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BEVEZETÉS 

A jogi ismeretek jegyzetben bemutatásra kerülnek a téma alapfogalmai, alapkérdései, melyek segítenek 

abban, hogy a vállalkozások tartalmi, formai kérdéseivel érdemben foglalkozzunk. 
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1. A VÁLLALKOZÓ FOGALMÁNAK TÖRTÉNELMI ELEMEI 

A megélni parancsa és a meggazdagodni kihívása, évszázadok óta mozgatja az emberek gondolkodását és 

fantáziáját. A kérdés csak az, hogy hogyan? Amióta az emberek vállalkoznak, ennek a tevékenységnek 

mindig meg voltak a nyereséggel és a veszteséggel járó kockázatai. Az idők során emellé felsorakoztak 

azok az egyedi kockázatok, melyek a vállalkozás profiljához, jogi és szervezeti formájához valamint a 

vállalkozó személyes képességeihez kapcsolódnak. 

A XVIII. század híres közgazdásza Jean-Baptiste Say
1
 szerint a vállalkozó funkciója a tőke és a munka 

kombinálása. Később, a XX. századi gondolkodók a technikai fejlődésnek köszönhetően egyre inkább 

felértékelték a szaktudást és szakértelmet, a vállalkozó ekkor már a tőke és a munka kombinálásával, 

olyan optimumra törekedett, hogy a lehetőségeket minél teljesebben használja ki. Ekkor jelent meg a 

menedzser kifejezés. 

A nagy gazdasági világválság után (1929-33) Schumpeter
2
 nemcsak elválasztotta a vállalkozót a tőkéstől, 

a kereskedőtől és a munkástól, hanem kitüntetett jelentőséget adott neki: a gazdasági fejlődés 

letéteményeseként, a változások hordozójaként definiálta. Szerinte a vállalkozó feladata a tőke és munka 

legjobb kombinációjának, újabb és újabb kitalálása.  

A vállalkozások története azt mutatja, hogy a vállalkozói szellem és a vállalkozó típusú személyiség 

elterjedésének főleg olyan társadalmi-politikai feltételek kedveznek, amelyben a gazdasági környezet 

kihívásai nem kényszerhelyzetként, hanem lehetőségként, cselekvési alternatívaként jutnak érvényre. Az 

elmúlt évek tapasztalatai nálunk azt mutatják, hogy a kényszerhelyzetre való reagálás és az új lehetőségek 

felismerése egyaránt járhatnak a vállalkozók számának növeléséhez, de az eredmény messze nem 

ugyanaz. 

A két helyzethez kétféle döntés tartozik: 

⧠ az egyik a krízishelyzetből fakad, és reakciókészséget igényel, 

⧠ a másik fejlesztési-növekedési stratégiát feltételez, kezdeményezőkészséggel jár és túlmutat 

önmagán. Ebben az esetben a vállalkozó célja a minél nagyobb profit megszerzése és ennek 

érdekében tevékenysége minél szélesebb körű kiterjesztésére törekszik, aminek csak a saját és 

elérhető idegen tőke szab határt. 

                                                      

1  SAY JEAN-BAPTISTE: Értekezés a politikai gazdaságtanról. Éditeur Deterville,  Párizs 1803. 

2 SCHUMPETER, J.: A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1980.  
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2. A VÁLLALKOZÁSOK KÖRNYEZETE 

Egy vállalkozás szállítóival, piaci közvetítőivel, vevőivel, versenytársaival egy szélesebb makro 

környezetben működik, amelynek hatóerői és fejlődési irányai alakítják a vállalat lehetőségeit. Ezek a 

vállalkozás számára ellenőrizhetetlenek és részben meg-ismerhetetlenek, csak megfigyelheti őket, 

változtatni rajta kismértékben tud. 

A vállalkozás működését az alábbi hatóerők határozzák meg: 

⧠ a demográfiai környezet (népesség), 

⧠ a gazdasági környezet, 

⧠ a természeti környezet, 

⧠ a technológiai környezet (műszaki fejlődés), 

⧠ a társadalmi- és kulturális környezet (érték- és normarendszer), 

⧠ és a politikai-jogi környezet. 

Mi a vállalkozások jogi környezetével foglalkozunk, és azt mutatjuk be, hogy a gazdasági helyzet 

változásával párhuzamosan, azzal többé-kevésbé szinkronban, állandóan változik a jogi-szabályozási 

háttér. A következő részekben bemutatjuk a Magyarországon választható vállalkozási formákat és azok 

tartalmi összetevőit. Ezek ismerete két szempontból is fontos: 

⧠ egyrészt minden vállalkozónak meg kell választania azt a formát, amiben a tevékenységét folytatni 

kívánja, 

⧠ másrészt a mindennapi életünkben, nap mint nap találkozunk vele. 

Mielőtt valaki új vállalkozásba kezd, mérlegelnie kell, hogy melyik szervezeti-jogi forma a 

legmegfelelőbb számára. Ma Magyarországon üzletszerű gazdasági tevékenységet csak azokban a 

szervezeti-jogi formákban lehet folytatni, amelyeket a jogszabályok előírnak. Ennek a formakényszernek 

az az előnye, hogy minden piaci szereplő a jogszabályokból konkrétan megismerheti az egyes társasági 

formákra vonatkozó alapvető szabályokat. 
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3. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK MAGYARORSZÁGON 

A jogszabályok világszerte a vállalkozásokat előre körülhatárolt, meghatározott formába kényszerítik. A 

törvényekben meghatározott formák közül a vállalkozó dönt, hogy melyiket válassza. Ehhez mérlegelnie 

kell az alkalmazandó jogi forma előnyeit, melyekből fontos következmények adódnak. A jogi forma 

felőli döntés ma még nem tartozik a sikertényezők közé, mégis fontos kérdés, hiszen hozzájárul a 

vállalkozó személyes céljaihoz. A szervezeti forma meghatározza: 

⧠ hogyan lehet, és hogyan nem lehet pénzt előteremteni, költséget elszámolni, 

⧠ hogyan és mennyi adót kell fizetni, 

⧠ meghatározza a vállalat jogi kötelmeit, 

⧠ előre jelezhet számos akadályt. 

A vállalkozó végső döntése attól is függ, hogy: 

⧠ milyen tevékenységet fog végezni a vállalata, 

⧠ mit kíván tenni a profit érdekében, 

⧠ milyen magánvagyona van, amit esetleg elveszíthet. 

Ma már a magyarországi törvényi szabályozások is megfelelnek a fejlett piacgazdaságokban tapasztalható 

törvényeknek. Ennek köszönhetően, ha egy leendő vállalkozó rendelkezik a törvényekben kikötött 

elvárásokkal, akkor számos vállalati forma közül választhat. 

Alapvetően két fő szervezeti formát ismerünk: 

⧠ egyéni vállalkozást 

⧠ társas vállalkozásokat. 
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4. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS  

4.1.  Az egyéni vállalkozás kialakulásának előzménye 

A fejlett piacgazdaságra való áttérés egyik követelményeként Magyarországon is a vállalkozások 

összefüggő rendszere került kialakításra, melynek hagyományai már megvoltak a magyar gazdaságban. A 

II. világháborút követően, mint egyetlen vállalkozási forma, a magánkereskedők (kisiparosok) 

vállalkozási formája volt jelen. Ezek tevékenységi körét a szigorú adminisztrációs előírások keretek közé 

szorították és így a lehetőségeik a minimumra csökkentek. 

Az ún. „vállalkozói rendszerváltás” 1982-ben következett be, amikor egy sor kisvállalkozói szabály 

született (GMK, szakcsoportok, kisszövetkezetek megjelenése). 1988-ban gyökeres változás következett 

be, az 1988. évi VI. törvény megalkotásával, mely szélesítette a vállalkozás szabadságát. A társasági 

joghoz igazították a nem társas vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozást, és az egyéni vállalkozást, 

mint sajátos vállalkozási formát elhelyezték a vállalati rendszerben megőrizve ezen vállalkozási forma 

előnyeit és a minimumra szorítva hátrányait. 

4.2.  Vállalkozói igazolványt kaphat 

⧠ magyar állampolgár, 

⧠ EU tagállam állampolgára, 

⧠ Tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személyek. 

4.3.  Tevékenységi kör választása 

Amennyiben egyéni vállalkozásba akarunk kezdeni és valamilyen ötlettel rendelkezünk, utána kell nézni, 

hogy nem ütközik-e a tevékenység gyakorlása valamilyen jogszabályba. Ez általában csak formaság, 

mivel az egyéni vállalkozóként végezhető tevékenységek köre rendkívül tág. Mely tevékenységeket 

végezhetik az egyéni vállalkozók és milyen feltételek mellett? 

Ha valaki több tevékenységet szeretne végezni, a törvény lehetőséget ad több tevékenység egyidejű 

ellátására és akkor a vállalkozói igazolványban valamennyit fel kell sorolni. 

Ez a legegyszerűbb vállalkozási forma, hiszen jogi szempontból szinte semmit sem kell tenni ahhoz, hogy 

valaki egyéni vállalkozó lehessen. Az egyéni vállalkozásról szóló 2009. évi CXV. törvény szerint minden 

természetes személy alanyi joga, hogy üzletszerűen, saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, 

haszonszerzés céljából folytasson gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenységet. 

4.4.  Az egyéni vállalkozói tevékenységi indításának feltételei 

Az egyéni vállalkozói tevékenységet bejelentés alapján lehet megkezdeni. Indításának bejelentése az 

ügyfélkapun keresztül, az e célra rendszeresített, elektronikus űrlapon tehető meg. A bejelentés 

tartalmazza: 

⧠ a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, 

⧠ születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát, 

⧠ nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok, 



Jogi ismeretek 

6 

⧠ a főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t szakmakód szerint megjelölve, 

⧠ a székhely, valamint szükség szerint a telephely(ek) és a fióktelep(ek) címét, 

⧠ adózásra vonatkozó adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való 

bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. 

Ezen főszabály alól kivételt képeznek: mezőgazdasági őstermelő, ügyvédi, magán-állatorvosi, 

közjegyzői, önálló bírósági végrehajtói tevékenység.  

4.5.  Nem kaphat vállalkozói igazolványt (kizáró okok) 

⧠ akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, 

⧠ akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítéltek, 

⧠ akit bírósági ítéletben, mellékbüntetésként valamely foglalkozástól eltiltottak, akkor az abban 

megjelölt tevékenységre, 

⧠ aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, 

⧠ aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja. 

4.6.  Az egyéni vállalkozások tevékenységi köre 

Főszabály szerint egyéni vállalkozást bármilyen tevékenységre-létre lehet hozni, azonban mikor el 

szeretnénk indítani a vállalkozást, meg kell vizsgálni, hogy az ötlet, amire a vállalkozás épülne, nem 

ütközik-e valamilyen jogszabályba. Az egyéni vállalkozók által folytatható tevékenységeket illetően, az 

egyéni vállalkozásról szóló törvény nem tartalmaz korlátozást: bármilyen jogszabály által nem tiltott 

tevékenység folytatható. Kivétel: pl.: állami monopóliumként fenntartott tevékenység, ami koncessziós 

célra van fenntartva. (pl: országos közutak, vasutak, bányászati kitermelés, kábítószer előállítása és 

forgalmazása stb.) Külön törvények szabályozzák az egészségügyi törvény hatálya alá tartozó, továbbá a 

szociális szolgáltató tevékenységű egyéni vállalkozások tevékenységét. 

4.6.1. Engedélyköteles tevékenységek 

Egyes tevékenységek csak előzetes hatósági engedély birtokában gyakorolhatók, ilyen pl: 

⧠ dohányipari termékek gyártása, feldolgozása, 

⧠ szeszes italok gyártása és előállítása, 

⧠ játékautomata-üzemeltetés. 

4.6.2. Kötelező szakmai képesítés 

Egyes tevékenységek gyakorlásához megfelelő szakmai képesítés szükséges. (A törvény tételes 

felsorolást ad azokról a szakmákról, amelyeknél a szakmunkás bizonyítvány vagy egyéb szakirányú 

képzés elvégzése szükséges.) 

4.7.  A vállalkozói igazolvány 

Ha valaki az egyéni vállalkozás mellett dönt és van egy életképes ötlete, valamint a fentebb felsorolt 

követelményeknek is megfelel, akkor bejelentése alapján jogosult vállalkozói igazolványra, ill. a 

tevékenység elkezdésére. Egy ember egy egyéni vállalkozást alapíthat. A vállalkozói tevékenység 
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indítása ma már jelentősen könnyebb és egyszerűbb lett a kormányablakokban, ill. ügyfélkapun keresztül 

történhet. A vállalkozói igazolványhoz szükséges okiratok a következők: 

⧠ érvényes személyi igazolvány, érvényes lakcímkártya, 

⧠ jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okmány, 

⧠ engedélyhez kötött tevékenység esetén hatósági engedély. 

4.7.1. Az igazolvány kiváltása 

A bejelentést követő nyilvántartásba vételről az alábbi tartalommal bíró igazolás kerül megküldésre 

(személyes eljárás esetén átadásra) a bejelentő/igénylő részére: 

⧠ az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma, a bejelentés napja, 

⧠ az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai, 

⧠ az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), 

⧠ az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek szakmakód szerinti 

megjelölése, 

⧠ az egyéni vállalkozó adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási száma. 

A vállalkozói igazolvány tartalmazza: a vállalkozó nevét, állandó lakhelyét, a vállalkozás székhelyét, 

telephelyét, a végezni kívánt tevékenységeket (több tevékenység is megnevezhető, és a tevékenységi kör 

később is bővíthető). 

Székhely: az a hely, ahol a központi ügyintézés történik. Ez lehet az egyéni vállalkozó lakása, vagy 

valamely telephelye. 

Telephely: az a hely, ahol az egyéni vállalkozó a tevékenységét gyakorolja, amennyiben ez a hely a 

székhellyel azonos közigazgatási területen van. 

Fióktelephely: az a hely, amely a székhelytől eltérő közigazgatási területen van. 

4.8. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának feltételei 

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni. Az egyéni vállalkozó igénybe vehet másokat is 

tevékenysége gyakorlása során. Foglalkoztathat: 

⧠ bedolgozót, 

⧠ segítő családtagot, 

⧠ középfokú szakoktatási intézmény tanulóját. 

Ha más személyek is közreműködnek a vállalkozásban, akkor a képesítést tanúsító okmánnyal nem 

muszáj a vállalkozónak rendelkeznie, hanem elég, ha az alkalmazott rendelkezik vele. Az egyéni 

vállalkozó a nyílt árusítási üzletét köteles cégtáblával ellátni, amin fel kell tüntetnie a nevét, tevékenységi 

körét és székhelyét (kétnyelvű területen mindkét nyelven). 

4.9. Az egyéni vállalkozás felelőssége 

Az egyéni vállalkozó teljes vagyonával korlátlanul felel a tartozásaiért. Ez azt jelenti, hogy ha fizetési 

kötelezettsége keletkezik bármely vagyontárgya végrehajtás alá vonható. 
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4.10. A vállalkozói tevékenység szünetelése 

Az új szabályok szerint az egyéni vállalkozónak lehetősége van tevékenysége szüneteltetésére is. Ennek 

ideje minimum 1 hónap – maximum 5 év lehet. A hatóságnál elektronikus űrlapon kell bejelenteni, azt a 

nyilvántartásba bejegyzik, és ha rendelkezik a vállalkozó igazolvánnyal azt a szünetelés idejére le kell 

adnia.   

4.11. Az egyéni vállalkozás megszűnése 

Mivel az egyéni vállalkozás alapítása alanyi jog, megszűnéséről bármikor szabadon lehet rendelkezni. A 

megszűnés okai lehetnek: 

⧠ az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja, 

⧠ egyéni céget alapított (a jogerőre emelkedés napján),  

⧠ ha valamilyen szakhatóság a vállalkozó igazolványát valamilyen jogszabálysértő cselekmény 

folytán visszavonja, 

⧠ cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó határozat jogerőre 

emelkedésének napján, 

⧠ ha az egyéni vállalkozó adókötelezettségét felhívás ellenére 12 hónapra visszamenőleg nem teljesíti 

(adóhatóság visszavonja), 

⧠ ha az egyéni vállalkozó meghal és a vállalkozó özvegye vagy örököse nem kívánja tovább folytatni 

a tevékenységet. 

Özvegyi jog: ha a vállalkozó özvegye vagy örököse folytatni kívánja a vállalkozói tevékenységet, akkor 

folytathatja, ha megfelel a jogszabályi előírásoknak és 3 hónapon belül bejelenti e szándékát. 

KÉRDÉSEK 

⧠ Hogyan alapítható egyéni vállalkozás? 

⧠ Melyek az egyéni vállalkozás alapításának, és a tevékenység gyakorlásának feltételei? 

⧠ Kik kaphatnak és kik nem egyéni vállalkozói igazolványt? 

⧠ Milyen feltételek fennállása esetén végezheti az egyéni vállalkozó a tevékenységét? 

⧠ Milyen okok miatt szűnik meg egy egyéni vállalkozás? 
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5. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 

5.1. A társaság fogalma 

Az egyéni (egy személy felelőssége alatt működő) vállalkozás után a két vagy több személyes 

vállalkozások jellemzői kerülnek ismertetésre. 

Társaság: két vagy több tulajdonos által alapított, személy vagy tőkeegyesítő jellegű üzleti vállalkozás, 

ahol a partnerek osztoznak a nyereségen vagy egymás között megosztják a veszteséget és a 

vállalatvezetés felelősségét is. 

Gazdasági társaság: gazdasági társaságnak nevezzük azt a társasági formát, amelyet magánszemélyek, 

jogi személyek és az állam hoznak létre (alapítanak) üzletszerűen végzett közös gazdasági tevékenység 

folytatására, vagy annak elősegítésére. Saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket 

vállalhatnak, szerződést köthetnek, tulajdont szerezhetnek, pert indíthatnak és perelhetőek (jogi 

személyiséggel rendelkeznek). 

5.2.  A társaságok általános jellemzése 

Általános jellemzést adni a társaságokról nagyon nehéz feladat, mert az egyes típusok jellemzői nagyban 

eltérnek egymástól. Van azonban néhány olyan közös jellemző, amelyek a társaság valamennyi 

formájánál érvényesül: 

⧠ a résztvevők sajátos érdekközösséget alkotnak, üzleti jellegű kapcsolatban állnak egymással, 

⧠ a társaság önálló szervezeti és ügyviteli mechanizmust hoz létre, 

⧠ közös gazdasági vállalkozásra, vállalkozási eredmény elérésére irányul. 

5.3. A gazdasági társaságok szabályozása 

A társaságokat alapvetően két fő csoportra lehet osztani, a gazdasági társaságokra és az egyéb 

szervezetekre . A továbbiakban a gazdasági társaságokat kerülnek ismertetésre. Amennyiben a 

tevékenység jellege, a tőkeszükséglet vagy egyéb tényezők arra indítanak, hogy ne egyéni vállalkozás 

formájában alapítsa meg valaki a cégét, akkor a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti gazdasági 

társaságot is alapíthat. A gazdasági társaságokat korábban az 2006.évi IV. törvény szabályozta, melyet 

most a 2013. évi V. törvény váltott fel. A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával 

támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének 

fejlődését, a vállalkozások erősödését. A társaságok működése segítse elő a tisztességes versenyt, ne 

teremtsen gazdasági erőfölényt, összhangban álljon a hitelezők méltányos érdekeivel és a közérdekkel. E 

törvény szerint tehát a gazdasági társaságoknak úgy kell működniük, hogy 

⧠ ne korlátozza a versenyt, 

⧠ ne teremtsen monopóliumot, 

⧠ ne sértse a hitelezők érdekeit, 

⧠ és álljon összhangban a közérdekkel. 
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5.4. A gazdasági társaság fogalma 

Az állam, a jogi személyek, bel-és külföldi természetes személyek, üzletszerű, közös gazdasági 

tevékenység folytatására vagy annak elősegítésére alapíthatnak gazdasági társaságot, illetve e célból már 

működő társaságba tagként beléphetnek. A gazdasági társaságoknak napjainkban már csak egy 

alcsoportja van: a jogi személyiségű gazdasági társaságok, melyek minden olyan jogügylet megkötésére 

alkalmasak, amelyet a törvény kifejezetten nem tilt. Tagjaiktól elkülönült olyan gazdálkodó szervezetek, 

melyek tagjaik vagyonától elkülönült vagyonnal és jogképességgel rendelkeznek.  

5.5. Gazdasági társaságok alapítása/alapítói köre 

A gazdasági társaság fogalmából kiderül, hogy az alapítók köre rendkívül tág. Nincs korlátja annak, hogy 

kizárólag magánszemélyek vagy kizárólag jogi személyek alapítsanak gazdasági társaságot. A törvény 

lehetővé teszi, hogy külföldiek tulajdonrészt akár 100%-os mértékben is szerezhessenek, és ma már nem 

különböztetik meg a társaságot aszerint, hogy magánszemélyek vagy jogi személyek alapították.  

5.6. A gazdasági társaság létrehozásának közös szabályai 

Gazdasági társaságot társasági szerződéssel (kivételesen alapító okirattal) legalább 2 tag alapíthat. A 

társasági szerződést szükség esetén annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

magánokiratba kell foglalni és valamennyi tagnak alá kell írnia. A társasági szerződést akkor lehet 

módosítani, illetve tőle eltérni, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve erről határozatilag rendelkezett. 

5.7. A társasági szerződés kötelező elemei 

⧠ A gazdasági társaság cégneve és székhelye 

⧠ A társaság tagjai nevük (cégnevük), lakóhelyük (székhelyük) feltüntetése  

⧠ A társaság tevékenységi köre 

⧠ A társaság jegyzett tőkéje, a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje 

⧠ Cégjegyzés módja 

⧠ Vezető tisztségviselők neve, lakóhelye 

⧠ Működésének időtartama, ha határozott időre alapították 

⧠ Ezeken kívül a társasági törvény minden társasági formára vonatkozóan meghatároz speciális 

elemeket. 

5.8. A gazdasági társaság vagyona 

A társaság alapításakor a tagok pénzbeli hozzájárulásából, valamint az általuk rendelkezésre bocsátott 

nem pénzbeli hozzájárulásból, az apportból áll a vagyon. Apport: nem pénzbeli betét, mely kizárólag 

vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog lehet (pl. szellemi alkotás, vagyoni értékű jog), 

amellyel ettől kezdve a társaság rendelkezik. Az apportálás után a vagyon a társaság vagyonává válik, 

azzal a cég sajátjaként rendelkezhet, azt megterhelheti, eladhatja, elcserélheti, stb. 

Az alapítói tőkével természetesen szabad ügyleteket bonyolítani, vásárolni. A törvény szerint, ha a saját 

tőke két egymást követő üzleti évben nem éri el az induló, a cégjegyzékbe bejegyzett tőke összegét, a 

társaságnak tőkeleszállítást kell végrehajtania (azaz a nyilvántartott törzstőkét csökkenteni), vagy más 

cégformává alakulnia, ha a törzstőke nem csökkenthető, mert pl. az a törvényben meghatározott 
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minimális összegű. A gazdasági társaság tagjai közösen részesednek a nyereségből és közösen viselik a 

veszteséget. Semmis az a megállapodás, ami valamelyik tagot kizárja a nyereségből való részesedésből 

vagy a veszteségviselésből.  

5.9. A gazdasági társaság előtársasága 

A gazdasági társaság a társasági szerződés illetve a közokiratba foglalás napjától a létrehozni kívánt 

gazdasági társaság előtársaságaként működhet, gazdasági tevékenységet folytathat. Nem következhet be 

azonban változás a tagok személyében, az alapító okiratban, jogutód nélküli megszűnés és átalakulás nem 

határozható el, gazdasági társaságot nem alapíthat és ott tagként nem vehet részt. 

5.10. A gazdasági társaság bejegyzése 

A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított legkésőbb 30 napon belül be 

kell jelenteni a Cégbíróságnak (cégjegyzéket vezető Törvényszéknek) bejegyzés és közzététel végett. A 

gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre és ezután megjelenik a Cégközlönyben. 

Korábban a társasági szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a társadalombiztosítási 

törzsszámot kellett kérni a megyei egészségbiztosítási pénztárban, valamint az NAV-nál adószámot 

igényelni és egy szabadon választott banknál számlát nyitni a vállalkozás számára. Ma már mindez, 

hasonlóan az egyéni vállalkozóknál megfigyelt egyablakos ügyintézéshez, itt is online rendszerben 

történik, a cégbírósági kérelem beadásával.  Ha a gazdasági társaság bejegyzési kérelmét elutasítják, 

akkor: 

⧠ további jogokat nem szerezhet, kötelezettséget nem vállalhat, 

⧠ működését meg kell szüntetni. 

5.11. A gazdasági társaság legfőbb szerve 

A legfőbb szerve működésében valamennyi tag részt vesz. Határozatait - ha törvény másképp nem rendeli 

– egyszerű szótöbbséggel hozza és döntését határozatba foglalja. Hatáskörét a gazdasági társaság 

formájára vonatkozó rendelkezések állapítják meg. Az egyszemélyes társaság esetében a legfőbb szervet 

az egyedüli tag testesíti meg. Néhány példa a legfőbb szervre: Kkt. és Bt.: tagok gyűlése, Kft.: taggyűlés, 

Rt.: közgyűlés. 

5.12. A gazdasági társaságot vezető tisztségviselők 

A gazdasági tisztségviselőket az egyes formákra vonatkozó rendelkezések alapján választják. 

Néhány példa a vezető tisztségviselőre: Kkt. és Bt. üzletvezetésre jogosult tag, Kft. ügyvezető, Rt. – 

igazgatóság. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények: 

⧠ csak nagykorú cselekvőképes természetes személy lehet (jogi személy esetén meg kell jelölni azt a 

természetes személyt, aki ellátja e feladatot),  

⧠ feladatait csak személyesen láthatja el (továbbdelegálás tilalma). 

Nem lehet vezető tisztségviselő: 

⧠ akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek és a hátrányos 

jogkövetkezmények alól még nem mentesült, 

⧠ akit vezető tisztség/ foglalkozás gyakorlásától eltiltottak egy bizonyos időtartamig  
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⧠ a megszüntetési eljárást követő 2 évig nem lehet más társaság vezető tisztségviselője, aki a törlést 

megelőző naptári évben a társaságnál vezető tisztségviselő volt, 

⧠ nem lehet a társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban részesedése 

vagy vezető tisztségviselő, 

⧠ nem köthet (a hozzátartozója sem) a saját nevében, saját javára a társaság főtevékenységébe tartozó 

ügyleteket. 

A vezető tisztségviselő megbízatásának a létrejötte és kezdete: határozott időre választják (legfeljebb 5 

évre), és az érintett személy elfogadásával jön létre a megbízatás. 

5.12.1. Az ügyvezető feladatai és felelőssége 

Az ügyvezető(k) feladatai a következők: 

⧠ a cégbírósági bejelentés, 

⧠ a vállalkozás adatainak üzleti titokként való kezelése, 

⧠ a tagoknak kérésre a társaság ügyeiről felvilágosítás adása, 

⧠ az alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, 

⧠ az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni. 

A vezető tisztségviselő az alapítókkal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 

szabálya szerint felel (aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni) 

azokért a károkért, amelyek a hiányos, hibás bejelentésből, illetve a bejelentés késedelméből vagy 

elmulasztásából származnak. Mentesül a felelősség alól ha bizonyítani tudja, hogy a szerződésszegést a 

ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 

körülményt elkerülje,vagy a kárt elhárítsa. 

5.13. Felügyelő bizottság 

A gazdasági társaság működését a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló ellenőrzik. Lehetőség van 

felügyelő bizottságot választani, ha úgy döntenek, hogy a cég érdekeinek megóvása miatt ügyvezetést 

ellenőrizni szükséges 

5.13.1. Felügyelő bizottságot kötelező választani 

⧠ Nyilvánosan működő Rt. esetében, 

⧠ Zártkörűen működő Rt. esetében, ha a szavazati jogok 5%val rendelkező tagok kérik, 

⧠ Ha a foglalkoztatottak létszáma éves átlagban meghaladja a 200 főt, és az üzemi tanács nem mond le 

a részvételről (max. 5 évre lehetséges) a munkavállalók jogosultak (1/3-ad arányban) részt venni. 

⧠ a munkavállalókat megillető ellenőrzési joggyakorlása érdekében. 

5.13.2. A felügyelő bizottság feladata 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, melynek érdekében: 

⧠ felvilágosítást kérhet, 

⧠ a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja (köteles megvizsgálni valamennyi lényeges 

üzletpolitikai jelentést), 

⧠ összehívhatja a társaság legfőbb szervét (rendkívüli gyűlés összehívást rendelhet el). 
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A bizottság testületként jár el (minimum 3 fő kell legyen), tagjai közül elnököt választ. A tagok 

személyesen kötelesek eljárni. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de 

legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

5.14. A társaság törvényes működésének biztosítéka:a könyvvizsgáló 

A társaság legfőbb szerve a törvényes működés biztosítása érdekében könyvvizsgálót választhat, és 

legfeljebb 5 évre polgárjogi (megbízási) szerződést köthetnek vele (a megválasztást követő 90 napon 

belül).  Választása kötelező: NyRt.-nél, és ha a számviteli törvény előírja. 

5.14.1. A könyvvizsgáló feladata 

A könyvvizsgáló nyilatkozik arról, hogy a társaság beszámolója megfelel a jogszabályoknak és valós 

képet ad vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Feladata tehát a vállalkozás pénzügyi, számviteli 

folyamatainak ellenőrzése, ennek érdekében betekinthet a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet, a 

vállalkozás bankszámláját és pénztárát megvizsgálhatja. 

5.14.2. A könyvvizsgáló felelőssége 

Ha olyan vagyonváltozást észlel, ami veszélyeztetheti a kötelezettségek kielégítését, vagy a felügyelő 

bizottság, vezető tisztségviselők jogellenes tevékenységét észleli köteles a tulajdonosok figyelmét 

felhívni. Ha a tulajdonosok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket, a bíróságot köteles értesíteni. 

5.15. A cégbíróság törvényességi felügyelete 

A gazdasági társaság törvényes működésének további biztosítéka, amelyet az illetékes cégbíróság lát el a 

2013.évi V. törvény értelmében. 

5.16. A társaság megszűnésének közös szabályai 

A gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, ha 

⧠ a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel következett 

be, 

⧠ a társaság önmaga elhatározza önmaga jogutód nélküli megszűnését, 

⧠ tagjainak száma egy főre csökken, és 6 hónapon belül nem jelentenek be új tagot, 

⧠ cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, 

⧠ jogszabály előírja. 

Végelszámolás: ha jogutód nélkül szűnik meg egy társaság, akkor végelszámolásnak van helye. Ennek 

eljárását a társaság, vezető tisztségviselői és a kirendelt végelszámoló végzi. 

Felszámolás: fizetésképtelenség miatt indított bírósági eljárás. 

Csőd: az a jogi eljárás, melynek során rendezni próbálják annak az üzleti vállalkozásnak az adósságait, 

amely nem képes kötelezettségeinek eleget tenni. 
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KÉRDÉSEK 

⧠ Sorolja fel a gazdasági társaságok létrehozásának közös szabályait! 

⧠ Sorolja fel a társasági szerződés kötelező elemeit! 

⧠ Mi a feladata a felügyelő bizottságnak? 

⧠ Milyen részekből tevődik össze a társaság vagyona? 

⧠ Sorolja fel a társaságok általános jellemzőit! 

⧠ Hogyan szűnhet meg egy társaság? 
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6. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA 

A gazdasági társaságok alapítására vonatkozó szabályokat: a 2013. évi V. törvény a polgári 

törvénykönyvről és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény tartalmazza. 

A gazdasági társaságok alapításához a társaság formájától függően társasági szerződés, alapító okirat 

vagy alapszabály elfogadása szükséges. A társasági szerződést valamennyi tagnak alá kell írnia és a 

társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell 

foglalni. A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül 

bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégjegyzéket vezető Törvényszéknek. Amennyiben a 

gazdasági társaság alapításához alapítási engedély szükséges, a bejelentési határidőt az engedély 

kézhezvételétől kell számítani. A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező
3
. 

6.1. Alapítás, illetékek 

A 2006. évi V. törvény tartalmazza a bírósági cégeljárás szabályait. E szerint a törvényszék, mint 

cégbíróság feladatai a cégbejegyzéssel kapcsolatban: 

⧠ a cégbejegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, a cégre vonatkozó adat, 

jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, 

⧠ a cégnyilvántartásból törölt gazdasági társaság volt vezető tisztségviselőjével és cégvezetőjével 

kapcsolatos adatok bejegyzése és törlése, 

⧠ a cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása, 

⧠ a cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében - 

hivatalból, illetve kérelemre - törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása, 

⧠ a Polgári Törvénykönyvben illetve az Európai Unió rendeleteiben meghatározott, a kisebbségi jogok 

gyakorlását, és a hitelezői jogok védelmét biztosító kérelmek elbírálása, 

⧠ döntés a közhasznúvá minősítésről, majd a közhasznú jogállás cégjegyzékbe történő bejegyzése, 

illetve törlése. 

A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat feladatai többek között a 

következők: 

⧠ hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének megvalósításához, a cégjegyzékben szereplő adatok 

és cégiratok megismeréséhez; 

⧠ biztosítja a cégeljárásban és más, külön törvényben szabályozott nemperes eljárások során az 

elektronikus ügyintézést támogató rendszer üzemeltetését; 

⧠ jogi tanácsadó szolgálatot tart fenn annak érdekében, hogy a mikro- és kisvállalkozások a 

cégalapítással, a cégek megszüntetésével összefüggő információkat közérthető megfogalmazásban, 

költségmentesen megismerhessék, 

⧠ biztosítja a tagállami központi nyilvántartások, kereskedelmi nyilvántartások és cégjegyzékek 

összekapcsolására szolgáló rendszerrel való kapcsolattartást. 

Az eljárás alapján a cég bejegyzéséről - amennyiben hiánypótlásra nem kell utasítania a céget – 8 napon 

belül dönt a cégbíróság végzésével. A gazdasági életben a társaság tagjai számára méltánytalan lenne, ha 

a cégbejegyzésig semmiféle tevékenységet nem folytathatnának. Ezért a cég bejegyzéséig a társaság ún. 

előtársaságként működik. Ha a gazdasági társaság tagjai a létesítő okiratot elfogadták, aláírták, azt ügyvéd 

                                                      
3 2006. évi V. törvény 33.§. (2). bekezdés 
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vagy jogtanácsos ellenjegyezte, akkor ez a társaság már előtársaságnak tekinthető és amíg a cégbíróság a 

társaságot a cégjegyzékbe nem jegyzi be, így működik és azt a társaság iratain és megkötött jogügyletein 

mindig jelezni kell. Addig tehát, míg be nem jegyezték a társaságot, használhatja az alapító okirat szerinti 

nevét (ami vezérszóból, a tevékenység megjelöléséből és a cégforma megjelöléséből áll), de emellett az 

előtársasági jellegre utalva használnia kell a "b.a.", azaz "bejegyzés alatt" toldatot. 

A kérelmet a cégbírósághoz 30 napon belül be kell nyújtani. E határidő az ellenjegyzés napjától indul. Az 

ellenjegyzés kötelező, a cégeljárásban vagy ügyvédi, vagy jogtanácsosi képviselettel lehet csak eljárni. 

Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az 

engedély kézhezvételétől számított tizenöt nap. A cégbíróság 50.000Ft. - 900.000.-Ft terjedő 

pénzbírsággal sújthatja azt aki a bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti. Ez fontos szabály, mert 

így nem a cégnek kell a bírságot kifizetni, hanem annak, aki valójában mulasztott. A vezető tisztségviselő 

kötelezettsége, hogy az alapító okirat elfogadását, aláírását és ellenjegyzését követően gondoskodjon a 

kérelem és a mellékletek benyújtásáról. 

A bejegyzés a cégbejegyzés napjával hozza létre a társaságot. A cégiratok benyújtásával egyidejűleg kell 

a közzétételi költségtérítést megfizetni, valamint az illetéket bélyegben leróni. A cég bejegyzését közzé 

kell tenni a Cégközlönyben. A bejegyzési eljárás és a közzététel költsége 2017. március 16-tól a betéti 

társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság esetén jelenleg ingyenes. 

Részvénytársaság esetén 100 ezer forint. 

6.2. Társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) benyújtása 

A legtöbb gazdasági társaságnál az alapítási okirat a társasági szerződés. A szerződés szóból 

következőleg ez akkor köthető, ha legalább két tag határozza el gazdasági társaság létrehozását. Mindig 

társasági szerződéssel jön létre a közkereseti társaság, a betéti társaság, társasági szerződéssel jöhet létre a 

korlátolt felelősségű társaság. Alapító okiratot kell készíteni, ha egy személy kíván társas vállalkozást 

létrehozni. Így alapító okirattal jön létre az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és az 

egyszemélyes részvénytársaság is. 

Alapszabály elfogadásával jön létre a nyilvánosan működő részvénytársaság, hiszen itt gyakorlatilag a 

részvényesek nagy száma nem is tenné lehetővé szerződés megkötését. Így a részvényesek az 

alapszabály-tervezet elfogadásával hozzák létre a nyilvánosan működő részvénytársaságot. A társasági 

szerződés, alapító okirat és alapszabály alapján fog a gazdasági társaság működni. 

A gazdasági társaságra vonatkozó szabályokat ugyan törvény rögzíti, de általában megengedi a 

szabályoktól való eltérést. Lehetőség van arra is, hogy a jogszabályban meghatározottakon túl bármilyen 

kérdést társasági szerződésben rendezzenek a tagok. A társasági szerződés meghatározza azokat a 

szabályokat, amely alapján működni fog a gazdasági társaság, ezért annak módosításához általában nem 

elegendő az egyszerű szótöbbség, az legtöbbször vagy egyhangúlag, vagy minősített többséggel 

módosítható, hogy a megalakulás után, a működés során már csak nagy aránnyal lehessen változtatni az 

alapításkor elfogadott szabályon. 

A társasági szerződést és az alapító okiratot valamennyi tagnak alá kell írnia. A tag akadályoztatása 

esetén helyette képviselője is aláírhat, természetesen jogosultságát közokiratba, vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolnia. Nyilvánosan működő részvénytársaság 

alapszabályát a társaság alakuló közgyűlése fogadja el, azt az egyes részvényeseknek nem kall aláírniuk. 

Gazdasági társaságot az alapítók létrehozhatnak határozott időre is, de ha ilyen határozott időt nem 

rögzítenek, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha a céljuk az lett volna, hogy a gazdasági társaságot 

határozatlan időre hozzák létre. 
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6.2.1. Társasági szerződés kötelező tartalma 

A társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) mindig meg kell határozni a gazdasági 

társaság cégnevét és székhelyét. A cégnévnek a cég alapvető tevékenységét és tényleges formáját kell 

kifejeznie. A cégnév megfelelősége igen fontos, mert a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy alkalmas legyen 

a cégek megkülönböztetésére (az egész országban sem lehet két azonos, vagy nagyon hasonló nevű cég), 

meg kell felelni a magyar helyesírási szabályoknak. Általában a cégnév egy vezérszót tartalmaz, ezt 

követően meghatározzák azt a tipikus tevékenységet, amit végezni fog (kereskedelmi, szolgáltató, vagy 

ipari), ezt követően, pedig a társasági formát (tehát betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, stb.).  

A rövidített cégnév, amelyet a gyakorlatban legtöbbször használnak, csak a vezérszót és a társasági forma 

rövidítést tartalmazza (Bt., Kft., Kkt., stb.) A gazdasági társaság székhelye határozza meg, hogy melyik 

cégbírósághoz kell benyújtani a cégbejegyzési kérelmet.  

A létesítő okiratnak mindig tartalmaznia kell a gazdasági társaság tagjainak nevét, lakóhelyét. Ez 

természetesen nem várható el a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében, ahol több tíz-százezer 

részvényes is lehet. A vezető tisztségviselő nevét és lakóhelyét is bele kell a társasági szerződésbe, alapító 

okiratba vagy alapszabályba foglalni, és ha csak határozott időre hozták létre, akkor meg kell állapítani, 

hogy a gazdasági társaság meddig fog működni. 

Fel kell sorolni a gazdasági társaság tevékenységi köreit. Csak azok a tevékenységi körök sorolhatók fel, 

amelyeket valóban folytatni kíván a gazdasági társaság, azt a tevékenységi kört, pedig a Tevékenységek 

Ágazati Osztályozási Rendszere szerint kell meghatározni, mely természetesen később változtatható.  

Meg kell határozni azt is, hogy mekkora a társaság induló vagyona, jegyzett tőkéje, és ezt milyen 

határidőig kell befizetni. Tartalmazni kell a társasági szerződésnek a cégjegyzés módját is, azaz azt, hogy 

ki jogosult a cég nevében eljárni, önállóan vagy együttesen van erre lehetőség, illetve, hogy hogyan ír alá. 

A cégjegyzés módjának igazolására a kérelem benyújtásakor kötelező mellékletként csatolandó a 

közjegyzői aláírási címpéldány. 

Ezek a tartalmi kellékek valamennyi társasági szerződés tartalmi kellékei, ezen túl az egyes társasági 

formákra még plusz előírásokat is tartalmaz a jogszabály. 

6.2.2. Társasági szerződés benyújtása 

Gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől, illetve az alapító okirat, alapszabály 

elfogadásától számított 30 napon bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégbírósághoz. Ha a 

gazdasági társaság létrejöttéhez alapítási engedély szükséges, akkor ezt az engedélyt a társaságnak meg 

kell várnia és a cégbírósághoz a kérelmet az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül kell 

előterjesztenie. 

A 30 napos határidő elmulasztása nem eredményezheti a bejegyzés elutasítását. Azon az alapon tehát a 

cégbíróság nem tagadhatja meg a bejegyzést, hogy elkésve érkezett be hozzá a bejelentés. A 

késedelemnek annyiban van jelentősége, hogy a cégbírósághoz való kérelem beérkezéséig valójában a 

gazdasági tevékenységét a társaság nem kezdheti meg. Ezen túl a cégbíróság pénzbírsággal is büntetheti 

(500 ezer forintig terjedhet) a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét. Ez a szabály a határidő 

betartására ösztönzi a vezető tisztségviselőt, hiszen nem a társaságot bünteti a cégbíróság, hanem személy 

szerint a mulasztót. A vezető tisztségviselő feladata ugyanis az, hogy a társasági szerződés aláírását és 

ellenjegyzését követő 30 napon belül a szükséges iratokat a cégbírósághoz nyújtsa be. A gazdasági 

társaságokra, valamint a tagokra, a vezető tisztségviselőkre, a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó 

adatok nyilvánosak, azokat a cégközlönyben közzéteszik. 
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6.3. Alapítás cégbírósági bejegyzése 

Az alapító vagy tagok elhatározása nem elegendő egy gazdasági társaság létrehozásához. Az csak akkor 

tekinthető megalapítottnak, ha a tagok a megfelelő tartalmú és formájú létesítő okiratot aláírták 

(nyilvános részvénytársaságnál az alapszabályt elfogadták), azt ügyvéd vagy jogtanácsos ellenjegyezte, 

majd a cég vezetője azt a bejegyzési kérelemmel és más kötelező mellékletekkel együtt benyújtotta a 

cégbírósághoz, amely a gazdasági társaságot nyilvántartásba vette. Csak e nyilvántartásba vétellel, a 

nyilvántartásba vétel napjával jön létre a gazdasági társaság. A cégbejegyzési eljárás nem peres eljárás. 

6.3.1. A bejegyzés folyamata 

A kérelmet elektronikus okirat formájában kell benyújtani. A helyes kitöltése igen fontos, mert ha az 

hiányos vagy az abban feltüntetett adatok nem egyeznek az alapítási okirat adataival - hiánypótlásra 

visszaküldik a kérelmezőinek. Itt azok az adatok szerepelnek, amelyek bekerülnek a cégjegyzékbe (pl. 

cég neve, székhelye, vezető tisztségviselők adatai, vagyoni betétek összege, stb.). A kérelem önmagában 

nem alkalmas elbírálásra, a törvény meghatározza, hogy milyen kötelező mellékleteket kell ahhoz 

csatolni. A céginformációs szolgálat a kérelem megérkezéséről, és arról, hogy azt továbbította a 

cégbírósághoz elektronikus igazolást küld a jogi képviselőnek. 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő érkezésekor a cég cégjegyzékszámot kap, amelyet ettől 

kezdődően az iratain fel kell tüntetnie. A cégbíróság az érintett szervezetektől elektronikus rendszer útján 

beszerzi, így a cégjegyzékben rögzítésre kerül a cég adószáma, valamint statisztikai számjele. A 

cégbejegyzési kérelem benyújtója legkésőbb az adószám megállapítását követő munkanapon elektronikus 

tanúsítványt kap. 

Az adóhatóságnak a cég adószámáról való értesítését követően a cégbejegyzési kérelem adatai a 

cégjegyzékbe bejegyzésre kerülnek, a cégjegyzékbe bejegyzett adatok mellett a „bejegyzés alatt” 

megjegyzést kell feltüntetni. Ennek az is jelentősége, hogy a cégbírósághoz való benyújtást követően a 

cég - bár még nem jön létre a bejegyzésig - gazdasági tevékenységet folytathat.  

6.3.2. Egyszerűsített cégeljárás 

Lehetőség van ún. egyszerűsített cégeljárásra
4
 is, ha a cég bejegyzése iránti kérelemhez szerződésminta 

alapján készült létesítő okiratot csatolnak. Ebben az esetben a jogi képviselő a bejegyzési kérelemben 

nyilatkozik arról, hogy a csatolandó okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte, azok 

megfelelőségét szavatolja. A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem 

érkezését követően, az adószámról való adóhatósági értesítéstől számított egy munkanapon belül határoz. 

A cégbíróság e határidőn belül kezdeményezi a bejegyzést elrendelő, illetőleg a bejegyzési kérelmet 

elutasító végzés jogi képviselő részére történő kézbesítését. 

A cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a bejegyzést kérő jogi 

képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése és a jogi képviselőnek a bejegyzési 

kérelembe foglalt nyilatkozata megfelel-e a jogszabályoknak, valamint hogy a mellékletben felsorolt 

okiratokat csatolta-e kérelméhez, továbbá, hogy a cég választott neve jogszabályszerű-e. A cégbíróság 

elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi, hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a bejegyzési 

kérelemben feltüntetett tag, vezető tisztségviselő, illetve cégvezető vonatkozásában e törvény szerinti 

eltiltási bejegyzést. Az eljárás során hiánypótlásra történő felhívásra nem kerül sor. 

A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha: 

                                                      

4 2006. évi V. törvény 48.§. 
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⧠ a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a kérelem kitöltése nem felel meg a 

jogszabályoknak, vagy a bejegyzési kérelem nem tartalmazza a jogi képviselőnek a bejegyzendő 

adatokra vonatkozó iratok jogszerűségét igazoló nyilatkozatát, 

⧠ a bejegyzést kérő elmulasztotta a mellékletben felsorolt valamely irat benyújtását, 

⧠ a cég elnevezése nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, 

⧠ az adóhatóság értesítése alapján az adószám megállapításához szükséges nyilatkozata nem felel meg 

a jogszabályi előírásoknak, 

⧠ a cégjegyzék a cég tagja, vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője vonatkozásában e törvény 

szerinti eltiltási bejegyzést tartalmaz, és annak alapján tagként, vezető tisztségviselőként való 

bejegyzésnek nincs helye,  

⧠ észleli, hogy a cégre vonatkozó adatok, illetve egyéb okiratok nem felelnek meg a jogszabályok 

rendelkezéseinek. 

 Ha a cégbíróság döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság vezetője a 

határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik a bejegyzési kérelem 

elbírálásáról. Az ügyintézési határidő eredménytelen eltelte esetén a cégbejegyzés a következő 

munkanapon, a törvény erejénél fogva - a kérelem alapján előszerkesztett adatok szerinti tartalommal - 

haladéktalanul megtörténik. Ez ellen kijavítás iránti kérelem terjeszthető elő. 

A cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követően nyolc napon belül ismételten kérhető a cég 

bejegyzése, és a korábbi eljárás során benyújtott okiratokat ismételten fel lehet használni az új bejegyzési 

kérelemhez.  

6.3.3. Bejegyzési kérelem hiánypótlás nélküli elutasítása 

A kérelem benyújtását követően először azt ellenőrzik, hogy az eljárási illetéket lerótták-e, a közzétételi 

költségtérítést megfizették-e, valamint a törvény mellékletében felsorolt valamennyi okiratokat csatolták-

e. Ha ezek bármelyike hiányzik, akkor hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a cégbíróság a 

kérelmet három napon belül. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az alapítók szándéka szerinti cég 

soha nem lesz bejegyezhető. Ilyen hiánypótlás nélküli elutasítás esetén nincs mód arra, hogy a hiányokat 

megfelelő határidőn belül pótolgassák. A kérelmet 8 nap elteltével ismét be lehet nyújtani a 

cégbírósághoz (nyilván hiányok nélkül).  

Ezt követően kezdődik az érdemi eljárás. Ennek során a cégbíróság a kérelem érkezését követően 

legkésőbb nyolc munkanapon belül megvizsgálja, hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott 

cégformára vonatkozóan a törvény előírja, a létesítő okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául 

szolgáló okiratok megfelelnek-e a jogszabályok rendelkezéseinek.  

A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi, hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a 

cég tagjai, vezető tisztségviselői, illetve cégvezetői vonatkozásában eltiltási bejegyzést. Amennyiben a 

cégjegyzék a vezető tisztségviselő, cégvezető tekintetében a fenti bejegyzést tartalmazza, a cégbíróság a 

cégbejegyzés iránti kérelmet legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8. munkanapon hiánypótlási eljárás 

lefolytatása nélkül visszautasítja. 

A bejegyzést kérő, ha nem csatolta a szükséges iratokat, vagy ha a cégbejegyzési kérelem/ mellékletei 

nem felelnek meg a törvényben foglaltaknak, a cégbíróság hiánypótlásra felhívó végzést ad ki legkésőbb 

a bejegyzési kérelem érkezésétől számított 8. munkanapon. Erre csak egy alkalommal kerülhet sor és 

abban a bejegyzési kérelem valamennyi hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni. A hiánypótlásra 

megfelelő határidőt kell biztosítani, amely azonban legfeljebb harminc nap lehet. Ha a bejegyzést kérő a 

hiánypótlási határidőt elmulasztotta, vagy a hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan terjesztette elő, a 

cégbíróság a cég bejegyzési kérelmét végzéssel elutasítja.  
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6.3.4. Bejegyző végzés 

A cégbíróság a forgalom biztonsága, a hitelezői érdekek védelme érdekében köteles legkésőbb a cég 

bejegyzésére irányuló kérelem érkezésétől számított 15 munkanapon belül végzéssel dönteni. 

Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályoknak, illetve hiánypótlás esetén, ha a hiánypótló végzésnek 

a cég mindenben eleget tesz, a cégbíróság elrendeli a gazdasági társaság bejegyzését. A bejegyzésről a 

végzés megküldésével értesítik a gazdasági társaságot. 

6.3.5. Alapításhoz szükséges iratok 

Amikor egy céget megalapítunk, társasági szerződésben rögzítjük azokat a szabályokat, amelyek alapján 

működni kívánunk, majd a szerződést aláírva, ellenjegyezve, bejegyzési kérelemmel és a szükséges 

melléklettel csatolva 30 napon belül benyújtjuk a cégbírósághoz. A cégbíróságnál 8 napon belül csak azt 

vizsgálják meg, hogy a kérelem és annak kötelező mellékletei megvannak-e, illetve, hogy a kötelező 

közzétételi költségtérítést a cég befizette-e és a bejegyzési illetéket lerótta-e. Ha bármelyik melléklet 

hiányzik, akkor hiánypótlási eljárás nélkül elutasítják a bejegyzési kérelmet. Ez természetesen nem jelenti 

azt, hogy ezt a céget már nem lehet a cégnyilvántartásba bejegyezni, de az egész bejegyzési eljárást újra 

kell kezdeni, tehát újra be kell adni az alapító okiratot, a kérelmet és az összes szükséges mellékletet a 

cégbírósághoz. 

Miután a kérelem benyújtására az alapító okirat aláírásától és ellenjegyzésétől számított 30 napon belül 

van mód, így ha az ellenjegyzés dátuma és az elutasítást követő újabb benyújtás között a 30 nap már 

eltelt, akkor vagy vállalni kell a késedelmes benyújtás miatt a vezető tisztségviselőre kiszabható 

büntetést, vagy lényegében újra kell kezdeni az egészet, tehát a társasági szerződést újra kell írni, aláíratni 

és ellenjegyeztetni. 

Valamennyi cég bejegyzéséhez szükséges okiratok és mellékletek a következők: 

⧠ A létesítő okirat, ami lehet társasági szerződés, alapító okirat, vagy alapszabály is. Nyilatkozat arról, 

hogy a cég élt-e a névfoglalás lehetőségével vagy nem, és csatolni szükséges a székhelyül szolgáló 

ingatlan használatára feljogosító okiratot is.  

⧠ A hiteles cégaláírási nyilatkozat, amely azért szükséges, hogy egyértelmű legyen, ki képviselheti a 

céget. A céget a működés során e cégaláírási nyilatkozat szerint kell jegyezni, az aláírási 

címpéldányt közjegyző előtt kell tenni, azaz közjegyző előtt kell olyan módon aláírni és az aláírást 

hitelesíteni, ahogyan később a vezető tisztségviselő a céget jegyezni kívánja.  

⧠ Csatolni kell a vezető tisztségviselők elfogadó nyilatkozatát. A tisztségviseléshez ugyanis nemcsak a 

megválasztás, hanem annak elfogadása is szükséges, és fontos, hogy a tisztségviselők 

nyilatkozzanak arról, nem áll-e fenn olyan kizáró ok, amely miatt ezt a tisztséget nem viselhetnék, 

nem áll-e fenn összeférhetetlenségi ok. 

⧠ Ha apportként ingatlant visznek be a társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként, akkor csatolni kell 

az ingatlan tulajdoni lapját. A tulajdoni lapból ki kell derülnie, hogy aki ezt az ingatlant apportálni 

kívánja a társaságba az ingatlan tulajdonosa, és a rendelkezés jogcímének legalább széljegy 

formájában szerepelnie kell. 

⧠ A bejegyzési eljárás és a közzététel költsége 2017. március 16-tól a betéti társaság, a közkereseti 

társaság és a korlátolt felelősségű társaság esetén jelenleg ingyenes. Részvénytársaság esetén 100 

ezer forint. Így jelenleg csak a Rt. esetén szükséges igazolni, hogy az előírt közzétételi 

költségtérítést befizették.  

⧠ Csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását, illetve képviseleti jogának igazolását. A 

cégeljárásban, mint nem peres eljárásban csak jogi képviselővel lehet eljárni, tehát ez is 

mindenképpen szükséges melléklet. 
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⧠ Az adószám megállapításához szükséges az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles 

tevékenysége megkezdésének bejelentéséről szóló nyilatkozat.  

Természetesen az egyes cégformák jellemzőinek, sajátosságainak megfelelően további okiratokat is 

csatolni szükséges, például Kft. esetén 3.000.000 forint törzstőkével kell, hogy megalakuljon, ezért 

szükséges a hitelintézet igazolása a pénzbetét befizetéséről. Ha az alaptőke egy része apport, akkor az 

ügyvezetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy ezt az apportot, azaz nem pénzbeli hozzájárulást a tag már a 

társaság rendelkezésére bocsátotta. Ha könyvvizsgáló is működik a Kft-nél, akkor szükséges még a 

könyvvizsgáló nyilatkozata arról, hogy milyen értékben lehet elfogadni a rendelkezésre bocsátott 

apportot. Csatolni kell Kft. esetén a tagjegyzéket is. 

A részvénytársaság nyilvános alapításakor csatolni kell az alapítási tervezetet, amelyből a kívülállók meg 

tudják ítélni, hogy a részvényekből kívánnak-e jegyezni. Csatolni kell azt a tájékoztatót is, amelyet a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyott. Csatolni kell a részvényjegyzési ívet, az alakuló 

közgyűlésre szóló meghívó közzétételének igazolását, a jegyzőkönyvet és a jelentéti ívet is. Miután a 

részvénytársaság is csak akkor jegyezhető be, ha NyRt-nél 20 millió Ft, ZRt-nél 5 millió Ft alaptőkével 

rendelkezik, szükséges a hitelintézet igazolása arról, hogy az alaptőke alapításkori hányada megvan-e, azt 

befizették-e a részvénytársaság számlájára. Igazolni kell azt is apport esetén, hogy azt a részvénytársaság 

rendelkezésére bocsátották-e és a könyvvizsgálónak meg kell határozni az apport értékét. 

Ha a részvénytársaságot zártkörűen alapítják, akkor csatolni kell a hitelintézet igazolását az alaptőke 

alapításkori hányadának befizetéséről. Nyilatkoznia kell az alapítóknak itt is a nem pénzbeli hozzájárulás 

rendelkezésre bocsátásáról, illetve a könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell az apport értékéről. Zártkörű 

alapításkor ezen túl az alapítóknak arról is kell nyilatkozniuk, hogy az értékpapírokról szóló törvényben 

foglalt bejelentési kötelezettségeknek eleget tettek.  

6.4. Működés, adatváltozás 

A gazdasági társaság bejegyzésétől kezdve a bejegyzés napjával jogi személlyé válik, s megkezdi önálló 

működését. A gazdasági társaság működése során rengeteg változás történhet. Jelentős változás például, 

ha a tagok cserélődnek, vagy ha a tulajdoni arányok a cégen belül megváltoznak. A tagok számának 

változása sokszor maga után vonja a gazdasági társasági forma megváltozását is (pl. a két tagú korlátolt 

felelősségű társaság egyszemélyes társasággá alakul). 

A működés eredményességétől függően is sor kerülhet arra, hogy egyik gazdasági társasági forma helyett 

más gazdasági társasági formává alakul a cég. Eredményes működés esetén a piac esetlegesen 

szükségessé teheti, hogy pl. egy betéti társaságként működő cég - miután egyre nagyobb vagyona van - 

korlátolt felelősségű társasággá alakuljon. Ezt az átalakulást indokolhatja az, hogy a piacon 

elfogadottabb, nagyobb tőkeerőt képviselő forma a korlátolt felelősségű társaság, ugyanakkor 

indokolhatja az is, hogy az egyre nagyobb vagyon mellett az egyre nagyobb kockázattal is számolva már 

nem kívánják a tagok a korlátlan felelősségüket fenntartani. 

A piacon azonban a fordított előjelű változás is megtörténhet működés során. Ha egy részvénytársaság 

vagy egy korlátolt felelősségű társaság vagyona csökken, és már nem éri el a törvényben meghatározott 

kötelező minimumot (NYRt-nél 20 millió Ft, ZRt-nél 5 millió Ft., Kft-nél 3 millió Ft), akkor vagy arról 

kell a tagnak vagy tagoknak döntenie, hogy végelszámolással megszűnteti a céget, vagy ha még a piacon 

kíván maradni, tovább folytatja gazdasági tevékenységét, köteles más társasági formává alakulni. 

Ilyenkor vagy betéti társasággá vagy korlátolt felelősségű társasággá alakulhat a cég, hiszen ezeknél a 

társasági formáknál nincs kötelező tőkeminimum, kevesebb vagyonnal is működnek. 
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A működés során a gazdasági társaságok egyesülhetnek is. Az egyesülés történhet oly módon, hogy az 

egyik társaságba a másik beolvad, és így a beolvadt társaság megszűnik. Egyesülés az is, ha két cég 

összeolvad, ilyenkor a cégek megszűnnek és egy új cég jön jogutódként létre. 

A gazdasági társaságok szét is válhatnak, aminek lehetnek személyi vagy más gazdasági okai is. 

Különválás esetén a gazdasági társaság tagjai két vagy több új gazdasági társaságban kívánják folytatni a 

tevékenységüket - részben vagy egészben - azzal a vagyonnal, amellyel a szétváló gazdasági társaság is 

rendelkezett. A kiválás a szó nyelvtani értelmével egyezően azt jelenti, hogy a gazdasági társaságból 

néhány tag az őt arányosan megillető vagyonnal kiválik, és a gazdasági tevékenységet egy kiválással 

létrejött jogutód, új gazdasági társaságban kívánja továbbfolytatni. 

A működés során történő valamennyi lépés követhető a cégjegyzék útján. A cégnyilvánosság elve 

ugyanis megköveteli, hogy az alapvető adatokat és információkat, jelentősebb változásokat mindig 

nyilvánosságra kell hozni. Ez a nyilvánosság a piac biztonságát szolgálja. 

Ezért a működés során történő valamennyi adatváltozást - átalakulást, jogutódlást, kilépést, belépést, 

törzstőke-emelést, törzstőke-leszállítást, stb. egészen a végelszámolási vagy a felszámolási eljárásig - 

mindig be kell jelenteni a cégbírósághoz, közzé kell tenni a cégközlönyben. 

KÉRDÉSEK 

⧠ Melyek egy társaság bejegyzésének feltételei? 

⧠ Milyen okiratok szükségesek a bejegyzéshez? 

⧠ Hol és mennyi időn belül jegyzik be a megalakult társaságot? 

⧠ Mit vizsgálnak a bejegyző végzés meghozatalához? 
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7. KÖZKERESETI TÁRSASÁG 

A közkereseti társaság a legegyszerűbb társasági forma, amelynél nincs meghatározva az sem, hogy 

milyen minimális vagyonnal kell indulnia.  A tagok egyenlők, egyformák a jogaik és a felelősségük. 

Mindegyik tag a teljes vagyonával felel, ami azt jelenti, hogy ha a társaság vagyona nem elegendő a 

társaság tartozásaira, akkor a tagoknak saját vagyonukból kell kifizetniük a tartozást. Legtöbbször a 

közkereseti társaság tagjai személyesen részt vesznek a gazdasági tevékenységben, ezért őket külön 

díjazás illetheti meg. 

A közkereseti társaság saját cégneve alatt - ami tartalmaz egy vezérszót, a társasági tevékenységi körét és 

a közkereseti társaság kifejezést - szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy a 

közkereseti társaság saját nevében köthet szerződést, vállalhat kötelezettséget, a közkereseti társaságnak 

lehet tulajdona, pert indíthat, illetve ellene pert indíthatnak. 

7.1. Közkereseti társaság alapítása 

Ahhoz, hogy társaságról beszéljünk, az szükséges, hogy legalább két személy együtt, egy cégként akarjon 

gazdasági tevékenységet folytatni. Társaságot alapíthat külföldi és belföldi természetes és jogi személy 

(pl. más gazdasági társaság). Fontos szabály, hogy egy személy egyidejűleg csak egy közkereseti 

társaságban lehet tag, illetve nem lehet betéti társaság beltagja. Ez azért fontos szabály, mert a gazdasági 

társaság tartozásaiért ezek a tagok korlátlanul felelnek. Vagyis, ha a tartozást a gazdasági társaság 

vagyonából nem lehet kifizetni, akkor azt a tag vagyonából kell. 

A hitelezők érdekei sérülnének, ha megengednék, hogy egy személy több társaságnak is korlátlan 

felelősségű tagja legyen, azaz több társaságnál is teljes vagyonával feleljen. Ugyanilyen elgondolás miatt 

nem lehet egyéni vállalkozó közkereseti társaság tagja, hiszen az egyéni vállalkozó is a vállalkozása 

tartozásaiért saját vagyonával is felel. 

Kiskorú sem lehet tagja közkereseti társaságnak. Nem lehet közkereseti társaság tagja párt és legtöbbször 

az alapítvány és társadalmi szervezet alapszabálya is kizárja azt, hogy közkereseti társaságban tag legyen, 

mert nem vállalhatja fel a korlátlan felelősséget. Az önkormányzatok is a korlátlan felelősség miatt nem 

jogosultak arra közkereseti társaság alapítására. 

7.2.  Vagyoni hozzájárulás 

Közkereseti társaságot legalább két személy, minimális vagyonnal is tud alapítani. Ahhoz, hogy valaki 

közkereseti társaságban tag lehessen, nincs meghatározva az, mekkora vagyoni hozzájárulást kell 

teljesítenie, ahogy az sincs, hogy a vagyoni hozzájárulásban milyen arányban kell a készpénznek és 

milyen arányban az ún. apportnak lennie. Közkereseti társaság akár kizárólag apporttal is alapítható. 

Azért nincs meghatározva az a minimális vagyon (ezen belül készpénz vagy apport), amellyel alapítani 

lehet egy közkereseti társaságot, mert nagyságának nincs akkora jelentősége, ha a tagok felelőssége 

korlátlan és egyetemleges. Annak, aki e társasággal üzleti kapcsolatban van, nem kell attól tartania, hogy 

ha a társaság vagyona elfogy, az ő követelése kielégítetlenül marad. A korlátlan felelősség ugyanis azt 

jelenti, hogy minden tagnak a teljes magánvagyona is (saját autója, háza, telke, értékesebb ingói) a 

tartozás fedezetéül szolgálhat. Az egyetemleges felelősség pedig azt jelenti, hogy a tagok közül 

bármelyiktől követelhető az adósság kiegyenlítése. A közkereseti társaság alapításának tehát az a 

feltétele, hogy a társaság tagjai valamennyi, bármilyen mértékű vagyoni hozzájárulást teljesítsenek (ami 
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lehet pénz vagy más is), azaz azt a társaság rendelkezésére bocsássák. Innentől kezdve ez a vagyon nem a 

tag vagyona, hanem a társaság vagyona lesz. 

A vagyoni hozzájárulásnak az a jelentősége, hogy főszabály szerint a társaság által elért eredményből is a 

vagyoni hozzájárulás arányában osztoznak. Természetesen, aki kétszer akkora vagyont szolgáltatott a 

közkereseti társaságnak, az az eredményből is kétszer akkora mértékben részesedjen. E szabálytól 

azonban a felek eltérhetnek, hiszen lehet olyan helyzet, hogy az egyik ugyan nagyobb vagyont vitt be, de 

a másik tag személyes közreműködése olyan mértékű, ami miatt az eredményből pl. azonos arányban 

osztoznak. A szabad megállapodásnak egyetlen korlátja van, az, hogy teljes mértékben senkit nem lehet a 

nyereségből, vagy a veszteség viseléséből kizárni. 

Fontos, hogy a tag a bevitt vagyont vagy annak mértékét mindaddig, amíg a közkereseti társaság 

működik, és a tagsági viszony fennáll, nem követelheti vissza. 

7.3. Személyes közreműködés a közkereseti társaságban 

Általában a közkereseti társaság az a forma, ahol a tagok teljesen egyenjogúak, és legtöbbször mindegyik 

tag személyesen is munkát végez. A személyes közreműködés ugyan nem kötelező, de a gyakorlatban, a 

közkereseti társaságokban megvalósul. Ez nem jelenti azt, hogy a közkereseti társaság tevékenységi 

körében kell munkát végezni, lehet a személyes közreműködés például az üzletvitel irányítása, képviselet 

ellátása, stb. Figyelemmel arra, hogy a személyes közreműködés tagonként eltérő mértékű, és a társasági 

eredmény elosztásánál nem kerül értékelésre, ezért a tagot a személyes közreműködésért díjazás illetheti 

meg. Annak ellenére, hogy a közkereseti társaság elsősorban a tagok személyes közreműködésén 

alapszik, annak nincs akadálya, hogy a tag saját cégének alkalmazottja legyen, sőt az sem kizárt, hogy 

valaki a közkereseti társaság tagjaként a közkereseti társasággal munkaviszonyt létesítsen. 

7.4. Közkereseti társaság képviselete 

A közkereseti társaság vezetőjét ügyvezetőnek hívjuk. Elvileg a társaság valamennyi tagja ügyvezetőként 

irányíthatja a társaság munkáját és kifelé képviselheti a társaságot (azaz aláírhat szerződéseket, köthet 

megállapodásokat, bíróság előtt képviselheti a céget). Ha több személy is ügyvezető, akkor azok 

mindegyike önállóan járhat el, kivéve, ha a társasági szerződés alapján csak együttesen járhatnak el. Ez 

mindig egyhangúságot jelenthet, tehát eléggé megnehezíti a mindennapi működést. Egyszerűbb, ha a 

társasági szerződésben az üzletvezetéssel és képviselettel egy tagot bíznak meg. Ilyenkor a megbízás 

maximum 5 évre szólhat. 

Bár a közkereseti társaság tipikusan személyi egyesülés, és a tagok mindegyike valamilyen módon 

dolgozik a társaságban, figyelemmel kellett lenni arra is, hogy azért a közkereseti társaságok is egyre 

nagyobb vagyonra tehetnek szert, egyre több dolgozót alkalmaznak, egyre összetettebb feladatokat látnak 

el. Ez szükségessé teheti, hogy ne a tagok irányítsák a céget, hanem kívülálló cégvezetőt nevezzenek ki. 

Arról, hogy ki lesz a cég vezetője a taggyűlésnek kell döntenie és a taggyűlés lesz a munkáltatói jog 

gyakorlója is. Ha cégvezetőt neveznek ki, a cégvezető nem csak az operatív irányításra jogosult, hanem a 

cég képviseletére is, azaz - nyilván a tagok által meghatározott döntéseken belül - jogosult a cég nevében 

kötelezettségeket vállalni, szerződést kötni, a céget képviselheti bíróságok, más hatóságok előtt, 

nyilatkozatait a cég nevében teszi meg. 

Az ügyvezető látja el - az alapító okirattal és a taggyűlés határozataival összhangban - a napi, operatív 

vezetői feladatokat. Ha a cégnek alkalmazottai vannak, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja 

munkájukat. Az üzletvezető képviseli a céget, külön meghatalmazás nélkül jogosult a cég nevében 

tárgyalni, szerződést kötni, bíróságon és más hatóság előtt képviselni a közkereseti társaságot. 
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7.5. A tagok gyűlése 

A legfontosabb kérdésekben döntést a tagok összessége, azaz a tagok gyűlése hozhat. A közkereseti 

társaság sajátossága, hogy a tagok gyűlése tevékenységében a tag csak személyesen vehet részt, tehát 

nincs mód arra, mint pl. a Kft-nél vagy az Rt.-nél, hogy a tag maga helyett meghatalmazással elküldjön 

valakit. Főszabály szerint mindegyik tagnak azonos szavazata van, de a gyakorlatban leggyakrabban a 

vagyon arányában meghatározott szavazati elv érvényesül. Minden tagnak kell, hogy szavazata legyen, 

tehát legalább egy szavazat minden tagot megillet. A tagok elvileg minden kérdést a tagok gyűlése elé 

vihetnek, tehát minden kérdésben közösen dönthetnek. 

Egyhangú döntést kíván meg a társasági szerződés módosítása, sőt minden tagnak a szerződés 

módosítását újra alá kell írnia. A legtipikusabb döntések, amelyet a tagok gyűlésének kell meghozni: a 

vezető tisztségviselők, cégvezető megválasztása, visszahívása, döntés kizárási vagy kártérítési per 

megindításában, átalakulásról szóló döntés, beszámolók elfogadása, döntés az adózott eredmény 

felhasználásáról, jogutód nélküli megszűnés, átalakulás elhatározása. 

7.6. A tagok felelőssége 

A közkereseti társaság megalakításáról olyan személyek szoktak dönteni, akik már jól ismerik egymást, 

bíznak egymásban. Fontos ez, hiszen nagyon szigorú a közkereseti társaságban a felelősségi szabály. A 

társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával (ami, mint tudjuk igen kis vagyon is 

lehet). Amennyiben a társasági vagyon a kötelezettségek teljesítésére nem elég, a társaság 

kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A korlátlanul 

kifejezés azt jelenti, hogy a teljes saját magánvagyonával felel, azaz minden ingó és ingatlan vagyonával. 

Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy az, akinek a társaság tartozik, bármelyik taggal szemben 

érvényesítheti követelését, ha a társaság vagyona arra már nem elég. A céggel szemben fennálló követelés 

valamelyik tag magánvagyonából akkor elégíthető ki, ha - a cég mellett - ez a tag is perben áll. Ezért a 

jogosult dönthet arról, hogy a követelését kizárólag a társaság ellen érvényesíti, vagy a társaság mellett az 

egyes tagokkal szemben is. Arra azonban nincs mód, hogy a társaság megkerülésével rögtön a tagoktól 

próbálja követelését behajtani, hiszen az elsődleges felelős a közkereseti társaság. 

7.7. A társaság megszűnése 

A társaság megszűnése a korábban bemutatott általános megszűnési okok esetén következik be: a cég 

jogutód nélkül megszűnik, tagjainak száma egy főre csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be új 

tagot, és átalakulhatnak Bt-vé. A társaság megváltozott formában való további működésében részt venni 

nem kívánó taggal el kell számolni. 

KÉRDÉSEK 

⧠ Melyek a közkereseti társaság (Kkt.) céljai és jellemzői? 

⧠ Kik lehetnek egy Kkt. tagjai? 

⧠ Milyen a Kkt.-ben a tagok felelőssége? 

⧠ Mi jellemző a tagok belső jogviszonyára a Kkt-ban? 

⧠ Mi a Kkt. legfőbb szerve 
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8. BETÉTI TÁRSASÁG 

A betéti társaság az egyik legelterjedtebb gazdasági társasági forma, melynek oka a korlátolt helytállás 

megjelenése a (kül)tagok körében. Előnye, hogy a közkereseti társaságéhoz hasonlóan egyszerű az 

alapítása, működtetése, megszűntetése. 

8.1. A betéti társaság fogalma 

Betéti társaság létesítésére irányuló szerződéssel a tagok üzletszerű, közös gazdasági tevékenység 

folytatására vállalnak kötelezettséget, oly módon, hogy legalább az egyik tag (beltag) felelőssége 

korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági 

szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért nem felel. 

8.2.  A betéti társaság jellemzői 

A betéti társaság a közkereseti társaságtól a tagok eltérő felelősségében különbözik. A betéti társaság jogi 

személyiségű jogalany. Sajátos a társaság döntési mechanizmusa. A betéti társaság tehát legalább egy 

beltagból és legalább egy kültagból áll. A kültag az a személy, aki nem kívánja kockáztatni saját 

vagyonát, viszont egy üzleti lehetőséget lát a gazdasági társaságban, és abban a reményben adja oda 

tőkéjét, hogy a gazdasági társaság majd jól működik, tőkéje megtérül és nyereségre is szert tesz. Ennek 

érdekében azonban nem kíván ténylegesen, személyesen közreműködni, kötelezettsége addig tart, hogy a 

társasági szerződésben rögzített tőke összeget (amely lehet készpénz vagy apport is) a társaságnak adja. 

Ha a kültag betétjét a társasági tartozások felemésztik, őt sem újabb befizetésre, sem a társasági 

tartozások kiegyenlítésére nem lehet kötelezni.  

Ezzel ellentétben a beltag felelőssége - akár csak a közkereseti társaság tagjainak felelőssége - korlátlan, 

és ha több beltag is van, akkor egymással szemben egyetemleges. Ezt a szabályt az indokolja, hogy a 

beltag(ok) jogosult(ak) a társaság üzletvezetésére és képviseletére. Tehát ő az a személy, akinek 

munkájától, döntésétől, szokásos üzleti tevékenységétől nagymértékben függ az, hogy a gazdasági 

társaság eredményesen működik-e vagy sem. A beltag tehát nem csak a betétje erejéig felel a társaság 

tartozásaiért, hanem ha a társaság teljes vagyona (amiben benne van a beltag és a kültag vagyona is, 

illetve a működés során szerzett vagyon is) nem elégséges a tartozások kifizetéséhez, akkor a beltag 

magánvagyonával is felel. Természetesen, ha nem egy, hanem több beltag van, akkor a beltagok 

felelőssége egyetemleges, ami azt jelenti, hogy a jogosult eldöntheti, hogy a társaság mellett melyik 

beltag vagyonából próbálja a követelését behajtani. 

8.3.  Vagyoni hozzájárulás 

Betéti társaságot legalább két személy bármilyen kismértékű vagyonnal létre tud hozni. Nincs 

meghatározva, hogy minimálisan mekkora vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie, és az sincs 

meghatározva, hogy a vagyoni hozzájárulásban milyen arányban kell a készpénznek és milyen arányban 

az ún. apportnak lennie. A betéti társaság tehát akár kizárólag apporttal is alapítható. 

Azért nincs meghatározva az a minimális vagyon (ezen belül készpénz vagy apport), amellyel alapítani 

lehet egy betéti társaságot, mert a vagyon nagyságának nincs akkora jelentősége, ha a tagok felelőssége 

korlátlan és egyetemleges. Annak, aki e társasággal üzleti kapcsolatban van, nem kell attól tartania, hogy 

ha a társaság vagyona elfogy, az ő követelése kielégítetlenül marad. A korlátlan felelősség ugyanis azt 
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jelenti, hogy minden tagnak a teljes magánvagyona is (saját autója, háza, telke, értékesebb ingói) a 

tartozás fedezetéül szolgálhat. Az egyetemleges felelősség pedig azt jelenti, hogy a tagok közül 

bármelyiktől követelhetem, hogy fizessen (nyilvánvalóan attól fogom, akinek tudomásom szerint 

nagyobb vagyona van). A betéti társaság alapításának tehát az a feltétele, hogy a társaság tagjai 

valamennyi, bármilyen mértékű vagyoni hozzájárulást teljesítsenek (ami lehet pénz vagy más is), azaz azt 

a társaság rendelkezésére bocsássák. Innentől kezdve ez a vagyon nem a tag vagyona, hanem a társaság 

vagyona lesz. 

A vagyoni hozzájárulásnak főként amiatt van jelentősége, hogy főszabály szerint a társaság által elért 

eredményből is a vagyoni hozzájárulás arányában osztoznak a tulajdonosok. Nyilvánvaló, hogy az, aki 

kétszer akkora vagyont szolgáltatott a betéti társaságnak, az az eredményből is kétszer akkora mértékben 

részesedjen. E szabálytól azonban a felek eltérhetnek, hiszen lehet olyan helyzet, hogy az egyik ugyan 

nagyobb vagyont vitt be, de a másik tag személyes közreműködése olyan mértékű, ami miatt az 

eredményből pl. azonos arányban osztoznak. A szabad megállapodásnak egyetlen korlátja van, az, hogy 

teljes mértékben senkit nem lehet a nyereségből, vagy a veszteség viseléséből kizárni. 

Fontos, hogy a tag a bevitt vagyont vagy annak mértékét mindaddig, amíg a betéti társaság működik, és a 

tagsági viszony fennáll, nem követelheti vissza, azonban a tagsági jogviszonymegszűnésekor kötelesek 

elszámolni vele. 

8.4.  Üzletvezetés, képviselet 

A betéti társaság vezetőjét ügyvezetőnek hívjuk. Ügyvezetésre, képviseletre csak a beltag jogosult. 

Megengedhetetlen lenne ugyanis, ha a társaság működéséért csak korlátozottan felelős kültag hozná meg 

az eredményességet befolyásoló vagy meghatározó gazdasági döntéseket. Az ügyvezető látja el - az 

alapító okirattal és a tagok gyűlése határozataival összhangban - a napi, operatív vezetői feladatokat. Ha a 

cégnek alkalmazottai vannak, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja munkájukat. A céget 

képviseli, külön meghatalmazás nélkül jogosult a cég nevében tárgyalni, szerződést kötni, bíróságon és 

más hatóság előtt képviselni a betéti társaságot. 

8.5. Tagok gyűlése 

A legfontosabb kérdésekben döntést a tagok összessége, azaz a tagok gyűlése hozhat. A betéti társaság 

sajátossága, hogy a tagok gyűlése tevékenységében a tag csak személyesen vehet részt, tehát nincs mód 

arra, hogy a tag maga helyett meghatalmazással elküldjön valakit. Fő szabály szerint mindegyik tagnak 

azonos szavazata van, de a gyakorlatban leggyakrabban a vagyon arányában meghatározott szavazati elv 

érvényesül. Minden tagnak kell, hogy szavazata legyen, tehát legalább egy szavazat minden tagot 

megillet. A tagok elvileg minden kérdést a tagok gyűlése elé vihetnek, tehát minden kérdésben közösen 

dönthetnek. 

Egyhangú döntést kíván meg a társasági szerződés módosítása, sőt minden tagnak a szerződés 

módosítását újra alá kell írnia. A legtipikusabb döntések, amelyet a tagok gyűlésének kell meghozni: a 

vezető tisztségviselők, cégvezető megválasztása, visszahívása, döntés kizárási vagy kártérítési per 

megindításában, átalakulásról szóló döntés, beszámolók elfogadása, döntés az adózott eredmény 

felhasználásáról, jogutód nélküli megszűnés, átalakulás elhatározása. 

A kültag - bár a napi operatív üzletvezetésben és képviseletben nem vesz részt - a társaság tagja, úgyhogy 

a legfőbb szerv a tagok gyűlése tevékenységében részt jogosult és köteles venni. A kültag valójában a 

taggyűlési döntésen keresztül tudja befolyásolni a társaság működését, azt hogy olyan üzletpolitikát 

folytasson, olyan döntéseket hozzon, amely eredményessé tesz a bt-t. Ez nyilvánvalóan fontos a 
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kültagnak is, hiszen ő is kockáztatja a társaságba bevitt vagyonát. Felelőssége nem korlátlan, de érdekelt 

abban, hogy a gazdasági társaság eredményesen működjön, annak a vagyona növekedjen, és a minél 

nagyobb nyereségből részesedhessen. 

8.6. Betéti társaság megszűnésének speciális esetei 

Ahhoz, hogy betéti társaságról beszélhessünk, mindenképpen szükséges, hogy a tagok közül legalább egy 

beltag, és a tagok közül legalább egy kültag legyen. Ha a társaságból minden beltag kiválik, akkor vagy 

meghatározott időn belül új beltagnak kell belépni a táraságba, vagy - miután csak kültagok vannak - 

eldönthetik azt is a tagok, hogy tovább közkereseti társaságként működnek. Ha egyik döntés sem születik 

meg, a betéti társaság megszűnik. 

Előfordulhat, hogy az összes kültag kiválik a társaságból. Ekkor is lehetőség van arra, hogy 

meghatározott időn belül egy új kültag belépjen, vagy lehetőség van arra is, hogy a beltagok módosítsák a 

társasági szerződést, elfogadják azt, hogy felelősségük a későbbiekben korlátlanná válik és közkereseti 

társaságként működnek tovább. Belépés vagy átalakulás híjában a betéti társaság megszűnik. 

KÉRDÉSEK 

⧠ Sorolja fel a Betéti társaság jellemzőit! Miben tér el a Kkt-től? 

⧠ Gondolkozzon el azon, hogy elegendő-e, ha a partner csak a kültag vagyoni felelősségét ismeri, 

személyét nem 

⧠ Melyek a Bt. megszűnésének speciális esetei? 
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9. EGYESÜLÉS 

Csak jogi személyekből álló tagok, a saját gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására, gazdasági 

tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapíthatják az egyesülést. 

Jellemzői: 

⧠ csak jogi személyek lehetnek a tagjai, 

⧠ fő tevékenysége elsődlegesen nem gazdálkodási természetű, hanem összehangoló, koordinációs 

feladatok ellátását szolgálja, tehát nem vagyonegyesítő jellegű, 

⧠ a tagoknak vagyoni hozzájárulás teljesítésére nincs kötelezettségük, 

⧠ általában saját nyereségre nem is törekednek, 

⧠ a társaság vagyonát meghaladó tartozásokért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, 

⧠ az egyesülések szolgáltató és gazdálkodási tevékenységet is végezhetnek. 

9.1.  Az egyesülés alapítása 

Az egyesülés alapítása a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok szerint történik. A 

cégbírósághoz való bejelentés az igazgatót terheli. A működéshez szükséges vagyont a tagok bocsátják a 

társaság rendelkezésére. A tagok hozzájárulása nem kötelező, de lehetséges. Ennek módját és arányát a 

társasági szerződésben rögzíteni kell. Az egyesülés tagjai a működési költség viselésén és a vagyoni 

hozzájárulás teljesítésén felül a társasági szerződésben vállalhatnak egyéb vagyoni szolgáltatást. 

9.2.  Az egyesülés belső jogviszonyai 

A tagok a vagyoni hozzájárulás és egyéb vagyoni szolgáltatás mellett, díjazás fejében mellékszolgáltatást 

is vállalhatnak. Sajátos szabály, hogy csak e társaság tagjai jogosultak külön ellenszolgáltatás nélkül a 

társaság által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. 

9.3.  A társaság szervezete 

Legfőbb szerve az igazgatótanács, ami évente egyszer ülésezik, határozatait általában egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Az igazgatótanácsba minden tag egy képviselőt küld. A tanács összehívása meghívó 

útján történik. A legfőbb szerv akkor határozatképes, ha tagjainak legalább háromnegyede jelen van és 

csak abban határozhat, ami a meghívóban feltüntetett napirenden fel van tüntetve. 

Az egyesülés vezető tisztségviselője az igazgató. Az igazgató egyszemélyi felelős, a munkáltatói jogok 

gyakorlója, aki a társasági szerződés és a határozatok keretein belül vezeti, képviseli a társaságot 

harmadik személlyel szemben, bíróság és más hatóság előtt. A társasági szerződésben az ügyvezetésre 

három tagból álló igazgatóságot is létre lehet hozni. Ez esetben az igazgatóság tagjai minősülnek 

igazgatónak. Az igazgatóság tagjainak megválasztásáról, megbízatásuk időtartamairól, díjazásukról és 

esetleges visszahívásukról, valamint az igazgatóság ügyrendjének jóváhagyásáról a taggyűlés dönt.  

9.4. Az egyesülés külső jogviszonyai 

Az egyesülés felelőssége: a tagok a társaság vagyonát meghaladó kötelezettségeiért korlátlanul és 

egyetemlegesen felelnek. 
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9.5. A tagsági jogviszony megszűnése 

Az egyesülés tagjainak jogviszony megszűnése a következő általános esetekben lehetséges:  

⧠ ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem 

teljesítette, a felhívásban meghatározott - tizenöt napnál nem rövidebb - időpontban,  

⧠ a tag kilépésével, kizárásával, halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,  

⧠ ha annak fenntartása jogszabályba ütközik, és  

⧠ a tagsági jog átruházásával.  

A következő speciális szabály alkalmazása esetén lehetséges a jogviszony megszűnése: a tag a kilépését 

csak írásban kérheti (3 hónappal év vége előtt) és ezt a kilépést az igazgatótanács csak év végével 

fogadhatja el. 

9.6. Az egyesülés megszűnése 

Az egyesülés a társaságokra vonatkozó általános szabályok szerint jogutódlással és jogutód nélkül is 

megszűnik. Az egyesülés jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó 

vagyont egyenlő arányban; ha vagyoni hozzájárulást teljesítettek, a tagok vagyoni hozzájárulása 

arányában kell felosztani. 

KÉRDÉSEK 

⧠ Ismertesse az egyesülés jellemzőit! 

⧠ Kik alapíthatnak egyesületet? 

⧠ Melyek az egyesület működésének főbb szabályai? 

⧠ Mutassa be az egyesülés szervezetét! 
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10. KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

A korlátolt felelősségű társaság legjellemzőbb ismérve, hogy a tag kötelezettségeiért csak a társaságba 

bevitt, vagy a bevinni ígért vagyona erejéig felel. A Kft. hitelezője nem fordulhat a taggal szemben az 

igény kielégítés érdekében akkor sem, ha a Kft-nek már kellő vagyona nincs. Másik tipikus jellemzője a 

korlátolt felelősségű társaságnak az, hogy más társasági formától eltérően egy személy is alapíthat ilyen 

gazdasági társaságot.  

A Kft. személy- és tőkeegyesítő cégforma. Amiatt, hogy személyegyesítő és nemcsak tőkeegyesítő, tilos 

a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni, hiszen - ahogy a közkereseti társaságnál és a betéti társaságnál 

is - fontos, hogy a tagok ismerjék egymást, egymásban bízzanak és együttműködve próbálják 

eredményesen működtetni a társaságot. A korlátolt felelősségű társaság már bonyolultabban alapítható, 

működtethető. 

10.1. A Kft. alanyai 

A Kft. tagja bárki (bel- és külföldi természetes és jogi személy) lehet, aki vagyoni eszközökkel, ún. 

törzsbetétekkel járul a társaság közös vagyonához, amit törzstőkének nevezünk. A Kft-nél a tagsági 

jogokat semmiféle értékpapír nem testesíti meg. A tag tagsági jogviszonya egy önállósult eszmei 

értékben, az üzletrészben testesült meg. A Kft-nél a nyilvános tagtoborzás tilos, vagyis a Kft. alapítása 

zártkörű. 

10.2.  A korlátolt felelősségű társaság létrehozása 

A Kft. társasági szerződés útján jön létre. A társasági szerződés, több alanyú jogviszonyt keletkeztető 

olyan szerződés, melyben az alapítók egymás között hozzák létre jogviszonyukat, de jogviszony 

keletkezhet az egyes alapítók és az új tag között, illetve az alapítók összessége és a társaság között is. Az 

egyszemélyes társaság nem társasági szerződéssel, hanem alapító okirat útján keletkezik.  

A társasági szerződés tartalma: az alábbiakat kell tartalmaznia (a kötelező elemeken kívül): 

⧠ a társaság törzstőkéjét és az egyes tagok törzsbetétjének mértékét, 

⧠ a teljes egészében be nem fizetett pénzbetétek befizetésének határidejét és módját, 

⧠ a társaságon belül a tagokat megillető szavazati jog mértékét, 

⧠ a szavazategyenlőség esetén követendő eljárást, 

⧠ több ügyvezető alkalmazása esetén az ügyvezetők közötti feladatkör megosztását, 

⧠ a képviselet szabályozását, a cégbejegyzés módját, 

⧠ a megismételt taggyűlés összehívásának a rendjét. 

Szükség esetén rendelkezik a társasági szerződés például a következőkről: 

⧠ a nem pénzbeli betétekről és azok értékéről, 

⧠ a tagokat terhelő egyéb vagyoni hozzájárulásokról, 

⧠ a pótbefizetés előírásáról, 

⧠ az eltérő tagsági jogokat biztosító üzletrészekről, 

⧠ az üzletrész átruházásának kizárásáról, 

⧠ jogutódlás esetén az üzletrész átszállásáról, 

⧠ a dolgozói üzletrészről és azok elsőbbségi jogairól, 
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⧠ a határozatképesség szabályozásáról és a határozathozatal módjáról, 

⧠ a taggyűlésnek a székhelyen kívüli helyen történő összehívásáról, 

⧠ az ügyvezetők képviseleti jogának korlátozásáról, 

⧠ törzstőke emelés esetén az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról. 

A társasági szerződés aláírása után a társaság alapítását – bejegyzés és közzététel végett – be kell jelenteni 

a Cégbírósághoz, ahol bejegyzik. 

10.3.  Vagyoni hozzájárulás 

A korlátolt felelősségű társaság csak akkor alapítható, hogy ha a tagok rendelkeznek legalább 3.000.000 

forint értékű vagyonnal (törzstőke). A törzstőke a tagok vagyoni hozzájárulásának összességéből 

(törzsbetétek) áll. A törzstőke min. összege nem lehet kevesebb 100.000 forintnál. Közös tulajdonú betét 

is lehetséges, ahol lehetőség nyílik tulajdoni hányadok kialakítására is. A törzstőke – vagyis a tagok 

vagyoni hozzájárulása- lehet pénzbeli és nem pénzbeli (apport). A törvény továbbra sem ír elő kötelező 

készpénz-apport arányt, tehát kizárólag apporttal is lehet Kft.-t alapítani. A pénzbeli hozzájárulásnak a 

felét be kell fizetni a társaság számlájára a cégbejegyzést megelőzően, majd a cégbejegyzéstől számított 1 

éven belül, a felek által meghatározott időpontban a másik felét. 

Az alapítói vagyont nem szükséges a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság 

rendelkezésére bocsátani, tehát meg lehet úgy megállapodni, hogy a pénzbeli hozzájárulást vagy az 

apportot, a bejegyzést követően fizetik be ill. adják át a társaságnak. A vállalt pénzbetét esetén a betét 

felénél kisebb összeget köteles a tag befizetni alapításkor (vagy a cégbejegyzéstől számított 1 éven belül, 

de ekkor szigorúbb megkötések érvényesülnek). Az apport teljes rendelkezésre bocsátásának idejét a 

társasági szerződésben határozzák meg a tagok, amely maximum 3 év lehet. Ha azonban az apport értéke 

eléri a törzstőke felét, azt a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljesíteni kell. 

A társaság tagjai határozzák meg azt, hogy milyen értéket képvisel az apport, hogy milyen értékben 

számítják be a bevitt gépet, berendezést, szellemi alkotást, stb. Az apportot szolgáltató tag 5 éven át 

helytállni tartozik azért, hogy a társasági szerződésben megjelölt apport érték valóságos, nem eltúlzott. Ez 

akkor okozhat gondot, ha pl. a Kft. nem tud egy hitelezői követelést kielégíteni, bár ott van az apport, 

aminek értékét például ötmillió forintban határozták meg. Ha kiderül, hogy ennek az értéke valójában 

csak jóval kisebb, például egymillió forint, akkor az a tag, aki 5 millió forintban kérte megállapítani az 

apport értékét, a különbözeti összeg, azaz 4 millió forint erejéig felel a tartozásért. 

Ha könyvvizsgáló működik a társaságnál, akkor természetesen az általa megállapított apport érték 

kerülhet be maximum a társasági szerződésbe. Ennél magasabb összegben nem állapíthatják meg a tagok 

az apport értékét, de lefelé eltérhetnek, tehát dönthetnek úgy, hogy a könyvvizsgáló által meghatározott 

értéknél kevesebb összegben ismerik el az apport értékét (alulértékelés). 

Ha a tag a szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulást (pénzbefizetést, apportszolgáltatást) nem teljesíti, 

akkor meghatározott eljárást követően megszűnik a tagsági viszonya. Azt az üzletrészt (a törzsbetéthez 

kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége), amellyel ez a tag rendelkezett értékesíteni kell. 

Azt, hogy ez az üzletrész mennyit ér, abban meg kell állapodni a társaságnak és annak a tagnak, akinek a 

tagsági viszonya megszűnt. Megállapodás hiányában nyilvános árverés útján kell értékesíteni az 

üzletrészt. 

10.3.1. A törzstőke felemelése 

A törzstőke felemelésének két formáját ismeri a magyar jog: 
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1. Új törzsbetét létesítését kimondó taggyűlési határozattal, melynek feltétele, hogy a társaság 

törzsbetétek befizetése már megtörténjen. Az új törzsbetétekre a létező társasági tagoknak 

elővásárlási joguk van, amelyet törzsbetéteik arányában gyakorolhatják a felemelést kimondó 

határozatnak a határozatok könyvébe való bejegyzést követő 15 napon belül. Ha a tagok nem élnek 

elővásárlási jogukkal, az új törzsbetét megszerzésére a társasági tagok által kijelölt személyek 

jogosultak, ezek hiányában pedig bárki. 

2. A másik forma, hogy a társaság törzstőkén felüli vagyonát vagy annak egy részét átalakítja 

törzstőkévé és ez által a tagok törzsbetétje arányosan megnövekszik. Erre akkor van lehetőség, ha a 

beszámoló alapján megvan a fedezete. Nem kerülnek új tagok a társaságba, hiszen a tőkeemelés 

fedezetét a társaság vagyona jelenti. Társasági határozat szükséges a törzstőke felemeléséhez.  

10.3.2. A törzstőke leszállítása 

A törzstőke leszállítása is csak a társaság legfőbb döntéshozó szervének, a taggyűlésnek határozata 

alapján indoklással lehetséges. A leszállítás előfeltétele az, hogy a leszállítás ellenére sem lehet a 

törzstőke 3.000.000 forintnál, a megmaradó törzsbetét pedig 100.000 forintnál alacsonyabb összegű. A 

leszállítást kimondó határozatot a Cégbíróságnál történő bejelentést követően az ügyvezető vagy 

ügyvezetők a Cégközlönyben kétszer egymás után, 30 napos időközzel hirdetmény útján kötelesek 

közzétenni. Azon hitelezők igényét, akik a törzstőke leszállításához nem járulnak hozzá, meghatározott 

határidőn belül ki kell elégíteni vagy számukra biztosítékot kell adni. Indokai csak tőkekivonás, 

veszteségrendezés és saját tőke egyéb elemeinek növelése lehetnek. 

10.4.  Pótbefizetések 

A Kft., mint gazdasági forma előnye a tagok szempontjából nézve, hogy korlátolt a felelősségük, azaz 

magánvagyonukat nem kockáztatják. Emiatt viszonylag nagyobb tőkével kell működnie az ilyen 

társaságnak. Ezt a célt is szolgálja az a szabály, amely szerint a társasági szerződés feljogosíthatja a 

taggyűlést arra, hogy a tagokat pótbefizetésre kötelezze. A társasági szerződésben meg kell határozni a 

legmagasabb összeget, amelynek megfizetésére egy tag kötelezhető, továbbá, hogy hogyan történik a 

pótbefizetés, milyen gyakorisággal lehet erre kötelezni a tagot. 

A pótbefizetés valójában nem növeli a tagok törzsbetétjét, annak az a szerepe, hogy a veszteségeket 

fedezze, tehát az a célja, hogy a cég vagyona ne csökkenhessen. A pótbefizetési kötelezettségeket a 

törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés teljesítése ugyanolyan 

kötelezettsége a tagnak, mint az, hogy a társasági szerződésben vállalt alapítói vagyont befizesse. Ebből 

az következik, hogy ha a pótbefizetést nem teljesíti, ugyanolyan következménye van, mint ha az 

alapításkor nem teljesítette volna a befizetést, azaz megszűnik a tagsági viszonya, az üzletrészét pedig 

értékesítik. 

10.5.  Üzletrész átruházása 

Az üzletrész valójában egy vagyon, a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek 

összessége, amely örökölhető, eladható. Az üzletrész értéke változik, tehát nem feltétlenül annyiért kell 

eladni az üzletrészt, amilyen értéken az az alapító okiratban szerepel. A társaság működése során attól 

függően, hogy a Kft. eredményesen vagy rosszabbul gazdálkodik, az üzletrész értéke emelkedhet vagy 

csökkenhet, a piac dönti el, hogy egy üzletrész mennyit ér. Ha egy tag üzletrészét eladja, akkor tagsági 

joga is megszűnik.. 

Abból, hogy a Kft. egy tőkeegyesítő társaság következik az, hogy az üzletrész átruházható. Ha a 

személyegyesülés jellege dominál, általában a társasági szerződésben meghatározhatják, hogy az 
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értékesítéshez a társaság hozzájárulása szükséges. Ez célszerű nem túl sok tagból álló Kft esetén, hogy 

csak az általuk elfogadott személy kerülhessen be tagként a cégbe. A tagok ennél szigorúbban is 

szabályozhatják az értékesítést, meghatározhatják, hogy a tagoknak elővásárlási joguk van. Ezzel azt 

akarják elérni, ha a tagok rendelkeznek kellő plusz tőkével, akkor inkább az ő üzletrészük növekedjen, 

mint hogy kívülálló lépjen be a társaságba.  

Az sem okoz gondot, ha pl. egy kéttagú Kft.-nél az egyik tag üzletrészét a másik tag megvásárolja, hiszen 

a Kft. esetében lehetséges, hogy egyszemélyes társaságként működjön tovább, új alapító okiratot kell 

benyújtani a cégbírósághoz. Ha a tag meghal, vagy ha jogi személy tag jogutódlással szűnik meg, akkor 

az üzletrész átszáll az örökösre vagy jogutódra. Az átszállás is kizárható azonban társasági szerződéssel, 

azonban rendelkezni kell arról, hogy az üzletrészt a tagok vagy a társaság hogyan váltja meg, tehát az 

üzletrész értékét ki kell fizetni. Az üzletrész kívülálló által is megszerezhető, mely két feltételhez kötött a 

törzsbetét teljes összegét befizetésre kerüljön illetve az elővásárlásra jogosultak ne éljenek e jogukkal. 

10.6.  Osztalékfizetés 

Ha a Kft. eredményesen működik, akkor nyilván ebből az eredményből részesedni kíván a tag. Nem lehet 

azonban semmilyen összeget kifizetni a tagoknak akkor, ha ez a kifizetés a cég törzstőkéjét veszélyezteti, 

hiszen minden szabályozás azt próbálja érvényesíteni, hogy a Kft. vagyona ne csökkenhessen. Kifizetni 

csak akkor lehet a tagoknak bármilyen összeget, ha van a cégnek adózott eredménye. Az adózott 

eredményen túl azonban a kifizetéshez még az is szükséges, hogy a taggyűlés úgy döntsön, hogy azt vagy 

annak egy részét kifizeti, hiszen dönthet úgy is, hogy azt nem osztja fel a tagok között, hanem 

visszaforgatja. A tagokat az eredmény után megillető és számukra kifizetett részt hívjuk osztaléknak. 

10.1. A Kft. szervezete 

A tagok tulajdonosi jogaikat a taggyűlésen gyakorolhatják. A Kft-nél is a legfőbb szerv dönt az igazán 

nagy, lényeges kérdésekről. Csak a taggyűlés jogosult a társasági szerződést módosítani. A taggyűlés 

hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználását is. Tehát a taggyűlés dönthet arról, hogy ha van eredmény, akkor osztalékot fizet-e a 

tagoknak. A taggyűlés választja meg az ügyvezetőt, illetve ő hívja vissza, ő határozza meg, hogy milyen 

díjazásban részesülhet. Ha működik könyvvizsgáló, felügyelő bizottság, azok megválasztása és 

visszahívása, díjazásuk megállapítása is a taggyűlés hatáskörébe tartozik. Ez a felsorolás természetesen 

nem teljes, de lényegében a taggyűlésnek kell dönteni minden olyan kérdésben, amelyet a törvény nem 

utal más hatáskörébe. 

Az, hogy milyen széles hatáskört hagy magának a taggyűlés attól függ, hogy mennyiben akarják a tagok 

érvényesíteni a direkt tulajdonosi irányítást. Ettől függ az ülések gyakorisága is, évente azonban 

mindenképpen legalább egyszer kell taggyűlést tartani. Erre a meghívót 15 nappal az ülés előtt ki kell 

küldeni az időpont, a helyszín és a napirendi pontok megjelölésével. Kötelező összehívni, ha a törzstőke a 

felére csökkent, a törvényi minimum alá csökkent vagy a céget fizetésképtelenség fenyegeti. Lehetőség 

van a taggyűlés konferenciaülés formájában való megtartására is. A taggyűlés akkor határozatképes, ha 

azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Döntést általában 

egyszerű többséggel hozhat.  

Taggyűlési döntést hozhatnak ülésen, de társasági szerződés szabályozhatja azt is, hogy ülésen kívül 

milyen módon lehet határozatot hozni. A működőképességet hivatott segíteni az a szabály, amely 

lehetővé teszi a megismételt taggyűlés összehívását is. Erre akkor kerül sor, ha nem jött el az ülésre annyi 

tag, hogy biztosította volna a határozatképességet. Lehetőség van arra - feltéve, hogy az eredeti 

meghívóban is utaltak erre -, hogy megismételt taggyűlést tartsanak. Ekkor már függetlenül attól, hogy a 
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tagok közül kik vannak jelen, azok képviselik-e a törzstőke legalább felét, vagy a leadható szavazatok 

többségét, a taggyűlés döntésképes, azaz döntéseket hozhat. 

A hozott határozatokat be kell vezetni a határozatok könyvébe. A határozatok könyvét az ügyvezető 

köteles vezetni. 

10.2. A társaság és a tagok közötti viszony 

A társaság tagjai kötelesek: 

⧠ A pénzbetéteket befizetni és a nem pénzbeli betéteket rendelkezésre bocsátani. Ez alól egy tag sem 

mentesíthető és beszámításnak sincs helye. 

⧠ A tagoknak a törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás 

(mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezhető, amiért a tagot külön díjazás illeti meg. 

⧠ A tag szükség esetén pótbefizetésre is köteles. 

A tagokat megilleti: 

⧠ a taggyűlésen való részvételi, szavazati jog 

⧠ észrevételi jog, 

⧠ információkérési jog, 

⧠ osztalékhoz való jog, 

⧠ a társaság megszűnése esetén jogosultak az őket megillető vagyonra. 

10.2.1. Ügyvezető igazgató 

A korlátolt felelősségű társaság vezetője az ügyvezető, aki az operatív irányítást is gyakorolja, illetve 

kifelé jogosult a Kft. képviseletére. Ügyvezetővé választható a tag is, de kívülálló személy is lehet 

ügyvezető, sőt több személy, szerv elláthatja az ügyvezetést.  

Az ügyvezetői tisztség – ha a társasági szerződés másképp nem rendelkezik- határozott időre létesíthető, 

legfeljebb öt évre. Az ügyvezető feladata a társaság érdekeinek megfelelően, a tulajdonosi érdekek szem 

előtt tartásával úgy irányítani a társaságot, hogy az lehetőség szerint minél nagyobb eredményre tegyen 

szert. 

10.2.2. Felügyelő-bizottság, könyvvizsgáló 

A felügyelő bizottság valójában a tulajdonosok érdekeit szolgálja, a tulajdonosok megbízásából ellenőrzi 

az ügyvezetést. Általában nem működik felügyelő bizottság a Kft-nél. Kötelező azonban felügyelő 

bizottságot létrehozni, a törvény által meghatározott esetekben (ld. 11. oldalon). 

Könyvvizsgáló kötelező a törvény által meghatározott esetekben (ld. 11. oldalon). Feladata ellenőrizni a 

számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét, illetve megvizsgálni minden lényeges 

üzleti jelentést. 

10.3. Egyszemélyes Kft. 

Kétféle módon jöhet létre: a többszemélyes társaság tagjaink száma egy főre csökken vagy eredetileg is 

egy fő alapítja. Alapítása alapító okirattal történik, melynek tartalma nagyrészt megegyezik a társasági 

szerződés tartalmával, és annak alakszerűségi szabályaival. Aki Kft-t tagként alapíthat, az alapíthat 

egyszemélyes Kft-t is kivéve, ha maga is egy egyszemélyes gazdasági társaság (egyszemélyes Kft. nem 

alapíthat másik egyszemélyes Kft-t). Speciális szabályai: az apportot a cégbírósági bejelentés előtt teljes 

egészében rendelkezésre kell bocsátani, egyetlen tag dönt minden kérdésben, amely egyébként a 
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taggyűlés hatáskörébe tartozna (taggyűlés nem működik), a társaság és tagja közötti szerződések csak 

közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban érvényesek. 

Előfordul, hogy nem egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapít valaki, de a működés során az 

összes üzletrész tulajdonát ugyanaz az egy tag szerzi meg. A társaság a megfelelő módosítások elvégzését 

követően, a gazdálkodás folyamatossága mellett egyszemélyes gazdasági társaságként működik tovább a 

Kft. 

KÉRDÉSEK 

⧠ Mi a fogalma és hogyan alapítható a korlátolt felelősségű társaság? 

⧠ Szükség esetén milyen kérdésekről rendelkezhet a társasági szerződés? 

⧠ Milyen szabályok vonatkoznak a Kft. törzstőkéjére és törzsbetétjére? 

⧠ Milyen különbségek vannak a törzstőke és az üzletrész között? 

⧠ Milyen jogai és kötelezettségei vannak a Kft. tagjainak? 

⧠ Milyen ügyek tartoznak a Kft. taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe? 

⧠ Mikor köteles egy Kft. felügyelő-bizottságot és könyvvizsgálót választani? 

⧠ Milyen tevékenység végzésére hozna létre Kft-t? 
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11. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

A részvénytársaság tipikusan tőkebefektető társaság, miután a hitelezőkkel szemben maguk a 

részvénytársaság részvényesei nem felelnek, ezért igen jelentős alaptőkével alapítható csak. Az alaptőke 

valójában az összes részvény névértékének összege. Részvénytársaság az új szabályozás szerint csak 

zártkörű formában alapítható, de zártkörben és nyilvánosan is működtethető.  

Zártkörű működésről akkor beszélünk, ha a részvények nem kerülhetnek nyilvános forgalomba. A 

zártkörűen működő részvénytársaságok előírhatják, korlátozhatják a részvények elidegenítését. 

Meghatározhatják pl., hogy azok csak kiknek adhatók el, vagy a részvényeseknek elővásárlási joguk van 

kívülállókkal szemben. 

Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei (egészben vagy részben) az 

értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával – a zártkörű alapítást követően- nyilvánosan forgalomba 

kerülnek. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a részvényeket bevezetik valamelyik tőzsdén (szabályozott 

piac
5
), és ott bárki jegyezheti, megvásárolhatja őket.  

11.1. Részvénytípusok, részvényfajták 

A részvénytársaságban a részvény testesíti meg a tagsági jogokat. Az értékpapír névre szóló, névértékkel 

rendelkező, forgalomképes. Érvényességéhez szükséges, hogy az új tulajdonos neve, székhelye a 

részvényre rákerüljön, és a részvénykönyvbe is bejegyezzék. A részvények előállítása kétféleképpen 

történhet. A nyomdai úton előállított részvények, ahol az előzőeken túl feltüntetésre kerül a részvény 

sorszáma, sorozata, névértéke, az adott részvényfajtához fűződő jogok, a kibocsátás időpontja, az 

alaptőke nagysága, a cégjegyzésre jogosultak aláírása, és a részvény kódja. A másik előállítási mód az ún. 

dematerializált, azaz papírtalanított részvények. Ekkor a részvények értékpapírszámlán elektronikusan 

létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott adatösszesség, amelynek nincs sorszáma, és a 

részvényes nevét az értékpapírszámla tartalmazza. Az ilyen típusú részvényekről kiállított okiraton jelezni 

kell, hogy az okirat nem minősül értékpapírnak. Főbb részvény fajták: 

Azokat a részvényeket, amelyek nem térnek el jogokban, jogosultságokban az általánostól és a részvény 

névértéke szerinti, arányos részvényesi jogokra jogosítanak, törzsrészvényeknek nevezzük. Ettől eltérő 

részvények valamiben különböznek, ezeket elsőbbségi, dolgozói, kamatozó vagy visszaváltható 

részvényeknek nevezzük.  

Az elsőbbségi részvény azt jelenti, hogy a törzsrészvények tulajdonosaihoz képest valamivel több joguk 

van e részvény tulajdonosainak. Ilyen pl.: szavazatelsőbbségi, ha ahhoz a részvényhez több szavazati jog 

kapcsolódik, vagy az osztalékelsőbbségi, ahol az osztalékról való döntés esetén először ők jogosultak az 

osztalék felvételére, vagy „aranyrészvény” az ilyen részvényesnek vétó joga van, azaz a többségi akarat 

ellenére sem születhet érvényes döntés, ha ez a részvényes az ún. vétójogával él. 

A dolgozói részvény intézménye azt a célt szolgálja, hogy a dolgozók is a tulajdonhoz való kötődéssel 

érezzék magukénak a munkáltatójukat. A dolgozói részvény a teljes vagy részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállalók számára bocsátható ki ingyenesen vagy a névértéknél alacsonyabb 

kedvezményes áron. Feltétele, hogy az Rt. rendelkezzen a szükséges pénzügyi fedezettel, hiszen a 

dolgozók által be nem fizetett részt az alaptőkén felüli vagyonból kötelesek teljesíteni. Korlátozottan 

forgalomképes, csak az Rt. jelenlegi és volt dolgozói szerezhetik meg.. 

                                                      

5 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 
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Lehet még kamatozó részvény is, ami egy ritkán kibocsátott részvényfajta, azt jelenti, hogy a 

részvénytulajdonost az adózott eredményből a részvényen feltüntetett módon számított kamat illeti meg. 

Emellett természetesen az osztalékhoz fűződő joga is megmarad, tehát, hogy ha a részvénytársaság 

osztalék kifizetéséről dönt, akkor a kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton kívül a törzsrészvény 

tulajdonosát is megillető osztalék is megilleti. 

11.2. Részvénytársaság alapítása 

A régi kereskedelmi jog még nem ismerte a zártkörű alapítást. A részvénytársaság a nyilvános 

tőkegyűjtés, a nagyszabású vállalkozásokhoz szükséges tőketeremtés legeredményesebb eszköze volt. 

Lehetőséget adott a kis vagyonnal rendelkezőknek is, hogy pénzüket egy vélhetően eredményesen 

működő társaságba fektessék, ezzel a gazdasági társaságban tulajdont szerezzenek. A részvénytársaság 

pedig így sok kis pénzzel igen jelentős vagyont tudott előteremteni, ezzel olyan tevékenységeket is tudott 

folytatni, amelyek kisebb tőkeigénnyel eredményesen nem folytathatók.  

Részvénytársaság az új szabályozás szerint csak zártkörű formában alapítható, de zártkörben és 

nyilvánosan is működtethető. A zártkörű alapításnál tilos a részvényeseket és az alaptőkét nyilvános 

felhívás útján gyűjteni. Lényege, hogy a társaságot előre meghatározott személyek alapítják. A jogszabály 

tartalmi követelményt állít az alapító okirattal (ún. alapszabállyal) szemben, hiszen a részvénytársaság, 

mint nagytőkével rendelkező gazdasági társaság működésére vonatkozó alapvető szabályokat kell 

tartalmaznia. Főszabályként az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy az Rt. valamennyi részvényét 

átveszik. Itt is igaz az, hogy a törvény által kötelezően meghatározott tartalmi elemeken kívül a 

részvénytársaság alapítói pluszrendelkezéseket is megállapíthatnak. Ilyenek lehetnek pl.: az alapítók 

nyilatkozata az összes részvény átvételéről és megoszlásáról, a kibocsátandó részvények száma, 

névértéke és előállítási módja, a közgyűlés összehívásának módja és az első könyvvizsgáló személye. 

Az alaptőke összege Zrt-nél nem lehet kevesebb 5 millió forintnál, Nyrt-nél 20 millió forintnál. 

Részvénytársaság - eltérően a többi gazdasági társasági formától-, nem alapítható pénzbeli hozzájárulás 

nélkül, csak nem pénzbeli hozzájárulással (apporttal). A készpénz apport arány tekintetében a 30-70% 

arány érvényesül, azaz a pénzbeli hozzájárulás összege nem lehet kevesebb az alaptőke 30%-nál.  

Az alaptőke befizetésének szabályait az határozza meg, hogy készpénzben vagy apporttal történik a 

vagyoni hozzájárulás nyújtása. Pénzbeli hozzájárulás esetén alapításkor a pénzösszeg min.  25%-át be 

kell fizetni, a fennmaradó részt a bejegyzéstől számított 1 éven belül az igazgatóság felszólítása alapján 

kell teljesíteni. Az apportot az alapításkor teljes egészében rendelkezésre kell bocsátani, kivéve, ha az 

alapszabály lehetőséget ad az alaptőke 25%-át el nem érő értékű rész 3 éven belüli szolgáltatására. A nem 

pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén mellékelni kell a könyvvizsgáló/ szakértő jelentését, amely 

tartalmazza az apport értékelését. 

11.3. A részvényes jogai, kötelezettsége 

Részvényt elsősorban azért vásárol valaki, hogy egy olyan értékpapírral rendelkezzen, ami 

forgalomképes, bármikor pénzzé tehető, illetve ha azt nem adja el, akkor valamiféle bevételre, osztalékra 

jogosítsa őt. A vagyoni jogok mellett a részvényest szervezeti jogok is megilletik, így jogosult a 

közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt, indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező 

részvényes pedig szavazni, stb. Egyéb jogai még a részvénykönyvbe való bevezetés és betekintés joga, 

valamint a társasági határozatok bírósági megtámadhatóságának joga. 

A részvényesnek ezzel szemben egyetlen fontos kötelezettsége van, ami alól nem tehető kivétel, a 

pénzbeli hozzájárulásának min.  25%-át alapításkor (a fennmaradó részt a cégjegyzékbe történő 
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bejegyzéstől számított 1 éven belül), nem pénzbeli hozzájárulását az alapításkor teljes egészében 

rendelkezésre kell bocsátani. Miután ez a tagsági részvényesi pozíciójának feltétele, aki ezt a befizetési 

kötelezettséget nem teljesíti, meghatározott eljárási rendet követően, annak nem keletkeznek, illetve 

megszűnnek részvényesi jogai. 

11.4. A részvénytársaság szervezete 

Tipikusan a részvénytársaság élén igazgatóság, vagy zártkörűen működő részvénytársaság esetén a 

vezérigazgató áll, a tulajdonosi jogokat pedig a legfőbb szerv, a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés a 

részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatásköreinek szűkítésére nincs lehetőség. A 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között az alapszabály megállapítása, módosítása, az 

Rt. működési formájának megváltoztatása, döntés a részvénytársaság átalakulásáról illetve jogutód 

nélküli megszűnéséről, és az alaptőke leszállításáról. Ezeket a döntéseket egyébként a közgyűlés 

minősített 3/4-es szótöbbséggel hozhatja csak ugyanúgy, mint egyes részvényekhez fűződő jogokat 

megváltoztató döntést. 

A közgyűlést, mint stratégiai döntéshozó szervet az igazgatóságnak legalább évente egyszer kötelező 

összehívnia. Az összehívás Zrt. esetén az ülés napját megelőzően 15 nappal kiküldött meghívóval, Nyrt. 

esetén, a honlapján legalább 30 nappal korábban közzétett meghívóval történik. A meghívó tartalmazza a 

közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét, napirendi pontjait, valamint a megismételt közgyűlés 

időpontját és helyét. A közgyűlés megtartásának három módja lehetséges: a hagyományos, a konferencia 

közgyűlés és közgyűlés tartása nélküli írásbeli szavazás (ez utóbbi a Nyrt. esetén nem lehetséges). a 

közgyűlés határozatképes, ha a szavazatok több mint a felét képviselő részvényes jelen van.  

11.4.1. Igazgatóság/ Vezérigazgató/ Igazgatótanács 

Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető, operatív irányító szerve. Tagjainak létszáma minimum 

három fő természetes személy. Az ügyvezetéssel összefüggő feladatokat testületként gyakorolják, de a 

gyakorlatban gyakran van arra példa, hogy az igazgatóság tagjai egymás között a feladatokat megosszák. 

Elnökét maga választja tagjai közül: ha ez a vezérigazgató személye lesz, elnök-vezérigazgatóként vezeti 

a céget. Az igazgatóság feladatkörébe tartozik mindaz, ami a társaság ügyvezetésével összefügg, és nem 

tartozik a közgyűlés és a felügyelő bizottság feladatkörébe. így különösen: a közgyűlés összehívása, 

tanácskozási joggal részvétel a közgyűlésen, számviteli beszámoló előterjesztése, jelentés készítése a 

vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról. Zrt. esetén lehetőség van vezérigazgató választására, aki egy 

személyben látja el a vezető tisztségviselői feladatokat. Nyrt. esetén lehetőség van arra, hogy az 

igazgatótanács lássa el az igazgatóság és a felügyelő bizottság feladatait (monista rendszer). 

11.4.2. Felügyelő-bizottság, könyvvizsgáló, auditbizottság 

A tulajdonosok ellenőrzési jogukat a részvénytársaságnál felügyelő bizottság útján tudják gyakorolni. 

Felügyelő bizottság létrehozása Ny részvénytársaság esetében akkor kötelező, ha dualista irányítási 

rendszer működik (igazgató tanács és felügyelőbizottság kettős irányítása). Az ügyvezetés szakmai 

jellegű ellenőrzését a könyvvizsgáló látja el. Ny részvénytársaság esetén állandó könyvvizsgáló és 3 tagú 

audit bizottság választása kötelező. A könyvvizsgáló/ audit bizottság feladata ellenőrizni a számviteli 

törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét, segíteni a felügyelő bizottság és az igazgató 

tanács munkáját a pénzügyi ellenőrzés területén illetve megvizsgálni minden lényeges üzleti jelentést. 

11.4.3. Az alaptőke védelmére vonatkozó szabályok 

A részvénytársaság alaptőkéje a működés során változhat, lehetőség van az alaptőke felemelésére új 

részvények kibocsátásával, vagy más módon is, illetve lehetőség van az alaptőke leszállítására is 
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önkéntesen vagy kötelező módon. Nyilvánvalóan az alaptőke nem szállítható le a minimális 5 illetve 20 

millió forint alá, illetve, ha ez alá csökken a társaság alaptőkéje, akkor döntenie kell vagy más gazdasági 

társasági formává való átalakulásáról, vagy megszűnéséről. Az alaptőke védelmét szolgálja az a szabály 

is, hogy tilos az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni. A tőkeleszállítás folyamata: a közgyűlési döntést a 

cégközlönyben közzéteszik, melyben a le ne járt követeléssel rendelkező hitelezőket felhívják 

(biztosítékra jogosultak), végül a cégjegyzékbe bejegyzik az alaptőke leszállítást. 

A részvényes a teljesített vagyoni hozzájárulását, a névértéket és a kibocsátási értéket a részvénytársaság 

fennállása alatt nem követelheti vissza. Természetesen részvényét eladhatja, de attól a részvény értéke az 

alaptőke részét képezi, tehát csak a részvényesi jogokat gyakorló személy változik meg. Osztalékot is 

csak akkor lehet fizetni, ha a részvénytársaságnak keletkezik adózott jövedelme, és a részvénytársaság 

közgyűlése dönt az adózott eredmény, vagy annak része osztalékként történő kiosztásáról. 

11.4.4. A vagyon felosztása 

Addig, amíg a részvénytársaság működik, visszakövetelni a részvénytársaságba bevitt vagyont nem lehet. 

A részvénytársaság megszűnését követően osztható fel a részvénytársaság vagyona. A részvényes 

azonban csak a részvénytársaság cégjegyzékből való törlése után, a hitelezők kielégítését követően juthat 

vagyonához, vagy annak egy részéhez. A hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonmaradványból a 

részvényeseket fő szabályként a teljesített vagyoni hozzájárulásuk alapján a részvényeik névértéke 

arányában részesülnek. 

11.5. Egyszemélyes részvénytársaság 

Az egyszemélyes részvénytársaságban valójában egy személy szerzi meg a részvények tulajdonjogát az 

alapításkor vagy a működés során. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor zártkörű alapításról beszélünk, és egy 

személynek kell a társaság rendelkezésére bocsátani a minimum 20 millió forint nagyságú alaptőkét. 

Speciális szabályok vonatkoznak rá: az apportot teljes egészében rendelkezésre kell bocsátani, közgyűlés 

hiányában a hatáskörébe tartozó kérdésekben a tulajdonos egy személyben dönt, majd értesíti a vezető 

tisztségviselőket és saját részvényt nem szerezhet. A részvényes általában csak a részvénye értékét 

kockáztatja, és a részvénytársaság tartozásaiért egyáltalán nem felel, tőle a részvénytársaság tartozásai 

nem követelhetőek. 

 

KÉRDÉSEK 

⧠ Mi az Rt. fogalma, alapításának célja? 

⧠ Milyen lépésekből áll a zártkörű alapítás? 

⧠ Melyek a cégbejegyzés feltételei Rt. esetében? 

⧠ Melyek a részvényesek vagyoni és szervezeti jogai? 

⧠ Milyen kérdések tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe? 

⧠ Melyek az alaptőke felemelésének feltételei az Rt. esetében? 

⧠ Milyen feladatokat lát el az igazgatóság? 

⧠ Mi az egyszemélyes Rt. speciális vonásai? 
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