sport, közösségi biztonság javításának céljaira
nyújthatók támogatások a közösségi alapból.

9. Az európai szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése
9.1.

Az SCE és a tag gazdasági együttműködését munkaszerződés vagy polgári jogi
szerződések (vállalkozás, megbízás, stb.) határozzák meg.
Az együttműködés megvalósulhat
a) a tagok beszerzéseinek, termékeik feldolgozásának, értékesítésének
lebonyolításában;
b) a tagok fogyasztási szükségleteinek kielégítésében és vásárlási visszatérítés
nyújtásában;
c) közös gazdálkodásban;
d) a tagok munkalehetőséghez juttatásában, szociálisan hátrányos helyzetük
egyéb módon való javításában;
e)
diákok
és
az
oktatási
intézmények
együttműködésével
működő
iskolaszövetkezetek esetén a diákok munkalehetőségeinek megteremtésében,
valamint az oktatási feltételek javításában;
f) a gazdasági együttműködés konkrét módjához igazodó egyéb formában.

10. Az adózás utáni eredmény felosztása
10.1. A közgyűlés – az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt
előterjesztett javaslata alapján, a számviteli törvény szerinti beszámoló
ismeretében – dönt az adózás utáni eredmény felhasználásáról.
10.2. A közgyűlés meghatározza, hogy az SCE gazdasági tevékenységéből származó,
adózás utáni eredmény
a) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a szövetkezettel való gazdasági
együttműködésük arányában;
b) mekkora hányadát helyezi a lekötött tartalékon belül elkülönített közösségi
alapba;
c) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a részjegyeik arányában;
d) mekkora hányadát fordítja egyéb célra (nyereségből az előírt tartalékba
átcsoportonsítandó összeg).
11. Elővásárlási jog
A részjegy átruházása esetén a tagokat elővásárlási jog illeti meg. Az átruházásra
vonatkozó szándékot az SCE igazgatóságának kell írásban bejelenteni.
Az elővásárlási jog gyakorlására való felhívását a szövetkezet központjában 15
napra hirdetményben kell kifüggeszteni. A tagok elővásárlási jogukat 30 napon

belül gyakorolhatják a részjegy értékesítésére vonatkozó szándéknak az SCE-hez
történő bejelentésétől számítva.
12. Határozatok bírósági felülvizsgálata
12.1. Bármelyik tag kérheti a bíróságtól az SCE, illetőleg annak testületei által hozott
olyan határozat felülvizsgálatát, amely az európai szövetkezetekre vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseibe vagy az alapszabályba ütközik.
12.2. A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozatról való
tudomásszerzéstől számított 30 napos jogvesztő határidő alatt kell a szövetkezet
ellen megindítani.
12.3. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az alkalmazandó jogszabályok,
az Sztv. valamint a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.
13. Befektető tag
Befektető tag is lehet szövetkezeti tag.
A befektető tag felvételéről a közgyűlés dönt.
A befektető tag tagsági viszonyának megszűnése esetén a befektető tag és a
szövetkezet által kötött megállapodásban foglalt időpontban és módon kell
elszámolni.
Sopron, 2009. szeptember 29.
............................................
Nusser Györgyné
levezető elnök
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