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Bevezetés 

 
 
 
 
A jogi asszisztens képzés tematikájában a „Kereskedelmi jogi alapismeretek’ 
tantárgy jelentős szerepet tölt be.  
Tantárgyi követelmény az ún. alapozó jogi- és más társadalomtudományi tárgyak ismerete 
(Jogi alaptan, Polgári jogi alapfogalmak stb.).  
A „Kereskedelmi jogi alapismeretek” a polgári jog jelentős részterületeként a tematikában 
külön tantárgyként szerepel.  
A Társasági jogi témakör a jogi alaptanban már megismert „polgári jogi személyfogalom” 
kiegészítéseként a gazdasági társaságok szabályozását mutatja be, a 2006-2007 évi 
jogszabályi változásokat is feldolgozva.  
A versenyjog, a fogyasztóvédelem és a reklámjog legfontosabb ismereteit a jegyzet külön 
fejezetei tárgyalják.  
Ez a kiadvány terjedelmi okokból és a képzés jellegéhez igazodva természetesen nem nyújthat 
olyan átfogó ismereteket, mint a jogi egyetemi képzés hasonló stúdiumának tankönyvei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest. 2009 július                                                                        dr. Bednay Dezső 
                                                                                                                      szerző 
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I. Témakör: A gazdasági társaságok  
 
1. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás kialakulása 
  
A modern értelemben vett társasági jog szabályozása hazánkban a Monarchia időszakára 
nyúlik vissza. A kereskedelmi társaságok alapformái, a közkereseti és a betéti társaság, 
valamint a részvénytársaság az 1875-ös Kereskedelmi Törvénykönyvben erőteljesen 
követték a német, illetve az osztrák törvény rendelkezéseit, az 1930-ban bevezetett kft, illetve 
a szövetkezeti formák pedig a svájci megoldásokat is figyelembe vették. Magyarország 1945 
előtt közepesen fejlett, alapvetően német jogcsoportbeli sajátosságokkal bíró társasági joggal 
rendelkezett.  
A szocializmus időszakában a társasági jogi szabályozás bár formailag hatályban maradt, az 
állami tulajdon túlsúlya miatt jelentéktelen szerepet töltött be.  
Az 1970-es évektől a fokozatos gazdasági és politikai nyitás hatására sajátos magyar „öszvér” 
(vállalkozunk is-meg nem is) jogi megoldások alakultak ki (gazdasági munkaközösség 
(gmk.), vállalati gazdasági munkaközösség (vgmk.), szövetkezeti szakcsoport stb.  
A rendszerváltás küszöbén megalkotott   
„A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.” (Gt.) rendelkezései megalkotásukkor 
alapvetően megfeleltek az európai jogfejlődés irányvonalának, a tőkés piacgazdaság 
igényeinek.  
A Gt.-vel Magyarország jelentősen megelőzte a többi volt szocialista országot, amelyek az 
1990-es években jórészt a magyar mintát hasznosítva hozták létre társasági jogukat. A Gt. 
részben felhasználta az 1875-ös Kereskedelmi Törvénykönyv hagyományait (pl. a jogi 
személyiség nélküli közkereseti és betéti társaság esetében), részben adaptálta a nyugat-
európai kontinentális társasági jogok modernizációs tapasztalatait (pl. dolgozói participáció, 
részvénytársaság, konszernjog a német jog alapján). Így a Gt. lényegében eredetileg is 
megfelelt - csekély kivételekkel - az Európai Gazdasági Közösség (ma már Európai 
Közösség) akkor ismert társasági jogi irányelveinek. 
 
A gazdasági társaságok közel egy évtizedes működése során felmerült és a gyakorlatban 
nehezen alkalmazhatónak vagy hibásnak bizonyult rendelkezések kiigazítása és az Európai 
Unióhoz való csatlakozást elősegítő jogharmonizáció megteremtése közel tíz év után már 
indokolttá tette egy új társasági törvény (Gt.) megalkotását (1997. évi CXLIV. tv), és ezzel 
egyidejűleg egy új Cégtörvény Ctv. is  készült. (1997. évi CXLV. tv). Az ilyen témájában és 
terjedelmében egyaránt jelentős törvényeket a kialakult gyakorlat szerint 6-10 évenként 
átfogóan felül kell vizsgálni, a gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve. 
A társasági jogi és cégjogi szabályozás felülvizsgálata 2003. nyarán kezdődött meg, a 
törvények alkalmazásának gyakorlati tapasztalatait jórészt kedvezőnek találták, de a tervezett 
változtatások magas száma és a könnyebb kezelhetőség érdekében a módosítások helyett új 
jogszabályt alkottak 
  
A jegyzet részletesebben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt ismerteti, de 
kitér a 2007 évi LXI. törvényben foglalt -2007 szeptember 1-től  hatályos – módosításokra is. 
A társasági joghoz szorosan kapcsolódó, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (2007-es módosításaival) a polgári eljárásjog 
jegyzet cégeljárás fejezetéből ismerhető meg. 
A gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény néhány bekezdés kivételével 2006. július 
1-jén lépett hatályba. 
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A cégjegyzékbe már bejegyzett társaságok legkésőbb 2008. március 1-ig kötelesek voltak 
társasági szerződésüket e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani E határidő 
eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal szemben a megszűntnek nyilvánítás 
törvényességi felügyeleti intézkedést is alkalmazhatja (Ctv. 84. §). 
 
A társaságok gyors és költségtakarékos piacra lépésének biztosítása alapvetően a 
cégbejegyzési eljárás jogi szabályozásának és az informatika kínálta lehetőségeknek az 
újragondolását igényelte. A cégtörvény átfogó reformja az elektronikus ügyintézés minél 
szélesebb körben történő elérhetővé tételével és a törvény mellékletét képező szerződésminták 
alkalmazhatóságának biztosításával, valamint az indokolatlan bürokratikus terhek 
csökkentésével kívánta elősegíteni a társaságalapítást. Az új lehetőségek az eljáró hatóságok 
számára is jóval kisebb adminisztratív terhet jelentenek, lehetőséget adva a szakmai munka 
természetének, hangsúlyának átalakítására. Hasonló célt szolgál az egyszerűsített cégeljárás 
bevezetése is. 
 
 
2. A gazdasági társaság alapítói (tagjai) és alapítása 
 
A Gt. alapvetően a gazdasági társaságokra vonatkozik, de azoknak szinte teljes körű 
szabályozását kívánja nyújtani.  
 
Így a törvény szabályozza: 
 a társaság ún. létszakaszait (alapítás, átalakulás, megszűnés), 
 a társaság alapítóinak, illetve tagjainak jogait és kötelezettségeit, valamint felelősségét; 
 a társaságok belső szervezeti és működési viszonyait, szerveit, és a a társasági 

jogvitákat stb. 
 
 
A törvény hatálya nem minden társaságra (így például a Ptk.-ban szabályozott polgári jogi 
társaságra és a szövetkezetekre nem), hanem csak a gazdasági társaságokra, a Magyarország 
területén székhellyel rendelkező és ezért a magyar cégeljárás szabályai szerint a magyar 
cégjegyzékbe bejegyzett, illetve nyilvántartott cégekre terjed ki, tehát a külföldi székhelyű 
gazdasági társaságokra főszabályként nem.  
Az Európai Unió által rendelettel szabályozott szupranacionális társaságokra, így az európai 
gazdasági egyesülésre, az európai részvénytársaságra, valamint az európai szövetkezetre a 
törvény hatálya eleve nem terjed ki, azonban az irányadó közösségi rendeletek, illetve a 
vonatkozó külön törvények által megjelölt rendelkezéseit e jogi személyekre is alkalmazni 
kell. 
A törvénynek már nincs külön konszernjogi része, és a tudományos értelemben konszernnek 
nevezhető ún. vállalatcsoport a közös szabályok közé, az V. fejezetbe került.  
Az egyesülés, mint kooperációs jellegű, a tagok működésének koordinálására hivatott jogi 
személy nem gazdasági társaság, de tradicionális okokból a Gt.-ben a XI. fejezetben kerül 
szabályozásra. A törvény közös szabályai az egyesülésre is irányadóak . 
A gazdasági társaságok jogában – a polgári jog kötelmi részében szokásos szerződési 
szabadsággal szemben – formakényszer van.  
Valamennyi gazdasági társaság közös ismérve, hogy cégnevén jogalany, absztrakt 
jogképességgel rendelkezik, azaz elvileg bármely polgári jogot megszerezhet, és 
kötelezettséget elvállalhat, így tulajdonjogot szerezhet, szerződést köthet, fennáll polgári jogi 
felelőssége, stb. Az anyagi jogi jogképességhez alaki jogképesség, azaz aktív és passzív 
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perképesség járul, tehát a gazdasági társaságok pert indíthatnak és perelhetők. A társasági 
részesedésről értékpapírt csak részvénytársaság bocsáthat ki. 
 
Gazdasági társaság csak a törvényben szabályozott formákban alapítható.  
 
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság:  
 a közkereseti és  
 a betéti társaság.  
 
Jogi személyiségű gazdasági társaság:  
 a korlátolt felelősségű társaság és  
 a részvénytársaság. 
 
A korábbi Gt. ismert egy ötödik társasági formát is, a közös vállalatot. 
Az elmúlt évtizedben már nem alakítottak közös vállalatot. Ugyanakkor még mindig több 
mint száz közös vállalat működik hazánkban, ezért kompromisszumos megoldásként  
új közös vállalat már nem alapítható, de a korábban már a cégjegyzékbe bejegyzett közös 
vállalatok zavartalanul működhetnek tovább. 
 
 
A közösségi jog talaján álló, tehát nem a tagállami jog rendelkezésein alapuló vállalkozási 
formák: 
 az európai részvénytársaság (Societas Europaea, SE a 2004. évi XLV. Törvény), 
 
Az egyes nemzeti jogok hatálya alatt álló gazdasági társaságok mellett olyan gazdasági 
társaságokat is létre lehet hozni, amelyek az összes tagállamban közvetlenül alkalmazandó 
közösségi rendelet által létrehozott jogszabály szerint jönnek létre és működnek. 
 
Az európai részvénytársaság a nemzeti jogi szabályozás alapján működő gazdasági társaságok 
mellett, kiegészítő jelleggel alapítható. A nemzeti jogok szerint alapított gazdasági 
társaságoktól transznacionális jellegében különbözik, tehát abban, hogy alapítására nem a 
belső jogi normák, hanem a közösségi szabályok az irányadók. A Közösség területén belül 
tehát gazdasági társaságot lehet létrehozni nyilvánosan működő európai részvénytársaság 
formájában. Az SE tőkéje részvényekre oszlik. Minden részvényes csak a vagyoni 
hozzájárulása erejéig felel. Az SE jogi személy. Az SE-ben történő munkavállalói részvételt a 
2001/86/EK irányelv rendelkezései szabályozzák. A valamely tagállam jogszabályai szerint 
létrehozott nyilvánosan működő részvénytársaságok, amelyek létesítő okirat szerinti 
székhelye és központja a Közösség területén van, egyesüléssel SE-t alakíthatnak, amennyiben 
legalább két társaságra eltérő tagállam joga vonatkozik. Az SE tőkéjét euróban határozzák 
meg. A jegyzett tőke minimális összege 120. 000 euró. 
Az európai részvénytársaság (SE) szervezeti felépítése a hagyományos részvénytársaságokéra 
hasonlít. Fő döntéshozatali szerve a közgyűlés. A közgyűlés szervezetére, működésére és 
döntéshozatalára vonatkozó kérdésekben háttérszabályként a székhelyország 
részvénytársaságokra vonatkozó joga érvényesül. 
A verseny, a szellemi tulajdon és a fizetésképtelenség területén a tagállami és a közösségi 
jogot kell alkalmazni. A törvény – az EU Rendelet és az Irányelv előírásaival egyezően - 
2004. október 8-án lépett hatályba.  
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 az európai gazdasági egyesülés (2137/85/EGK), 

 az európai szövetkezet (1435/2003/EK). 
 

 
A gazdasági társaság legalapvetőbb tartalmi ismérve volt, hogy közös és üzletszerű gazdasági 
tevékenységre irányul.  
 
Az üzletszerűség általában: 
 nyereségre törekvést jelent gazdasági kockázatvállalás mellett, a társak pedig a 

nyereségben-veszteségben osztoznak; 
 állandósult, huzamos szervezetszerű gazdasági tevékenységet tételez fel. 
 
Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi 
természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt 
alapíthatnak, működő ilyen társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) 
szerezhetnek. 
 
Nonprofit gazdasági társaságok 
 
Külön törvény már korábban is lehetővé tehette (vagy egyenesen elő is írhatta) gazdasági 
társaságnak alapvetően nem gazdasági, hanem egyéb közhasznú tevékenységre, illetve 
valamely közfeladat ellátására való létrehozását, avagy nonprofit jellegű, tehát 
nyereségszerzésre nem irányuló gazdasági tevékenység kifejtését (pl. a rádiózásról és 
televíziózásról szóló törvény). Általában azonban az ilyen jellegű társasági formák a Polgári 
Törvénykönyvben kerültek szabályozásra (pl. a korlátolt felelősségű társasághoz közelálló 
közhasznú társaság, avagy a közkereseti társasághoz közelálló polgári jogi társaság).  
2007. július 1. után közhasznú társaság már nem alapítható. 
A közhasznú társaság, mint jogi forma 2009. július 1-ig történő megszüntetésére tekintettel a 
2006-os Gt. megteremtette a nonprofit gazdasági társaság intézményét 
A nonprofit gazdasági társaság nem önálló gazdasági társaság, nem önálló cégforma. A 
gazdasági társaságok mind a négy formája működhet nonprofit jelleggel, de valószínűsíthető, 
hogy ez a jogi személyiségű formáknál lesz gyakoribb. A társaság nonprofit jellegét a 
cégnevében fel kell tüntetni. Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a már 
működő gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként 
való továbbműködést. 
 
A nonprofit gazdasági társaság - szemben a gazdasági társaság alapformájával, amely 
üzletszerű közös gazdasági tevékenységre irányul - nem jövedelemszerzésre irányuló, tehát 
nem nyereségorientált társaság. Ebből a minőségből adódik a gazdasági társaságok 
alapformájától való alapvető szabályozásbeli eltérés: a társaság üzletszerű gazdasági 
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat és a társaság esetleges nyeresége a tagok 
között nem osztható fel. Az esetleges visszaélések megelőzése végett a törvény - éppúgy mint 
a Ptk. a közhasznú társaságokra nézve - kimondja, hogy nonprofit gazdasági társaság csak 
másik nonprofit társasági formába alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal 
egyesülhet illetve nonprofit társaságokká válhat szét. 
A nonprofit gazdasági társaság lehet közhasznú szervezet, de működhet közhasznú minősítés 
elnyerése nélkül is. Ha a nonprofit gazdasági társaság egyben közhasznú szervezet is, úgy 
jogutód nélküli megszűnése esetén a tagoknak csak vagyoni hozzájárulásuk teljesítéskori 
értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyon nem (hisz a közhasznú szervezet e minőségére 
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tekintettel jelentős adókedvezményeket vehetett korábban igénybe). A vagyonfelosztás 
módjáról l a társasági szerződésben kell rendelkezni. Ha ilyen rendelkezést a társasági 
szerződés nem tartalmaz, akkor - az alapítványi szabályokhoz hasonló módon - a cégbíróság a 
megszűnő társaság által betöltött közfeladatokkal azonos vagy azokhoz hasonló közérdekű 
célra fordítja a megmaradt vagyont. 
 
A gazdasági társaság alapítója, illetve tagja elvileg a polgári jog minden alanya lehet 
(ember, állam, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), s ebből a 
szempontból közömbös, hogy magyar honosságúról vagy külföldiről van szó. A magyar 
társasági jog nem állít fel külön anyagi szabályokat a külföldiekre. Bármely külföldi – a 
devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő természetes, illetve jogi személy, illetve 
egyéb jogképes szervezet – a magyarokkal azonos szabályok szerint vehet részt gazdasági 
társaságban, illetve a működő társaságban tagsági jogai azonosak a magyarokéval, de 
nemzetközi szerződés külföldiek gazdasági társaságban való részvételére eltérő szabályokat is 
megállapíthat.  
 
A gazdasági társaság lényegéhez tartozik, hogy tipikus esetben több tagja van (többalanyú 
kötelem).  
Legalább két tag azonban – a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság kivételével – 
valamennyi gazdasági társaság alapításához szükséges. 
A törvény lehetővé teszi – speciális szabályok mellett – egyszemélyes korlátolt felelősségű 
társaság, illetve egyszemélyes részvénytársaság alapítását és működtetését.  
A speciális szabályok zömmel hitelezővédelmi indíttatásúak és felelősségnövelő jellegűek. Az 
összes többi társaság egy taggal nem alapítható, illetve ha a működés közben csökken a tagok 
száma egyre, úgy a társaságot meg kell szüntetni, kivéve, ha új tagok bevonásával az átmeneti 
egyszemélyességet többszemélyessé lehet változtatni. 
  
A társaság alapításának és a taggá válásnak korlátját jelenti, hogy mindenekelőtt 
közérdekvédelmi, illetve hitelezővédelmi okból: 
 
 természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságnak lehet korlátlan 

felelősségű tagja (azaz közkeresetű társaság tagja vagy betéti társaság beltagja.); 
 közkereseti társaság és betéti társaság nem lehet tagja közkereseti társaságnak, illetve nem 

lehet betéti társaság beltagja); 
 a Ptk. szerint korlátozott cselekvőképességgel rendelkező kiskorú személy (akikre nézve a 

polgári jog a vagyoni felelősséget jelentősen korlátozza) egyáltalán nem lehet közkereseti 
társaság tagja, illetve betéti társaság beltagja; 

 az egyéni vállalkozásról szóló külön törvény tiltja, hogy egyéni vállalkozó gazdasági 
társaságnak korlátlan felelősségű tagja legyen. 

 
A Gt. új rendelkezése, lehetővé teszi egyszemélyes gazdasági társaságnak - törvény eltérő 
rendelkezése hiányában -, hogy újabb egyszemélyes társaságot alapítson, vagy gazdasági 
társaság egyedüli tagja, részvényese legyen.  
 
Törvény előírhatja, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott gazdasági 
társasági formában végezhetők (pl. banki tevékenység). Törvény a gazdasági társaság 
alapítását hatósági engedélyhez is kötheti. 
A társulási szabadság elvéből következik, hogy gazdasági társaság bármilyen – a jogszabály 
által nem tiltott – gazdasági tevékenység folytatására létrehozható. Ha egy tevékenység 
folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, úgy a gazdasági társaságok bármely formája 
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ezt a tevékenységet csak a cégbejegyzés megtörténte után, e hatósági engedély birtokában 
folytathatja. Ha pedig jogszabály valamely tevékenységet képesítéshez köt (pl. 
könyvvizsgálat), ezt a tevékenységet a társaság csak akkor folytathatja, ha tagjai, 
alkalmazottai illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára 
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a képesítési követelményeknek 
megfelel.  
A Gt. rendelkezései általában kógensek, amelyektől csak akkor lehet eltérni, ha ezt a törvény 
megengedi.  
A törvényi szabályozás azonban a sok eltérést engedő rendelkezés megfogalmazásával 
továbbra is tág teret biztosít a tagok akaratának érvényesítésére.  
A vállalkozói szabadság növelése és a vonatkozó bírói gyakorlat bizonytalanságának 
feloldása érdekében a Gt. kimondja, hogy nem minősül jogszabálysértésnek a törvényben nem 
szereplő rendelkezés társasági szerződésbe való felvétele, azaz többletszabály alkalmazása, 
mintegy a törvényt kiegészítve. A többletrendelkezéseknek azonban van egy garanciális 
korlátja: a rendelkezés nem állhat ellentétben a társasági jog alapelveivel, az adott társasági 
forma jogi lényegével, illetve a jóhiszemű joggyakorlás követelményeivel. 
 
A gazdasági társaságok és tagjaik e törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi 
viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a 
munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. A 
gazdasági társaság vezető állású munkavállalónak minősülő alkalmazottai feladatkörükben a 
társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. 
 
A társasági jogban - a kötelmi jogban általános formaszabadsággal szemben - az írásbeli 
forma a kötelező. A törvény azt is lehetővé teszi, hogy a jognyilatkozatokat ne írásban, hanem 
egyéb bizonyítható módon hozzák a címzett tudomásár, az írásbeliség követelményének 
elektronikus okirat is megfelelhet. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 
4. §-a alapján a törvény úgy rendelkezik, hogy írásbeli jognyilatkozatnak, illetve határozatnak 
az az elektronikus okirat minősül, amelyet legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással láttak el. 
 
 
Ha a jognyilatkozatot írásban postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett időpontban 
kell a belföldi címzetthez megérkezettnek tekinteni. Az ajánlott küldeményre törvényes, bár 
megdönthető vélelem áll fenn: e küldeményt az ellenkező bizonyításáig a feladástól számított 
ötödik munkanapon kell megérkezettnek tekinteni.  
A törvény lehetővé teszi, hogy a társasági szerződés rendelkezése alapján a tagok tagsági 
jogaikat elektronikus hírközlő eszközök útján gyakorolják. Nem lehet azonban ezen 
eszközöket olyan módon használni, hogy ezzel a tagok egy részének joggyakorlása nehezebbé 
váljon. Ez ugyanis ellentétes lenne a tagok jogegyenlőségével. A Gt. a taggyűlésen, illetve a 
közgyűlésen való részvétel ezen módjára vonatkozó részletesebb törvényi előírásokat is 
tartalmaz. 
 
A gazdasági társaság alapítása 
 
A gazdasági társaságot szabad, önkéntes elhatározással, mellérendelt, autonóm jogalanyok 
hozzák létre. Az alapításhoz főszabályként többalanyú és többoldalú polgári jogi szerződés 
szükséges. 
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Társasági szerződés csak írásban köthető. Az alaki előírások megtartása mellett akár több 
okiratba is foglalható a megállapodás. Az írásbeliség elmulasztása a szerződés semmisségét 
eredményezi. 
A gazdasági társaság alapításához: 

 társasági szerződés megkötése,  
 részvénytársaság esetében alapszabály, 
 egyszemélyes gazdasági társaságnál alapító okirat elfogadása szükséges.  

Ahol e törvény társasági szerződésről tesz említést, azon - a törvény eltérő rendelkezése 
hiányában - az alapszabály és az alapító okirat is értendő. 
A társasági szerződést valamennyi tagnak (alapítónak) alá kell írnia. A tag helyett a társasági 
szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással 
rendelkező képviselője is aláírhatja. A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabályát a 
társaság közgyűlése fogadja el. 
 
Valamennyi létesítő okirat érvényességi alaki kelléke, hogy azt közokiratba foglalják, vagy 
ellássák ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzéssel.  
Jogtanácsosként az ellenjegyzést kizárólag az alapítóval munkaviszonyban vagy tagsági 
viszonyban álló személy végezheti. 
 
A közkereseti és a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a zrt. esetén a társasági 
szerződés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2007.-
ben módosított 2006. évi V. törvény mellékletét képező szerződésminta megfelelő kitöltésével 
is elkészíthető. Ez esetben a társasági szerződés tartalmát kizárólag a kitöltött 
szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják.  
A szerződésminta a Gt. viszonylag új jogintézménye. Igénybevétele gyorsabbá teszi a 
cégalapítást. A szerződésmintákat a Ctv. mellékletei tartalmazzák. 
 
A társasági szerződés tartalmát ilyen esetben kizárólag a szerződésmintában foglaltak 
képezhetik. Az egyszerűsített cégeljárásra csak szerződésminta alkalmazása esetén kerülhet 
sor. Természetesen annak nincs akadálya, hogy a társaság működése során a tag(ok) a 
szerződésminta alapján készült létesítő okirat(uk) módosításakor a szerződésmintát mellőzve, 
a megváltozott adatokkal új létesítő okiratot készítsen(ek). Ez fordítva is megengedett. 
Szerződésmintára az eredetileg annak felhasználása nélkül alakult cég tagja(i) is áttérhet(nek) 
a társaság működése során. 
 
Ha a társasági szerződés a gazdasági társaság időtartamáról nem rendelkezik, a társaságot 
határozatlan időre létrejöttnek kell tekinteni. 
 
Gazdasági társaság létrehozásához társasági szerződés (alapszabály, alakító okirat) megkötése 
szükséges. A társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) minősített alakszerűséghez 
kötött okirat: azt vagy közjegyző által készített közokiratba kell foglalni, vagy ügyvédnek (az 
alapító jogtanácsosának) kell ellenjegyeznie. 
 
 
A társasági szerződésben meg kell határozni: 
 

a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét; 
b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig - ha a törvény másképp nem rendelkezik - nevük 

(cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) feltüntetésével; 
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c) a gazdasági társaság főtevékenységét és azon tevékenységeket, amelyeket a társaság a 
cégjegyzékben feltüntetni kíván; 

d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett 
tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; 
f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társaságnál 

működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló - az első felügyelőbizottsági tagok és az 
első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát); 

g) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják; 
valamint 

h) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír. 
 
A törvény e tartalmi elemei nélkül a társaság nem jön létre. 
 

a) Cégnév és székhely 
 
A cégnévre a Gt.-n kívül a Ctv. 3-4. §-a tartalmaz rendelkezéseket. A cég elnevezésének a 
Gt.-ben szabályozott, választott cégformát és a vezérszót mindenképpen tartalmaznia kell. A 
vezérszó a társaság azonosítására, illetve a többi társaságtól való megkülönböztetésre szolgál. 
A cégnévben első helyen áll. Lehet idegen nyelvű kifejezés, rövidítés, mozaikszó. A 
vezérszón kívül a cégnévben csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás 
szabályainak megfelelően. A cégformán és a vezérszón kívül a cégnév általában tartalmazza a 
társaság alapvető tevékenységére utaló szót. A tagok emellett egyéb, általuk fontosnak tartott 
jelzőket is feltüntethetnek a választott elnevezésben. Például utalhatnak a társaság területi 
vagy országos, esetleg központi jellegére. A Ctv  a nonprofit jelleg feltüntetését kötelezővé is. 
teszi. A Ctv. 4. § (3) bekezdésében felsorolt feltételek fennállása esetén az állami és a nemzeti 
kifejezés is szerepelhet a cégnévben. Történelem kiemelkedő személyiségének neve csak a 
Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, másnak jogi érdekét érintő név a jogosult 
hozzájárulásával tüntethető fel. 
 
A székhely fogalmát a Ctv. 7. § (1) bekezdése határozza meg. Az a társaság bejegyzett 
irodája, azaz a levelezési címe. Az üzleti és a hivatalos iratok átvételére, őrzésére, a 
székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítésére szolgál. A székhely lehet egyúttal a 
központi ügyintézés (döntéshozatal) helye is. Ha attól különbözik, azt a létesítő okiratnak 
tartalmaznia kell, és cégjegyzékbe is be kell jegyeztetni. A székhely megjelöléseként az 
irányító számot, a helységet, az utcát, a házszámot, szükség szerint az emelet és ajtószámot 
kell feltűntetni. 
 

b) Alapítók azonosító adatai 
 
A létesítő okiratban rögzíteni kell az alapítók azonosítására szolgáló adatokat is. Ez 
valamennyi gazdasági társaságra irányadó. Természetes személyek neve alatt az 
anyakönyvezett, teljes nevet kell érteni. Felvett név vagy álnév nem tüntethető fel. 
Lakóhelynek a természetes személy bejelentett lakását kell tekinteni. (A korábbi 
szabályozással ellentétben a természetes személyek anyjának nevét nem kell feltüntetni.)  
A nem természetes személyek elnevezését, székhelyét a nyilvántartásukra szolgáló adataikkal 
azonosan kell megadni. 
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c) Tevékenységi kör 
 
A társasági szerződés kötelező tartalmi elemeit a törvény lényegében a 1997. évi Gt. 
előírásainak megfelelően állapította meg. Az egyetlen lényeges változás a tevékenységi körök 
tekintetében történt. Már nem kötelező valamennyi tevékenységi kör társasági szerződésben 
való feltüntetése. A törvény alapján ilyen kötelezettség csak a főtevékenységre nézve áll fenn, 
azonban a társaság - döntése szerint - bármely más tevékenységi kört is feltüntethet az 
okiratban.  
A kialakult gyakorlat szerint a tevékenységi köröket az alapítók a Központi Statisztikai 
Hivatal által kiadott nomenklatúra szerint jelölik a társasági szerződésben. 
2008. január 1-jétől az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai 
osztályozása rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelet szerint tartják nyilván 
a tevékenységi köröket. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a vállalkozói szabadság elvének megfelelően gazdasági társaság 
minden olyan tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz.  
 
Vannak azonban olyan korlátozó rendelkezések, amelyek azt mondják ki, hogy egy adott 
tevékenységet csak meghatározott cégformában lehet folytatni (például banki tevékenység). 
Más jogszabályok az adott tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy meghatározott 
feltételek meglétéhez, bejelentési kötelezettséghez kötik 
 

d) A társaság jegyzett tőkéje 
 
Vagyoni hozzájárulás szolgáltatására minden tag (részvényes) köteles. A korlátolt felelősségű 
társaság és a részvénytársaság esetében a készpénz, illetve a nem pénzbeli hozzájárulás 
rendelkezésre bocsátásának ütemezésére, végső határidejére a törvény kötelező előírásokat 
tartalmaz. A tagok (részvényesek) csak e keretek között rendelkezhetnek a vagyoni 
hozzájárulásuk teljesítésének idejéről. A többi gazdasági társaság esetében a vagyoni 
hozzájárulás teljesítésének idejét az alapítók saját belátásuk szerint határozhatják meg. 
 

e) Képviselet és a cégjegyzés módja 
 
A társaság törvényes képviselői, a vezető tisztségviselők mellett, a cégvezető; a 
munkavállalók képviseleti jogára vonatkozó alapvető szabályokat a létesítő okiratnak 
tartalmaznia kell. A vezető tisztségviselők képviseleti joga korlátozható, illetve több vezető 
tisztségviselő esetén megosztható azzal, hogy ez csak a társaság belső jogviszonyában 
hatályos, kifelé, harmadik személyekkel szemben hatálytalan. 
 
A cégjegyzés a társaság írásbeli képviselete (pl. szerződéskötés a cég nevében).  
A cégjegyzés módja lehet önálló vagy együttes. Ha törvény vagy a létesítő okirat másként 
nem rendelkezik, a vezető tisztségviselők és a cégvezető(k) önálló cégjegyzésre jogosultak Az 
egyéb képviseleti joggal rendelkező személyek - a létesítő okirat eltérő rendelkezése 
hiányában - együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek. Együttes cégjegyzési jog esetén 
rögzíteni kell, hogy az érintett képviselő kivel vagy kikkel együttesen gyakorolhatja e jogát. 
 

f) Vezető tisztségviselők 
 
A létesítő okiratnak csak az első vezető tisztviselők, illetve - ha van ilyen - az első 
felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló adatait kell tartalmaznia. A Gt. 19. § (4) 
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bekezdése szerint - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a legfőbb szerv által újonnan 
választott vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló nevét a társasági 
szerződésben már nem kell feltűntetni. Az új adatokat, a változás bejegyzése iránti 
kérelemhez mellékelendő, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratnak 
azonban tartalmaznia kell. 
 
 

g) A társaság működésének időtartama 
 
A határozott időre alapított társaság működésének megszűnése meghatározható az időtartam, 
a határnap vagy valamely feltétel bekövetkezésének megjelölésével. 
 
 
A kötelező tartalmi elemek közül csak a cégnévnek, a főtevékenységnek, a jegyzett tőkének, a 
tagok vagyoni hozzájárulása mértékének létesítő okiratban történő feltüntetésének elmaradása 
eredményezheti a társasági szerződés semmisségének megállapítását. Ha a társaság a 
jogszabályoknak megfelelően feltüntetett tevékenységi kör ellenére, jogellenes tevékenységet 
folytat, törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető. 
A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság kivételével legalább két tag szükséges a 
társaság alapításához. Ha a közkereseti társaság és a betéti társaság tagjainak száma a 
működés során csökken egyre, az a társaság megszűnését eredményezi, kivéve, ha hathónapos 
jogvesztő határidőn belül a cégbíróságnál új tagot jelentenek be. 
A jogerős cégbejegyzés után a létesítő okirat semmisségére hivatkozással pert a cég ellen kell 
indítani. A kereset benyújtására a bejegyzést elrendelő végzés Cégközlönyben történt 
közzétételét követő 6 hónapos jogvesztő határidőn belül van mód. Az eljárásra a cég 
székhelye szerint illetékes megyei bíróság rendelkezik hatáskörrel. Perbeli legitimációja 
annak van, aki a jogi érdekét valószínűsíteni tudja. Perindításra jogosult továbbá az ügyész is. 
Az eljárás elsősorban az érvénytelenség kiküszöbölésére irányul. Ha az érvénytelenség oka 
nem küszöbölhető ki, a peres bíróság a keresettel érintett társasági szerződést hatályossá 
nyilvánítja. A cégbíróság, a peres bíróság felhívására, ezt követően intézkedik a cég 
megszűntnek nyilvánításáról, a végelszámolási vagy felszámolási eljárás lefolytatásáról. 
 

3. A tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása 

Mivel a gazdasági társaságok valamennyi formája üzletszerű gazdasági vállalkozásra jön 
létre, a gazdasági társaság elengedhetetlen ismérve a társasági vagyon. A tagok vagyoni 
hozzájárulása természetszerűen különböző mértékű lehet, de valamilyen vagyoni 
hozzájárulásra valamennyi tag köteles. Tagnak (részvényesnek) alapításkor pénzbeli vagy 
nem pénzbeli hozzájárulást (apportot) kell szolgáltatnia. 

A vagyoni hozzájárulást társasági törvény tradicionálisan két részre osztja, nevezetesen 
pénzbeli hozzájárulásra, és nem pénzbeli hozzájárulásra, amelyet a gyakorlat apportnak nevez.  

 
A Gt. - egyértelműen és valamennyi társaságra vonatkozóan - meghatározza, hogy mi képezheti 
nem pénzbeli hozzájárulás) tárgyát. 
 Nem pénzbeli hozzájárulás: vagyoni értékkel - azaz a gazdasági életben pénzben kifejezhető, 
elismert használati értékkel - bíró  
 

 dolog,  
 szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, 
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 adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés lehet.  
Szoftver kizárólagos értékesítésének joga - vagyoni hozzájárulásként - a gazdasági társaság 
tulajdonába adható. (BH2004. 287.). 
Csak forgalomképes apporttárgy kerülhet az azt szolgáltató vagyonából, a társaság 
vagyonába. 
Dolog mindaz, ami birtokba vehető és tulajdonjog tárgyát képezheti. A dolog lehet ingó és 
ingatlan, értékpapír és dolog módjára hasznosítható természeti erő.  
Apportálható vagyoni értékű jogok például a bérleti jog, a szabadalmi és 
szabadalomhasznosítási jogok, a szerzőt megillető felhasználási jog, felhasználás 
engedélyezésének joga, a védjegyoltalom, a know-how, a goodwill. A Gt. negatív oldalról is 
körülhatárolja az apport fogalmát. Kimondja, hogy a tag munkavégzése, egyéb személyes 
közreműködése, szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalása nem pénzbeli 
hozzájárulás tárgyát nem képezheti.  
A Gt. különös részének, a korábbi szabályozással ellentétben, nincsenek előírásai a készpénz-
apport arányára vonatkozóan. 
A vagyoni hozzájárulásra - az apportra, illetve a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás 
arányára - más jogszabályokban is találhatók azonban rendelkezések.  
Például pénzügyi intézmény kizárólag pénzbeli hozzájárulással alapítható.  

 
Az apport felülértékelésére vonatkozó tilalom nemcsak a könyvvizsgáló által értékelt 
apporttárgyra vonatkozik. 
A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag (részvényes) a hozzájárulás szolgáltatásától 
számított ötéves jogvesztő határidőn belül helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért, 
hogy a társasági szerződésben megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli 
hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét (tehát, hogy nem túlzott az apport 
értékelésénél).  
A többi tag, csak vétkessége esetén, akkor felel az apportot szolgáltató taggal egyetemlegesen 
és korlátlanul, ha tudomása volt a felülértékelésről, és a nem vagyoni hozzájárulást annak 
ellenére elfogadta. Hangsúlyozni kell, hogy a Gt. e szakasza szerint, mind az apportot 
szolgáltató, mind a többi tag helytállási kötelezettsége, a társaságnak okozott károkért, a 
társasággal szemben áll fenn. 
 
Ha a tag (részvényes) a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott 
meghatározott időpontig nem szolgáltatja, a gazdasági társaság ügyvezetése harmincnapos 
határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte 
esetén a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a gazdasági 
társaság ügyvezetése a tagot (részvényest) írásban köteles értesíteni. 
 

4. Az előtársaság 
 
Az előtársasági lét függő jogi helyzet. Az alapítók által elkészített létesítő okirat 
ellenjegyzésétől, illetve közokiratba foglalásától a gazdasági társaság cégbejegyzéséig vagy a 
bejegyzés elutasításáról szóló cégbírósági határozat jogerőre emelkedéséig tart.  
Az érdemi bírósági határozat meghozatalának időpontjától függően az előtársasági állapot 
néhány napig, de - például a bejegyzés iránti kérelem elleni fellebbezés benyújtása esetén – 
hosszabb ideig is fennállhat. Az előtársaság, mint jogintézmény gyakorlati jelentősége 
csökkent, a cégeljárás során bevezetett ügyintézési határidők radikális csökkenése, illetve a 
szerződésminták alkalmazása következtében. 
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A cégbejegyzési kérelem benyújtását követően a „bejegyzés alatt” toldatot, vagy annak „b.a.” 
rövidítését fel kell tűntetni a társaság cégnevében..  
Az előtársasági jelleg feltűntetésének elmulasztása esetére a Gt. előírja, hogy az így megkötött 
jogügyletek - amennyiben a cégbejegyzési kérelem elutasításra kerül - az alapítók által 
együttesen kötött jogügyleteknek minősülnek. 
Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, lényegében azzal a kivétellel, hogy alapvető stratégiai döntések meghozatalára 
nem kerülhet sor és a társaság olyan tevékenységet sem folytathat, amely hatósági 
engedélyköteles.  
Az előtársaság legfőbb szerve tarthat ülést, de a társasági szerződést nem módosíthatja és 
ennek megfelelően a tagok személyében sem következhet be változás, még olyan formában 
sem, hogy a társaság legfőbb szerve a tag kizárására pert kezdeményez. Nem hozható döntés a 
társaság megszűnéséről, illetve átalakulásáról sem. Természetesen e szabályok nem 
érvényesülnek akkor, amikor a törvény kötelező rendelkezése folytán kerül a sor a tagok 
személyének megváltoztatására, vagy ha a társaság legfőbb szervének azért kell a társasági 
szerződést módosítania, mert erre a cégbíróság felhívja.  
A létrehozni kívánt társaság tehát előtársasági szakaszában is jogképes.  
Ha a cégbíróság a társaságot jogerősen bejegyezte, az előtársasági jelleg (létszakasz) 
megszűnik és a társaság külön eljárás nélkül, automatikusan teljes értékű gazdasági 
társaságként folytathatja tevékenységét. Az előtársasági időszakban kötött szerződések a 
társaság legfőbb szervének jóváhagyására nem szorulnak. 
Ha viszont a cégbíróság a társaság bejegyzési kérelmét jogerősen elutasítja, az előtársaság 
megszűnik, további jogokat és kötelezettségeket nem szerezhet és a társaság az elutasításról 
való tudomásszerzés után a működését haladéktalanul köteles megszüntetni.  
A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján (ex nunc hatályú 
konstitutív bírói aktus) jön létre. A törvény annyit ír elő, hogy a társaságalapítást a társasági 
szerződés (alapító okirat) aláírásától, illetve az alapszabály elfogadásától számított 30 napon 
belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.  
A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása nem eredményezi a bejegyzési 
kérelem elutasítását, hanem pénzbírságot von maga után, a társaság pedig a bejelentkezésig 
üzletszerű működését nem kezdheti meg. 
 
 
5. A gazdasági társaság legfőbb szerve 
 
A gazdasági társaság alapvetően a tagoké, az a tagok üzleti érdekeinek jogképességgel 
felruházott megtestesülése.  
A társaság legfőbb szervének döntéseit kizárólag a tagok hozhatják. A legfőbb szerv feladata 
elsősorban a stratégiai döntéshozatal. 
 

A társaság legfőbb szervét mindig a tagok képezik és minden tagnak alanyi joga a társaság 
legfőbb szervének ülésén részt venni.  

A társaság legfőbb szervét az egyes társasági formáknál a törvény különböző módon nevezi. 
A gazdasági társaság legfőbb szerve: 
 közkereseti társaságnál és betéti társaságnál a tagok gyűlése,  
 korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés,  
 részvénytársaságnál a közgyűlés.  
A legfőbb szerv tevékenységében minden tag (részvényes) részt vehet, és ez a jog 
mindegyik tagot (részvényest) megilleti abban az esetben is, ha valamely kérdés 
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eldöntésénél nem szavazhat A legfőbb szerv ülésén a tagokon (részvényeseken) kívül 
szavazati jog nélkül meghívottak is részt vehetnek, míg a társaság vezető tisztségviselői, a 
felügyelőbizottságának tagjai és a könyvvizsgálója kötelesek részt venni (titoktartási 
kötelezettségük mellett). Egyébként a legfőbb szerv ülése - ha törvény eltérően nem 
rendelkezik - nem nyilvános. 
A legfőbb szerv feladata a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben a döntések meghozatala, de 
az egyes társasági formákra vonatkozó szabályok nevesítik is a legfőbb szerv kizárólagos 
határkörébe tartozó ügyeket. 
A gazdasági társaság létesítő okirata a törvényben meghatározott szerveken és 
tisztségviselőkön kívül más szervek működtetéséről is rendelkezhet (pl. bizottság, tanácsadó 
testület).  
A gazdasági társaság létesítő okiratában ki kell jelölni az első vezető tisztségviselőket, a 
felügyelőbizottság tagjait és a könyvvizsgálót, a cégbejegyzést követően e személyeket a 
legfőbb szerv választja, és ezek személyét, valamint azonosító adatait a továbbiakban nem 
kell szerepeltetni az egységes szerkezetbe foglalt, hatályos rendelkezéseket tartalmazó 
társasági szerződésben (alapszabályban, alapító okiratban). 
 
Korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság egyszemélyes társaságként is működhet, 
amelyeknél nincs taggyűlés, illetve közgyűlés, hanem a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó 
ügyekben az egyedüli tag, illetve részvényes írásban határoz. 
 

A legfőbb szerv a határozatait - ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján a társasági 
szerződés eltérően nem rendelkezik - ülésein hozza meg. A társasági szerződés módot adhat 
arra, hogy a tag (részvényes) vagy meghatalmazottja a legfőbb szerv ülésén való személyes 
részvétele helyett a tagsági jogaikat elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével 
gyakorolja. 
A társasági szerződés meghatározhatja azon ügyeket, amelyekben a tagok ülés tartása nélkül 
írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz 
felhasználásával határozhatnak.  
Ez esetben a társasági szerződésben kell meghatározni a döntéshozatal módját. Ha e törvény 
kivételt nem tesz, bármely tag kérésére a legfőbb szerv ülését össze kell hívni. 
A legfőbb szerv ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat 
hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.  
A társasági szerződés és a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya lehetővé teheti, 
hogy a tagok (részvényesek) a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen 
elfogadott határozatot - legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül - egyhangú 
határozattal érvényesnek ismerjék el. 
A legfőbb szerv az ülésére szóló meghívóban (hirdetményben) nem szereplő kérdéseket csak 
akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésén valamennyi tag (részvényes) jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. 
 
A legfőbb szerv a határozatait főszabályként az ülésen jelenlévő (vagy meghatalmazottal 
képviselt) tagok leadott szavazatainak egyszerű szótöbbségével hozza, ettől eltérően a létesítő 
okirat csak a szigorítás irányában rendelkezhet. Ha valamelyik tag (részvényes) egy adott 
ügyben szavazati joggal nem rendelkezik, akkor a határozatképesség megállapításánál e tagot 
(részvényest) figyelmen kívül kell hagyni. Ha valamelyik tag (részvényes) az adott ügyben a 
határozathozatalnál tartózkodik, akkor a szavazatát sem az igen, sem a nem szavazatokhoz 
nem lehet számítani, ami azt jelenti, hogy e tag (részvényes) szavazata nem minősíthető a 
határozathoz szükséges egyetértő szavazatnak. 
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Azok a tagok (részvényesek), akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az 
általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a gazdasági társaság jelentős 
érdekeit nyilvánvalóan sérti - ha törvény kivételt nem tesz -, korlátlanul és egyetemlegesen 
felelnek a társasággal szemben az ebből eredő kárért. 
 
Ez a rendelkezés fontos kisebbségvédelmi előírás. 
 
6. A gazdasági társaság ügyvezetése, képviselete 
 
A gazdasági társaságok legfőbb szerve jellemzően évente egyszer (amikor a mérleg 
elfogadásáról és a nyereség felosztásáról dönt), vagy csak néhány alkalommal ülésezik, ezért 
a cég operatív irányítására nem alkalmas.   A törvény a gazdasági társaságok operatív 
vezetését ügyvezetés néven fogja össze. Az ügyvezetést ellátó személyeket pedig a törvény 
vezető tisztségviselőknek nevezi. 
 
A  gazdasági társaság ügyvezetését egy, illetve több vezető tisztségviselő avagy a vezető 
tisztségviselőkből álló testület látja el. 
 
Az ügyvezetés nemcsak a vezető tisztségviselők döntéseit jelenti, hanem az ügyvezetés 
fogalma ennél szélesebb tartalmú; a társaság irányításával összefüggésben szükséges 
mindazon döntések meghozatalát jelenti, amelyek a törvény vagy a társasági szerződés 
alapján nem tartoznak a legfőbb szerv vagy más szervek (pl. felügyelőbizottság) hatáskörébe.  
A vezető tisztségviselők által harmadik személynek okozott károkért a társaság felel. A 
károsultak tehát közvetlenül a társaságot és nem a vezető tisztségviselőket perelhetik. A 
vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége - mégpedig a Ptk. általános kártérítési szabálya 
(339. §) szerint - a társasággal szemben áll fenn. 
 
Ügyvezetést ellátó személyi kör vagy testület: 
a) közkereseti társaságnál és betéti társaságnál az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok, akik 
vezető tisztségviselők; 
b) korlátolt felelősségű társaságnál egy vagy több ügyvezető, akik vezető tisztségviselők; 
c) részvénytársaságnál igazgatóság, mint testület, amelynek tagjai vezető tisztségviselők, de 
- zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság helyett lehet egy vezető tisztségviselő, 
a vezérigazgató, és 
- nyilvánosan működő részvénytársaságnál az alapszabály igazgatóság és felügyelőbizottság 
helyett igazgatótanácsot hozhat létre, amely ellátja egységesen az ügyvezetési és az 
ellenőrzési funkciókat (egységes irányítási rendszerű részvénytársaság); 
Az új Gt.  egyik jelentős újítása, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságnál lehetőség 
nyílik az angol-amerikai board-rendszerű irányítási struktúra kialakítására, ahol 
felügyelőbizottság nem választható, és az igazgatótanácsnak nevezett testület egyszerre látja 
el az ügyvezetési és az ellenőrzési (tehát általában a felügyelőbizottsághoz tartozó) 
funkciókat. 
 d) végül az egyesülésnél ügyvezetést vagy az igazgató vagy az igazgatóság látja el. 
 
A közkereseti társaság és betéti társaság kivételével a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője csak természetes személy lehet, aki e minőségében csak személyesen járhat el 
a társaság ügyeiben. Mivel a kkt-nél és a bt-nél a tagok jogosultak az üzletvezetésre, ezeknél a 
társaságoknál jogi személy is lehet vezető tisztségviselő. 
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 (Közkereseti társaság és betéti társaság tagja nemcsak természetes személy lehet, azonban 
vezető tisztségviselő csak tag lehet, ilyenkor tehát nem természetes személy a tisztségviselő, 
amely természetesen törvényes szervezeti képviselője útján jár el). 
 
A társaság belső ügyeiben nincs helye képviseletnek, de pl. a vezető tisztségviselő 
meghatalmazást adhat ügyvédnek, hogy a társaságot harmadik személlyel szembeni perben 
képviselje stb. 
A vezető tisztségviselői jogviszony sajátos társasági jogi jogviszony, amelyet elsődlegesen a 
törvény szabályoz, mögöttes jogként viszont a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó 
szabályait kell - a vezető tisztségviselői jogviszony sajátosságaira tekintettel - megfelelően 
alkalmazni. Ebből a szabályból következik, hogy a vezető tisztségviselő e minőségében nem 
állhat a jövőben munkaviszonyban, de nem következik, hogy a vezető tisztségviselő 
egyáltalán nem állhat munkaviszonyban - vezető tisztségviselői jogviszonya mellett - a 
társasággal. Mivel az 1997. évi Gt. alapján voltak vezető tisztségviselői munkaviszonyok is 
pl. a kft-knél, az átmeneti rendelkezések között a Gt. kimondja, hogy ezek a munkaviszonyok, 
ha határozott időre szóltak, úgy lejártukig, ha határozatlan időre, úgy a vezető tisztségviselői 
jogviszony lejártáig, de legfeljebb a megválasztástól számított öt évig maradnak hatályban. 
Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az,  
 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült; 
 akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya 

alatt; 
 akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt 

az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban;  
 a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem 

lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést 
megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. 

 
 
Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, akkor a vezető tisztségviselőt 5 évre 
megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jön létre. Új 
lehetőség valamennyi társasági formánál, hogy a vezető tisztségviselőt ne határozott, hanem 
határozatlan időtartamra válasszák, valamint megszűnt az a korlátozás, hogy ugyanaz a 
személy legfeljebb három gazdasági társaságnál lehet vezető tisztségviselő. 
A vezető tisztségviselő újraválasztható és bármikor indokolás nélkül visszahívható.  
A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 
kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet 
főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető 
tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve 
szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé 
teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul. 
A megválasztott vezető tisztségviselő írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági 
társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő. 
A cég alapításának bejegyzése, a létesítő okirat módosításának és a cégjegyzékben szereplő 
adat, jog vagy tény megváltozásának cégbíróságnál történő bejelentése a vezető tisztségviselő 
kötelezettsége. Ennek elmulasztásából, valamint a bejelentett adat valótlanságából, a 
bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a vezető tisztségviselők 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Ez a felelősség nem harmadik személyek, hanem a 
társaság irányába áll fenn. 
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A gazdasági társaság törvényes képviseletét az ügyvezetéssel megbízott vezető tisztségviselők 
látják el, ők képviselhetik a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve 
más hatóságok előtt. A vezető tisztségviselők ezen általános képviseleti jogát természetesen a 
társasági szerződés korlátozhatja, illetve ha több vezető tisztségviselő van, közöttük 
megoszthatja, de ez a társaság belső ügye, e korlátozás, illetve a megosztás harmadik 
személyekkel szemben hatálytalan (29. § (1) bek.). 
 
A cégjegyzésnek a törvény szerint az az aktus minősül, amikor a törvényes képviseletre 
jogosult vezető tisztségviselő a társaság nevében aláír, azaz a társaságot írásban képviseli (pl. 
szerződést köt). A törvény vagy a társasági szerződés ellenkező rendelkezése hiányában a 
vezető tisztségviselő és a cégvezető cégjegyzési joga önálló, más képviseletre jogosultak 
cégjegyzése esetén pedig két személy együttes aláírása szükséges. 
 
A vezető tisztségviselőt megilleti az a jog, hogy a munkavállalókat képviseleti joggal ruházza 
fel, azonban ez a képviseleti jog csak meghatározott ügycsoportra vonatkozhat, tehát a vezető 
tisztségviselő általános képviseleti jogot nem adhat dolgozónak képviseletre. 

 
A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat - ha a társasági 
szerződés eltérően nem rendelkezik - a vezető tisztségviselő gyakorolja. 

 
Már az 1997-es Gt. bevezette a cégvezető fogalmát (Gt. 32. §), aki a társasággal 
munkaviszonyban lévő dolgozó, tehát a vezető tisztségviselő munkáltatói jogot gyakorol 
felette. A cégvezető konkrét kinevezése a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik. 
A cégvezető tehát nem a cég „tényleges vezetője”.  
A cégvezető fontos jellegzetessége, hogy általános képviseleti joggal rendelkezik, cégjegyzési 
joga önálló (ez a jellemző) vagy együttes is lehet, de a képviseleti jogát más munkavállalóra 
nem ruházhatja át, felelőssége munkajogi. 
A cégvezető nem vezető tisztségviselő, hanem munkavállaló, azonban a vezetői 
tisztségviselőkre vonatkozó egyes szabályokat a cégvezetőre is alkalmazni kell. Fontos 
szabály, hogy a cégvezető is köteles feladatkörében a társaság érdekeinek elsődlegessége 
alapján eljárni, azonban tevékenysége nem érinti a vezető tisztségviselők társasággal 
szembeni felelősségét. 
 
A vezető tisztségviselők feladatukat főszabályként a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Bár a társaság érdekei általában (hosszú távon 
bizonyosan) megegyeznek a tagok érdekeivel, esetenként előfordulhat olyan 
érdekösszeütközés, amely során nagy jelentősége lehet a törvényben megfogalmazott 
előírásnak.  
A törvény az ún. csődközeli helyzetben a hitelezők érdekét a társasági érdek elé helyezi. 
A társaság fizetőképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkezése esetén a vezető 
tisztségviselők a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ügyvezetési 
feladataikat ellátni és a Gt. lehetővé teszi külön törvénynek (csődtörvény), hogy e 
kötelezettség felróható megszegése esetén előírja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel 
szembeni helytállási kötelezettségét. A törvény tehát továbbfejleszti a vezető tisztségviselőre 
irányadó felelősségi szabályokat, és az ún. wrongful trading intézményét honosítja meg, 
annak érdekében, hogy a társaság ügyvezetését csődközeli helyzetben visszatartsa a 
hitelezői érdekeket sértő, indokolatlan mértékű kockázatvállalástól. 
 
A törvény 30. §-ának (5) bekezdése - német mintára, a társasági szerződés rendelkezése 
alapján - módot ad az ún. felmentvény jogintézményének alkalmazására is. A gazdasági 
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társaság éves taggyűlésén (közgyűlésén) a tagok (részvényesek) határozhatnak arról, hogy a 
vezető tisztségviselők előző évi munkáját a törvényi, alapszabályi elvárásokhoz képest 
megfelelőnek tartják-e. Igenlő válasz esetén a társaság utóbb nem vonhatja felelősségre az 
ügyvezetést arra hivatkozással, hogy a társaság érdekeivel össze nem egyeztethető módon járt 
el.  
A felmentvénnyel a legfőbb szerv azt igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az adott üzleti 
évben a munkájukat a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték a 
vizsgált időszakban. Utóbb a felmentvény hatálytalanná válik, amennyiben a bíróság 
jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadásánál alapul szolgáló információk 
valótlanok vagy hiányosak voltak. 
 
A társaságot harmadik személyek irányában, bíróságok és más hatóságok előtt a vezető 
tisztségviselő képviseli. Ha a vezető tisztségviselő e minőségében eljárva harmadik 
személynek kárt okoz, akkor ezért a kárért a társaság felel. Ha azonban a vezető tisztségviselő 
e minőségében (tevékenységével vagy mulasztásával) a saját társaságának okoz kárt, akkor 
ezért a kárért a társaság irányában a polgári jog általános szabályai szerint felel, feltéve, hogy 
a kárt a jogszabályok, a társasági szerződés vagy a társaság legfőbb szerve által hozott 
határozatok vagy az ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével okozta. 
A vezető tisztségviselővel szemben a társaságnak okozott kár megtérítése iránti igény a 
társaság törlésétől számított 1 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti a tag 
(részvényes), mégpedig a megszűnt társaság tartozásaiért való felelősségéhez igazodó 
mértékben. A társaság tartozásaiért korlátozottan felelős tag és részvényes a felosztott 
vagyonból neki jutó rész arányában, a korlátlanul felelős tag pedig teljes egészében 
igényelheti a kár megtérítését. 
 
Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 
b) visszahívással, 
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
d) lemondással, 
e) ha a tisztségviselő meghal, 
f) külön törvényben meghatározott esetben. 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat. A lemondás hatályossá válásáig a 
vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni. 
 
 

7. A felügyelőbizottság  
 
A magyar jog a német kereskedelmi jogi hagyományokhoz igazodva a társaságok vezetési 
rendszerénél az operatív ügyvezetéstől elkülönült ellenőrző szervet, a felügyelőbizottságot 
intézményesíti. 
A felügyelőbizottság alapfeladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése a tulajdonosok 
érdekében, tevékenységéért a tagoknak (részvényeseknek) tartozik felelősséggel.  
 
A felügyelőbizottság létrehozása általában fakultatív. A törvény az alapítókra, illetve a 
tagokra bízza, hogy ha szükségesnek látják a társasági szerződésben a társaság legfőbb szerve 
munkájának segítésére, legalább három, legfeljebb tizenöt tagból álló felügyelőbizottságot 
hozzanak létre. Felügyelőbizottság tehát bármely társasági formánál, akár a legkisebb 
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társaságnál is létesíthető, bár általában a nagyobb számú taggal, illetve jelentősebb vagyonnal 
rendelkező társaságoknál szokásos a felügyelőbizottság létrehozása. 
 
 
 Kötelező a felügyelőbizottság létrehozása: 
 
a) a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében, kivéve, ha a részvénytársaság az 

egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik; 
b) zártkörűen működő részvénytársaság esetében, ha azt a szavazati jogok legalább öt 

százalékával rendelkező alapítók, illetve tagok (részvényesek) kérik; 
c) a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a 

köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre 
figyelemmel előírja; 

d) bármely gazdasági társaság esetében, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja. Ebben az esetben a 
felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.  

e) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A 
köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem 
rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó 
jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes 
személy tagból áll (2009. évi CXXII. törvény 4.§). 
 

 
A felügyelőbizottsági tagok - függetlenül attól, hogy a tagságukat milyen jelölés alapján 
nyerték el - azonos jogokkal rendelkeznek a testületben. De a munkavállaló 
felügyelőbizottsági tag az üzemi tanácson keresztül - az üzleti titok megtartásával - 
tájékoztatni köteles a munkavállalók közösségét a felügyelőbizottság tevékenységéről, és 
munkaviszonyának megszűnése együttjár a felügyelőbizottsági tagságának a megszűnésével. 
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A Gt. szerint a felügyelőbizottság alapvető feladata az ügyvezetés ellenőrzése, mégpedig a 
társaság legfőbb szerve részére. Ezért a felügyelőbizottsági tagokat – az alapítás szakasza 
kivételével – mindig a társaság legfőbb szerve választja meg. 
A felügyelőbizottság köteles minden lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan 
ügyre vonatkozó előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik, a 
legfőbb szerv ülése előtt megvizsgálni és arról véleményt nyilvánítani. Az éves beszámolóról, 
illetve az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a 
felügyelőbizottság írásos jelentése alapján határozhat. A felügyelőbizottság véleménye 
természetesen a legfőbb szervet nem köti. 
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, de azt jóvá kell hagyatni a társaság 
legfőbb szervével. A felügyelőbizottság tagjai természetszerűen csak természetes személyek 
lehetnek és csak személyesen – képviselet igénybevétele nélkül – járhatnak el.  
A kétszáz főnél több munkavállalót foglalkoztató társaságoknál a felügyelőbizottság 
egyharmadát a munkavállalók saját soraiból választott küldöttek képezik. A munkavállalói 
küldöttnek a társasággal munkaviszonyban kell állnia. Ez a szabály egyben kivétel azon 
rendelkezés alól, hogy a társaság munkavállalója nem lehet a felügyelőbizottság tagja.  
A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak 
az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
 
8. A könyvvizsgáló 
 
A könyvvizsgáló a gazdasági társaságok törvényes működésének egyik biztosítéka. 
A megfelelő minőségű könyvvizsgálat alapvető feltétele, hogy csak olyan személyek 
végezhessék azt, akik rendelkeznek a szükséges szakmai ismeretekkel. A könyvvizsgálói 
tevékenység engedélyezése során ezért az egyik legfontosabb követelmény az okleveles 
könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése 
A Gt. egyértelműen meghatározza a társaság által választott könyvvizsgáló feladatait: 
gondoskodni a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, annak 
megállapítása, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak és valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének 
eredményéről. A könyvvizsgáló a társaság részére nem nyújthat olyan szolgáltatást, ami a 
közérdekvédelminek minősített alapfeladatainak tárgyilagos és független módon történő 
ellátását veszélyeztetheti. A társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő 
tevékenységek körét, feltételeit és korlátait külön törvény (elsősorban a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói 
tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. Törvény tartalmazza.  
A könyvvizsgálatra vonatkozó szabályozási felépítés kétszintű: a legfontosabb szabályokat 
törvények rögzítik, míg a részletszabályokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alakítja ki. 
Ennek oka, hogy a könyvvizsgálói tevékenység ellátására jelentős mennyiségű szakmai 
standard és egyéb szabályzat vonatkozik, amelyeket nem jogszabályi formában indokolt 
meghatározni. 
 
Könyvvizsgálót a társaság általában saját elhatározásából önkéntesen választ. 
 
Kötelező könyvvizsgáló választása: 

 ha azt törvény előírja a köztulajdon védelme érdekében, 
 ha a számviteli törvény kötelezővé teszi, vagy azt  
 a gazdasági társaság társasági szerződése egyébként előírja.  
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A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja meg és meghatározza a 
könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés lényeges tartalmát. 
Könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről 
szóló 1997. évi LV. törvény szerint kizárólag a könyvvizsgálói kamara tagja és a kamarai 
nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálói társaság végezhet, akiknek nevét és címét a kamara 
évenként közzéteszi a Pénzügyi Közlönyben és a Cégközlönyben. 
Ha a társaság a névjegyzékből nem természetes személyt, hanem könyvvizsgálói társaságot 
választ, akkor a megválasztott könyvvizsgálói társaság köteles kijelölni azt a természetes 
személy könyvvizsgálót, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős, akinek tartós 
távolléte esetére helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető. A könyvvizsgáló személyére 
vonatkozóan a Gt. összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg. 
A társaság legfőbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt 
évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, 
mint az őt megválasztó taggyűléstől (közgyűléstől) az üzleti év számviteli törvény szerinti 
beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a 
felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak 
alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli 
törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az 
elutasítása. Ez a könyvvizsgáló függetlenségét biztosító garanciális szabály. 
A könyvvizsgáló a tisztségéből visszahívható, de erre nem adhatnak alapot a könyvvizsgáló 
esetleges negatív megállapításai vagy a beszámoló záradék megadásának elutasítása. 
A könyvvizsgáló alapfeladata a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának, 
jogszabályszerűségének ellenőrzése. Amíg tehát a felügyelő bizottság az ügyvezetést teljes 
mértékben ellenőrzi, addig a könyvvizsgálónak kifejezetten a pénzügyi-számviteli ellenőrzés a 
feladata.  
A könyvvizsgáló a köz- illetve taggyűlésen köteles részt venni, az ügyvezető szerv és a 
felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.  
A könyvvizsgáló felelősségére részben a Ptk.-nak a szerződésszegésért való felelősségre 
vonatkozó szabályai, részben a könyvvizsgálóra irányadó külön jogszabályok vonatkoznak. 
A könyvvizsgálói feladatok ellátása fokozott felelősséggel jár, amelyhez - károkozás esetén - 
kártérítési kötelezettség is kapcsolódik. Indokolt ezért a könyvvizsgálóktól megkövetelni a 
felelősségbiztosítás megkötését. Ha egy természetes személy kizárólag könyvvizsgáló cég 
nevében végez könyvvizsgálatot, akkor neki nem kötelező önálló felelősségbiztosítást kötnie. 
Erre azért van lehetőség, mert ha könyvvizsgáló céget bíznak meg a könyvvizsgálat 
ellátásával, akkor az okozott kárért is a könyvvizsgáló cég felel. 
 
 
9. Kisebbségi jogok védelme, hitelezővédelem 
 
Lényeges kisebbségvédelmi eszköz, hogy:  
 

 a társaság tagjai (ha valamely döntésnél kisebbségben maradtak),  
 a vezető tisztségviselők és  
 a felügyelő bizottsági tagok  

a társaság jogszabálysértő határozatait bíróság előtt megtámadhatják.  
 
Ez a megtámadás nem a cégbíróságnál, hanem az ún. rendes polgári bíróságnál történik. A 
bírósági felülvizsgálat tehát sohasem hivatalból indul, hanem csak akkor, ha a tag, a vezető 
tisztségviselő vagy a felügyelő bizottsági tag a a határozatot megtámadja. Ugyanakkor a 
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társaság működőképessége megkívánja, hogy túl hosszú időn át ne álljon fenn bizonytalanság 
valamely társasági döntés jogszerűségét illetően. A törvény ezért differenciált szabályozást 
alkalmaz: szubjektív, illetve objektív határidőt állapít meg. A határozat meghozatalától 
számított kilencven napon túl a határozatot egyáltalán nem lehet megtámadni. Ez tehát 
objektív, jogvesztő határidő. Ezen belül azonban van egy szubjektív elévülési jellegű határidő 
is: az érintett a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül támadhatja meg a határozatot. A 
keresetindítás jogát a Ptk 210. §-ban foglalt akarathibákat leszámítva nem gyakorolhatja az, 
aki a kifogásolt döntést maga is megszavazta. 
A megtámadásra csak jogszabály-ellenesség címén kerülhet sor, tehát ha a társaság legfőbb, 
illetve más szervének határozata a társasági törvénybe, vagy más jogszabályba, illetve a 
társasági szerződésbe (alapító okiratba, alapszabályba) ütközik. A keresetindításnak a 
határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását 
felfüggesztheti. 
A bíróság a határozat jogszerűsége tárgyában dönt, és ha megállapítja a jogszerűtlenséget, a 
határozatot hatályon kívül helyezi, ellenkező esetben a keresetet elutasítja. A jogsértő 
társasági határozat felülvizsgálata során hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra 
(részvényesekre) is kiterjed, akik nem álltak perben. 
A kisebbségi tagoknak biztosított jogok:  
a) az ok és cél megjelölésével kérhetik a társaság legfőbb szerve rendkívüli ülésének 

összehívását (ilyen kérelem benyújtásához a szavazatok legalább egyötöde kell); 
b) kérhetik, hogy az utolsó beszámolót (mérleget), illetve az általuk megjelölt jelentősebb 

gazdasági eseményt, könyvvizsgáló vizsgálja meg;  
c) a társaságnak egyes meghatározott tagokkal, vezető tisztségviselőkkel, felügyelő bizottsági 

tagokkal, illetve a könyvvizsgálóval szembeni igényeit a társaság nevében keresettel 
maguk is érvényesíthetik. 

 

Hitelezővédelem 

A legalább öt százalék szavazattal rendelkező (a korábbi törvényben ez tíz % volt) kisebbségi 
tagoknak a törvény külön jogokat biztosít, hogy a többségi tulajdonosok korlátlanul ne 
élhessenek vissza helyzetükkel.  
A Gt. a tag korlátozott felelősségét feloldó, áttörő ún. felelősségátviteli szabályokat a 
hitelezővédelem körében helyezte el. E szabály kivételes jogintézménynek minősül. 
Ez a felelősségi szabály a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság tagjára és a bt. 
kültagjára vonatkozik.  
A kft. tagja a törzsbetét szolgáltatásán és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb 
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásán kívül további vagyoni hozzájárulás teljesítésére nem 
köteles, és a társaságnak a kötelezettségeiért nem felel. Ugyanígy a részvénytársaság 
részvényese, a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének a szolgáltatására köteles, és 
a részvénytársaság kötelezettségeiért ugyancsak nem terheli felelősség. A betéti társaság 
kültagja csak vagyoni betétjének a szolgáltatására kötelezhető, a társaság kötelezettségeiért a 
kültag sem felel. A tag/részvényes korlátozott felelőssége azonban visszaélésre adhat módot, 
és a hitelezők számára hátrányos következményekkel járhat.  
A szabályozás lényege, hogy mindazon társaságokban, ahol a tagnak, részvényesnek a 
felelőssége csak korlátozott, ám e korlátozott felelősséggel visszaéltek, ez a magatartás pedig 
a hitelezők megkárosítására vezetett, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a jogutód nélkül 
megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. A Gt. példálózva sorolja fel a tag, 
részvényes felelősségét megalapozó tényállásokat. 
Ide tartozik többek között, ha: 
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 a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek; 
 a társasági vagyont saját vagy más személyek javára csökkentették, általában elvárható 

gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a 
kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni; 

 a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a törvényi tiltás ellenére felülértékelték. 
 
10. A tag kizárása bírósági határozattal 
 
A tagsági jogviszony megszűnésének egyik esete, ha a tagot a bíróság a gazdasági társaság 
által indított perben a társaságból kizárja. Felperesi pozícióban tehát a gazdasági társaság áll, 
alperesi pozícióban pedig az a tag, akinek tagsági jogviszonya megszüntetését kérik. Ennek 
lehetősége addig áll fenn, amíg a tagsági jogviszony is létezik.  
 
A per megindítására akkor kerülhet sor, ha a tag társaságban való maradása a társaság 
céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné. A társaság érdeksérelmének tehát 
jelentősnek kell lennie, kismértékű tagi mulasztás kizárási jogcímül nem szolgálhat. 
A per megindításáról a gazdasági társaság legfőbb szerve 3/4-es szótöbbséggel határoz. 
Természetesen a kizárással érintett tag a perindítás kérdésében nem szavazhat. 
A Gt. korlátozó rendelkezéseket alkalmaz bizonyos összetételű társaságok esetében.  
Nem lehet tag kizárására irányuló keresetet indítani: 
 ha a társaságnak csak két tagja van, vagy  
 olyan tag ellen, aki a szavazatoknak a 3/4-ével rendelkezik,  
 a részvényessel szemben sem. 
A keresetet a határozat meghozatalától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül lehet 
előterjeszteni. 
A tag kizárására irányuló perben lehet arra hivatkozni, hogy a határozat meghozatala során 
nem tartották be a törvényi vagy társasági szerződési rendelkezéseket, vagy az érintett tag 
azzal védekezhet, hogy nem tanúsított a társaság céljait veszélyeztető magatartást. 
Jelentős érdek szól amellett, hogy a kizárási perek gyorsan bonyolódjanak le, ezért a törvény 
számos gyorsító jellegű szabályt állapít meg e perekre nézve.  
A kizárási per alatt speciális helyzet áll fenn. Az érintett tag változatlanul tag marad, és ha a 
bíróság tagsági jogait nem függeszti fel, azokat teljes körűen gyakorolhatja. A társaság is 
teljes értékűen működhet, de ha a társaság kérelmére az érintett tag tagsági jogait a bíróság 
felfüggeszti, úgy a felfüggesztés időtartama alatt a társasági szerződés nem módosulhat, a 
társaság nem alakulhat át, illetve nem hozható döntés a társaság megszűnéséről. Ez alatt az 
idő alatt újabb tag kizárását sem lehet kezdeményezni.  
 
 
11.  Befolyásszerzés gazdasági társaságban 
 

A minősített többséget biztosító befolyásszerzésre vonatkozó szabályok 

A minősített többségű befolyás, akár természetes személy, akár jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, mint befolyásszerző és korlátolt felelősségű társaság 
vagy részvénytársaság, mint ellenőrzött társaság viszonylatában jöhet létre, éspedig akkor, ha 
a tag vagy részvényes az ellenőrzött társaság működése során a társaságban közvetlenül vagy 
közvetett módon megszerzi a szavazatok legalább 75%-át. 
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A minősített többséget biztosító befolyás tehát a szavazatarányhoz, szavazatszámhoz 
igazodik. Így bár kétségtelenül nem tipikus, de lehetséges az is, hogy a társaság csekély 
tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, részvényese szerezzen ilyen mértékű befolyást. 
A cégjegyzékbe be kell jegyezni a minősített többségű befolyás megszerzésének tényét a 
befolyásszerző tag (részvényes) feltüntetésével. 
Ennek érdekében a törvény a befolyásszerző kötelezettségévé teszi a befolyás létrejöttének 15 
napon belüli bejelentését. Késedelem vagy mulasztás esetén a cégbíróság a befolyásszerzővel 
szemben a törvényes működés helyreállítására történő figyelmeztetést alkalmazhat, vagy a 
befolyásszerzővel, illetve vezető tisztségviselőjével szemben 100 000 forinttól 10 000 000 
forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki. 
 
Ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaság vonatkozásában tartósan hátrányos 
üzletpolitikát folytat és ezáltal az ellenőrzött társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentősen 
veszélyezteti, az ellenőrzött társaság bármely hitelezőjének kérelmére a cégbíróság a 
minősített befolyásszerzőt biztosíték adására kötelezheti, illetve vele szemben a Ctv. szerinti 
törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja. 

 

Az elismert vállalatcsoport 

Míg a befolyásszerzés a befolyásszerző tag, részvényes szavazatszámához igazodik, addig a 
vállalatcsoportkénti működés pénzügyi, gazdasági, számviteli kategória, az uralkodó tagnak 
az ellenőrzött társaságban fennálló tulajdoni részesedéséhez, illetve az annak alapján az 
uralkodó tagot az ellenőrzött társaságból megillető részesedéshez igazodik. 
Az elismert vállalatcsoportkénti működés uralmi szerződésen alapul. Az uralkodói pozícióban 
a konszolidált mérleg készítésére köteles gazdasági társaság, míg ellenőrzött társasági 
pozícióban olyan korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság lehet, amelyben az uralkodó 
tag a számviteli törvény alapján meghatározó befolyással rendelkezik. 
Az uralmi szerződés megkötésének célja a vállalatcsoport egységes üzletpolitikájának, üzleti 
céljainak megvalósítása. E célok elérése értelemszerűen szükségessé teheti az olyan 
együttműködést, amelyben uralkodó tagot többletjogok illetik meg, így például a 
vállalatcsoport szintű döntések meghozatalában, ezzel pedig az ellenőrzött társaság 
(társaságok) önállósága korlátozódik. 

 
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozás ténye (elismert vállalatcsoport tagja, uralkodó tagja) a 
cégjegyzékben nyilvántartandó adat. A bejegyeztetési kötelezettség pedig az uralkodó tagot 
terheli. A bejegyzés a cégcsoport tagjainak saját cégjegyzékében történik, a tagi vagy 
uralkodótagi minőség, valamint a csoporthoz tartozó cégek nevének, székhelyének 
cégjegyzékszámának feltüntetésével. 
Az uralmi szerződés lényegében a csoport tagjainak együttműködési szerződése - amelyre a 
törvény eltérő rendelkezése hiányában a Ptk. szabályát kell alkalmazni. Nem minősül tehát e 
szerződést létesítő okiratnak, s értelemszerűen a bejegyzéssel új jogalany, új cég sem 
keletkezik. 
Az elismert vállalatcsoport létrehozásának az előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a gazdasági 
társaságok legfőbb szerve határoz egyszerű többséggel. 
Az uralkodó tag - az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő gazdasági társaságok 
erre vonatkozó döntését követő nyolc napon belül - köteles a Cégközlöny két egymást követő 
számában közleményt közzétenni. 
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Ha az érintett gazdasági társaságok legfőbb szerve - értelemszerűen külön-külön tartott ülésén 
- az elismert vállalatcsoport működtetése mellett dönt, az utolsó határozathozatalt követő 
nyolc napon belül az uralkodó tag köteles e tényt az érintett társaságok adataival, a szerződés 
tervezetével és hitelezői felhívással nyilvánosságra hozni, éspedig a Cégközlönyben kétszer 
egymásután közzétett közleményben. Bármely résztvevő gazdasági társaság olyan hitelezője, 
amelynek le nem járt követelése az első közzétételt megelőzően keletkezett, követelése 
erejéig a második közzétételt követő 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot 
követelhet az adós társaságtól. A határidő jogvesztő jellegére figyelemmel nyilvánvalóan 
célszerű, ha a hitelező az igénybejelentést, annak közlése (átvétele) időpontját igazolni tudja. 
Az elismert vállalatcsoportként való regisztráció ténye nyilvánosságra kerül és az egyfajta új, 
sajátos jogi minőséget eredményez. 

A tényleges vállalatcsoport 

A tényleges vállalatcsoportra vonatkozó rendelkezés biztosítja a de facto konszernszabályok 
megjelenését a hazai társasági jogban.   
Eszerint az uralkodó tag - előzetes uralmi szerződés megkötése hiányában is - jogosult az 
ellenőrzött társaság irányítására, ha a vállalatcsoport működése, az abban résztvevő gazdasági 
társaságok közötti együttműködés módja megfelel három, konjunktív feltételnek.  
Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság illetve társaságok közötti együttműködésnek 

 tartósnak, stabilnak kell lennie, 
 egységes, vállalatcsoport szintű üzleti koncepciót kell kialakítani és érvényesíteni, 

továbbá 
 a vállalatcsoportban részt vevő társaságok között biztosítani kell az előnyök és 

hátrányok kiegyensúlyozott megosztását. 
Eltérően az elismert vállalatcsoportra irányadó szabályoktól, a tényleges vállalatcsoport 
esetében nincs szükség arra, hogy az érintett társaságok törvényben meghatározott eljárási 
szabályokat betartva uralmi szerződést kössenek egymással és ezt követően elismert 
vállalatcsoportként a cégjegyzékbe bejegyzésre kerüljenek. Ez a körülmény egyszerűbbé és 
olcsóbbá teszi a tényleges vállalatcsoportként való működést szemben az elismert 
vállalatcsoporttal. Ugyanakkor azonban a tényleges vállalatcsoport uralkodó tagja nem élvezi 
azt a jogi biztonságot, amelyet az uralmi szerződés léte, az elismert vállalatcsoportként való 
regisztráció biztosít, kétség esetén az uralkodó tagot terheli annak bizonyítása (sikertelen 
bizonyítás esetén pedig a fokozott helytállási kötelezettség), hogy a vállalatcsoport tényleges 
működése megfelelő módon veszi figyelembe a hitelezők és az ún. külső tagok 
(részvényesek) érdekeit is. 
Amennyiben az elismert vállalatcsoportkénti működésnek megfelelő tényleges helyzet két 
vagy több gazdasági társaság egymásközti viszonylatában létrejött és legalább 3 éve fennáll - 
vagyis a társaságok együttműködésében legalább 3 éve létezik a társaságok érdekei felett álló 
egységes vállalatcsoport szintű üzletpolitika, valamint ahhoz igazodó uralkodói és 
ellenőrzötti, kiegyensúlyozott alá-fölérendeltség, úgy az elismert (bejegyzett) 
vállalatcsoportkénti működésre vonatkozó szabályok (kedvezmények) az ilyen de facto 
vállalatcsoportosulásra is alkalmazandók. 
A de facto elismert vállalatcsoport fennállásának megállapítása elsősorban az uralkodó tag 
érdeke lehet, ezzel mentesülhet a hátrányos üzletpolitika folytatása esetére fennálló, a Gt. 54. 
§-ában szabályozott biztosítékadási és helytállási kötelezettség alól is. Ezért, ha ezzel 
kapcsolatban az uralkodó taggal szemben igényt, követelést érvényesítenek, az uralkodó tag 
bizonyíthatja a tényleges elismert vállalatcsoport fennállását, s azt, hogy az ellenőrzött 
társasággal szembeni eljárása jogszerű volt. 
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12. A gazdasági társaságok megszűnése 
 
A gazdasági társaság alapítását - a cégnyilvántartásba történő bejegyzés végett - be kell 
jelenteni a cégbírósághoz. A társaság a cégbejegyzéssel jön létre ex nunc (jövőre szóló) 
hatállyal. A gazdasági társaság megszűnését is be kell jegyezni a cégnyilvántartásba, ami 
tulajdonképpen a társaság cégjegyzékből való törlését jelenti. A törlésnek is konstitutív és ex 
nunc hatálya van. 
A társaság a jogképességét (jogi személyiségét vagy jogalanyiságát) a cégjegyzékből való 
törléssel veszti el, ami a perképesség megszűnését is jelenti. A cégjegyzékben bejegyzett 
cégként szereplő, de már megszűnt cég is rendelkezik jogalanyisággal (tehát jogai és 
kötelezettségei lehetnek, ellene per indítható és maga is indíthat pert), ami a törléssel szűnik 
meg. 
A Ctv.-ben szabályozásra került a vagyonrendezési eljárás, amit akkor kell lefolytatni, ha a 
cég jogutód nélküli törlése után olyan vagyontárgy kerül elő, amelynek a törölt cég volt a 
tulajdonosa. Ez az eljárás azonban nem jelenti a törölt cég jogalanyiságának feléledését, 
hanem a cég eljárási képessége (perképessége) csak erre a speciális szabályok szerint 
lefolytatandó vagyonrendezési eljárásban áll fenn. 
 
Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha 

a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 
megvalósult; 

b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését; 
c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik; 
d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
e) jogszabály így rendelkezik. 

 
Jogutóddal szűnik meg a társaság 
a) társasági formaváltás,  
b) egyesülés (összeolvadás, beolvadás)és  
c) szétválás (különválás, kiválás) esetén. 
 
A gazdasági társaságok egyesülését és szétválását együtt átalakulásnak nevezzük. 
A jogutódlással való megszűnés esetében a megszűnt társaság tartozásaiért elsődlegesen a 
jogutód társaság felel.  
A társaság megszűnése esetén – az adott társasági forma sajátosságainak függvényében – a 
tagokat felelőssé lehet tenni a társaság egyes fennmaradó kötelezettségeiért.  
Jogutód nélküli megszűnés esetén csak a tagok felelőssége jöhet számba. A törvény a társaság 
megszűnése esetén fennmaradó tagi felelősséget attól függően rendezi, hogy a társaság 
fennállása alatt a tagi felelősség korlátlan vagy korlátozott volt.  
Főszabályként korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság, illetve a betéti társaság 
kültagja esetén a tag felelőssége a megszűnt társaság kötelezettségéért csak a társaság 
megszűnésekor általa kapott vagyoni hányad erejéig áll fenn. Ez alól kivétel lehet a már 
tárgyalt felelősségátvitel.  
Ha viszont a felelősség korlátlan és egyetemleges volt (kkt., bt. beltag), ez a felelősség az 
ötéves időn belül fennmarad. A belső felelősségi arányok ilyenkor is a felosztott vagyoni 
hányadhoz igazodnak. 
 
13. A gazdasági társaságok átalakulásának közös szabályai  
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A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályokat a törvény az általános 
rendelkezések között tartalmazza, ezzel is kifejezve, hogy az átalakulás közös szabályait 
minden gazdasági társaság esetében alkalmazni kell. 
Az átalakulás többféle módon is végbemehet.  
 
A gazdasági társaság átalakulásának minősül a  
a) más gazdasági társasággá való átalakulás (társasági formaváltás),  

A társasági formaváltás kétirányú lehet. A gyakoribb eset, hogy az alapításkor még 
kevésbé tőkeerős szervezet a működés során megerősödve az egyszerűbb társasági 
formát „kinövi” és bonyolultabb, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társasággá 
alakul át. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a társaság gazdasági - célszerűségi 
szempontból úgy dönt, hogy számára a kisebb tőkeerőt és adminisztrációt igénylő 
szervezeti forma a megfelelőbb. 

 
b) a gazdasági társaságok egyesülése (beolvadás, összeolvadás),  
 

A gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen 
jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy 
beolvadással.  

 Összeolvadás esetén az egyesülő gazdasági társaságok megszűnnek és egyetlen 
jogutód társaság jön létre,  

 beolvadás esetén pedig a beolvadó gazdasági társaság megszűnik és az átvevő 
gazdasági társaság lesz annak jogutódja. 

 
 
c) szétválása (különválás, kiválás) is. 
 

Gazdasági társaság szétválása esetén a gazdasági társaság - tagjai (részvényesei) és a 
társasági vagyon egy részének részvételével - két vagy több gazdasági társaságra válik 
szét. A szétválás történhet különválással és kiválással. 

 Különválás esetén a jogelőd megszűnik és jogutódként kettő vagy több 
gazdasági társaság jön létre. 

 Kiválásnál az átalakuló gazdasági társaság változatlan cégformában működik 
tovább (jogelőd), jogutódként vagy új társaság jön létre, vagy a jogelődtől 
kiválással megváló tag a társasági vagyon egy részével más már működő 
társasághoz mint átvevő társasághoz csatlakozhat. (Ez utóbbi beolvadásos 
kiválás átalakulási eljárásban a beolvadás szabályait kell megfelelően 
alkalmazni.) 

 
Az átalakulásnál - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - a gazdasági társaság alapítási 
szabályait kell figyelembe venni, de ezen túl az átalakulás közös és az adott társasági formára 
vonatkozó speciális átalakulási normákat is szem előtt kell tartani. 
 
Az átalakulást kizáró okok: 
a) a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló gazdasági társaság nem alakulhat át; 
b) ha a tagok (részvényesek) a társasági szerződésben meghatározott vagyoni 

hozzájárulásukat teljes egészében nem teljesítették; 
c) ha a tag kizárása iránti per van folyamatban és a bíróság az alperes tagsági jogainak 

gyakorlását az eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette;  
d) az előtársasági létszakaszban; 
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e) a társaságnak szövetkezetté való átalakulását a törvény nem teszi lehetővé. Ez 
valószínűleg a szövetkezeti jogterület jelenleg is folyamatban lévő változása 
képlékenysége miatt meglévő szabály.  

 
Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében legalább a törvény 
által az adott társasági formára előírt legkisebb mértékű, vagy - ilyen törvényi előírás 
hiányában - a társaság által meghatározott jegyzett tőke követelményének a gazdasági 
társaság az átalakulással eleget tud tenni. 
 
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános 
jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, és 
terhelik a jogelőd gazdasági társaság kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött 
kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is. 
 
A gazdasági társaság legfőbb szerve az átalakulásról - a társasági szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - két alkalommal határoz.  
Az átalakulási eljárás során a vezető tisztségviselők elkészítik az átalakuláshoz szükséges 
okirattervezeteket, amelyek a következők: 
a) az átalakuló gazdasági társaság átalakulási vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-
tervezete, 
b) a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete, 
c) a jogutód társaság létesítő okiratának tervezete, 
d) elszámolási tervezet a jogutód társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem 
kívánó személyekkel való elszámolás módjáról, 
e) átalakulási terv abban az esetben, ha az átalakuló és a létrejövő gazdasági társaság 
vagyonmérleg- tervezete egymástól eltér. 
 
Az átalakulás elhatározása, az átalakulási dokumentáció elfogadása a gazdasági társaság 
legfőbb szervének hatáskörébe tartozik, amely erről legalább háromnegyedes szótöbbséggel, 
közkereseti és betéti társaság esetében pedig egyhangúlag dönt.  
Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell a gazdasági társaságnál működő munkavállalói 
érdek-képviseleti szerveket. 
A gazdasági társaság a társasági szerződés aláírását követő nyolc napon belül köteles erről a 
Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő 
lapszámban kell közzétenni. 
Az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi 
lejárttá. 
A Cégközlönyben megjelenő közleményben a hitelezők figyelmét fel kell hívni arra, hogy 
azok a hitelezők, akiknek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt 
követelései az átalakulással hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, 
követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő 
harmincnapos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek. 
Nincs szükség az átalakulásról szóló közleményben a hitelezők biztosítékkövetelésének 
bejelentésére irányuló felhívásra, ha az átalakuló gazdasági társaság kötelezettségeiért a 
társaság fennállása alatt a tag (részvényes) felelőssége korlátozott és a jogutód gazdasági 
társaság saját tőkéjének összege nem kevesebb mint a jogelőd gazdasági társaság saját tőkéje 
volt az átalakulás elhatározásakor. 
 
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.  
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Az egyes társasági formák egymás közti átalakulására a törvény számos további 
részletszabályt is megállapít.  
 
14. Közkereseti társaság 
 
A közkereseti társaság a gazdasági társaságok olyan tipikusan ún. személyegyesülés típusú 
formája, amely már önálló vagyonnal és önálló – de a jogi személyiség szintjét el nem érő – 
jogalanyisággal rendelkezik.  
A kkt. és bt. a kft., .és a zrt. esetén a társasági szerződés a Ctv. mellékletét képező 
szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. A szerződésminta alkalmazása 
elsősorban azok számára előnyös, akik nem kívánnak eltérni a törvény diszpozitív 
főszabályaitól. 
 
A közkereseti társaság (kkt.) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra 
vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közös 
gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére 
bocsátják. A fenti meghatározás alapján a közkereseti társaság legfőbb jellemzői: 
 
a) A társaságnak kell, hogy legyen saját vagyona (bár ennek minimuma nincs rögzítve), 

amely alapításkor a valamennyi tag által kötelezően teljesítendő vagyoni 
hozzájárulásokból tevődik össze; 

b) A tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaság kötelezettségeiért. Ez azt 
jelenti, hogy a társaság kötelezettségeiért a tagok nemcsak a társaságba bevitt vagyonnal 
felelnek, hanem – ha az nem bizonyul elegendő fedezetnek –, akkor bármelyik tag a teljes 
magánvagyonával is helytállni tartozik a társaság tartozásaiért; 

c) A természetes személy tagok általában személyes közreműködéssel (munkavégzéssel) 
vesznek részt a társaság tevékenységében.  

Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, 
valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. 
A törvény szerint tehát személyes közreműködésnek csak a társaság valamely 
tevékenységi körének megvalósításában a tagsági viszony alapján való tagi részvételt 
lehet tekinteni, ha az nem valamely más jogviszony keretében történik. 
A jelenlegi új szabályozás szerint a közkereseti társaság tagjának nem kötelező a 
közkereseti társaság üzletszerű gazdasági tevékenységében részt venni, és ha mégis vállal 
a tag személyes közreműködést, akkor azt a Gt. 91. § (1) bekezdése alapján a társasági 
szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján teheti meg. 
(A korábbi szabályozás szerint, ha a tag tagsági viszonya alapján vállalt személyes 
közreműködést, azt a társasági szerződésben kellett rendezni. A tagot a személyes 
közreműködéséért a Gt. 91. § (3) bekezdése szerint díjazás illeti meg, amelynek mértékét 
és formáját a tagok szabadon állapíthatják meg; 

 
d) A társaságnál nincs (pontosabban nem kötelező, de lehet) a tagoktól elkülönült belső 

szervezet.  
 
Közkereseti társaságot egyaránt létrehozhatnak jogi személyek egymás között, természetes 
személyek egymás között, illetve jogi és természetes személyek együttesen.  
A tag pénzben vagy apportként nyújtott vagyoni hozzájárulása a társaság tulajdonába kerül. A 
törvény a tagok korlátlan és egyetemleges mögöttes felelőssége miatt nem szabja meg az 
egyes tagok vagyoni hozzájárulásának minimumát és az sem kizárt, hogy egy közkereseti 
társaságot kizárólag apporttal alapítsanak. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét 
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a társaság, illetve a tagsági jogviszonya fennállása alatt nem követelheti vissza, ennek 
kiadását csak a társaság vagy a tagsági viszony megszűnése után lehet igényelni.  
A nyereség és veszteség felosztásának módját, szempontjait a tagok elsősorban a társasági 
szerződésben maguk jogosultak rendezni. Ilyen rendelkezés hiányában ez a vagyoni 
hozzájárulás arányában oszlik meg. Semmis azonban az a megállapodás, amely valamely 
tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár. 
A tag a társasági szerződésben szereplő vagyoni hozzájárulása emelésére vagy veszteség 
esetén annak kiegészítésére akarata ellenére nem kötelezhető.  
 
A Gt. a közkereseti társaságok szervezetére tételes szabályokat nem tartalmaz. A társaságot az 
üzletvezetésre jogosult tagok képviselik, és a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően 
gyakorolják cégjegyzési jogukat. Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a 
társaság üzletvezetésére mindegyik tag jogosult. A társasági szerződésben a tagok az 
üzletvezetéssel egy vagy több tagot is megbízhatnak; ebben az esetben a többi tag 
üzletvezetésre nem jogosult. Az üzletvezetéssel megbízott tagra a törvény szerint a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó személyi előírásokat is alkalmazni kell.  
A társaság ügyeiben maguk a tagok határoznak és nem kötelező (de megengedett) a tagok 
személyétől elkülönülő, külön formalizált szervezet (taggyűlés) létrehozása.   
A határozathozatalnál valamennyi tagot egy szavazat illeti meg. Az "egy tag egy szavazat" 
elvét az a körülmény indokolja, hogy a közkereseti társaságnál valamennyi tag egyformán 
korlátlanul felelős. A társasági szerződésben a tagok egyébként a szavazati jogot 
vagyonarányosan vagy más módon is rendezhetik. A törvény vagy a társasági szerződés 
azonban meghatározott esetekben minősített (legalább 3/4-es), többséget vagy egyhangúságot 
is előírhat. Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell a társasági 
szerződés módosításához, valamint a társaság átalakulásának és jogutód nélküli 
megszűnésének az elhatározásához. 
 
A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül írásbeli vagy más 
bizonyítható módon történő szavazás útján is határozhatnak, kivéve, ha bármely tag az ülés 
megtartását igényli. A társasági szerződés az ülés tartása nélküli határozathozatal lehetőségét 
kizárhatja. 
 
A Gt. szerint a társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel saját vagyonával. 
Amennyiben a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a tagok saját vagyonukkal 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.   
A tagoknak a társaság mögötti (tehát másodlagos), de korlátlan és egyetemleges felelőssége – 
amely a társaságba utóbb belépő tagot is terheli – a közkereseti társaság talán legfőbb 
jellemzője!  
Az újonnan belépő tagtól elvárható, hogy előzetesen megfelelően tájékozódjon a társaság 
anyagi helyzetéről, ezért  
 
a társaságba belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a 
többi tagéval azonos.  
 
Az ettől eltérő megállapodás harmadik személlyel szemben hatálytalan. Ennek az előírásnak 
forgalombiztonsági és hitelezővédelmi okai vannak.  
Fontos tudnivaló, hogy a tagok személyében bekövetkező változás önmagában nem vezet a 
társaság megszűnésére. Ha a kéttagú társaság egyik tagjának tagsági viszonya szűnik meg, a 
társaság csak akkor szűnik meg, ha három hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek 
be a cégbíróságnál új tagot. 
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Megszűnik a tagsági jogviszony 

a) ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére 
nem teljesítette; 

b) a tagok közös megegyezésével; 
c) a tag kizárásával; 
d) rendes felmondással; 
e) azonnali hatályú felmondással; 
f) a társasági részesedés átruházásával; 
g) a tag halálával vagy megszűnésével; 
h) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik. 

 
d) Rendes felmondással a határozatlan időre alapított társaságban fennálló tagsági viszonyt 
három hónapra írásban fel lehet mondani (külön ok bizonyítása nélkül). Ha a felmondás 
lejárta alkalmatlan időre esik, a többi tag a felmondási időt legfeljebb további három hónappal 
meghosszabbíthatja. 
e) Azonnali hatályú felmondással a társaságban fennálló tagsági viszonyát bármely tag írásban 
és csak kivételesen szüntetheti meg feltéve, hogy erre alapos oka van.  
A természetes személy tag halálával tagsági jogviszonya megszűnik, örököse csak a többi 
taggal való megállapodás alapján válhat a társaság tagjává.  
f) a társasági részesedés átruházásával; 
A társasági részesedés mint vagyoni értékű jog akár visszterhesen, akár ingyenesen történő 
átruházhatóságának megengedése jelenti a kkt. formánál az egyik legjelentősebb változtatást a 
korábbi szabályozáshoz képest. Az új szabály szerint a tag a társasági részesedését (a tagsági 
jogait és kötelezettségeit) írásbeli szerződéssel akár a társaság más tagjára, akár kívülállóra 
átruházhatja, az átruházás azonban csak a társasági szerződés módosításával válik hatályossá. 
A társasági részesedés átruházása tehát az „eladó” (a kilépő tag) és a „vevő” (a belépni 
kívánó) közötti felfüggesztő feltétellel kötött szerződéssel történik, amely csak akkor válik 
hatályossá, ha aláírásra került a társasági szerződés módosítása, vagyis ha az átruházással 
valamennyi többi tag is egyetért (ellenkező esetben a szerződés lehetetlenül). Ez az átruházás 
egyébként sajátos abból a szempontból, hogy az „eladó” (kilépő tag) felelőssége kifelé, a 
hitelezők felé öt évig (ez jogvesztő határidő) még továbbra is fennmarad. 
 
A tagsági viszony megszűnése esetén a taggal (örökösével) el kell számolni. Az elszámolás 
annak megállapítását jelenti, hogy a tagsági viszony megszűnésének időpontjában fennálló 
állapot szerint van-e a társaságtól megváló tagnak követelése a társasággal szemben. Ha igen, 
akkor ezt részére három hónapon belül pénzben kell kifizetni.  
 
A tagsági viszony megszűnése nem érinti a társaságtól megváló tag felelősségét a társaságnak 
harmadik személyekkel szembeni olyan tartozásáért, amely a tagsági viszonya megszűnéséig 
keletkezett (öt évig továbbra is a többi taggal azonos módon felel).  
 
15. Betéti társaság 
 
Az egyszerűbb, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok másik formája a 
betéti társaság. Elterjedtségének oka egyrészt alapításának kisebb költségigénye, másrészt a 
kültag részére kedvező korlátozott saját felelősség. 
 
A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös 
gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy 
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tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a 
többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági 
szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért 
azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel. 
A betéti társaságot társasági szerződéssel legalább két tag alapíthatja. A betéti társaságnak 
legalább egy beltagjának és legalább egy kültagjának kell lennie. 
A tagok gyűlése (taggyűlés) tevékenységében értelemszerűen a kültag is részt vehet. A kültag 
akkor is részt vesz a tagok gyűlésének munkájában, ha nem üzletvezető. 
A betéti társaságot jogi szempontból tulajdonképpen egyedül a tagok eltérő felelőssége és ily 
módon a beltagok és kültagok megkülönböztetése különíti el a közkereseti társaságtól. Ennek 
megfelelően mindazokban az esetekben, ahol a betéti társaságokra nincs külön szabály, ott a 
közkereseti társaság szabályait kell alkalmazni. A törvény csak a betéti társaság kültagjaira 
állapít meg eltérő szabályokat, hiszen a beltagokra nézve a közkereseti társaság 
rendelkezéseitől eltérő megoldások nem indokoltak. 
 
A társaság kötelezettségeiért bt.-nél: 
  
 a beltag felelőssége korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges; 
 a kültag felelőssége korlátozott (vagyoni betétje mértékében), tehát a kültag a társaság 

tartozásaiért csak a vagyoni betétjével felel, újabb befizetésre nem kötelezhető. 
 
A közkereseti társaságnál részletezett tagi felelősség tehát csak a betéti társaság beltagjára 
vonatkozik.  
A betéti társaság kültagjának helyzete a felelősség szempontjából lényegében azonos a 
korlátolt felelősségű társaság tagjáéval. 
 
Ha a beltag a társasági szerződés módosításával kültaggá vált (felelőssége korlátlanból 
korlátozottá változott), akkor a beltagi minőségének megszűnésétől számított ötéves jogvesztő 
határidőn belül korlátlanul felel a betéti társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló 
olyan tartozásaiért, amelyek beltagsági jogviszonyának megszűnése előtt keletkeztek. 
 
A tagok - mögöttes felelősségük érintése nélkül - a társasággal együtt is perelhetők. Ha a 
társaság a perindításkor felszámolás alatt áll, a pert csak a taggal szemben lehet lefolytatni. 
BH2005. 27. 
 
A kültag a társasági szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a betéti társaság 
képviseletére nem jogosult (az előző törvény ezt minden esetben tiltotta).  
E főszabály alól mégis teremt kivételt a Gt. 110. § (1)-(2) bekezdése.  
A kültag három esetben jogosult a betéti társaság képviseletére: 
a. ha a társasági szerződés a kültagot feljogosítja üzletvezetésre; 
b. ha a betéti társaságnak csak kültagja maradt, akkor a kültagot üzletvezetésre és 

képviseletre jogosított tagnak kell tekinteni az új beltag vagy a közkereseti társasággá 
történő átalakulás cégbírósági bejelentéséig (legfeljebb 6 hónapos időtartamra), illetve 
e változás cégbírósági bejegyzéséig; valamint 

c. ha a kültag részére a szervezeti képviselő vagy a tagok gyűlése meghatalmazást ad a 
betéti társaság képviseletére (ez azonban jellemzően eseti jellegű, ezért nem 
cégjegyzéki adat).  

 
Az új szabályozás szerint az egy beltaggal létrejött betéti társaság beltagja is állhat 
munkaviszonyban a saját betéti társaságánál, a beltaggal a munkaszerződést a betéti társaság 
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képviseletében a kültag is megkötheti és aláírhatja, továbbá a kültag a munkáltatói jogkört is 
gyakorolhatja. 
 
 
16.  Korlátolt felelősségű társaság 
 
A korlátolt felelősségű társaság az árutermelő országok jogában a legelterjedtebb a társasági 
forma. Ilyen szervezeti formát általában akkor hoznak létre, ha néhány tag kíván viszonylag 
nagy vagyont egyesítve kis- vagy közepes méretű társaságot alapítani. A többi gazdasági 
társasági formához képest kiemelkedő előnye abban rejlik, hogy tagjainak felelőssége a 
társaság tartozásaiért korlátozott. A tagok jellemzően csak a társaságba bevitt tőkéjüket és 
annak fel nem osztott hozamát (nyereséget) kockáztatják, a társaság veszteséges működése 
esetén is biztonságban érezhetik egyéb vagyontárgyaikat.  
Megjegyzendő, hogy az Európa-szerte alkalmazott "korlátolt felelősségű társaság" elnevezés 
nem pontosan fedi a társaság jellegét. Ennél a társaságnál ugyanis csak a tagok felelőssége 
korlátozott, maga a társaság azonban a hitelezők irányában teljes vagyonával, korlátlanul 
felel.  
A korlátolt felelősségű társasági forma legjellemzőbb vonása, a tag korlátozott felelőssége.  
 
A törvény rendelkezései azonban olyan kivételeket is tartalmaznak, amikor a tag felelőssége 
korlátlanná válik, azaz a teljes magánvagyonát is érintheti: 
Ilyen esetek: 
 a nem pénzbeli betétet szolgáltató tag a betét szolgáltatásától számított 5 éven át felel (ez 

jogvesztő határidő) a társaságnak azért, hogy betétjének értéke a szolgáltatás idején a 
társasági szerződésben megjelölt értéknek megfelelt; 

 korlátlanul és egyetemlegesen felelnek azok a társasági tagok, akik valamely tag nem 
pénzbeli betétjét tudomásuk ellenére a valódi értéket meghaladó értékkel fogadtatják el a 
társasággal, vagy akik a létesítés során egyébként csalárd módon jártak el; 

 azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az általánosan elvárható 
gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság érdekeit nyilvánvalóan sérti, szintén 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért; 

 felel a megszűnt társaság tartozásaiért az a tag, aki a társaság elkülönült jogi 
személyiségével, illetőleg saját korlátolt felelősségével visszaélt (Gt. 50. §).  

  
A törvény nem határozza meg a csalárdság fogalmát, ezt mindig az adott eset körülményeinek 
ismeretében célszerű megítélni. A csalárd magatartásnak azonban mindenképpen 
szándékosnak, sőt célzatos jellegűnek kell lennie, ami azáltal valósul meg, hogy a tagok 
valakit megtévesztenek, illetve tévedésben tartanak. 
 
A korlátolt felelősségű társaságnál jellemzően nem válik el élesen a tulajdonosi jogokat 
gyakorló szerv és az ügyvezetést ellátó személyek hatásköre. A tagok maguk is 
belefolyhatnak a társaság ügyvezetésébe, vagy a társaságnál egyéb gazdasági tevékenységet is 
végezhetnek, így a vállalkozást jobban a magukénak érezhetik.  
A korlátolt tagi felelősség miatt a befektetett tőke – hitelezővédelmi okokból – csak a társaság 
megszűnése esetén vonható ki véglegesen a társaságból. A társaságtól megváló tag, tehát a 
társaságból őt megillető vagyonrészt nem kapja vissza, hiszen ez a vagyonrész is a hitelezők 
kielégítési alapjául is szolgál. A társaságtól megváló tag a befektetett tőkéjéhez csak akkor 
juthat hozzá, ha a tulajdonosi jogait megtestesítő üzletrészt (részvénytársaságnál részvényt) 
valakinek eladja, ha ez nem sikerül úgy a tag továbbra is tulajdonos marad. A társaság 
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megszűnése előtti tőkekivonásra (a törzstőke leszállítása) csak kivételes esetekben, szigorú 
eljárási szabályok és hitelezővédelmi előírások megtartása mellett kerülhet sor.  
 
A  korlátolt felelősségű társaság tehát olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott 
összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul és amelynél a tag 
kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági 
szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. A társaság 
kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivételekkel – a tag nem felel.  
 
A társaságot egy tag is alapíthatja (egyszemélyes kft.).  
Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy a tagok a nyilvánosság 
kizárásával, mintegy egymást megkeresve és közösen megállapodva hozzák létre a társaságot. 
A korlátolt felelősségű társaság zártkörű alapítására és alapvetően zártkörű működésére 
tekintettel tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. Bár a korlátolt felelősségű társaság 
jogi személyiségére és elkülönült vagyonára való tekintettel a tőkeegyesítő társaságokhoz áll 
közel, mégis a törvénynek ez a korlátozó rendelkezése a személyes jelleget erősíti. 
 
A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. 
A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli 
betétből (apport) áll. 
 

A törzstőke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál. 
 
Ez feltétlenül magyarázatot igényel.  
A korlátolt felelősségű társaságokban a hitelezők igényeinek fedezetére - legalább is 
formálisan - elsősorban a társaság törzstőkéje szolgál. A kft. kötelező törzstőke minimumát 
az 1988. évi 1 millió Forintról az 1997 évi törvény 3 millió Forintra emelte fel (döntően az 
időközi infláció miatt). Ezt a hárommilliós mértéket a 2006 évi Gt. változatlanul hagyta (az 
infláció miatt már ez is lényegében csökkentést jelentett).  
A 2006. évi V. törvény kihirdetése után a jogalkotó problémaként észlelte, hogy a törvényben 
előírt 3 millió Ft. jegyzett tőke minimumának összege érzékelhetően magasabb követelményt 
támaszt, mint az Európai Unióhoz a közelmúltban csatlakozó más államok társasági joga. A 
Gt.-nek a kft.-re irányadó 3 millió Ft jegyzett tőke minimumot előíró szabálya - 
Lengyelországot kivéve – magasabb volt, mint amit a többi közép-európai ország vagy a balti 
államok társasági joga előír. (Észtországban, Lettországban és Litvániában a kft-típusú, 
zártkörűen, a tag korlátolt felelőssége mellett működő társaság jegyzett tőke minimuma 500 
ezer és 1 millió Ft közötti összegben került megállapításra. Szlovákiában és Csehországban 
mintegy másfél-két millió Ft-nak megfelelő törzstőke követelménnyel kell számolni). 
Emiatt a 2007 évi módosítás - annak érdekében, hogy a hazai társasági jog más, az Európai 
Unióhoz a közelmúltban csatlakozott tagállamok jogi szabályozásával versenyképes 
maradhasson - a korlátolt felelősségű társaság általános tőkeminimumát 500 ezer forintban 
állapította meg. A zártkörűen működő részvénytársaságnál - miközben az nyrt. alaptőke 
minimuma 20 millió forint maradt - a jegyzett tőke minimumát 5 millió forintra szállították le. 
 
A törvény nem ír elő kötelező készpénz-apport arányt. Ebből az következik, hogy már 
kizárólag apporttal is lehet már kft-t alapítani. 
 
A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig 
minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság javára befizették. 
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A cégbejegyzési kérelem benyújtását követően a törzstőkének a társaság rendelkezésére 
bocsátott részével a társaság már belátása szerint szabadon gazdálkodhat Tehát a törzstőkét 
nem kell egy elkülönített számlán „parkoltatni”, de ebből következik az is, hogy nem minden 
kft.-től hajtható be legalább a törzstőkéjének mértéke, lehet az is, hogy a hitelező még 
ennyihez sem jut hozzá. 
 
A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli 
hozzájárulásból áll (apport). 
Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok 
fogadják el. Ha a tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek 
igénybe könyvvizsgálót vagy más szakértőt, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen 
szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése.  
 
A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban 
nem lehet kevesebb százezer forintnál. E rendelkezés célja a komolytalan, eseti jellegű üzleti 
vállalkozások korlátolt felelősségű társaság formájában való megjelenésének 
megakadályozása. 
A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. 
Minden tagnak egy törzsbetéte van; egy törzsbetétnek azonban - a közös tulajdon szabályai 
szerint - több tulajdonosa is lehet. 
 
A korlátolt felelősségű társaság jellemzően tőketársulás. Ez azt jelenti, hogy a tagoknak 
egyetlen kötelezettségük van a társasággal szemben, a törzsbetétjük befizetése. Amennyiben 
felszólítás ellenére a tag befizetési hátralékát nem rendezi, úgy a határidő elmúltával  tagsági 
jogviszonya automatikusan megszűntnek tekintendő. 
A törvény lehetővé teszi a korlátolt felelősségű társaság tagjai számára, hogy törzsbetétjük 
szolgáltatásán kívül (ami fő kötelezettségük) egyéb szolgáltatást is teljesítsenek a társaság 
számára, ezen szolgáltatásokat a törvény mellékszolgáltatásnak nevezi. A mellékszolgáltatás 
teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni. A mellékszolgáltatásért a 
tagot külön díjazás illetheti meg.  
 
A korlátolt felelősségű társaság egyik lényeges jellemzője, minden más társaságtól 
megkülönböztetője az üzletrész, mint sajátos vagyoni-, társasági részesedést jelentő vagyoni 
értékű jog. Az üzletrész elvont fogalom – a tagok jogait és a társaság vagyonából őket 
megillető hányadot jelentő – gyűjtő elnevezés. Az üzletrész szorosan összefügg a tagok 
törzsbetétével, ugyanakkor különbözik is attól. A törzsbetét mindig a társasági szerződésben 
meghatározott pénzösszegben jelenik meg. Az üzletrész vagyoni oldalról ennél többet jelent, 
mert nem csak a törzsbetétet foglalja magában, hanem a társaság teljes vagyonából való 
részesedést jelenti. A törzsbetét mértéke mindig pontosan meghatározható, míg az üzletrész 
mértéke, illetve értéke a társaság eredményességének függvényében alakul (piaci ára van).  
Az azonos mértékű üzletrészhez főszabályként azonos tagsági jogok fűződnek. Az eltérő 
tagsági jogokat tartalmazó üzletrészek sajátos megvalósulása az ún. dolgozói üzletrész. A 
társasági szerződésben rendelkezhetnek a tagok arról, hogy a társaság munkavállalói 
ingyenesen, vagy kedvezményes áron dolgozói üzletrészt szerezhetnek. A törvény szigorúan 
szabályozza a dolgozói üzletrész átruházására, átszállására és megszűnésére vonatkozó 
eseteket. 
A korlátolt felelősségű társaság személyes jellegéből fakadó leglényegesebb rendelkezések 
közé tartoznak az üzletrész átruházására vonatkozó szabályok. A korlátolt felelősségű társaság 
egyik lényegi eleme az, hogy a tagok a társaság fennállása alatt az általuk teljesített vagyoni 
hozzájárulást többé nem követelhetik vissza, a társaságtól a tag csak úgy tud megválni, ha 
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üzletrészét valakire átruházza. Gyakorlatilag ez a korlátolt felelősség "ára", ami azt jelenti, 
hogy a tag a társaságból "kilépni" csak üzletrésze átruházása útján tud, betétje ez esetben is a 
társaságnál marad.  
A korlátolt felelősségű társaság tagjai üzletrészeiket egymás között szabadon ruházhatják át. 
Más a helyzet azonban, ha a tag üzletrészét kívülálló harmadik személyre kívánja adásvételi 
szerződés útján átruházni. Ebben az esetben a többi tagot, a társaságot, illetve a taggyűlés 
által kijelölt harmadik személyt – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg.  
Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, 
úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni.  
Az elővásárlási jog átruházása semmis.  
A tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez is 
köthetik. Ezen szigorú szabályt azonban csak úgy írhatják elő magukra nézve kötelezően, ha 
egyben a társasági szerződésben meghatározzák a beleegyezés megadásának, illetve 
megtagadásának feltételeit is. 
Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és 
kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. 
A tag halálával vagy megszűnésével főszabályként üzletrésze átszáll a jogutódra.  
A tag vagyoni hozzájárulása után osztalékra tarthat igényt. A társasági szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában az adózott eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között 
felosztani. A törvény egyik legfontosabb rendelkezése az, amely kimondja, hogy a törzstőke 
leszállítását és a mellékszolgáltatásért járó díjazást kivéve tilos a törzstőke terhére a tagnak 
tagsági jogai alapján kifizetést teljesíteni. E rendelkezéssel összhangban mondja ki a Büntető 
Törvénykönyv, hogy bűncselekményt követnek el azok az ügyvezetők, akik a társaság 
törzstőkéje terhére a tagoknak az előbb említett jogcímeket kivéve visszafizetést teljesítenek. 
 
A társasági jogban általánosan érvényesülő elv az, hogy a társaság nem lehet önmagának 
tulajdonosa, azaz saját üzletrészeit, részvényeit, vagyoni betétjeit, stb. általában nem 
szerezheti meg. Bizonyos körülmények azonban indokolhatják, hogy erre mégis sor kerüljön. 
A saját üzletrész megszerzése bármilyen üzleti okból történhet. Elkerülhető pl. ezzel az, hogy 
a társaság részére nemkívánatos tag lépjen be a társaságba, de nem tiltott az üzletrész 
felvásárlása nyereségszerzés (spekuláció) céljából vagy egyéb más üzleti okból sem. 
A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az 
üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg 
teljesítették. 
Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna.  
A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, 
ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 
A saját üzletrészt - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a vásárlástól számított 
egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - 
térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni. 
 
A korlátolt felelősségű társaságra a viszonylag egyszerű szervezeti felépítés a jellemző. A 
tagokból, illetőleg képviselőikből álló taggyűlés mellett általában csak ügyvezető választása 
kötelező. A törvény felügyelő bizottság, illetőleg könyvvizsgáló kötelező választását csak 
meghatározott esetekben írja elő.  
A kft. legfőbb szerve a taggyűlés, amely alapvetően a tulajdonosi jogok gyakorlását hivatott 
biztosítani. A taggyűlés dönthet más szerv hatáskörébe tartozó ügyekben is. A kft.-nél a 
taggyűlés és az ügyvezetés egybemosódhat, a tagok ügyvezetési jellegű feladatokat is 
elláthatnak. A törvény tételesen felsorolja azokat az ügyeket, amelyek kizárólag a taggyűlés 
hatáskörébe tartozhatnak. E hatáskörök a társaság alapvető szervezeti, működési és 
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tulajdonosi kérdéseivel kapcsolatosak (pl. a társasági szerződés módosítása, nyereség 
felosztása, ügyvezető megválasztása stb.). A törvény nem szabályozza a taggyűlések 
összehívásának gyakoriságát, csak az évi minimum egyszeri taggyűlés kötelező. A legalább 
egyszeri összehívás indoka az, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, 
amelyre 1 évben egyszer kerül sor, kizárólag taggyűlésen hozható döntés. Ebben a kérdésben 
írásbeli szavazásra lehetőség nincs. 
 
A tagságnak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a taggyűlésen megtárgyalásra kerülő 
kérdéseket időben megismerhessék, ezért a tagokat mindig a napirend közlésével kell 
meghívni. Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a meghívók elküldése és a 
taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. A társasági szerződés ettől lefelé és 
felfelé is, tehát kevesebb vagy több nap meghatározásáról is dönthet. 
 
Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze határozat csak akkor hozható, ha 
valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. 
A társasági szerződés megkötéséhez valamennyi tag egyetértése, módosításához legalább 3/4-
es szótöbbséggel hozott határozat szükséges.  
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható 
szavazatok többsége képviselve van. A társasági szerződés ennél nagyobb részvételi arányt is 
előírhat. 
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti napirendi ponttal azt ismét össze kell 
hívni. A megismételt taggyűlés és a taggyűlés között legalább 3, legfeljebb 15 napnak kell 
eltelnie. A Gt. azonban lehetővé teszi azt, hogy a társasági szerződés ettől eltérően 
rendelkezzen, így tehát annak ezek szerint nincs akadálya, hogy az eredeti taggyűlés 
meghívójában megjelölt feltételekkel tartsák meg a megismételt taggyűlést, akár néhány 
órával a határozatképtelen taggyűlést követően is. A megismételt taggyűlés az eredeti 
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke vagy szavazati jog 
mértékétől függetlenül határozatképes. A társasági szerződés azonban úgy is rendelkezhet, 
hogy változatlanul előírja a jogszabályoknak megfelelő határozatképességet, vagy 
meghatározza azt a legkisebb részvételi arányt, amely alatt a megismételt taggyűlés nem 
tartható meg. 
A taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével való megtartása (a Gt. új 
szabálya)  
A társasági szerződés rendelkezhet a taggyűlés olyan módon történő megtartásáról is, hogy a 
tagok a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a társasági szerződésben 
foglaltak szerint, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül 
lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. A taggyűlés ilyen 
módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, 
amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását. 
A társasági szerződés kizárhatja a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével 
történő megtartásának lehetőségét, illetve meghatározhatja azokat a kérdéseket, amelyek ilyen 
módon nem tárgyalhatók. 
 
Taggyűlés tartása nélküli határozathozatal 
Ha a társasági szerződés így rendelkezik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a tagok 
ülés tartása nélkül is határozhatnak. A társasági szerződés előírhatja, hogy a tagok 
meghatározott hányadának vagy bármely tagnak a kérésére össze kell hívni a taggyűlést a 
határozattervezet megtárgyalására. 
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Az írásbeli szavazás módja akként történik, hogy az ügyvezető a határozat-tervezetet 
valamennyi tagnak írásban megküldi. A tagoknak legalább 8 napot kell biztosítani a döntésük 
meghozatalához, a társasági szerződés azonban ennél hosszabb időtartamot is biztosíthat. 
Az írásbeli szavazásnál arra kell figyelemmel lenni, hogy valamennyi tagnak a határozat-
tervezetről értesülni kell. Ehhez képest a tagok elméletileg a szavazatoknak a 100%-át fogják 
képviselni. Amikor a szavazatok beérkeznek, az összeszámításánál azt kell eldönteni, 
megérkezett-e annyi szavazat, amellyel a határozatképességet egy hagyományos módon 
megtartott taggyűlésen meg lehet állapítani. Amennyiben igen, a továbbiakban a döntés 
meghozatala szempontjából azt kell vizsgálni, hogy az így beérkezett szavazatok közül hány 
százalék döntött igennel, hány százalék nemmel. Ha tehát a határozatképességhez elegendő, a 
beérkezett szavazatok 51%-a pozitív döntést tartalmaz, egy egyszerű szótöbbséggel 
meghozandó kérdésben a határozat meghozottnak tekintendő. 
A törvény lehetővé teszi azt, hogy a tagok szavazatukat ne csak levélben, hanem más eszköz 
igénybe vételével (pl. e-mail, fax, stb.) adhassák le. Ezek dokumentálására a 145. § (2) 
bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 
 
A jogbizonytalanság elkerülése érdekében a korlátolt felelősségű társaságok taggyűlése esetén 
jegyzőkönyv-vezetési kötelezettséget ír elő a Gt. A társasági határozatok 
megismerhetőségének és bizonyíthatóságának előmozdítása érdekében az ügyvezetőknek a 
taggyűlés által hozott határozatokról írásban folyamatos nyilvántartást kell vezetniük. Ez a 
nyilvántartás az ún. határozatok könyve.  
A törvény rendelkezései szerint a jövőben a tagok nemcsak a jegyzőkönyvbe, illetőleg a 
határozatok könyvébe tekinthetnek be, - illetve kérhetnek az abban foglaltakról másolatot - 
hanem az előzőekben említett elektronikus úton tárolt adatokba is betekinthetnek és azokról is 
kérhetnek másolatot. 
 
A kft. ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a tagok, illetőleg képviselőik közül, vagy 
kívülálló személyekből választott egy vagy több ügyvezető látja el.  
Az ügyvezetőket a taggyűlés határozott időre, de legfeljebb öt évre választja meg. Az 
ügyvezetők újraválaszthatók és tisztségükből bármikor visszahívhatók. Az ügyvezető a 
társaság törvényes képviselője, ő képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, 
valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást 
(tagjegyzéket) vezet. 
 
A kft. működése során szükség lehet pótlólagos pénzeszközök vagy más vagyontárgyak 
bevonására, de felmerülhet a tevékenység visszafejlesztésének igénye is. Ilyenkor a társasági 
szerződés módosítása útján a törzstőke felemelése, vagy a törzstőke leszállítása lehet a kívánt 
cél lebonyolításának jogi formája.  
A törzstőke felemelése rendszerint új törzsbetétek befizetésével, ritkábban a társaság 
törzstőkén felüli vagyonának felhasználásával történik. A törzstőke felemelése a cég 
hitelezőinek helyzetét javítja, ezért ez az előírt formai követelmények betartása mellett 
„viszonylag egyszerű”.  
A törzstőke leszállítása alapvető hitelezői érdekeket sérthet. A törvény ezért külön is rögzíti, 
hogy a törzstőke nem szállítható le ötszázezer forintnál alacsonyabb összegre. További 
garanciális szabály, hogy már a törzstőke leszállításának elhatározását is be kell jelenteni a 
cégbíróságnak és a Cégközlönyben kétszer egymás után 30 napos időközzel erről hirdetményt 
is közzé kell tenni. Az ezt igénylő hitelezők követelését ki kell elégíteni vagy részükre – le 
nem járt követelés esetén – biztosítékot kell nyújtani. Tehát elmondható, hogy a törzstőke 
leszállítására csak stabil helyzetű, fizetőképes társaság estén van reális lehetőség. 
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Egyszemélyes társaság 
A törvény szerint gazdasági társaságot legalább két tag alapíthat. A kft. és az rt. esetén 
azonban  már egy tag is alapíthat ilyen formájú gazdasági társaságot, illetve ilyen társaság 
létrejöhet úgy is, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag 
szerzi meg.  
Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó előírások csak néhány speciális 
szabály tekintetében térnek el az általános rendelkezésektől (a sajátos szabályok részben 
egyszerűsítést jelentenek). Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó 
kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. 
Ha az egyedüli tag természetes személy, egyszemélyes társaságnál az alapító okirat úgy is 
rendelkezhet, hogy a tag jogosult az ügyvezetésre és a képviseletre. 
Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges. 
 
 
17. Részvénytársaság  
 
A részvénytársaság a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok legbonyolultabb 
formája. Tipikusan a nagy tőkéjű vállalkozások, a sok részvényessel és alkalmazottal 
rendelkező társaságok alakulnak meg részvénytársaságként. A részvénytársaság biztosítja a 
társasági formák közül a befektetett tőke gyors mozgatásának legtöbb lehetőségét (pl. a kft. 
üzletrészhez képest a részvény könnyebben mobilizálható). 
A részvénytársaság előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével 
(jegyzett tőkével) alakuló gazdasági társaság, amelynél a tag (részvényes) felelőssége a 
társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására 
terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes – a törvényben meghatározott 
kivétellel – egyébként nem felel. A tag (részvényes) felelőssége tekintetében tehát nincs 
lényegi különbség a kft. és az rt. között.  
A kft. és az rt. szervezetére vonatkozó szabályok eltérése főként abból ered, hogy a 
részvénytársaság kizárólag tőkeegyesülés, a részvényesek az esetek többségében nem is 
ismerik egymást és személyesen nem folynak bele a társaság ügyvezetésébe.  
A részvénytársaság felelőssége is korlátozott, amiből az is következik, hogy a társaság 
működése során a tag (részvényes) a társaságból pénzével együtt soha nem léphet ki, hiszen a 
részvénytársaság alaptőkéje is képezi a társaság hitelezőinek a kielégítési alapját. Ezért az 
alaptőkéből a részvényesek részére visszafizetést nem szabad teljesíteni. A részvényes 
befektetett vagyonához csak úgy juthat hozzá, ha részvényét valakinek el tudja adni. 
A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára 
figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott 
esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben 
meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor 
kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem 
éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét. 
 
A részvénytársaság zártkörűen vagy nyilvánosan működik. 
 
 
 Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nyilvános forgalomba 

hozatalára nem kerül sor; 
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 Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei részben vagy 
egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. 

 
A részvénytársaság elnevezését, a működési forma megnevezésével („nyilvánosan működő 
részvénytársaság”; „zártkörűen működő részvénytársaság”), illetve rövidített elnevezésében 
„nyrt.” vagy „zrt.” rövidítésével a társaság cégnevében fel kell tüntetni. 
 
Alaptőke és a részvények 
 
A részvénytársaság működéséhez szükséges vagyon, amely a részvényesek befizetéséből 
tevődik össze, az alaptőke (jegyzett tőke). A részvénytársaság tipikusan nagyvállalat, ezért a 
Gt meghatározza az alaptőke minimumát.  
A nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb húszmillió forintnál. 
A zárt részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál (2007-es módosítás). 
 
A részvénytársaság alaptőkéje részvényekre oszlik. A részvények sajátos értékpapírok, 
amelyek a társaság tulajdonosainak tagsági jogait testesítik meg. A részvénytársaság az 
egyetlen olyan gazdasági társaság, amely a tagsági jogokról értékpapírt bocsáthat ki, részben 
ennek tudható be a szigorú jogi szabályozás. A részvénytársaság megalakulásához az 
szükséges, hogy előre meghatározott névértékű részvényeket bocsásson ki. A névértékek 
összege adja ki az rt. alaptőkéjének összegét. A részvénytársaság a részvényeket a névérték 
feletti értéken is kibocsáthatja, ugyanakkor – a hitelezők érdekében – a névérték alatti 
kibocsátás semmis.  
A törvény kötelezően előírja, hogy a részvényen fel kell tüntetni bizonyos adatokat, 
információkat. Ezek az előírások a forgalombiztonság szempontjait szolgálják, ugyanakkor az 
információk megkönnyítik a részvények átruházását is. A részvényes a részvénytársaságnak a 
cégjegyzékbe történő bejegyzése és a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után 
igényelheti a részvény kiadását. A törvény módot ad a részvények összevont címletben 
történő kibocsátására is. Az összevont részvény kibocsátása olyan "technikai" megoldás, 
melyre általában a részvénykibocsátás, a részvény kinyomtatása költségeinek a csökkentése 
érdekében kerül sor.  
 
 
 
A részvények előállítási módjuk szerint csoportosíthatók: 
 
Nyomdai úton előállított részvényre 
Az értékpapírok fejlődési pályája hasonló ahhoz, amit a pénz futott be. Korábban a fizikai 
forma misztifikált megjelenítése és a hamisítások elleni védekezés indokolta az értékpapír 
fizikai megjelenítését. A nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé 
alakítható át.  
 
Dematerializált részvényre  
Már Magyarországon is bevezetésre került a nyomdai úton előállított részvénynél olcsóbb 
dematerializált részvény.  
A dematerializált értékpapír külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton 
létrehozott, rögzített, közvetített és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható 
módon tartalmazó adatösszesség, lényegében számítógépes jel, a részvényesi jelleg 
számítógépes nyilvántartása a részvénytársaságnál).  
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Az új dematerializációs rendszerben minden nyilvántartás alapját az értékpapírszámla képezi. 
A számlanyilvántartásról, illetve a számlán történő minden mozgásról a számlatulajdonos 
kivonatot kap a forgalmazótól. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát önmagában nem 
igazolja, nem ruházható át. A dematerializált részvény átruházására az Értékpapírokra 
vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. A fejlődés útja a dematerializált értékpapírok 
felé mutat, ezért a törvény megengedi a nyomdai úton előállított részvények átalakítását 
dematerializált részvénnyé. A dematerializált részvény jellegénél fogva csak névre szóló 
lehet.  
 
A részvények csoportosítása történhet a részvények típusa szerint: 
 
a.) Bemutatóra szóló részvény 
A részvényekre tipikusan az volt jellemző, hogy anonimek és forgathatók. Az anonimitás azt 
jelenti, hogy a részvény tulajdonosa névtelen, nem köteles személyét felfedni és mindig a 
részvény birtokosa rendelkezik a tagsági jogokkal. A bemutatásra akkor kerül sor, ha a 
részvényes tagsági jogait gyakorolni akarja. A bemutatóra szóló részvény szabadon 
átruházható, átruházása egyszerű átadással történik. Bemutatóra szóló részvényt egyedül a 
nyilvánosan működő rt.-k bocsáthattak ki, de azok is csak törzsrészvényként. A pénzmosás 
elleni küzdelem miatt azonban a Tpt. előírásai megszüntették ezt a részvényfajtát, a 2006-os 
Gt.már nem is tartalmazza ezt a részvény  típust.  
 
b.) Névre szóló részvény 
A névre szóló részvény a már megszüntetett bemutatóra szóló részvénytől annyiban 
különbözik, hogy a részvényen mindig fel kell tüntetni a mindenkori tulajdonos nevét. 
A részvény - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható. A részvény 
átruházhatóságának korlátozása harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha törvény erre 
lehetőséget ad  
A zártkörűen működő rt.-nél a törvény lehetőséget ad a korlátozásra a létesítő okiratban. 
Külön törvények is rendelkezhetnek meghatározott részvények forgalomképtelenségéről. (Így 
például a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény szerint 
az MFB részvényei forgalomképtelenek.) 
A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a 
részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik. 
 
A részvénytársaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről, ideértve az 
ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet köteles vezetni.  A névre szóló részvény 
átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a 
részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a 
részvénykönyvbe bejegyezték. 
A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az 
átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. Ha a részvényes 
bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a részvénytársaság az alapító okiratában 
(alapszabályában) meghatározott módon számított kötbér fizetésére kötelezi.  
A részvénykönyvbe bejegyzett adatok nem minősülnek üzleti titoknak, azokat a részvényesek 
korlátozás nélkül megtekinthetik, illetve a részvénykönyv rájuk vonatkozó részéről másolatot 
igényelhetnek. A törvény a részvényeseken kívül harmadik személyek számára is biztosítja a 
betekintés lehetőségét, ha az illető érdekeltségét valószínűsíti. 
 
Az egyes részvénytípusokon belül eltérő fajtájú részvények bocsáthatók ki. Törvény 
korlátozhatja a meghatározott személyek által átruházás útján megszerezhető 



 45

részvényfajtákat, illetve részvényosztályokat. Ezen túl a Gt. az alapszabály számára is 
lehetővé teszi az átruházás útján történő részvényszerzés korlátozását 
Az alapszabály előírhatja, hogy a részvények átruházásához a részvénytársaság 
beleegyezésére van szükség. 
A részvények átruházásához az alapszabályban megkívánt beleegyezés - az alapszabály eltérő 
rendelkezése hiányában - az igazgatóság hatáskörébe tartozik. 
A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha 
a) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy 
b) azt - a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - egyéb, az 
alapszabályban meghatározott ok indokolja. 
 
Részvényfajták:  
a) a törzsrészvény,  
b) az elsőbbségi részvény,  
c) a dolgozói részvény, 
d) a kamatozó részvény és 
e) a visszaváltható részvény 
 
Közös tulajdonban előállítási módtól és részvényfajtától függetlenül valamennyi részvény 
lehet. Az értékpapír számlán nyilvántartott közös tulajdonban álló értékpapír feletti 
rendelkezési jogot együttesen, vagy a tulajdonostársak által választott közös képviselő útján 
lehet gyakorolni. 
A nyomdai úton okiratként előállított közös tulajdonú névre szóló részvényen - a 
résztulajdonosok által választott - közös képviselőt kell feltüntetni. S a részvénykönyvbe is 
csak a közös képviselő nevét kell bevezetni. 
Közös tulajdonú részvényt mind a részvény kibocsátásakor, mind pedig a már kibocsátott 
részvényen belül létre lehet hozni. Az ilyen részvényen belül a tulajdoni arányokat szabadon 
állapíthatják meg a résztulajdonosok között. 
 
Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki.  
Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy 
részvénysorozatnak minősülnek.  
 
 
a) a törzsrészvény 
Az a részvény, amely nem tartozik valamelyik más nevesített részvényfajta közé, 
törzsrészvény. 
 
b) az elsőbbségi részvény 
Az alapító okirat (alapszabály) – az erre vonatkozó feltételek meghatározásával – 
rendelkezhet olyan névre szóló részvény kibocsátásáról, amely más részvényfajtával szemben 
a részvényesnek meghatározott előnyt biztosít (pl. az osztalék vagy a szavazati jog terén).  
A részvénytársaság által kibocsátott elsőbbségi részvények névértékének együttes összege nem 
haladhatja meg a részvénytársaság alaptőkéjének felét.  
A törvény lehetőséget ad arra, hogy az elsőbbségi részvényhez fűződő szavazati jogot az 
alapító okirat, illetve az alapszabály korlátozza vagy kizárja, mintegy ellensúlyozva a 
részvényhez kapcsolódó előjogokat, előnyöket.  
 
c) a dolgozói részvény  
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A részvényfajták egyik sajátos formája a dolgozói részvény. Az alapító okirat (alapszabály) 
rendelkezéseinek megfelelően a részvénytársaságnál teljes és részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalók számára – ingyenesen vagy kedvezményes áron – névre szóló 
részvény ún. dolgozói részvény bocsátható ki. A dolgozói részvény csak a részvénytársaság 
munkavállalóira, illetve azokra ruházható át, akiknek munkaviszonya nyugdíjba vonulásukra 
tekintettel szűnt meg. A dolgozói részvény megszerzésének és átruházásának részletes 
feltételeit az alapító okirat (alapszabály) határozza meg.  
 
d) a kamatozó részvény 
Az alapító okirat (alapszabály) rendelkezéseinek megfelelően előre meghatározott mértékű 
kamatra jogosító, névre szóló részvény is forgalomba hozható (kamatozó részvény).  
 
e) a visszaváltható részvény 
Ha a részvénytársaság alapító okirata (alapszabálya) arra lehetőséget ad, a közgyűlés olyan 
névre szóló részvény kibocsátásáról is határozhat, amely alapján a részvénytársaságot vételi 
jog vagy a részvényest eladási jog illeti meg (visszaváltható részvény).  
 
A részvénytársaságnak a cégjegyzékbe való bejegyzése előtt a részvényesek által teljesített 
vagyoni hozzájárulás összegéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány 
értékpapírnak nem minősülő okirat, mely igazolja a részvényesnek a társasággal szemben 
fennálló jogait és kötelezettségeit. A részvényutalvány másra nem ruházható át.  
 
A részvénytársaság alapításának cégbírósági bejegyzését követően, az alaptőke, illetve a 
részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedő időszakra a jegyzett részvényre 
teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani. Az ideiglenes 
részvény is értékpapírnak minősül, amelyre főszabályként a névre szóló részvényre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. Az ideiglenes részvény részvényt "helyettesítő" szerepköre a 
részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetéséig tart. Az ideiglenes 
részvénnyel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás 
mértékével arányosan gyakorolja.  

Saját részvény 

A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeknek (saját részvény) az alapítás során 
történő átvételére nem jogosult. A részvénytársaság saját részvényeit - e törvény eltérő 
rendelkezése hiányában - kizárólag alaptőkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg. 
A korábbi szigorú szabályokhoz képest enyhültek a saját részvény elidegenítésével 
kapcsolatos előírások.  
Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási 
értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg. 
Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a részvénytársaság nem fizethet 
osztalékot. Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső 
mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe 
venni. 
 
A részvénytársaság alapítása: 
 
Az új Gt.-nek az rt.-ről szóló fejezetét három főrészre tagolta a jogalkotó.  
 az 1. Cím az általános szabályokat tartalmazza,  
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 a második rész a zártkörűen működő rt. címszó alatt a zrt.-re vonatkozó előírásokat 
állapítja meg,  

 a harmadik rész pedig a nyilvánosan működő részvénytársaság címszó alatt az nyrt.-re 
irányadó speciális rendelkezéseket határozza meg.  

 
A törvény alapján a részvénytársaság zártkörben vagy nyilvános eljárással alapítható.  
 
A részvénytársaság alaptőkéjének törvényi minimuma nyílt rt.-nél húszmillió forint, zárt rt.-
nél ötmillió forint. Részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül, kizárólag apporttal is 
alapítható. 
 
A Gt. a zártkörű alapítást tekinti főszabálynak, melyhez képest a részvénytársaság nyilvános 
alapítására csak szűk körben, az értékpapír törvényben meghatározott feltételek szerint 
kerülhet sor.  
 
a) Zártkörű alapítás 
Zártkörű alapítás során az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a zártkörűen működő 
részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik. Az alapítók a részvénytársaság alapításáról, 
a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról, valamint a részvénytársaság 
szervezetéről és működéséről az alapszabályban rendelkeznek.  
A pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló részvényes köteles a részvények teljes névértékét, 
illetve kibocsátási értékét a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzésétől 
számított egy éven belül befizetni. 
A nem pénzbeli hozzájárulásnak azon részét, amelyet a részvényes a bejegyzésig nem 
bocsátott a részvénytársaság rendelkezésére, az alapszabályban meghatározott időpontban, de 
nem később, mint a részvénytársaság bejegyzésétől számított ötödik év végéig kell a 
részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. 
 
b) Nyilvános alapítás 
 
A nyilvánosan működő részvénytársaságoknak a külön nem szabályozott viszonyaira a 
zártkörűen működő részvénytársaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Ki kell emelni, hogy a törvény nyilvánosan működő részvénytársaságokra irányadó szabályait 
kiegészítik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény azon normái, amelyek a szabályozott 
piacon megjelenő társaságok működését (pl. az értékpapírok kibocsátását, a 
vállalatfelvásárlást) rendezik. 
A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei (ideértve az ideiglenes részvényt is) 
kizárólag dematerializált módon állíthatók elő.  
A részvénytársaság nyilvános alapítására vonatkozó szabályok részint az értékpapírjog, 
részint pedig a társasági jog hatókörébe tartoznak.  
A nyilvánosan működő részvénytársaság – az értékpapírokra vonatkozó törvényi 
rendelkezésekben meghatározott feltételek szerint – nyilvános eljárással, részvényjegyzés 
útján alapítható. 
 
a) A nyilvános alapításhoz alapítási tervezetre, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete által jóváhagyott tájékoztatóra és nyilvános ajánlattételre van szükség.  
 
b) A részvénytársaság nyilvános alapításának következő szakasza a részvényjegyzés. A 

részvényjegyzés a jegyzési ív aláírásával történik. A részvényjegyző köteles az általa 
jegyzett összeg legalább tíz százalékát a jegyzéssel egyidejűleg befizetni. 
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Az alapítás meghiúsul, ha a részvénytársaság tervezett alaptőkéjét megtestesítő 
valamennyi részvényt vagy - az alapítási tervezet ilyen rendelkezése esetén a jegyzési 
minimumnak megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig 
nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja. 
Ha több részvényt jegyeztek, mint amennyit a részvénytársaság az alapítási tervezet 
szerint kibocsát (túljegyzés), az alapítók az alapítási tervezetben meghatározott 
szempontok szerint döntenek a túljegyzés elfogadásáról, vagy visszautasításáról.  
Az alapítás meghiúsulása esetén a részvényjegyzés során befizetett összeget a befizetést 
teljesítő részére tizenöt napon belül, levonás nélkül vissza kell fizetni.  
 

c) A törvény szerint az eredményes részvényjegyzéstől számított hatvan napon belül kell, 
hogy sor kerüljön az alakuló közgyűlés megtartására. Az alakuló közgyűlés 
megnyitásáig a részvényjegyző köteles a jegyzés alkalmával fizetett összeget az általa 
jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének huszonöt százalékára 
kiegészíteni. 
 Az alakuló közgyűlés kötelezően teljesítendő feladatai közül a legfontosabb a 
részvénytársaság alapszabályának elfogadására vonatkozó döntés. A nyilvánosan 
alapított részvénytársaság alapszabályának tartalmi elemei megegyeznek a zártkörűen 
alapított részvénytársaság alapító okiratában foglaltakkal. 

 
A részvényes jogai és kötelezettségei: 
 
A törvény a részvényesi jogok gyakorlását a részvény birtoklásához vagy a dematerializált 
formában előállított részvényről kiállított tulajdonosi igazoláshoz köti. A részvényesi jogok 
képviselő útján is gyakorolhatók.  
A részvényes köteles a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét befizetni, a 
nem pénzbeli hozzájárulást pedig a részvénytársaság bejegyzési kérelme benyújtásáig 
rendelkezésre bocsátani.  
E kötelezettség elmulasztása esetén a tagsági (részvényesi) jogviszony megszűnik. 
A részvénytársaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást 
nem követelheti vissza.  
A részvényes jogai vagyoni és "személyes" jogokra is feloszthatók. 
 
 
vagyoni jogok 
 A részvényesnek alanyi joga van a közgyűlés által felosztani rendelt adózott 

eredménynek a részvényére jutó arányos részére az osztalékra. A részvényes az 
osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Gt. 
meghatározott feltételek mellett osztalékelőleg fizetését is lehetővé teszi. 

 A másik vagyoni jog az ún. likvidációs hányadra való jogosultság. Ez azt jelenti, 
hogy az rt. jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényesnek a végelszámolás 
eredményeként jelentkező felosztható vagyonból joga van a részvényeivel arányos 
részre.  

 
 
"személyes" jogok 
 közgyűlési jogosítványok: A részvénytársaság valamennyi részvényese jogosult a 

közgyűlésen részt venni, a részvényéhez fűződő szavazati jogát gyakorolni. 
Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli 
hozzájárulását nem teljesítette. 
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A törvény szerint a részvényhez fűződő szavazati jog főszabályként a részvény 
névértékéhez igazodik.  
 
A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya meghatározhatja az egy 
részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét. A szavazati jog 
legmagasabb mértékének meghatározása során tilos a részvényesek közötti bármiféle 
különbségtétel. A társaság alapszabálya az alapszabályban meghatározott részvényesi 
csoport szavazati joggyakorlását maximáló szabályt is előírhat. 

 felvilágosításhoz való jog: Ez a jog korlátozottabb, mint a kft.-nél, mert csak a 
közgyűlés napirendjére tűzött ügyben lehet írásban felvilágosítást kérni az 
igazgatóságtól. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan viszont az 
igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc 
nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az 
igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a 
részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás 
megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. Az alapszabály 
eltérő rendelkezése hiányában a részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a 
részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba betekinthet. Ez utóbbi 
jog szintén csak az üzleti titok védelme érdekében korlátozható. 

 kisebbségi jogok: Általában az alaptőke öt százalékát képviselő részvényesek élhetnek 
ezekkel a jogokkal. 
A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a közgyűlés napirendjének 
kiegészítésére vonatkozó jogot már a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező 
részvényes is gyakorolhatja. 

 felülvizsgálati jog: A részvényesek, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság 
tagjai kérhetik a közgyűlés jogszabálysértő határozatának bírósági felülvizsgálatát.  

 
A részvénytársaság szervezete: 
 
A közgyűlés 
 
A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A 
törvény a részvénytársaság működését befolyásoló legfőbb kérdések eldöntésének jogkörét 
kötelező jelleggel a közgyűlés hatáskörébe utalja. A közgyűlés dönt ezen kívül minden olyan 
kérdésben, amit az alapító okirat (alapszabály) a kizárólagos hatáskörébe utal. 
A közgyűlést az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de évente legalább egyszer az 
igazgatóságnak össze kell hívnia. Ezen az ún. rendes közgyűlésen döntenek a számviteli 
törvény szerinti beszámoló elfogadásáról (mérleg), ideértve az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó döntést is. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor 
összehívható. A közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok tekintetében a törvény 
különbséget tesz a zártkörűen és a nyilvánosan működő részvénytársaságok között.  
A közgyűlés lebonyolításának szabályaira és a határozathozatal rendjére szigorú eljárási 
szabályok vonatkoznak.  
 
Az igazgatóság  
 
Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető operatív szerve, képviseli a társaságot bíróság 
vagy más hatóság előtt, továbbá harmadik személyekkel szembeni eljárások során. Az 
igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét maga 
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választja tagjai közül. Tagjait a közgyűlés választja a részvényesek vagy a részvénytársaságon 
kívüli természetes személyek közül. Az igazgatóság fő feladata a képviselet ellátásán kívül a 
társaság ügyeinek intézése, azaz az ügyvezetés. A zártkörűen működő részvénytársaság 
alapító okirata úgy is rendelkezhet, hogy igazgatóság választására nem kerül sor, és az 
igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja. 
 
Az igazgatótanács 
 
A nyilvánosan működő részvénytársaságnál, ha az alapszabály úgy rendelkezik, igazgatóság 
és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács 
működhet. Ebben az esetben az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság 
törvényben meghatározott feladatait. Az igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a 
munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb 
tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az alapszabály 
úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatótanács elnökét közvetlenül a közgyűlés választja. 
 
Egyszemélyes részvénytársaság 
 
Részvénytársaság úgy is alapítható, hogy valamennyi részvényét egy személy, az alapító 
részvényes veszi át. Egyszemélyes részvénytársaság létrejöhet úgy is, hogy már működő 
részvénytársaság valamennyi részvényének tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg. Ha a 
nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek tulajdonjogát egy részvényes szerzi 
meg, a részvénytársaság zártkörűen működik tovább. 
Az egyszemélyes rt.-nek - a nevéből is kitűnően - mindig egyetlen részvényese van. Ez 
kivételes helyzet, mert a gazdasági társaságoknak a társasági jellegük miatt általában mindig 
több tagjuk van. Emiatt az egyszemélyes gazdasági társaságot nem is ismeri minden ország 
joga. Az új társasági törvény nálunk - egyes szabályokat módosítva - továbbra is fenntartotta 
az egyszemélyes rt. intézményét. Az egyetlen részvényes miatti tulajdoni helyzetet azonban 
változatlanul olyan súlyúnak minősítette, hogy az rt.-re vonatkozó általános szabályok mellett 
erre a helyzetre irányadó speciális rendelkezéseket is megállapított.  
 
A részvénytársaság megszűnése 
 
A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a 
részvénytársaság megszűnését. A részvénytársaság megszűnésének több lehetősége van, ezek 
annyiban nem társasági forma specifikusak, hogy valamennyi társasági forma esetén egyaránt 
lehetségesek. Megszűnhet a társaság, ha meghatározott időtartamra alapították, az időtartam 
leteltével, megszűnhet továbbá akkor, ha a részvényesek elhatározzák a megszűntetést, amely 
kétféle módon történhet, jogutódlással (átalakulás) vagy jogutódlás nélkül (végelszámolás). A 
harmadik eset, amikor a társaságot nem tulajdonosi, hanem bírósági úton szűntetik meg, 
felszámolási eljárás során vagy törvényességi felügyeleti jogkörben, cégbíróság törlést 
kimondó határozatával. 
 
18. Közös vállalat 
 
A közös vállalat ugyanúgy üzletszerű, profitorientált és rendszeres gazdasági tevékenységre 
létrehozott társaság, mint a többi. A közös vállalat kötelezettségeiért elsősorban vagyonával 
felel. Ha a vállalati vagyon a tartozásokat nem fedezi, a tagok a vállalat tartozásaiért 
együttesen – vagyoni hozzájárulásuk arányában – kezesként felelnek.  
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A közös vállalatról elmondható, hogy nem vált a gazdasági társaságok tömegesen alapított 
típusává, többsége a szövetkezetek által a műszaki fejlesztés (számítástechnika) és a naturális 
kiegészítő szükségletek (szállás, étkezés stb.) megbízható ellátása érdekében létrehozott 
szervezet. 
A törvény – a tagok szigorú felelősségi formája miatt – ennél a társasági formánál nem ír elő 
alaptőke minimumot, s nem szabályozza a készpénz és apport arányát sem. A legfőbb testületi 
szerve az igazgatótanács, az operatív feladatokat és a munkáltatói jogot az igazgató 
gyakorolja. Újabb közös vállalat alapítását a 2006. évi IV. törvény már nem teszi lehetővé. 
 

19.  Egyesülés 

Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági 
tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított jogi 
személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem 
törekszik; vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. 
Az egyesülés az összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szolgáltatási és közös 
gazdálkodási tevékenységet (kiegészítő gazdálkodási tevékenységet) is végezhet. 
Az egyesülés olyan, nem direkt profitorientált, kooperációs társaság, ahol a nyereség ugyan 
nem kizárt, de nem a tevékenység domináns mozgatója. A szervezetben és a működésben 
viszont az egyesülés is társaság módjára viselkedik. A magyar jog az egyesülést, mint önálló 
cégformát 1967 óta szabályozza. Ez idő óta a társadalmi változásokat és a gazdasági 
szükségleteket követve számos változáson ment keresztül. 
A nonprofit jellegből következően a társaság a saját nevében és a saját hasznára nem 
törekedhet nyereségre, ugyanakkor az összehangolási feladatok megvalósítását segítő egyéb 
kiegészítő gazdálkodási, illetve üzleti tevékenységet már folytathat. Ebben a körben pedig a 
saját nyereség, az egyesülésnél is lehetséges. 
 
 

II. Témakör: Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég 
 
Jogszabályi keretek 
 
Az egyéni vállalkozás a legegyszerűbb és az egyik legnépszerűbb vállalkozási formának 
tekinthető, mely gyakran kisebb, esetlegesen kényszer-vállalkozást takar, de komoly, tőkeerős 
gazdasági egységek is működnek ebben a vállalkozási formában. 
A rendszerváltozás után az egyéni vállalkozásokra vonatkozó alapvető szabályokat az 1990. 
évi V. törvényben szabályozta a jogalkotó, 2010. január 1. napjától új jogszabály lépett életbe: 
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény.  
Az új törvény  

 az ügyintézés módjában és  
 az egyéni cégre vonatkozó rendelkezésekben hozott alapvető változást. 

A jogszabály elsődleges célja a vállalkozók adminisztrációs terheinek a csökkentése, az 
Európai Unió által szabott követelményekhez igazodva. 
 
 
Egyéni vállalkozás létesítése 
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Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására jogosult személyek körét az új törvény az 
Európai Unió követelményeivel összhangban határozta meg. Ennek megfelelően egyéni 
vállalkozó lehet  

 magyar állampolgár,  
 külföldi állampolgárok közül az Európai Unió tagállamának állampolgára és a velük 

egy tekintet alá eső személyek (pl. a svájci és a norvég állampolgárok), és a  
 tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek. 

A vállalkozás megkezdésének feltételei között az egyéni vállalkozás gyakorlásából kizárt 
személyek köre kis mértékben változott. Továbbra is csak teljesen cselekvőképes személy 
kezdhet egyéni vállalkozást. 
A korlátlan felelősség követelményéből a hitelezők védelme érdekében értelemszerűen 
következik, hogy nem lehet egyéni vállalkozó, aki egyéni cég vagy gazdasági társaság 
korlátlanul felelős tagja (közkereseti társaság tagja, betéti társaság beltagja).  
 
A büntetett előélet – a hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésig – bizonyos esetekben 
szintén kizáró tényező: így nem lehet egyéni vállalkozó,  
akit a közélet tisztasága elleni, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetőleg  
akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek. 
Az adó-, vám- és társadalombiztosítási járulék tartozás már nem akadálya az egyéni 
vállalkozóvá válásnak. 
Az egyéni vállalkozás létesítésének bejelentése 
 
Alapjaiban megváltozott az egyéni vállalkozó tevékenység megkezdésének és az abban 
bekövetkezett változásoknak a bejelentése. Korábban a bejelentés és a nyilvántartásba vétel 
végett a körzetközponti jegyzőhöz kellett fordulni, kizárólag személyes ügyintézésre volt 
lehetőség és az elbírálásra is 30 napos ügyintézési határidő állt nyitva.  
 
2010. január 1. napjától az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kizárólag 
elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül történhet.  
Amennyiben a bejelentő nem rendelkezik ügyfélkapuval, úgy a hatóság ennek a személynek 
ingyenesen hoz létre ügyfélkaput – lényegében segítséget nyújt az elektronikus 
bejelentkezéshez. A vállalkozó a bejelentéshez elektronikus űrlapot tölt ki, és ezt nyújtja be az 
ügyfélkapun keresztül. Az űrlap megfelelő kitöltése és a feltételeknek való megfelelés esetén 
az alapítás nem tagadható meg és a vállalkozó bejegyzésére percek alatt sor kerülhet. 
Az induló vállalkozás adószámát és statisztikai számjelét a bejelentés során a jegyző 
automatikusan szerzi be. Az adatokat az egyéni vállalkozók nyilvántartásáért felelős 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) 
továbbítják.  
A vállalkozói bejelentkezés a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala hatáskörébe tartozik.  
A KEKKH egyedüliként felelős az adatok nyilvántartásban rögzítéséért, így a jegyző a 
továbbiakban adatot nem rögzít.  
Az egyéni vállalkozók nyilvántartását az Interneten nyilvánosan hozzáférhetően szintén a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala teszi közzé. 
Az esetleges változás bejelentése szintén csak elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül 
történhet. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás 
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bejelentés, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének 
bejelentése illetékmentessé vált. 
 
Az egyéni vállalkozó azután kezdheti meg a tevékenységét, ha megküldték, illetve átadták 
neki a bejelentésről szóló, a működéséhez szükséges azonosítókat is tartalmazó igazolást.  
A tevékenység megkezdésének és folytatásának már nem feltétele a vállalkozói igazolvány 
megléte: az eljárás során a hatóság alapesetben vállalkozói igazolványt nem ad ki a 
vállalkoznak.  
A vállalkozó – amennyiben igényt tart rá – külön kérheti vállalkozói igazolvány kiállítását, ez 
azonban már illetékköteles eljárás. 
 
Az egyéni vállalkozás működése 
 
A vállalkozás működésének szabályai alapjaiban változatlanok maradtak.  
Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységéből származó kötelezettségeiért változatlanul 
teljes vagyonával, korlátlanul felel.  
Engedélyköteles tevékenységet csak az arra vonatkozó hatósági engedély birtokában kezdhet 
meg, illetőleg folytathat. 
A vállalkozói nyilvántartásba vételnek nem feltétele ezen engedély megléte, de az ilyen 
tevékenység megkezdéséhez már szükséges. Képesítéshez kötött tevékenységet a korábbi 
szabályozáshoz hasonlóan csak akkor folytathat, ha a vállalkozó vagy általa foglalkoztatott 
személy a képesítési követelményeknek megfelel. 
Új lehetőség a jogszabályban az egyéni vállalkozás szüneteltetése. Az egyéni vállalkozók 
részéről régóta igény volt arra, hogy amikor a vállalkozásukat időlegesen nem tudják folytatni 
– jellegzetesen a szezonális tevékenységet végző vállalkozásoknál – és abból bevételük nem 
származik, akkor ne terhelje őket járulékfizetési kötelezettség.  
A vállalkozó tevékenység szüneteltetése legalább egy hónapnyi, legfeljebb ötévi időtartamra 
lehetséges. A szüneteltetést előre be kell jelenteni, ha a szünetelés bejelentésére szolgáló 
űrlapot a vállalkozó megfelelően töltötte ki, akkor a hatóság a szünetelés tényét a 
nyilvántartásba bejegyzi és erről az adóhatóságot automatikusan értesíti. 
A szünetelés tartama alatt a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, azzal 
kapcsolatosan új jogosultságot nem szerezhet és új kötelezettséget sem vállalhat. A szünetelés 
alatt az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége is szünetel. A tevékenységét 
szüneteltető egyéni vállalkozó a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentéssel bármikor 
folytathatja működését. 
 
Az egyéni vállalkozás megszűnése 
 
A törvény erejénél fogva megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság: 
 
– ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozó tevékenység megszüntetését bejelenti; 
– ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapít; 
– az egyéni vállalkozó halálával; 
– az egyéni vállalkozó teljes cselekvőképességének elvesztésével. 
A hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, 
– ha az egyéni vállalkozó tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró 
ok áll fenn; 
– a vállalkozói tevékenység szüneteltetése az öt évet meghaladja és az egyéni vállalkozó 
ezalatt nem jelentette be a tevékenység folytatását vagy megszüntetését; 
– a vállalkozó egyik bejelentett tevékenységét sem folytathatja jogszerűen. 
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Az egyéni cég 
 
Jelentős újítása a 2009. évi CXV. törvénynek az egyéni cégre vonatkozó szabályozása. Az új 
jogszabály gyökeresen átformálta az eddig túl sok gyakorlati haszonnal és jelentőséggel nem 
rendelkező vállalkozási alakzatot, és sokkal részletesebben rendezte az egyéni cég alapítására 
és működésére vonatkozó szabályokat. 
 
Egyéni cég alapítása 
 
Az egyéni céget az új jogszabály a közkereseti társághoz és a betéti társasághoz hasonló 
vállalkozásként kezeli: az egyéni céget is önálló, jogi személyiséggel nem rendelkező cégnek 
minősíti.  
Az egyéni cég a saját neve alatt szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket, perelhet és 
perelhető. Az egyéni cég a tagjától elkülönült, önálló, saját vagyonnal rendelkező vállalkozás. 
Egyéni céget az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő személy alapíthat. Ez azt is 
jelenti, hogy aki egyéni céget kíván létrehozni, annak előbb egyéni vállalkozóként kell 
bejelentkeznie. Az egyéni cégnek kizárólag egy alapítója lehet és egy személy csak egyetlen 
egyéni cég tagja lehet. 
Az egyéni cég a cégtörvény hatálya alá tartozó vállalkozás, azaz az egyéni cégeket a 
cégbíróság jegyzi be és tartja nyilván.  
 
Egyéni cég alapításával az egyéni vállalkozót törlik a vállalkozók nyilvántartásából és a cég 
bejegyzésével a cégnyilvántartásba bejegyzett egyéni cégként vihető tovább a vállalkozás.  
A cégalapítás a gazdasági társaságokhoz hasonlóan történhet, így az egyéni cég alapításához 
ügyvédi vagy közjegyzői közreműködés szükséges. A cég létesítése alapító okirattal történik, 
melynek kötelező tartalmi elemeit a gazdasági társaságok létesítő okiratának a tartalmához 
hasonlóan határozza meg a törvény. A törvényben szereplő szerződésminta alkalmazása 
esetén egyszerűsített eljárás keretében kerülhet sor az egyéni cég cégbejegyzésre. 
 
Az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törléséig keletkezett tartozásokért mind a 
korábban egyéni vállalkozói tevékenységet végző magánszemély, mind, pedig az általa 
alapított egyéni cég egyetemlegesen felel. 
 
Az egyéni cég vagyona és felelőssége 
 
Az egyéni cég vagyonát és a tag felelősségét a társaság tartozásaiért sajátos módon 
szabályozta a jogalkotó. 
Az egyéni cég az alapító által bevitt vagyonnal – jegyzett tőkével – kezdi meg a működését. A 
jegyzett tőke mértékét az alapító okiratban meg kell határozni. 
A törvény minimális tőkeösszeget nem határoz meg, csupán arról rendelkezik, hogy 
kettőszázezer forintnál nagyobb jegyzett tőke esetén a vagyoni hozzájárulás pénzbeli és nem 
pénzbeli is lehet. Kettőszázezer forintot meg nem haladó tőkénél a bevitt vagyon csak 
pénzbeli hozzájárulásból állhat.  
Mindegyik esetben a teljes vagyoni hozzájárulást már az alapításkor a cég rendelkezésére kell 
bocsátani. 
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A felelősség tekintetében az új törvény választási lehetőséget biztosít az alapítónak: az egyéni 
vállalkozás végzésére jogosult személy jogosult lesz arról dönteni, hogy egyéni cégként 
korlátlan vagy akár korlátolt mögöttes felelősség keretében végzi majd a tevékenységét. 
 
Korlátlan mögöttes felelősség esetén ha a cég vagyona a tartozásait nem fedezi, akkor a 
tartozásokért a tag teljes saját vagyonával, korlátlanul felel. A tag felelőssége ebben az 
esetben a kkt. tagjainak a felelősségéhez hasonlóan alakul. 
Az alapító választhat korlátolt mögöttes felelősséget is. Ebben az esetben nem csak a jegyzett 
tőke mértékét kell meghatározni az alapító okiratban, hanem a pótbefizetés összegét is, 
amelynek erejéig az egyéni cég alapítója saját vagyonával felel. Ha a cég vagyona nem fedezi 
a tartozásokat, akkor az egyéni cég tagja az alapító okiratban megjelölt pótbefizetésből köteles 
a szükséges összeget a cég rendelkezésére bocsátani. A pótbefizetésnél azonban ugyanúgy 
nincs előírva kötelező minimális összeg, mint az egyéni cég jegyzett tőkéjénél. A 
pótbefizetésen felül a tag a saját vagyonával már nem felel az egyéni cég tartozásaiért. 
A korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég így – a kötelező pótbefizetéstől és a 
tőkeminimum hiányától eltekintve – az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasághoz 
hasonló. 
Lehetséges a felelősségi formák közti váltás és a felelősség mértékét is megváltoztathatja a 
tag az alapító okirat megfelelő módosításával. Ha korlátlan felelősségről korlátoltra tér át, 
akkor a felelősség korlátozása előtt keletkezett tartozásokért a tag még korlátlanul felel a saját 
vagyonával. 
A törvény két felelősségi forma külső megkülönböztetése érdekében eltérő elnevezést és 
rövidítést ír elő a különböző alapítói felelősséggel működő egyéni cégeknél.  
 
 
 
A korlátlan mögöttes felelősségű cég elnevezése  

 egyéni cég (rövidítése: ec.),  
míg a korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni céget  

 korlátolt felelősségű egyéni cégnek (rövidítése: kfc.) nevezzük. 
Egyéni cég működése 
 
Az egyéni cég működésének szabályai részben a gazdasági társaságokra, részben az egyéni 
vállalkozóra vonatkozó szabályokhoz hasonlóak. A cég ügyvezetését főszabályként a cég 
alapítója látja el, de más cégvezetőt vagy ügyvezetőt is kinevezhet. A legfőbb szerv 
hatáskörébe tartozó kérdésekről a cég egyszemélyi tagja dönt. 
Az egyéni cégből kifizetés a tag javára (osztalékfizetés) a kft-re irányadó szabályok szerint 
lehetséges. 
Az egyéni cégben való vagyoni részesedés átruházható, de kizárólag csak más egyéni 
vállalkozóra. A cég engedélyköteles tevékenységet csak a szükséges engedély birtokában 
folytathat, képesítéshez kötött tevékenységnél pedig az egyéni cég tagjának vagy 
foglalkoztatottjának kell a tevékenység gyakorlásához szükséges képesítési 
követelményeknek megfelelnie. A tag halála esetén a cégbírósághoz történő bejelentéssel az 
örököse vagy özvegye a cég tagjává válhat – ha megfelel az egyéni vállalkozóvá válás 
feltételeinek. Több örökös esetén átmenetileg – legfeljebb 3 hónapig – több tagja is lehet az 
egyéni cégnek. 
 
Egyéni cég megszűnése 
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Az egyéni cég alapvetően a gazdasági társaságokhoz hasonló esetekben szűnik meg, jogutód 
nélkül megszűnés esetén ugyanúgy végelszámolási vagy felszámolási eljárásnak lehet helye. 
E körben fenntartja a törvény azt a korábbi jogszabályban is létező lehetőséget, hogy az 
egyéni cég gazdasági társasággá alakulhat át. 
A már meglévő, még az 1990. évi V. törvény alapján alakult egyéni cégeknek 2010. június 
30-ig volt lehetőségük arra, hogy gondoskodjanak az új szabályoknak megfelelő 
működéséről, vagy, hogy törlésüket kérjék a cégnyilvántartásból. 
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III. Témakör: Értékpapírjog 

1. A tőkepiac szabályai 

 
A tőkepiac szabályozása a 90-es évtized során alakult ki. Az első törvényi szintű szabályozás 
1990-ben jelent meg, ennek eredményeképpen létrejött a Budapesti Értéktőzsde, megkezdték 
működésüket a brókercégek. 1996-ban a törvény újrakodifikálására került sor. Az értékpapír 
törvény (1996. évi CXI. törvény) szabályozta az értékpapírok forgalomba hozatalát, a 
befektetési szolgáltatók működését, az értéktőzsde és az elszámolóház működését. 1991-ben 
fogadta el a Parlament a befektetési alapokról szóló törvényt, 1994-ben pedig az árutőzsde 
törvényt, mely törvények a tőkepiac egyes részterületeit szabályozták. Ezen törvények mára 
már meghaladottakká váltak (pl. a devizaliberalizáció megvalósulása miatt), ezért az 
Országgyűlés új, egységes tőkepiaci törvényt alkotott (2001. évi CXX. törvény).  

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény magába foglalja  
 az értékpapírok forgalomba hozatalának,  
 a befektetési szolgáltatások és –szolgáltatók,  
 az árutőzsdei szolgáltatók,  
 a befektetés-kezelési tevékenységet végzők,  
 a befektetési alapok,  
 a tőzsde, valamint  
 az elszámoló-ház  

működésének és felügyeletének szabályozását.  
 
Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a törvény hatálya kiterjed többek közt: 

 a sorozatban kibocsátott értékpapír Magyar Köztársaság területén, valamint magyar 
kibocsátó által külföldön történő forgalomba hozatalára; 

 a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező nyilvánosan működő 
részvénytársaságban történő befolyásszerzésre; 

 a Magyar Köztársaság területén végzett befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési 
szolgáltatási és árutőzsdei szolgáltatási tevékenységre; 

 a Magyar Köztársaság területén végzett tőzsdei tevékenységre; 
 a Befektetővédelmi Alapra, illetőleg az Alap által nyújtott biztosításra. 

 
Az értékpapír - a kibocsátó döntése alapján - előállítható nyomdai úton okiratként vagy 
dematerializált értékpapírként. 
Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani. 
Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és - állampapír kivételével - kizárólag 
dematerializált formában előállított értékpapírt lehet. 
A kibocsátó az egy sorozatnak minősülő értékpapíroknak csak azonos névértéken és azonos 
módon történő előállításáról rendelkezhet. 
Ha a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt dematerializált 
értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról utóbb nem rendelkezhet. 
 
Az értékpapír zártkörű forgalombahozatala 
 
Az értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül, ha 
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a) az értékpapírt kizárólag minősített befektetők részére ajánlják fel; 
b) az értékpapírt minősített befektetőnek nem minősülő, tagállamonként száznál kevesebb 

személy részére ajánlják fel; 
c) az értékpapírt kizárólag olyan befektetők részére ajánlják fel, akik egyenként legalább 

ötvenezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból; 
d) az értékpapír névértéke legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő összeg; vagy 
e) az összes forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az ajánlattételtől számított 

tizenkét hónapon belül nem haladja meg a százezer eurót vagy az annak megfelelő összeget; 
f) a részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre és a részvényeket kizárólag az 

átalakuló szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajdonosainak ajánlják fel. 
 
Értékpapír zártkörű forgalomba hozatala során a kibocsátó, illetve a forgalmazó köteles 
biztosítani, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a kibocsátó piaci, gazdasági, 
pénzügyi, jogi helyzetének és várható alakulásuknak, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó 
jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges információkat 
megkapja, ideértve azokat az információkat is, amelyek a befektetőkkel személyesen 
folytatott megbeszélések keretében merültek fel. 
Értékpapír zártkörű forgalomba hozatalát a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 
napon belül a kibocsátó köteles a Felügyeletnek bejelenteni. 

Az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala 

Ha az értékpapír forgalomba hozatala a zártkörű forgalomba hozatal feltételeinek nem felel 
meg, a nyilvános forgalomba hozatal szabályait kell alkalmazni. 
 
A törvény a zártkörű forgalomba hozatalnál is szigorúbb külön szabályokat állapít meg az 
értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára.  
 
Ennek nyilvánvaló oka, hogy itt olyan kisbefektetők is érintettek lehetnek, akik kevéssé 
ismerik az erre vonatkozó speciális jogszabályokat és tanácsadói hátterük sincs.  
A visszaélések megelőzése érdekében, tehát még a zárt forgalomba hozatalnál is nagyobb 
követelményeket tartalmaz a törvény. 
Néhány fontos befektető védelmi szabály: 
 

 a kibocsátó a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztatót és nyilvános ajánlattételt tehet 
csak közzé; 

 A Felügyelet jogosult a tájékoztató alapjául szolgáló dokumentumokba betekinteni, 
információkat kérni. Lehetőség van arra, hogy a tájékoztató módosítását, kiegészítését 
kérje, továbbá kötelezhet a szokásostól lényegesen eltérő vagy a szokásost lényegesen 
meghaladó kockázatra történő figyelemfelhívásra; 

 a nyilvános forgalomba hozatallal kapcsolatos teendőkkel befektetési szolgáltatót kell 
megbízni; 

 A kibocsátó és a forgalmazó a jegyzés során befizetett összegeket hitelintézetnél letéti 
számlán köteles tartani. Az itt elhelyezett összeg - a visszafizetési kötelezettség 
beálltának vagy annak hiányának megállapításáig - semmilyen más célra nem 
használható fel; 

 A törvény főszabályként kimondja, hogy a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír 
kibocsátója köteles a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni - féléves és éves 
gyorsjelentések, valamint éves jelentés - formájában vagyoni helyzetének, 
működésének főbb adatairól.  
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 kötvény nyilvános forgalomba hozatala esetén további feltétel, hogy a kibocsátó, 
illetve jogelődje legalább egy teljes üzleti éve működjön. 

 
 
A nyilvános forgalomba hozatalhoz készítendő tájékoztatónak minden a kibocsátó piaci, 
gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és mindezek várható alakulásáról szóló adatot 
tartalmaznia kell. A tájékoztató célja, hogy az abban szereplő információk alapján a befektető 
fel tudja mérni és meg tudja ítélni az értékpapírban rejlő kockázatot, a várható előnyöket és 
veszélyeket. A tájékoztatónak ezért a lehető legfrissebb információkat kell tartalmaznia, 
amelyek közül a legfontosabbakat a törvény kötelezően előírja. Másodlagos értékpapír 
kibocsátása esetén a kibocsátó információs összeállítást készít, amihez mellékelni kell az 
alapul fekvő értékpapírra vonatkozó tájékoztatót. 
 
A tájékoztató és a nyilvános ajánlattétel közzétételéhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges.   
 
A törvény meghatározza a nyilvános ajánlattétel és a tájékoztató közzétételével kapcsolatos 
szabályokat. A hirdetményt - legkésőbb hét nappal a forgalomba hozatali eljárás kezdő napját 
megelőzően kell a törvény által alternatívaként felkínált helyek (országos napilap, Felügyelet 
által elismert nyilvános elektronikus adattovábbítási és tárolási rendszer, tőkepiaci hivatalos 
információk megjelentetését végző nyomtatott napilap) egyikén közzétenni.. 
A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a kibocsátó és a forgalmazó egyetemlegesen felel a 
tájékoztató félrevezető tartalmával vagy az információ elhallgatásával az értékpapír 
tulajdonosának okozott kár megtérítéséért.  
A törvény szerint a kibocsátót és a forgalmazót a nyilvános ajánlattétel megjelentetésétől 
számított öt évig terheli felelősség 
A tájékoztatóban közölni kell azt az eljárás rendet (allokációs rend), amellyel a jegyzés vagy 
az aukció lezárását követően az értékpapírok a befektetők között szétosztásra kerülnek.  
A törvény főszabályként a külföldi kibocsátó értékpapírjának belföldön történő nyilvános 
forgalmazásához a Felügyelet engedélyét teszi szükségessé. 
 
Az állampapírok nyilvános forgalomba hozatalánál a törvény feltételül szabja az ismertető 
készítését és a nyilvános ajánlattétel megtételét. Az ismertető az állampapírok forgalomba 
hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos feltételeket és szabályokat rögzíti és a 
Felügyelethez előzetesen be kell nyújtani, illetve teljes szövegét nyilvánosságra kell hozni. A 
nyilvános ajánlattétel az értékesítésre felajánlott értékpapírra és a forgalomba hozatalra 
vonatkozó adatokat tartalmazza. 
 
2. Az értékpapírok   
 
A Polgári Törvénykönyv nem ad általános fogalmi meghatározást az értékpapírról, csak azt 
határozza meg, hogy Magyarországon a polgári jog mit ismer el értékpapírnak.  
Általánosságban elmondható, hogy az értékpapír valójában nem más, mint írásban tett 
fizetési ígéret, amelynek alapján forgalomképes jog jön létre. A fizetési ígéret mindenki 
számára érvényesül, aki jogszerűen az értékpapír tulajdonosa lesz ("a papír értékes"). Ez a 
forgalomképes jog az értékpapír (okirat) bemutatása nélkül nem érvényesíthető. Amennyiben 
az értékpapír elvész, vagy megsemmisül, főszabályként megsemmisül maga a követelés is. 
Értékpapírnak csak olyan okirat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel 
rendelkezik és kiállítását (kibocsátását) a jogszabály lehetővé teszi. Az egyszerű igazoló papír 
pl. színházjegy nem minősül értékpapírnak. Az értékpapírokat közhitelességgel felruházott 
papíroknak is nevezik.  Az értékpapírok többféle szempont szerint csoportosíthatók.   
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A bennük foglalt jog szerint megkülönböztethetünk:  
 
a) a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, 
A tagsági jogokat (részesedési jogot) megtestesítő értékpapír – bizonyos értékpapírformákat 
kivéve (pl. a befektetési jegy) – tagsági jog meglétét bizonyítja; nevezetesen azt, hogy az 
értékpapír tulajdonosa (birtokosa) egy adott vállalkozás tőkéjéhez hozzájárult, s ennek fejében 
és arányában jogosult a vállalkozásból származó nyereség arányos részére. Az ebbe a körbe 
tartozó legtipikusabb értékpapír a részvény.   
A tagsági jogokat megtestesítő értékpapír fogalmát a tőkepiaci törvény tartalmazza. E szerint 
ide sorolható: a részvény, az egyéb, gazdasági társaságban való részesedést megtestesítő 
értékpapír, valamint bármely olyan értékpapír, amely jogot ad részvény vagy egyéb, 
gazdasági társaságban való részesedést megtestesítő értékpapír megszerzésére az értékpapír 
átváltása, vagy a benne megtestesített jog gyakorlása által, feltéve, hogy az értékpapírt a 
részvény vagy az egyéb, gazdasági társaságban való részesedést megtestesítő értékpapír 
kibocsátója, vagy vele azonos csoportba tartozó személy bocsátotta ki.  
 
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, 
A hitelviszonyt megtestesítő (vagyoni értékű követelésről, pénzkövetelésről szóló) értékpapír 
kiállítója (kibocsátója) feltétlen és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy ő maga vagy az 
értékpapírban megnevezett más személy az értékpapír ellenében meghatározott pénzösszeget 
szolgáltat az értékpapír jogosultjának. Ilyen követelést megtestesítő értékpapír például a váltó, 
a kötvény és a csekk stb.  A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni minden egyéb értékpapír esetében (pl. kötvény, váltó). 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír zártkörű forgalomba hozatala esetén befektetési 
szolgáltató igénybevétele kötelező, kivéve, ha 

a) hitelintézet, illetve befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírt hoz forgalomba, 
illetve az állampapír kibocsátója saját maga végzi a forgalomba hozatalt; 

b) a külföldi hitelintézet, illetve a külföldi befektetési vállalkozás saját kibocsátású 
értékpapírját fióktelepe útján hozza forgalomba. 
 
c) valamely áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapírokat.   
Az értékpapírban foglalt jog szerinti csoportosítás harmadik típusa az áruval kapcsolatos 
jogokat megtestesítő értékpapír, amely annyit jelent, hogy tulajdonosuk valamely áru felett 
rendelkezési joggal bír. Ilyen értékpapír például a közraktárjegy. Az értékpapírban 
megtestesülő jog érvényesíthetősége szempontjából a bemutatóra szóló és névre szóló érték 
papírokat lehet elkülöníteni.  
 
A dematerializált értékpapír jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton rögzített 
adat, mely az értékpapírszámlán nyilvántartott az értékpapír valamennyi tartalmi elemét 
azonosítható módon tartalmazza. A dematerializált értékpapír átruházására jellegéből eredően 
kizárólag az értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az 
értékpapír átruházásának módjára – jogszabály eltérő rendelkezései hiányában – a váltóra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az értékpapírok jogi szabályozása a váltóra vezethető 
vissza, a váltószabályok, mint mögöttes szabályok általában a többi értékpapír-ügyletre is 
kiterjednek. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az értékpapír átruházásával az 
értékpapírból eredő valamennyi jog átszáll az új birtokosra, függetlenül attól, hogy az 
átruházó milyen jogokkal rendelkezett. 
Az értékpapírok közül legkönnyebben a tőzsdén jegyzett értékpapírok ruházhatók át, melynek 
a tőzsdei alapszabályban és szabályzatokban előírt jegyzési feltételeknek megfelelő, a tőzsde 
által jegyzésre elfogadott értékpapírok minősülnek. 
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A jól működő tőkepiac ugyanis nem képzelhető el – befektetési alternatívaként rendelkezésre 
álló – értékpapírok megléte és a forgalomba került értékpapírok likviditását, adásvételét és 
cseréjét lehetővé tevő értékpapírtőzsde működése nélkül. 
 
A kötvény 
 
A kötvény a gazdaság szempontjából a részvény (ennek szabályai az rt. résznél találhatók) 
mellett az egyik legjelentősebb, széles körben elterjedt értékpapír. Míg a részvény 
társtulajdonosi, a kötvény adós–hitelezői viszonyt fejez ki. A részvényre osztalékot, a 
kötvényre viszont kamatot fizetnek. A kötvény kamatait a részvényre jutó osztalékot 
megelőzően kell kifizetni. Míg a kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettség adósságot 
jelent, kötelezettség vállalást a hitelezőkkel szemben, addig a részvény a nettó tőke része és 
tulajdoni hányadot testesít meg. A kötvényt a gazdaságban rendelkezésre álló jövedelmek 
hatékonyabb felhasználása, illetőleg kiegészítése érdekében lehet kibocsátani. A kötvény 
bemutatóra vagy névre szóló értékpapír.  
A kötvényben a kibocsátó (az adós) kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az 
előre meghatározott kamatát vagy egyéb járulékait, valamint az általa vállalt esetleges 
szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának (a 
hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. A kamat mértékét a 
kibocsátó határozhatja meg. 
A kötvényről szóló külön jogszabály részletezi a kötvény kötelező formai kellékeit és a 
kibocsátásra jogosultak körét. A kötvény átruházható, az átruházással a kötvényből eredő 
valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra. A névre szóló kötvény átruházása a 
kötvényre vagy az ahhoz csatolt lapra (toldatra) az átruházó által aláírt nyilatkozattal történik, 
az átruházáshoz feltételt nem lehet fűzni. A kötvény átruházását jogszabály vagy a kibocsátó 
korlátozhatja. A kötvényen alapuló követelés nem évül el.  
 
A csekk 
 
A természetes és a jogi személyeknek egyaránt lehetőségük van arra, hogy pénzintézetnél 
folyószámlát nyissanak, mely alapján a bank csekkfüzetet bocsát ügyfele rendelkezésére és 
vállalja, hogy a számlán lévő követelés terhére, a csekk útján fizetési megbízásokat teljesít. 
Ezt a műveletet az ügyféllel kötött csekkszerződés szabályozza, mely a folyószámla-
szerződésen alapul. A csekk tehát nem más, mint szabványosított formájú, bankra szóló 
fizetési megbízás, amelyet a csekkszámla tulajdonosa bocsát ki a folyószámlán lévő 
követelése terhére. A csekk címzettje olyan bank, amelynél a kibocsátónak követelése áll 
fenn. A csekk megtestesíti a benne szereplő követelést, tehát a csekk értékpapír. A 
gazdálkodó szervezetek egymás közötti belföldi forgalmában használt különleges csekkekre 
(készpénzcsekk, átutalási csekk) a csekkre vonatkozó jogszabály rendelkezései csak annyiban 
alkalmazhatók, amennyiben nem ellentétesek a rájuk vonatkozó külön rendelkezésekkel. A 
kibocsátó felelős a fizetésért. Ha valaki csekket ír alá olyan személy képviselőjeként, akinek 
képviseletére nem jogosult, a csekk alapján maga válik kötelezetté.  
A csekkátruházás átruházza a csekkből eredő valamennyi jogot. A csekk átruházása ún. 
forgatmány útján történik. A forgatmány történhet "üres" (bianco) vagy "teljes" forgatással. A 
csekkátruházási nyilatkozatot a csekkre vagy az ahhoz csatolt lapra (toldatra) kell írni. Ezt a 
nyilatkozatot az átruházónak alá kell írnia. 
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A csekkátruházó ellenkező kikötés hiányában felelős a csekk kifizetéséért. A csekkátruházó 
megtilthatja a további csekkátruházást; ebben az esetben nem felelős azokkal a személyekkel 
szemben, akikre a csekket utóbb ruházták át.  
A csekket fizetés végett nyolc napon belül kell bemutatni, ha az ugyanabban az országban 
fizetendő, ahol kibocsátották. Ha a címzett átruházható csekket fizet ki, köteles vizsgálni a 
csekkátruházások sorrendjének szabályszerűségét, az átruházók aláírásának valódiságát 
azonban nem.  
 
 
A váltó 
 
A váltónak, mint értékpapírnak két alapvető funkciója van: fizetési és hiteleszköz. A váltó 
szigorú alakiságokhoz kötött értékpapír, mely a kötelező érvényességi feltételek között a 
jogalapokra vonatkozóan a kötelezett nevét és annak nevét tartalmazza, akinek részére vagy 
rendeletére fizetést kell teljesíteni. Saját váltó esetén a fizetési ígéretet a kibocsátó teszi 
("fizetek én, jelen váltónál fogva") és az ígéretet aláírásával tanúsítja. Az idegen váltó fizetési 
felszólítás, amelyet a váltó kibocsátója intéz a fizetés kötelezettjéhez, azért, hogy a 
kedvezményezettnek fizessen. Ez a váltó akkor lesz jogérvényes, ha a fizetés kötelezettje a 
váltón aláírásával igazolja, hogy a lejáratkor valóban fizetni fog.   A váltó törvényességét, 
alakiságát, eljárási és kezelési szabályait, értelmezési kérdéseit jogszabály rendezi. A 
kibocsátó (még az idegen váltó kibocsátója is) minden jóhiszemű váltóbirtokossal szemben 
felelős az elfogadásért és a fizetésért. A váltó kibocsátói, elfogadói, átruházói és kezesei a 
váltóbirtokos iránt egyetemlegesen kötelezettek. Az elévülési határidőkre a jogszabály az 
általánostól eltérő (3 év, 1 év, ill. 6 hónap) rendelkezést tartalmaz. 
Minden váltó, még ha nem is szól kifejezetten rendeletre, váltóátruházás (forgatmány) útján 
átruházható. A váltóátruházó ellenkező kikötés hiányában felelős a váltó elfogadásáért és 
kifizetéséért. A váltóátruházó megtilthatja a további váltóátruházást; ebben az esetben nem 
felelős azokkal a személyekkel szemben, akikre a váltót utóbb ruházták át.  
 

3. A tőzsde 
 
Az 1300-as években a németalföldi Brügge központjában a van der Burse patrícius család 
fogadót működtetett, s a kereskedők ide telepítették váltóikat. A XIX. században használt 
magyar börze elnevezés is innen ered; több idegen nyelv még ma is utal az említett eredetre. 
A magyar tőzsde elnevezés a XIX. századi nyelvújítás eredménye. Brügge szerepét később 
Antwerpen vette át, ahol a XVI. század elejétől már nemzetközi árutőzsde működött. Az 
értéktőzsdék csak néhány száz évvel később, a részvények és kötvények elterjedésével jöttek 
létre. 
A tőzsde a tőkepiac központi intézménye. A tőzsde a hatékony tőkeáramlás, a tőkeértékelés, 
az árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdére bevezetett értékpapírok és 
tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, a nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő 
szervezet. 
Tőzsdei tevékenység a tőzsdei termék szervezett, szabványosított kereskedésének üzletszerű 
lebonyolítása. Tőzsdei tevékenységet kizárólag tőzsde végezhet. 
A tőzsde kizárólag tőzsdei tevékenységet, illetve azt segítő kiegészítő tevékenységet 
folytathat. 
A Pénz és Tőkepiaci Felügyelet engedélye szükséges a tőzsde alapításához. Tőzsde kizárólag 
dematerializált részvényekkel rendelkező részvénytársaság, illetőleg külföldi tőzsde 
fióktelepe formájában alapítható. Tőzsde árualapú ügyletek, deviza, valamint határidős 
kamatláb-ügyletek kereskedése esetén legalább egyszázötven millió, egyéb tőzsdei termék 
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kereskedése esetén legalább ötszázmillió forint pénzben befizetett alaptőkével (jegyzett 
tőkével) alapítható. 
Tőzsdén kereskedési joggal az a személy rendelkezhet, aki 

a) legalább egy, az adott tőzsdén forgalmazott tőzsdei termék kereskedésének folytatásához 
szükséges felügyeleti, illetve más hatósági engedéllyel rendelkezik; 

b) megfelel a tőzsde szabályzataiban foglalt feltételeknek; 
c) a tőzsdével megköti a szerződést, melyben vállalja a tőzsde szabályzataiban előírt 

feltételek teljesítését, betartását; 
d) a tőzsdei ügyletek elszámolására szerződést kötött a tőzsdei ügyletek elszámolását végző 

szervezettel vagy olyan klíringtaggal, melyen keresztül az elszámolás teljesíthető. 
A kereskedési jog tartalmát és gyakorlásának módját a tőzsde szabályzata határozza meg. 
A tőzsde - törvény által meghatározott keretek között - szabályzatban határozza meg a 
tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, valamint a tőzsdei kereskedőkre és 
kibocsátókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 
 
4. Befektető védelmi szabályok 
 
A tőkepiaci törvény egyik fontos célja a befektetők védelmének minél teljesebb körű 
megvalósítása.  
A befektetők védelmének kulcsfontosságú eleme a Befektetővédelmi alap (Beva). 
A kártalanítás intézménye hivatott mérsékelni azokat a károkat, amelyek a befektetőket abból 
eredően érhetik, hogy a Beva tagja, amelynél értékpapírt vagy pénzt helyeztek el, nem képes 
kiadni jogos követelésüket. Ez a kockázat nem szükségszerű velejárója a befektetésnek és a 
befektetési szolgáltatást végző szervezet működésének hiányosságaiból, szabálytalanságából 
ered. A Beva kártalanítási kötelezettségét a tőkepiaci törvény szabályozza. 
A Befektetővédelmi Alap biztosítása alá tartozó tevékenységeket a törvény meghatározza. A 
felsorolt tevékenységek végzésére csak az a befektetési szolgáltató kap engedélyt, amely tagja 
az Alapnak. Az Alap feladata kártalanítás fizetése a befektetőknek a törvényben rögzített 
mértékben és feltételek mellett. Az Alap védelme csak az 1997. július 1-jét követő 
megállapodásokra vonatkozik. 
 
A törvény szerint az Alap – a korábbi szabályozástól eltérően – akkor fizet kártalanítást, ha a 
bíróság tagjának felszámolását rendelte el.  
 
A felszámolás elrendeléséről és a kártalanítás lehetőségéről az Alap tizenöt napon belül 
tájékoztatást ad. A kártalanításra vonatkozó kérelmeket a befektető egy éven belül nyújthatja 
be. Ha menthető okból nem tudja az igényét egy éven belül benyújtani, akkor erre az akadály 
elhárulását követő harminc napon belül még van lehetőség. 
 
A törvény a kártalanítás összeghatárát az Európai Unió irányelvének előírásával összhangban 
határozza meg. Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére követelését – 
személyenként és Alap tagonként összevontan – legfeljebb hatmillió forint összeghatárig 
fizeti ki kártalanításként. Az Alap által fizetett kártalanítás mértéke a 2008 évi pénzügyi 
válság hatásaként 13 millió forint összeghatárig áll fenn, az ezt meghaladó összegért a 
magyar állam vállalt garanciát. Ha az Alap a kártalanítási kötelezettségét csak hitelfelvétellel 
tudja biztosítani, arra a Kormány készfizető kezességet vállal. 
Az Alap pénzforgalmi számláját a Magyar Nemzeti Bank vezeti.  
Az Alap működési költségeit bevételeiből fedezi. Az Alap működőképességének biztosítása 
érdekében a törvény kimondja, hogy kártalanításra a bevételnek a jóváhagyott működési 
költségekkel csökkentett része használható fel. 
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IV. Témakör: A tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról  
 
 
1. A törvény (1996. évi LVII. törvény) célja, hatálya  
 
 
A gazdasági hatékonyság és a piaci verseny fenntartásához fűződő közérdek, továbbá az üzleti 
tisztesség követelményeit betartó vállalkozások és a fogyasztók érdeke megkövetelte, hogy az 
állam jogi szabályozással biztosítsa a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát. A 
jogalkotó a törvény alanyi hatályát olyan szélesen vonta meg, hogy az kiterjed mindenkire, 
illetve minden szervezetre, aki, vagy amely piaci magatartást tanúsít vagy tanúsíthat. 
 
Az 1996. évi LVII. törvény tárgyi hatálya kiterjed a természetes és a jogi személynek, 
valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a Magyar Köztársaság területén 
tanúsított piaci magatartására, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik; 
Kiterjed továbbá a külföldön tanúsított versenykorlátozó piaci magatartásra és a külföldön 
létrejött vállalati összefonódásra is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén 
érvényesülhet. 
 
A gazdasági kapcsolatok nemzetközi kiterjedése miatt általános jelenség, hogy a 
versenykorlátozások a legritkább esetben szorítkoznak egy-egy állam területére. A törvény 
következetesen szétválasztja a Gazdasági Versenyhivatal és a bíróság hatáskörét. A Gazdasági 
Versenyhivatal jár el az olyan verseny-felügyeleti ügyekben, amely nem tartozik a bíróság 
hatáskörébe.  
 
 
A törvény több területtel foglalkozik ezek: 
 
a) A tisztességtelen verseny tilalma 
b) Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának (megtévesztésének) tilalma 
c) A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma (kartell tilalom) 
d) A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma 
e) A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése 
f) A Gazdasági Versenyhivatal jogállása és a verseny-felügyeleti eljárás 
 
 
A felsoroltak közül a c, d, és e pontok szabályai csak néhány extra méretű céget érintenek. 
 
 
 
2. A tisztességtelen verseny tilalma 
 
 
 a tisztességtelen verseny általános tilalma (generálklauzula): 
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Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, üzletfelek, 
valamint a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti 
tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni;  
 
E törvény alkalmazásában fogyasztó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) alapján 
fogyasztónak minősülő megrendelő, vevő és felhasználó, üzletfél pedig a fogyasztónak 
nem minősülő személy. 

 
 a hírnévrontás tilalma:  

Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben 
való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a versenytárs jó hírnevét vagy 
hitelképességét sérteni, illetőleg veszélyeztetni; 

 
 az üzleti titoksértés tilalma: 

Tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint 
jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. Üzleti titok tisztességtelen 
módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása 
nélkül, a vele – a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően – bizalmi viszonyban 
vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg. 
Az érintett személyek titoktartási kötelezettsége a bizalmi viszony, üzleti kapcsolat 
megszűnése után is fennáll.  
A törvény alkalmazásában üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden 
olyan tény, információ, vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak 
méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a 
szükséges intézkedéseket megtette. 
A tény, információ, megoldás, illetőleg adat kifejezéseket tágan kell értelmezni. Ilyenek 
lehetnek például a tevékenységi feltételek, a pénzügyi helyzet, a vevőkör, a műszaki 
dokumentáció, a recept, a modell, a minta. A titoksértés tehát akkor is megvalósulhat, 
ha a megszerzett vagy felhasznált, illetőleg nyilvánosságra hozott tény, információ nem 
áll iparjogvédelmi oltalom alatt. 
 

 a "bojkott felhívás" tilalma: 
Tilos máshoz olyan tisztességtelen felhívást intézni, amely harmadik személlyel fennálló 
gazdasági kapcsolat felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását 
célozza. 
Ez a rendelkezés azonban csak akkor alkalmazható, ha az említett felhívás 
tisztességtelen volt. Ebből következően nem ütközik az üzleti tisztesség 
követelményeibe az olyan felhívás vagy szerződési ajánlat, amely kedvezőbb feltételek 
(pl. alacsonyabb ár, rövidebb szállítási határidő) kilátásba helyezésével, illetve az üzleti 
kapcsolatokban szokásos módon kísérli meg annak elérését, hogy a megrendelő a 
harmadik személy helyett az ajánlatot tevővel szerződjön; 

 
 
 a látszatkeltés (szolgai utánzás) tilalma: 

Tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, 
csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, 
továbbá olyan nevet, megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak 
áruját szokták felismerni. A tilalom akkor is fennáll, ha a jellegzetes külsejű, 
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csomagolású, megjelölésű, elnevezésű áru nem áll iparjogvédelmi oltalom alatt, de az a 
fogyasztók számára az adott jellegzetességgel vált ismertté;  

 
 az üzleti manipulálás tilalma: 

Tilos a versenyeztetés, így különösen a versenytárgyalás, a pályáztatás, az árverés és a 
tőzsdei ügylet tisztaságát bármilyen módon megsérteni. E tilalmat csak azokra a 
magatartásokra kell alkalmazni, amelyeket külön jogszabály nem szabályoz. 

 
 
3. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának (megtévesztésének) 
tilalma 
 
 
Tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket megtéveszteni.  
 
Az üzletfelek megtévesztésének minősül különösen, ha 
a) az áru ára, lényeges tulajdonsága (pl. összetétele, eredete) tekintetében valótlan tényt 

vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre 
alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, 
megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak; 

b) elhallgatják azt, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak vagy az áruval 
szemben támasztott szokásos követelményeknek; 

c) az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, az üzletfél döntését befolyásoló 
körülményekről – így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a 
kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről, a nyerési esélyről – megtévesztésre 
alkalmas tájékoztatást adnak; 

d) különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik. 
 
A használt kifejezéseknek az üzleti életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak 
megállapításánál, hogy a tájékoztatás az üzletfél megtévesztésre alkalmas-e. 
 

Tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek 
alkalmazása. Ilyen módszernek minősül különösen, ha olyan körülményeket teremtenek, 
amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy 
más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását.   

A törvény egyik alapvető célja az üzletfél döntési szabadságának védelme, s az ezt sértő 
versenytorzítások megakadályozása.  
 
A törvény tehát közvetlenül azokat a magatartásokat tiltja, melyek a versenyviszonyok 
torzításával befolyásolják az üzletfelet döntéseiben. 
 
A versenyjogi jogsértésnek nem feltétele, hogy a megtévesztő tájékoztatás az áruval 
kapcsolatos legyen. Tilos az áru értékesítésével összefüggő és az üzletfál döntését befolyásoló 
körülményről adott bármilyen megtévesztésre alkalmas tájékoztatás is. 
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4. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma (kartell tilalom) 
 
Az elmúlt időszak legjelentősebb és gazdaságilag a legnagyobb horderejű változásai a 
kartelljogban történtek. A változások fő indoka a jogharmonizáció. 
A magyar jogrendszer biztosítja a vállalkozások közötti gazdasági együttműködés 
szabadságát. A vállalkozások azonban a gazdasági verseny kényszerítő hatásainak elkerülése 
érdekében nemegyszer olyan megállapodásokat kötnek, melyek csak a résztvevők számára 
járnak előnnyel, a kívülállók részére hátrányosak, a gazdasági versenyt kisebb-nagyobb 
mértékben fékezik, korlátozzák vagy torzítják. Az ilyen versenykorlátozó hatású 
megállapodások a kartellek.  
A kartellek létrehozását és működését a különböző versenyjogok általában tiltják; a 
kartelltilalomba ütköző szerződések semmisek. 
A kartelltilalomhoz az ún. mentesülés részletes, árnyalt rendszere társul: a megállapodások 
egyes csoportjait jogszabályban mentesítik a kartelltilalom alól. Emellett egyes 
megállapodásokat verseny-felügyeleti határozattal egyedileg mentesítenek a tilalom alól.  
 
A szabályozás a kartellek általános tilalmából indul ki, és ehhez társítja a kivételek és a 
mentességek rendszerét. A mentesülés alapjául szolgáló szempontokat a törvény határozza 
meg, a megállapodások egyes csoportjainak mentesüléséről pedig kormányrendelet 
rendelkezik a törvényben adott felhatalmazás alapján. 
 
5. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma 
 
A törvény nem önmagában a piacuralmi helyzetet, hanem az azzal való visszaélést tiltja. Az 
általános tilalomhoz az erőfölénnyel való visszaélés jellegzetes eseteinek példálózó 
felsorolását társítja. 
A törvény a gazdasági erőfölény fogalmát nem köti számszerűen megjelölt piaci 
részesedéshez, hanem azt kizárólag a piaci helyzetből, illetve a vállalkozás piaci 
"viselkedéséből" levezethető, érdemi ismérvek alapján határozza meg.  
 
Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen: 
a) az üzleti kapcsolatokban tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, vagy 

más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását 
kikényszeríteni; 

b) a termelést, a forgalmazást vagy a műszaki fejlődést a fogyasztók, üzletfelek kárára 
korlátozni; 

c) indokolatlanul elzárkózni az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától, 
illetve fenntartásától; 

d) a másik fél gazdasági döntéseit indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni; 
e) az árut az ár emelését megelőzően vagy az ár emelkedésének előidézése céljából, vagy 

egyébként versenyhátrány okozására alkalmas módon a forgalomból indokolatlanul 
kivonni, illetőleg visszatartani; 

f) az áru szolgáltatását, átvételét más áru szolgáltatásától, átvételétől, továbbá a 
szerződéskötést olyan kötelezettségek vállalásától függővé tenni, amelyek 
természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem 
tartoznak a szerződés tárgyához (árukapcsolás); 

g) azonos értékű vagy jellegű ügyletek esetén az üzletfeleket indokolatlanul 
megkülönböztetni; 

h) a versenytársak piacra lépését indokolatlanul akadályozni vagy a versenytárs számára 
indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni. 



 68

6. A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése 
 
A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése körében a törvény elvileg a gazdasági hatalom 
kialakulásának, a piaci szerkezet szempontjából is jelentős koncentrációs folyamatok 
ellenőrzését kívánja megvalósítani, a verseny megmaradásának biztosítása érdekében. 
A törvény három esetcsoportot sorol szabályozási körébe: 
 a vállalkozások összeolvadását, beolvadását (ez a klasszikus fúzió), ideértve azt az 

esetet is, amikor csak a vállalkozás valamely része válik a vállalkozástól független 
másik vállalkozás részévé; 

 a vállalkozás feletti irányítás megszerzését;  
 valamint a több vállalkozás által létrehozott olyan közös vállalatot, mely korábban 

egymástól függetlenül végzett tevékenységüket egyesíti. 
 
A törvény szerint a rendkívül jelentős volumenű vállalkozások összefonódásához a Gazdasági 
Versenyhivataltól engedélyt kell kérni.  
A törvény részletesen szabályozza, hogy kinek és mikor kell ilyen engedélyt kérnie.  
 
 
7. A Gazdasági Versenyhivatal 
 
 
A törvény önálló részben szabályozza a Gazdasági Versenyhivatal jogállását, továbbá a 
közszolgálati jogviszonyban álló munkatársait érintő egyes kérdéseket. 
A Gazdasági Versenyhivatal független szervezet, amely szervezetileg nincs alárendelve a 
Kormánynak. A Gazdasági Versenyhivatal állami költségvetési szerv. A törvényben, valamint 
az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott verseny-felügyeleti feladatokat a 
Gazdasági Versenyhivatal látja el, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik. 
A Gazdasági Versenyhivatal élén az elnök áll. A Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint 
két elnökhelyettesét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök hat évre nevezi ki. A 
Gazdasági Versenyhivatal elnökével egyeztetni kell minden olyan előterjesztés és jogszabály 
tervezetét, amely érinti a hivatal feladatkörét.  
A Gazdasági Versenyhivatalban teljes önállósággal Versenytanács működik. A Versenytanács 
elnökből és tagokból áll.  A Versenytanács ellátja a törvényben meghatározott feladatokat. A 
Versenytanács tagja a verseny-felügyeleti eljárás során csak a törvénynek van alárendelve, így 
biztosítható, hogy a verseny-felügyeleti eljárásokban külső befolyásoktól mentes határozatok 
szülessenek.  
 
8. A verseny-felügyeleti eljárás főbb szabályai 
 
A verseny-felügyeleti eljárás a piaci verseny tisztaságában és szabadságában megtestesülő 
közérdek védelmére hivatott, ezért a versenytársak egyedi sérelmeit csak közvetetten 
orvosolja, mivel a verseny tisztaságának és szabadságának fogalmán keresztül egyedileg meg 
nem határozott piaci szereplők (és fogyasztók) összességének (köz-) érdeke áll a jogi védelem 
alatt.  
 
Az, akit a versenysértő magatartás közvetlenül is érint, polgári jogi igényét (vagyoni, illetve 
nem vagyoni kár, személyiségi jogi, illetve tulajdonjogi védelem) a bíróság előtt 
érvényesítheti.  
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Az adott (pl. kártérítési) tényállásban a jogellenesség a törvény rendelkezéseinek megsértése 
következtében áll be. 
A verseny-felügyeleti eljárásra eltérő rendelkezése hiányában az államigazgatási eljárás 
általános szabályait kell alkalmazni. A verseny-felügyeleti eljárás meghatározó 
specifikumokkal rendelkező közigazgatási eljárás. Ennek megfelelően a törvény csak azokat a 
különös szabályokat határozza meg, amelyek a verseny-felügyeleti eljárás sajátosságaiból 
következő szükséges eltéréseket tartalmazzák. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal verseny-felügyeleti eljárásának szakaszai: 
a) a vizsgáló eljárása (vizsgálat), 
b) a Versenytanács eljárása, 
c) az utóvizsgálat, 
d) a végrehajtás. 
Az utóvizsgálat és a végrehajtás nem szükségszerű elemei a verseny-felügyeleti eljárásnak.  
A verseny-felügyeleti eljárás a szakaszokra osztottság ellenére is egységes, hatósági eljárás. 
Az eljárás minden esetben a vizsgálattal indul, de az érdemi határozatokat csak az eljáró 
Versenytanács hozhatja meg.  
A vizsgálati és versenytanácsi eljárás szétválasztása eljárási-technikai jellegű: a vizsgáló 
tisztázza a tényállást, beszerzi a bizonyítékokat, a versenytanács pedig ezek alapján, a 
közvetlenség elvén nyugvó tárgyalás tartásával  jogi minősítést végez és dönt. 
 
A kérelemre indult eljárások díjkötelesek. A hivatalból indított eljárásnak díja – 
értelemszerűen – nincs. A verseny-felügyeleti eljárások összetettségére való tekintettel az 
elintézési határidő hosszabb az általános államigazgatási elintézési határidőnél: 90 nap. Ezt – 
indokolt esetben – a Versenytanács elnöke legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja. A 
kérelemre indult eljárásokban a törvény által előírt elintézési határidő letelte – az eljáró 
versenytanács határozatának hiányában – a kérelem teljesítését jelenti.  
 
A vizsgáló jelentésének értékelése alapján az eljáró versenytanács a következő intézkedéseket 
teheti:  
 megállapíthatja, hogy az ügyfél törvénysértést nem követett el;  
 az ügyet – a jelentés kiegészítése céljából – a vizsgálónak visszaadhatja;  
 ideiglenes intézkedéssel megtilthatja a törvénysértő magatartás folytatását, illetve  
 elrendelheti a törvénysértő állapot megszüntetését, ha erre az érdekeltek védelme, 

valamint a verseny kialakulásának, fenntartásának vagy fejlesztésének veszélyeztetése 
miatt halaszthatatlanul szükség van.  

Ha a fenti intézkedésekre nincs szükség, az eljáró versenytanács tárgyalást tűz ki és érdemi 
határozatot hoz.  
Az érdemi határozat tartalma többféle lehet. A kérelemre indult eljárásokban az érdemi 
határozat a kérelemnek helyt ad, vagy azt elutasítja.  
Az eljáró versenytanács érdemi határozatában: 
a) dönt a kérelemről, 
b) megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését, 
c) elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését és a magatartás további 

folytatását, 
d) elrendelheti helyreigazító nyilatkozat közzétételét, 
e) az eljárást megszüntetheti. 
 
Akinek törvénysértését az eljáró versenytanács megállapította, azzal szemben bírságot 
szabhat ki. A bírság összegét a törvény nem szorítja határok közé, azt az eset összes 
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körülményeire tekintettel (jogsértés súlya, időtartama, az ügyfelek piaci helyzete, ismételt 
jogsértés, a verseny szabadságának veszélyeztetettségi foka) kell kiszabni. 
A törvény felhatalmazza az eljáró versenytanácsokat, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 
hivatalos lapjában határozataikat nyilvánosságra hozzák. 
 

A bíróság verseny-felügyeleti eljárása: 
 
Az ügy érdemében hozott határozat felülvizsgálatát a kézbesítésétől számított harminc napon 
belül a bíróságtól lehet kérni. A bíróság a versenytanács határozatát megváltoztathatja.  
 
A törvény szerinti esetekben a Gazdasági Versenyhivatal is fordulhat a bírósághoz, ha 
működése során észleli, hogy valamely közigazgatási határozat a verseny szabadságát sérti. 
Nem a Gazdasági Versenyhivatal, hanem a bíróság hatáskörébe tartoznak a tisztességtelen 
verseny tilalmába ütköző magatartások miatt indított eljárások. E tiltott magatartások, 
tevékenységek közös jellemzője az, hogy piaci hatásuk elsősorban a versenyben közvetlenül 
érdekelt versenytársak egymásközti viszonyában van. A bíróság eljárása a bírság kiszabására 
is kiterjed. A perekre a megyei (fővárosi) bíróságnak van hatásköre. 
 
9. "A közérdekű perindítás" 
 
A törvény lehetővé teszi a fogyasztók széles körét érintő törvénysértés miatt indítható 
közérdekű kereset benyújtását. 
Az ellen, aki a törvénybe ütköző tevékenységével a fogyasztók széles körét érintő vagy 
jelentős nagyságú hátrányt okoz, 
 a fogyasztók érdekvédelmét ellátó szervezet, továbbá  
 a gazdasági kamara vagy  
 a Gazdasági Versenyhivatal – a hatáskörébe tartozó ügyben akkor, ha a jogsértést 

határozattal megállapította – pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek 
érvényesítése iránt abban az esetben is, ha a sérelmet szenvedett fogyasztók személye 
nem állapítható meg. 

Az igény a hátrány bekövetkezésétől számított egy év alatt elévül. 
A bíróság kötelezheti a jogsértőt az ár leszállítására, az áru kijavítására vagy kicserélésére, 
illetőleg az ár visszafizetésére. A bíróság az ítéletben feljogosíthatja az igény érvényesítőjét, 
hogy a jogsértő költségére az ítéletet országos napilapban közzétegye. 
A jogsértő köteles a sérelmet szenvedett fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelően 
kielégíteni. Ez nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog 
szabályai szerint más igényt érvényesítsen. 
A törvény rendelkezéseinek megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezmények és 
érvényesített polgári jogi igények nem érintik a külön jogszabályokban foglaltak szerinti 
egyéb polgári jogi jogkövetkezmény alkalmazásának, illetőleg szabálysértési vagy 
büntetőeljárás megindításának lehetőségét. 
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V. Témakör: A fogyasztóvédelem 
 

1) A fogyasztóvédelmi szabályozás célja, fogalmi meghatározásai 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény megalkotói abból indultak ki, hogy a 
szabályozásnak és az intézményrendszernek biztosítania kell a fogyasztók egészségének és 
biztonságának, vagyoni érdekeinek védelmét, a hatékony és gyors jogorvoslat, a megfelelő 
tájékoztatás és információhoz jutás lehetőségét és a fogyasztói oktatást, valamint a fogyasztói 
érdekek képviseletét. A fogyasztóvédelmi törvény hatálybalépés óta eltelt öt éves végrehajtási 
tapasztalat és az Európai Unióhoz való csatlakozásunk a törvény átfogó felülvizsgálatát tette 
szükségessé (2004. évi XVI. Törvény).  
 
A hatályos magyar fogyasztóvédelmi törvény figyelembe vette az általános 
termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a korábbi 
közösségi szabályozáshoz képest új rendelkezéseit 
 
 
 Az új közösségi jogi rendelkezések a fogyasztóvédelmi törvény szintjén megjelenő 

szabályozást annyiban érintik, hogy a biztonságossági követelmények, továbbá a 
gyártók ezzel kapcsolatos kötelezettségei a közösségi elvárásoknak megfelelően 
kiegészítésre kerültek.  

 A címkézés szabályai az Európai Unió joggyakorlata szerint úgy módosultak, hogy az 
Unió egységes belső piacáról származó áruk esetében a származási hely 
megjelölésének kötelezettsége megszűnik, ugyanakkor a harmadik országokból 
származó árukon továbbra is kötelező a származási hely feltüntetése. 

 A fogyasztóvédelemben független testületként már korábban létrejött békéltető 
testületek eljárására vonatkozó rendelkezéseket az Európai Unióban elvárt gyors, 
olcsó és hatékony alternatív vitarendezési követelményeknek megfelelően változtatták 
meg. 

 
A magyar termékbiztonsági szabályozás struktúráját tekintve összetett. A fogyasztóvédelmi 
törvény rögzíti a jogszabállyal vagy szabvánnyal nem szabályozott területre tartozó áruk 
alapvető biztonságossági követelményeit, míg az ezek ellenőrzéséhez szükséges részletes 
szabályokat a fogyasztóvédelmi törvényt végrehajtó, az áruk és a szolgáltatások 
biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) 
Korm. rendelet határozza meg. A szabályozott terület alá eső áruk biztonságossági 
követelményei viszont a termékspecifikus szabályozás körében kerülnek/kerültek definiálásra. 
 
A törvény hatálya - külön törvény eltérő rendelkezése hiányában - kiterjed a természetes és a 
jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, továbbá a 
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének a Magyar Köztársaság területén 
végzett mindazon tevékenységére, amely a fogyasztókat érinti, vagy érintheti. A törvény 
hatálya a fogyasztók érdekeinek minél szélesebb körű védelme érdekében tehát a fogyasztói 
kapcsolatok egészére kiterjed. 
 
A fogyasztó fogalmát a törvény az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi jellegű 
jogszabályaival összhangban határozza meg. Ennek megfelelően a törvény alkalmazása során 
fogyasztó az a személy, aki – gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül – árut vesz, 
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rendel, kap, használ, illetve, akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá, aki az áruval 
vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. A törvény 
alkalmazásával kapcsolatos bírósági joggyakorlat tisztázta, hogy „ A fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazása körében – az egyéb törvényi feltételek 
megvalósulása esetén – nemcsak a természetes személy, hanem adott esetben a gazdasági 
társaság is fogyasztónak minősül (BH2000. 554.)”.  
 
A gyártó fogalmát a törvény kiterjesztően határozza meg: 
 az árunak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, 

termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki az árun elhelyezett nevével, 
védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát az áru 
gyártójaként tünteti fel, 

 a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, 
ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő 
hiányában az importáló, továbbá 

 akinek a tevékenysége az áru forgalomba hozatala során az áru biztonságosságát 
befolyásolhatja. 

 
A gyártó és a forgalmazó a fogyasztó veszélyeztetésének elhárítása érdekében egyaránt 
köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal. 
A törvény előírja, hogy csak biztonságos termék vagy szolgáltatás kerülhet fogyasztói 
forgalomba, és a gyártó köteles gondoskodni az áru biztonságosságáról. A forgalmazó nem 
hozhat forgalomba olyan árut, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy 
szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy az áru nem biztonságos. A forgalmazó a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint köteles elősegíteni az általa forgalomba hozott áru 
biztonságosságának ellenőrzését, ennek során köteles különösen az áru által okozott 
veszélyekre vonatkozó tájékoztatás továbbadására, az áru származási helyének 
megállapításához és forgalmazásának nyomon követéséhez szükséges dokumentáció 
megőrzésre és rendelkezésre bocsátására, valamint a veszélyek elkerülése érdekében a 
gyártókkal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel, illetve a területi fogyasztóvédelmi 
felügyelőségekkel való együttműködésre. 
Ha az áru biztonságosságát jogszabály vagy nemzeti szabvány nem határozza meg, az áru 
akkor minősül biztonságosnak, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a 
rendeltetésszerű vagy az ésszerűen várható használat - ideértve adott esetben az üzembe 
helyezési, beszerelési, karbantartási előírások betartását - időtartama alatt nem, vagy csak a 
rendeltetésszerű vagy ésszerűen várható használatával járó legkisebb mértékben veszélyezteti. 
A törvény körülírja az áru és a szolgáltatás biztonságának elemeit és felhatalmazást ad a 
Kormány részére, hogy a részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg. 
 
A fogyasztók megfelelő tájékoztatásával kapcsolatban törvény tartalmazza a címkézésre, a 
csomagolásra és az ár feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat,  
 
amelyek biztosítják azt, hogy a fogyasztó megfelelő információk birtokában vásárolhasson 
árut vagy vehessen igénybe szolgáltatást. 
Külön jogszabályban meghatározott áru csak használati és kezelési útmutatóval hozható 
forgalomba. A használati és kezelési útmutatóban a fogyasztókat magyar nyelven, 
közérthetően és egyértelműen tájékoztatni kell az áru rendeltetésszerű használatának, 
felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról. 
Az áru fogyasztói forgalombahozatalakor a forgalmazó köteles – külön jogszabályban 
meghatározottak szerint – a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról és az egységárról, 
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illetve a szolgáltatás díjáról. Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén 
az áru eladási árán, vagy a szolgáltatás díján a feltüntetett legalacsonyabb eladási árat vagy 
szolgáltatási díjat kell érteni. Az árcímke nem takarhatja el az egyedi csomagoláson 
jogszabály kötelező előírása szerint elhelyezett fogyasztói tájékoztatót. 
A gyártó a már forgalomba hozott, a fogyasztóra veszélyes áru forgalmazásának, 
bemutatásának vagy a fogyasztó részére történő bármilyen kínálásának megakadályozása 
érdekében a veszélyes árut a forgalomból kivonja, illetve súlyos, gyors beavatkozást igénylő 
veszély esetén a gyártó a fogyasztó részére már átadott vagy egyébként elérhetővé tett 
veszélyes árut visszahívja. A törvény vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges 
végrehajtási szabályokat külön kormányrendelet állapítja meg. 
 
 

2) A fogyasztói szerződések néhány sajátossága 
 
 
Fogyasztó 685.d) §: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést 
kötő személy; 
A fogyasztó fogalmát Ptk. az értelmező rendelkezések között 1998. március 1. napjától 
kezdődő hatállyal nevesítette, ez és a fogyasztói szerződés fogalma a 2003. július 1-től 
hatályos definíció. 
 
fogyasztói szerződés 685.e)§: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön 
létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti;  
A törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai alkalmazásában az a 
szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a villamos 
energiát, a - tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy 
meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt - vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy 
más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt 
dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet (fogyasztási cikk). 
 
 
A Ptk. a szerződést biztosító mellékkötelezettségek között szabályozza a jótállást. 
 
Jótállás 
 
Aki a szerződés hibátlan teljesítésért jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól 
csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás 
alapján tehát a kötelezett a szerződésszerű teljesítésért szigorúbb felelősséggel tartozik.  
 
A jótállás alapulhat szerződésen is, de jellemzőbb a jogszabályon alapuló úgynevezett 
kötelező jótállás (pl. a tartós használatra rendelt termékek esetén).  
Jogszabály meghatározhatja a jótállás minimális idejét is. 
 
Fogyasztói szerződés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótállás 
kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát és a belőle 
eredő jogok érvényesítésének módját; utalnia kell továbbá arra, hogy a jótállás a fogyasztónak 
a törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére írásban 
vagy más maradandó eszközzel rögzíteni kell, és a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 
Jótállást kötelezően előíró jogszabály a jótállási nyilatkozatra vonatkozóan további 
követelményeket állapíthat meg.  
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Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet szól. 
A rendelet a Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés keretében értékesített, új 
tartós fogyasztási cikkekre állapít meg kötelező jótállási kötelezettséget. A tartós fogyasztási 
cikknek minősülő áruk körét a rendelet melléklete tartalmazza. 
A rendelet mellékletében felsorolt árukra jellemzően a 10 000 Ft bruttó vételár felett terjed 
csak ki a kötelező jótállás (pl. MP3 lejátszók, Pendrive készülékek, a digitális 
fényképezőgépekhez használatos memóriakártyák, számológépek, telefonok, mobil telefonok, 
hangszerek, órák stb.). 
 
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő 
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe 
helyezés napjával kezdődik. 
A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - 
jótállási jegyet átadni. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy 
szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a 
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. 
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett 
javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új 
alkatrész kerülhet beépítésre. 
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási 
jegyen köteles feltüntetni: 

a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében 
továbbá a kilométeróra állását, 

b) a hiba okát és a javítás módját, 
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű 

esetében továbbá a kilométeróra állását, 
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés 
helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és 
felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
 
A rendelet miatt nincs helye a hiba eredetének kicserélés előtti vizsgálatára, a forgalmazó a 
fogyasztási cikket azonnal köteles kicserélni, amennyiben a hiba a rendeltetésszerű működést 
akadályozza. A tartós fogyasztási cikkek esetén a három munkanapon belül érvényesített 
csereigény épp azt valószínűsíti, hogy a hiba gyári eredetű. Ilyen, szinte azonnal észlelt hiba 
esetén a rendelet kötelezővé teszi a termék cseréjét, és eltér a Ptk. általános szabályaitól. 
Mindez nem jelenti azt, hogy a forgalmazó ne lenne jogosult a termék hibájának eredetét 
vizsgálni. Miután kicserélte a készüléket, jogosult vizsgálni a hiba eredetét és amennyiben azt 
tapasztalja, hogy az a vásárlást követően keletkezett okra vezethető vissza, illetve 
rendeltetésellenes használat eredménye, a polgári jog általános szabályai szerint 
érvényesítheti kártérítési igényét a fogyasztóval szemben.  
A kicserélési kötelezettség megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jelentős összegű, 
akár milliós fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatja a forgalmazót. A Legfelsőbb Bíróság egy 
felülvizsgálati kérelem folytán elé került ügyben, egy működésképtelen mobiltelefon 
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kicserélésének megtagadása ügyében marasztalta el a forgalmazót. EBH2007. 1744 
(Megjelent: Legfelsőbb Bíróság Határozatainak Hivatalos Gyűjteménye 2007/2.) 
 
Fogyasztói szerződések esetén a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet speciális szabályokat 
állapít meg a szavatossági és a jótállási igények érvényesítésére. Ezektől a szabályoktól a 
fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet. 
 
Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező 
szolgáltatást nyújtó forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló 
bizonylatot. 
 
A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: 

a) a fogyasztó nevét, címét, 
b) a fogyasztási cikk (áru) megnevezését, vételárát, 
c) a vásárlás időpontját, 
d) a hiba bejelentésének időpontját, 
e) a hiba leírását, 
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, 
g) a kifogás rendezésének módját. 

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a 
jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. 
Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud 
nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. 
A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést - az áru 
tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő 
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül fogja elvégezni. 
A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt 
napon belül elvégezze. 
Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a 
fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, 
és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti. 
A jótállás alapján a jogosult a szavatossági jogokkal azonos igényt érvényesíthet: így kérhet 
kijavítást, árleszállítást, kicserélést, újbóli elvégzést, a javítási költség megfizetését, és elállási 
jogot is gyakorolhat.  
A jótállásban való megállapodás nem jelent lemondást a nem szerződésszerű teljesítésen 
alapuló azokról a jogokról, amelyek a jogosultat a szavatosság általános szabályai szerint 
megilletik. 
Jótállás esetén a jogosult a jótállás időtartama alatt bármikor érvényesítheti a bíróság előtt a 
jótállás alapján őt megillető jogokat (míg a szavatossági jogok elévülési ideje csak hat hónap). 
A jótállás tehát megkönnyíti a szavatossági jogok érvényesítését, de éppúgy a kártérítési 
jogok érvényesítését is. A jogosultnak a jótálláson alapuló igényét a kötelezetthez intézett 
nyilatkozattal kell érvényesítenie.   
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3) A fogyasztóvédelmi intézményrendszer  
 
 Ügyfélszolgálat 

 
A közüzemi, a pénzügyi és nyugdíjpénztári, a biztosítási, valamint a távközlési szolgáltatási 
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a fogyasztói bejelentések intézésére, panaszok 
kivizsgálására és orvoslására, a fogyasztók tájékoztatására az ügyfelek részére nyitva álló 
helyiségben ügyfélszolgálatot kötelesek működtetni. Az ügyfélszolgálat a panasz elutasítását 
köteles indokolással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát a fogyasztónak átadni vagy 
tizenöt napon belül megküldeni. Az ügyfélszolgálat a fogyasztói bejelentések intézése és a 
fogyasztók tájékoztatása során köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
társadalmi szervezetekkel. 
 
 Békéltető testület  

 
A törvény szerint a területi gazdasági kamarák feladata olyan békéltető, egyezséget létrehozó 
fórum működtetése, melybe a gazdasági kamarák és a fogyasztók érdekképviseletét ellátó 
szervezetek azonos számú képviselőt delegálnak, és a képviselők megállapodás alapján egy 
harmadik, független személyt vonnak be a testületbe. A békéltető testület hatáskörébe az áruk 
és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok 
alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói 
jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. A békéltető testület hatásköre nem terjed 
ki azokra a fogyasztói jogvitákra, amelyekre jogszabály valamely hatóság hatáskörét állapítja 
meg. A békéltető testület eljárásáért eljárási díjat kell fizetni, ez azonban a működtetés 
költségeit teljes körűen nem fedezi. Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelem alapvetően 
állami feladat, ezért az intézményi háttér működtetéséhez, az intézményrendszer 
fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket túlnyomó részt állami forrásból kell megvalósítani. 
 
 A helyi önkormányzatok feladata a fogyasztóvédelem terén 
 
 önkéntesen, a kamarával történő egyeztetés alapján részt vállalhatnak a békéltető 

testület működtetésének feladataiból; 
 a lakosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanácsadók segítik a fogyasztók 

önszerveződéseit, támogathatják a társadalmi szervezetek helyi érdekérvényesítő 
tevékenységét; 

 irodát működtethetnek. 
 
 
 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 

. 
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, mint országos hatáskörű szerv, a fogyasztók védelme 

érdekében fontos szerepet tölt be, különösen azáltal, hogy elősegíti a fogyasztók jogainak 
érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását, oktatását. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, mely a Kormány által kijelölt 
miniszter irányítása alatt áll. Az eljáró hatóság a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése 
esetén határozatával fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. A bírság többszörös jogsértés 
esetén halmozottan is kiszabható. A bírság összegét az eset összes körülményeire – így 
különösen a fogyasztók érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és 
a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel 
kell meghatározni. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek hatásköre 
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nem terjed ki jogszabályban más szervek hatáskörébe utalt fogyasztóvédelmi feladat- és 
hatáskörökre. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek eljárásának kezdeményezésére jogosultak a 
külföldi minősített szervezetek is. 
A területi felügyelőség első fokú határozata ellen benyújtott fellebbezést a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség vezetője bírálja el. 
 
 
 A bírósági út 

 
 A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vezetője határozatának felülvizsgálata 

keresettel kérhető a bíróságtól. A bíróság a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vezetőjének 
határozatát megváltoztathatja. 

 Az ellen, aki jogszabályba ütköző tevékenységével a fogyasztók széles körét 
érintő vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a 
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet vagy az ügyész a fogyasztók 
igényeinek érvényesítése iránt – a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül – pert 
indíthat akkor is, ha a sérelmet szenvedett fogyasztók személye nem állapítható meg. A 
bíróság az ítéletben feljogosíthatja az igény érvényesítőjét, hogy a jogsértő költségére az 
ítéletet országos napilapban közzétegye. A jogsértő köteles a sérelmet szenvedett fogyasztó 
igényét az ítéletnek megfelelően kielégíteni. Ez nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a 
jogsértővel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét érvényesítse. 
 
 
 

VI. Témakör: A reklám jogi szabályozása 
 
 

1) A reklám tevékenység 
 
Az árutermelés mennyiségi és minőségi fejlődése, a választék bővülése következtében a 
termelő számára elengedhetetlen a vásárlók informálása a fogyasztók számának növelése, 
ennek pedig rendkívül fontos eszköze a reklám.  
A reklámozás olyan tevékenység, amelyet a gyártó, szolgáltató vagy forgalmazó cég az 
előállított áruk és szolgáltatások értékesítésének, illetve igénybevételének előmozdítása 
céljából alkalmaz. A piacgazdaságokban kiéleződött versenykörülmények között a reklám a 
cégek egyik legfontosabb kommunikációs eszköze a fogyasztók tájékoztatása és megnyerése 
érdekében. A reklámtevékenység szabályozása összefügg a gazdasági verseny tisztességének 
biztosításával és a fogyasztóvédelemmel. 
A reklámra vonatkozó jogi szabályozásnak két alapvető érdeket kell biztosítani: 
 a fogyasztói érdekek védelmét, 
 a piaci verseny fenntartását, a verseny és az üzleti tisztesség biztosításával. 
 
A korábbi magyar reklámjogot a többszintű és heterogén jogi szabályozás jellemezte. A 
reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezéseket szétszórtan, olykor egymásnak is 
ellentmondóan, több különböző szintű jogszabályban fogalmazták meg. Ez megnehezítette a 
reklámszabályok áttekinthetőségét. 
A fogalmi tisztázatlanságot, a korszerűtlen szabályozásból eredő zavarokat a jogszabályok 
többszöri módosítása sem tudta áthidalni, ezért a gazdasági reklámtevékenység átfogó és 
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egységes szabályozása egyre sürgetőbbé vált. A gazdasági reklámtevékenység önálló 
szabályozásának további indoka volt a tárgykört érintő jogharmonizációs kötelezettségünk 
teljesítése. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény új fejezetet 
jelentett a reklámtevékenység magyarországi szabályozásában. A megtévesztő és 
összehasonlító reklámokkal kapcsolatos EU irányelv és a gyakorlati tapasztalatok szükségessé 
tették egy új törvény megalkotását. A jegyzet a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló hatályos 2008. évi XLVIII. törvényt ismerteti. 
 
A törvény tárgyi hatálya a reklámtevékenységben részt vevők által végzett gazdasági 
reklámtevékenységre, a szponzorálásra, valamint az ezek tekintetében alkalmazott, a szakmai 
önszabályozás keretében megalkotott magatartási kódexekre terjed ki. Ennek megfelelően 
kiemelendő, hogy a törvény csak a gazdasági reklámtevékenység vonatkozásában 
alkalmazható, a politikai vagy társadalmi célú reklámtevékenységre nem. 
 
A megtévesztő reklámok tekintetében a törvény hatálya szűkebb.  
Abban az esetben, amikor a megtévesztő reklám címzettje önálló foglalkozásán vagy 
gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, akkor a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény (Fttv.), szabályai alkalmazandóak. 
Ennek oka, hogy a 2005/29/EK irányelvben foglalt jogi kötelezettség.  
Törvény vagy az annak végrehajtására kiadott jogszabály az egyes árukra vonatkozó vagy az 
egyes kommunikációs eszközök útján megvalósuló gazdasági reklámtevékenységre külön 
szabályokat állapíthat meg. 
Ilyen különös szabályokat tartalmaz például a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
szóló 2006. évi XCVIII. törvény; vagy a kommunikációs eszköz sajátosságaira figyelemmel 
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus 
hirdetésre vonatkozóan. 
A rádió és televízió műsorszolgáltatásában közzétett reklámra - ha e törvénytől eltérő 
követelményeket állapít meg - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben 
(médiatörvény) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
 

2) A törvény legfontosabb fogalmi meghatározásai 
 
A törvény meghatározza azokat a fogalmakat, amelyek a törvény rendelkezéseinek 
alkalmazását megkönnyítik.  
A jogalkalmazási tapasztalatok alapján, valamint jogharmonizációs kötelezettségek 
következtében a korábbi reklámszabályozáshoz képest új fogalmak kerültek bevezetésre, 
valamint egyes fogalmak megváltoztak. Így a fogalmak között kerül meghatározásra kerül 
például a vállalkozás és a magatartási kódex definíciója. A fogyasztó fogalom jelentős, egyéb 
jogszabályokban történő módosulása pedig szükségessé teszi a fogyasztó helyett a reklám 
címzettje fogalmának megalkotását.  
 

3. § E törvény alkalmazásában 
a) dohánytermék: bármilyen módon fogyasztásra szánt, részben vagy egészben dohányból 

készült termék, 
b) egészségügyi intézmény: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának g) 

pontjában meghatározott intézmény, 
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c) fiatalkorú: aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem, 
d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely 

birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi 
eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: 
termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) 
értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal 
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, 
árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám), 

e) gyermekkorú: aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, 
f) közzététel: a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi 

címzett számára, 
g) magatartási kódex: olyan - piaci önszabályozás keretében létrehozott - megállapodás 

vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat 
vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, 
amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el, 

h) megtévesztő reklám: minden olyan reklám, amely bármilyen módon - beleértve a 
megjelenítését is - megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, 
vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek 
gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló 
tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti, 

i) összehasonlító reklám: olyan reklám, amely közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé 
tesz más, a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató vállalkozást 
vagy ilyen vállalkozás által előállított, forgalmazott vagy bemutatott, a reklámban szereplő 
áruval azonos vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut, 

j) reklám címzettje: aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut, 
k) reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek 

segítségével a reklámot megismerhetővé teszi, 
l) reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli, 
m) reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot megalkotja, 

létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, 
n) sajtótermék: az időszaki lap egyes lapszámai, a rádió- és televízió-műsor, a könyv, a 

röplap és az egyéb szöveges kiadvány - ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt -, a 
zeneművet, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre 
szánt műsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hanglemez, továbbá 
bármely más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó, nyilvános közlésre szánt technikai eszköz, 

o) szabadtéri reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett 
eszköz, 

p) szponzorálás: minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, 
továbbá - rendezvénnyel vagy tevékenységgel összefüggésben - valamely személy számára, 
amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása valamely áru vásárlásának vagy 
igénybevételének ösztönzése, 

q) tudatosan nem észlelhető reklám: olyan reklám, amelynek közzétételekor - az időtartam 
rövidsége vagy más ok következtében - a reklám címzettjére lélektani értelemben a tudatos 
észleléshez szükséges ingerküszöbnél kisebb erősségű látvány, hang- vagy egyéb hatás 
keltette inger hat, 

r) vállalkozás: aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő 
célok érdekében jár el. 
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3) A törvény általános rendelkezései 
 
A törvény meghatározza a reklám közzétételének általános és alapvető feltételeit. Ezeknek a 
szabályoknak a reklám címzettjei védelme érdekében, másrészt a felelősség megállapításának 
megkönnyítése szempontjából van jelentőségük. 
 
Reklám akkor tehető közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató - 
ennek hiányában a reklám közzétételének megrendelésekor a reklám közzétevője - részére 
megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az 
adószámát. 
A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási 
kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a reklámozó köteles nyilatkozni 
arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a 
termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá, 
a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé. 
A felelősségi szabályokkal összhangban az adatok és nyilatkozatok meglétéért az általános 
felelősségi szabályok szerint egyetemlegesen felelnek az érintett felek, az adatok és a 
nyilatkozatok tartalmáért és valódiságáért egyedül a reklámozó felel.  
Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám 
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen 
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján akkor 
közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 
A törvény ezzel a közvetlen üzletszerzéssel (direkt marketing) történő reklámozást korlátozza. 
A törvény biztosítja, hogy reklámot csak azok kapjanak közvetlen megkeresés módszerével, 
akik ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárultak. A reklámozó, a reklámszolgáltató, valamint 
a reklám közzétevője köteles nyilvántartást vezetni azokról a személyekről, akik ilyen 
hozzájáruló nyilatkozatot tettek náluk. E nyilvántartások harmadik személyek részére csak az 
érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatók át. 
A törvény a hozzájáruló nyilatkozatok későbbi visszavonhatóságát is biztosítja. 
A postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott címzett reklámküldeményben 
reklám természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a 
címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a 
reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését 
bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy 
részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető. 
 
 

4) Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások 
 
Az alkotmányos jogok védelmét szolgáló általános reklámtilalmak:  
 
Tilos az olyan reklám, amely  

 erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra 
ösztönöz; 

 a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz; 
 a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen, amelyik nemi 

aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám). 
 a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 

károsíthatja. 
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Ennek keretében ’Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely 
alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének 
kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt 
ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus. Tilos 
az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást 
hangsúlyozó helyzetben mutat be.’ 
A törvény módosított tartalommal átveszi az egyes oktatási intézményekben folytatott 
reklámtevékenységet tilalmazó rendelkezéseket Fontos, hogy az elsősorban a - reklámok 
hatásának fokozottan kitett - gyermek-és fiatalkorúak oktatására szolgáló intézményekben a 
vállalkozások népszerűsítésre csak egyes meghatározott tevékenységekkel (egészséges 
életmód, környezetvédelem, neveléssel összefüggő kérdések, közéleti, kulturális tevékenység) 
összefüggésben kerülhessen sor. 
 
A megtévesztő magatartáshoz köthető reklámtilalmak:  
 

 Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba 
ütközik; 

 Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám; 
A korábbi szabályozással szemben azonban nem jelenik meg a burkolt reklám tilalma, 
tekintettel arra, hogy annak alkalmazását az Fttv. rendelkezései tiltják, mivel 
megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül. 

 Tilos a megtévesztő reklám (12.§); 
 Tilos a vállalkozások sérelmére elkövetett összehasonlító reklám. 

 
 

A reklám megtévesztő jellege 
(2) A reklám megtévesztő jellegének megállapításakor figyelembe kell venni különösen a 

reklámban foglalt azokat a tájékoztatásokat, közléseket, amelyek 
a) az áru jellemző tulajdonságaira, 
b) az áru árára vagy az ár megállapításának módjára, valamint az áru megvételének, illetve 

igénybevételének egyéb szerződéses feltételeire, továbbá 
c) a reklámozó megítélésére, így a reklámozó jellemzőire, az őt megillető jogokra, 

vagyonára, minősítésére, elnyert díjaira 
vonatkoznak. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az áru jellemző tulajdonsága különösen az áru 
kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, mennyisége, származási helye, eredete, 
előállításának vagy szolgáltatásának módja és időpontja, beszerezhetősége, szállítása, 
alkalmazása, a használatához, fenntartásához szükséges ismeretek, adott célra való 
alkalmassága, a használatától várható eredmények, veszélyessége, kockázatai, egészségre 
gyakorolt hatásai, környezeti hatásai, energiafelhasználási ismérvei, tesztelése, ellenőrzöttsége 
vagy annak eredménye. 
A törvény ezen rendelkezései a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit ültetik át. Ennek megfelelően a 
megtévesztő reklámra vonatkozó rendelkezések csak abban az esetben alkalmazandóak, ha a 
reklám címzettje kizárólag vállalkozás, vagy gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső 
célok érdekében eljáró nem természetes személy. 
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Az összehasonlító reklám 
 

A törvény meghatározza, hogy összehasonlító reklám csak azonos rendeletetésű áruk 
tárgyilagos összehasonlításában lehetséges, továbbá szabályozza a védjegy használatának 
lehetőségeit az összehasonlító reklámban. 

 
13. § (1) Az összehasonlító reklám 
a) nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb 

megjelölése jó hírnevét, 
b) nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet 

folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése 
között, 

c) nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb 
megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre, és 

d) nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ában 
rögzített jellemzői utánzásának tilalmát. 

(2) Az összehasonlító reklám 
a) kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat 

össze, 
b) tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, 

jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát, 
c) ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, köteles azt tárgyilagosan bemutatni, 
d) eredetmegjelöléssel rendelkező termékek összehasonlítása esetén kizárólag azonos 

eredetmegjelölésű termékekre vonatkozhat. 
(3) Jogszerű összehasonlító reklám esetében a védjegyjogosult kizárólagos használati joga 

alapján nem léphet fel védjegyének az összehasonlító reklámban történő - a célnak megfelelő 
módon megvalósuló - használatával szemben, feltéve, hogy a védjegy használata 
elengedhetetlen az összehasonlításhoz és nem haladja meg a feltétlenül szükséges mértéket. 
E § - a 2006/114/EK irányelv 4. cikkének megfelelően - meghatározza az összehasonlító 
reklám közzétételének kritériumait, amelynek során elsősorban a vállalkozások sérelmére 
elkövetett összehasonlító reklámot tiltja, amely sérti más vállalkozás jó hírnevét, cégnevét és 
árujelzőjét. 
 
 

5) Az egyes áruk reklámozására és az azokkal összefüggésben történő 
szponzorálásra vonatkozó tilalmak és korlátozások 

 
A nemzetközi gyakorlattal összhangban a törvény tilalmakat, illetve korlátozásokat határoz 
meg a részben, vagy egészben forgalomképtelen áruk vonatkozásában, illetve az egészség 
védelme érdekében. A törvényben foglalt külön tilalmak és korlátozások természetesen nem 
jelentenek felmentést a törvény általános rendelkezéseiben foglalt feltételek, illetve az 
általános reklámkorlátozások és tilalmak betartása alól.  
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Áruspecifikus reklámtilalmak és korlátozások:  
 
A reklámozásra vonatkozó szabályok, tilalmak áttekinthetősége érdekében az új 
reklámtörvényben kerültek szabályozásra egyes áruspecifikus, ágazati törvényekben foglalt 
rendelkezések. Ezen reklámok tilalmát ill. korlátozását gyermekvédelmi, egészségvédelmi 
valamint állatvédelmi okok, illetve kegyeleti okok indokolják. 
 
 

 a fegyverek, a lőszerek és a robbanóanyagok, és a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközök (ezek körét külön jogszabály határozza meg) itt a szakmai reklám szűk 
körben lehetséges) 

 Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal 
reklámja. 

 Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni. 
 Tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas 

eszköz vagy eljárás reklámja. 
 Tilos a gyermek-és fiatalkorúaknak szóló, vagy azokat bemutató alkoholtartalmú ital 

reklámja,  
Továbbá a törvény tiltja ezt a reklámot a sajtótermékek borítólapjának első külső 
oldalán, színházban, moziban a 20 óra előtti, vagy a gyermek-és fiatalkorúaknak szóló 
műsorszámok előtt és közvetlenül utána, továbbá a közoktatási és egészségügyi 
intézményekben, illetve az ezektől 200 méteres távolságban lévő szabadtéri 
reklámhordozókon.  

 Tilos a dohányreklámozás, de ez alól - szűk körben – a törvény kivételeket is 
megállapít. 

  Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító 
reklám. 

 Tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás reklámját egészségügyi intézmény területén, 
épületének falán és kerítésén, valamint - az erre a célra kijelölt hely kivételével - 
temető területén.  

 Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és 
reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg. 

 Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul. 
 
 

6) A felelősség megállapításának szabályai 
 
A törvény megállapítja a rendelkezései megsértéséért fennálló felelősség megállapításának 
szabályait. 
Főszabályként a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője a törvényi előírások 
megszegéséért egyetemlegesen felelős. Amennyiben a jogsértés károkozással járt, a 
reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője a Ptk. általános szabályai szerint a 
károsulttal szemben egyetemlegesen felelős, egymással szemben pedig felelősségük 
magatartásuk felróhatósága arányában vagy – ha ez nem állapítható meg – egyenlő arányban 
oszlik meg. Az egyetemleges kötelezettség alapján a kártérítés mind a reklámozótól, mind a 
reklámszolgáltatótól, mind pedig a reklám közzétevőjétől, illetve valamennyiüktől együttesen 
is követelhető.  
Meghatározott esetekben – amikor az egyetemleges felelősség megállapítása indokolatlan 
lenne – egyedül a reklámozó felelős.  
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Amennyiben a magatartási kódex e törvénybe ütköző magatartásra ösztönöz, e jogsértésért a 
magatartási kódexet kidolgozó, a kódex felülvizsgálatáért, illetve a magukat a kódexnek 
alávető vállalkozások általi betartása ellenőrzéséért felelős személy vagy személyek felelnek. 
A reklám közzétevője felel a szabadtéri reklámhordozón közzéteendő adatokkal kapcsolatos 
kötelezettségek megsértése miatt. A dohánytermékre vonatkozóan nyújtott szponzorálás 
esetében mind a nyújtó, mind az elfogadó vállalkozás felelős. 
 
 

7) A reklám - felügyeleti és a bírósági eljárás 
 
A gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések 
megsértése esetén főszabályként a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, alkalmazva az Fgytv. 
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel. 
A megtévesztő és összehasonlító reklámra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a 
Gazdasági Versenyhivatal és a bíróság jár el a Tpvt.-t alkalmazva az e törvényben foglalt 
eltérésekkel. A bíróság kizárólag a jó hírnevet és a szerzői jogi kérdéseket érintő esetekben jár 
el az összehasonlító reklám és az ilyen magatartásra ösztönző magatartási kódex esetében. 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el a közvetlen üzletszerzésre (direkt marketing) vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén, ha a reklám az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás és − a beszédcélú telefonhívás kivételével − elektronikus hírközlés útján valósul 
meg.  
A törvény a fentiek mellett lehetővé teszi, hogy a felmerült polgári jogi igényt a sérelmet 
szenvedett fél bíróság előtt érvényesítse. 
Tiltott szponzorálás esetében ügyfélként a nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi 
szervezetek is kezdeményezhetnek eljárást. 
 
 
 
 
 
 
Önellenőrző kérdések: 
 

I. Témakör: A gazdasági társaságok  
 
1) Milyen formákban hozható létre gazdasági társaság? 
2) Ismertesse a gazdasági társaság alapítására (taggá válásra) vonatkozó jogi korlátokat! 
3) Mit kell kötelezően tartalmaznia egy társasági szerződésnek? 
4) Mi a cégjegyzés? 
5) Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag 

felelősségére? 
6) Mi az előtársaság?  
7) Ki nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője? 
8) Ismertesse a cégvezető jogállására vonatkozó új törvényi előírásokat! 
9) Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 
10) Mikor kötelező a felügyelő bizottság létrehozása? 
11) Mely esetben nem indítható meg a tag kizárására irányuló per? 
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12) Kik és milyen időkorlátok között támadhatják meg a társaság jogszabálysértő 
határozatát bíróság előtt? 

13) Mit jelent a hitelezővédelem körében szereplő felelősségátviteli szabály? 
14) Hogyan szűnhet meg jogutóddal egy gazdasági társaság? 
15) Milyen korlátjai vannak a gazdasági társaság átalakulásának? 
16) Hogyan alakul a közkereseti társaságba belépő és az onnan kiváló (tagsági viszonyát 

megszűntető) tag felelőssége? 
17) Mi a különbség a bt. bel- és kültagjának felelőssége között? 
18) Mikor jogosult a bt. kültagja a társaság képviseletére? 
19) Milyen esetben lehet korlátlan a kft. tagjának a felelőssége a társaság tartozásaiért? 
20) Milyen előírások vonatkoznak a kft. és az rt. törzstőkéjére(alaptőkéjére)?  
21) Milyen előírások vonatkoznak a kft. tag üzletrészének átruházására? 
22) Milyen tagolásban szabályozza a Gt. a részvénytársaságokat? 
23) Melyek a részvényes vagyoni és „személyes” jogai? 
24) Mi a dematerializált részvény? 
25) Milyen részvényfajták vannak? 
26) Ismertesse a részvénytársaság nyilvános alapításának főbb szakaszait! 

II. Témakör: Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég 
 

1) Hogyan történik az egyéni vállalkozás létesítésének bejelentése? 
2) Melyik gazdasági társaságnak nem lehet tagja az egyéni vállalkozó? 
3) Hogyan szüneteltethető az egyéni vállalkozás 
4) Mikor szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga? 
5) Milyen szabályok vonatkoznak az egyéni cég jegyzett tőkéjére? 
6) Milyen két felelősségi formában működhet az egyéni cég és mi az egyes formák 

elnevezése? 
 
III. Témakör: Értékpapírjog 
 
1) Milyen területeket szabályoz a tőkepiacról szóló tv.? 
2) Milyen befektető védelmi szabályokat ismer az értékpapírok nyilvános forgalomba 

hozatalánál? 
3) Hogyan csoportosíthatók az értékpapírok? 
4) Jellemezze a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokat! 
5) Jellemezze a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat! 
6) Mi a dematerializált értékpapír? 
7) Mi a kötvény? 
8) Mi a csekk?  
9) Mi a váltó? 
10) Mi a kártalanítási összeghatár a Befektetési Alap kifizetéseinél? 
 

IV. Témakör: A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról  
 
1) Határozza meg a „Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

szóló jogszabály” (Tpt.) hatályát! 
2) Mit jelent a tisztességtelen verseny általános tilalma (generálklauzula)? 
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3) Sorolja fel a tisztességtelen verseny tilalmába ütköző magatartásokat (tilalmakat)! 
4) Mit jelent a bojkott felhívás tilalma? 
5) Nevezzen meg egy, a fogyasztók megtévesztésének tilalmába ütköző magatartást! 
6) Mondjon három esetet a gazdasági erőfölénnyel visszaélés tipikus fajtái közül! 
7) Ismertesse a Gazdasági Versenyhivatal jogállását! 
8) Milyen szakaszokból áll a Gazdasági Versenyhivatal eljárása? 
9) Mikor és milyen összegű bírságot szabhat ki a Gazdasági Versenyhivatal 

versenytanácsa? 
10) Ismertesse a bíróság verseny felügyeleti eljárással kapcsolatos jogkörét! 
11) Ki kezdeményezheti a „közérdekű pereket”? 
 
 
V. Témakör: A fogyasztóvédelem 
 
1) Mire vonatkozik a fogyasztók megfelelő tájékoztatását előíró jogszabály? 
2) Mit értünk jótállás alatt? 
3) Milyen gyakorlati előnnyel jár a fogyasztó számára az egyes tartós fogyasztási 

cikkekre vonatkozó kötelező jótállás? 
4) Mit kell tartalmaznia - a fogyasztói szerződésekből eredő a szavatossági és a jótállási 

igények érvényesítése esetén – a felvett jegyzőkönyvnek? 
5) Jelölje meg a fogyasztói intézményrendszer szereplőit! 
 

VI. Témakör: A reklám jogi szabályozása 
 
1) Milyen érdekeket kíván megvalósítani a reklám jogi szabályozása? 
2) Ismertesse a reklám törvény tárgyi hatályát! 
3) Hogyan alakul a törvény hatálya a megtévesztő reklámok esetén? 
4) Határozza meg a reklámozó, a reklámszolgáltató, és a reklám közzétevője 

fogalmát! 
5) Határozza meg a magatartási kódex fogalmát! 
6) Milyen feltétellel tehető közzé egy reklám? 
7) Mely általános reklámtilalmak kapcsolhatók az alkotmányos alapjogok 

védelméhez? 
8) Mely általános reklámtilalmak köthetők a megtévesztő magatartáshoz? 
9) Soroljon fel legalább öt áruspecifikus reklámtilalmat!  
10) Ismertesse a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény megsértése esetén a 

felelősség általános szabályait! 
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