
 
 

1, Milyen formában hozható létre gt? 
Jogi személyiség nélküli gt: 

- közkereseti (KKT) 
- betéti társaság (BT) 

Jogi személyiségű gt: 
- korlátolt felelősségű társaság (KFT) 
- részvénytársaság (RT) 

2, Ismertesse a gt alapítására (taggá válására) 
vonatkozó jogi korlátokat! 

- természetes személy egyidejűleg csak 1 gt-
nek lehet korlátlan felelősségű tagja 
(KKT? BT tagja) 

- KKT és BT nem lehet tagja KKT-nak 
illetve BT-nak 

- Korlátozott cselekvőképességgel 
rendelkező kiskorú személy egyáltalán 
nem lehet KKt tagja, illetve BT beltagja 

- egyéni vállalkozó gt-nak nem lehet 
korlátlan felelősségű tagja 

- 1 személyes társaság nem lehet másik 1 
személyes társ tagja. 

3, Mit kell kötelezően tartalmaznia egy társasági 
szerződésnek? 

- gt cégnevét és székhelyét 
- gt tagjait, nevük (cégnév) és lakóhelyük 

(székhelyük)- cégjegyzékszám 
feltüntetésével 

- főtevékenységi kör (TEÁOR szám) + 
további tev. körök, melyeket a 
cégjegyzékben feltüntetni kíván 

- gt jegyzett tőkéjét, egyes tagok vagyoni 
hozzájárulását és a tőke rendelkezésre 
bocsátásának módját és idejét 

- cégvagyon 
- tulajdoni hányadokat 
- gt képviseletét, cégjegyzés módját (önálló, 

együttes) 
- tagok által kijelölt első vezető 

tisztségviselők, fb és könyvvizsg. nevét, 
lakhelyét, székhelyét, jogi személy v jogi 
személyiség nélküli gt cégjegyzék számát 

- gt működésének időtartamát, ha határozott 
időre jött létre 

 

4, Mi a cégjegyzés? 
Cégjegyzés a társaság írásbeli képviselete (pl. 
szerződéskötés a cég nevében) Lehet önálló v. 
együttes. 
5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 
hozzájárulást szolgáltató tag felelősségére? 
A tag (részvényes) a hozzájárulás szolgáltatásától 
számított 5 éves jogvesztő határidőn belül helytállni 
tartozik gtnak azért, hogy a társasági szerződésben 
megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli 
hozzájárulásának a szolgáltatás idején fennálló 
értékét (tehát, hogy nem túlzott az apport 
értékelésénél). 
6, Mi az előtársaság? 
Az előtársasági lét függő jogviszony. Az alapítók 
által elkészített létesítő okirat ellenjegyzésétől, 
illetve közokiratba foglalástól a gt cégbejegyzéséig 
v bejegyzés elutasításáról szóló cégbírósági 
határozat jogerőre emelkedéséig tart. 
7, Ki nem lehet gt vezető tisztségviselője? 

- akit bcs elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül 

- akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség 
gyakorlásától eltiltottak 

- akit vmely más foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak a gtben ez a megjelölt 
főtevékenység 

- előző 5 évben olyan társaság tagja volt, 
amely megszűnt. 

8, Ismertesse a cégvezető jogállására vonatkozó 
tvi előírásokat! 

- Általános képviseleti joggal rendelkezik 
- cégjegyzési módja: önálló v együttes, de 

képviselete jogát más munkavállalóra nem 
ruházhatja át 

- munkavállaló és vezető tisztségviselő, 
felelőssége munkajogi 

- feladatukat főszabályként a gt érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles ellátni. 
 
 
 

9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 
A társaság éves (közgyűlésén) taggyűlésén a 
(részvényesek) tagok határozhatnak arról , hogy a vezető 
tisztségviselők előző évi munkáját a tvi, alapszabályi 
elvárásokhoz képest megfelelőnek tartják-e. Igen esetén 
utóbb nem vonhatják felelősségre az ügyvezetést, mert a 
társaság érdekeivel össze nem egyeztethető módon 
végezte a feladatát. 
10, Mikor kötelező a fb létrehozása? 

- Nyrt esetén 
- Zrt-nél , ha  az alapítók legalább 5 %-a kéri 
- jszban meghatározott éves forgalmat elér a gt 
- 200 főnél több alkalmazottat foglalkoztat teljes 

munkaidőben, éves átlagban 
- tv a köztulajdon védelmében előírja 

11, Mely esetben nem indítható meg a tag kizárására 
irányuló per? 

- ha társaságnak csak 2 tagja van 
- olyan tag ellen, aki a szavazatoknak a ¾-ével 

rendelkezik 
- részvényessel szemben 

12, Kik és milyen időkorlátok között támadhatják 
meg a társaság jszsértő határozatát bíróság előtt? 
Tudomásszerzéstől számított 30 napon belül (szubjektív), 
(objektív) a határozat meghozatalától számított 90 nap- 
jogvesztő határidő. 
13, Mit jelent a hitelezővédelem körében szereplő 
felelősségátviteli szabály? 
KFT, RT, BT kültagjára vonatkozik. Ha a korlátozott 
felelősségű tagok visszaélnek ezzel a felelősségükkel és 
ez a hitelezők megkárosításához vezet, akkor korlátlanul 
és egyetemlegesen felelnek a jogutód nélkül megszűnt 
társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. 
14, Hogyan szűnhet meg jogutóddal egy gt? 

- társasági formaváltás 
- egyesülés (összeolvadás, beolvadás) 
- szétválás (különválás, kiválás) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15, Milyen korlátjai vannak a gt 
átalakulásának? 

- f.a. v v.a, alatt áll a gt 
- ha tagok v részvényesek még nem 

teljesítették a t. sz-ben vállalt vagyoni 
hozzájárulásukat 

- tag kizárása iránti per van folyamatban 
- előtársasági létszakban 
- a tv nem engedi a szövetkezetté való 

átalakulást. 
16, Hogyan alakul a kkt-ba belépő és az onnan 
kilépő (megszüntető) tag felelőssége? 
Belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett 
társasági kötelezettségekért a többi tagéval azonos. 
Megváló tag felelőssége 3. személyekkel szembeni 
tartozások esetén azonos a megmaradó tagokéval a 
tagsági viszonya megszűnésének idejéig és még 
további 5 évig. 
17, Mi a különbség a bt bel és kültagjának 
felelőssége között? 
Beltag: felelőssége korlátlan és egyetemleges (ha 
többen vannak) 
Kültag: felelőssége korlátozott, vagyoni betétje 
mértékéig és nem kötelezhető újabb befizetésre. 
18, Mikor jogosult a bt kültagja a képviseletre?  

- ha a társasági szerződés a kültagot 
feljogosítja üzletvezetésre 

- ha bt-nak csak kültagja maradt, új beltag v 
kkt-vé átalakulás cégbírósági bejegyzéséig 

- szervezeti képviselő v tagok gyűlése 
meghatalmazást a da kültagnak (eseti 
jellegű) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19, Milyen esetben lehet korlátlan a kft tagjának 
a felelőssége a társaság tartozásaiért? 

-  nem pénzbeli betétet szolgáltató tag 5 
éven át felel azért, hogy a szolgáltatott 
betétje értéke megfelel a társasági 
szerződésben megjelölt értéknek. 

- korlátlanul és egyetemlegesen felelnek 
azok a tagok, akik vmely tag nem pénzbeli 
betétjének értékét magasabb értéken 
fogadják el 

- azok a tagok, akik olyan határozatot 
hoznak az általánosan elvárható gondosság 
mellett, mely a társaság érdekeit 
nyilvánvalóan sértik, az ebből eredő 
károkért korlátlanul és egyetemlegesen 
felelnek 

- a megszűnt társaság tartozásaiért felel a 
tag, aki a társaság jogi személyiségével, ill. 
saját korlátolt felelősségével visszaélt 

20, Milyen előírások vonatkoznak a kft és a rt 
törzstőkéjére (alaptőkéjére)? 
kft: - előre meghatározott törzsbetétek összessége a 
törzstőke (jegyzett tőke), mely min. 500 000.- Ft  

- a hitelezők igényeinek fedezetére ez 
szolgál 

- lehet pénzbeli és apport 
- a tagok nem követelhetik vissza a 

törzsbetétjüket 
rt: - zrt : min. 5 millió Ft alaptőke 

- nyrt : min. 20 millió Ft alaptőke (jegyzett 
tőke) 

21, Milyen előírások vonatkoznak a kft tag 
üzletrészének átruházására? 

- tagok egymás között szabadon 
átruházhatják 

- kívülálló személyre adásvétel jogcímén 
csak akkor lehet, ha a tagok nem élnek az 
elővásárlási jogukkal, és vagy a tagok erre 
engedélyt adtak 

- az üzletrész megszerzőjére szállnak át a 
hozzá kapcsolódó jogok és kötelezettségek 
is 

- a tag halálával az üzletrész átszáll a 
jogutódra. 

22,Milyen tagolásban szabályozza a Gt az rt-t? 
- zártkörűen működő (nem hozhatók nyilvános 

forgalomba a részvényei) 
- nyílt részvénytársaság (részvényei részben az 

egészben nyilvánosan kerülnek forgalmazásra) 
23, Melyek a részvényes vagyoni és személyes jogai? 
Vagyoni jog: - osztalékra való jogosultság (adózott 
eredmény után részvényre  jutó arányos rész) 

 likvidációs hányadra való jogosultság 
(a végelszámolás utáni eredményből 
/felosztható vagyon/ részvényeivel arányos 
részre igényt tarthat. 

Személyes jogok: 
- közgyűlésen részt vehet 
- felvilágosításhoz való jog (közgyűlés 

napirendjére tűzött dologról írásban) 
- kisebbségi jogok (alaptőke 5 %-át képviselő 

részvényesek élhetnek vele) 
- felülvizsgálati jog (a részvényesek, igazgatóság, 

fb tagjai kérhetik a közgyűlés jsz sértő 
határozatainak felülvizsgálatát a bíróságtól) 

24, Mi a dematerizált részvény? 
Elektronikus úton létrehozott, rögzített, közvetített és 
nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit tartalmazó 
adatösszegség, vagyis számítógépes jel. 
25, Milyen részvényfajták vannak? 

- törzsrészvény 
- elsőbbségi  
- dolgozói 
- kamatozó 
- visszaváltható részvény 

26, Ismertesse az rt nyilvános alapításának főbb 
szakaszait! 

- nyilvános ajánlattétel - alapítási tervezett 
- részvényjegyzés (min 10 % befizetése a jegyzett 

összegből) 
- alakuló közgyűlés megtartása 60 napon belül a 

részvényjegyzéstől számítva 
- alapszabály elfogadása a közgyűlés részéről. 

 
 
 
 
 



 
 

A GT: magánjogi jogterület, anyagi jogi 
jogszabály. 
Jogképesség: Minden ember jogképes: jogai és 
kötelességei lehetnek. ( a gt-k  is) 
jogi személyek az állami, önkormányzati, 
gazdasági, társadalmi és más egyéb szervezetek. 

- jogképes, mely kiterjed: mindazokra a 
jogokra és kötelezettségekre, amelyek 
jellegüknél fogva nem csupán az emberhez 
fűződhetnek. Kivéve: Nem köthet 
házasságot, nem örökölhet. 

- A jogképesség az életkorra, nemre, fajra, 
nemzetiséghez vagy felekezethez 
tartozásra tekintet nélkül egyenlő. 

- A jogképességet korlátozó szerződés vagy 
egyoldalú nyilatkozat semmis 

Magánjogi jogi személyek a gt-k.  
 
Szerződés: Két fél egybehangzó akaratnyilatkozata. 
KKT – társassági szerződés – üzletvezetésre 
jogosult tag – tagok gyűlése 
BT – társassági szerződés - üzletvezetésre jogosult 
tag – tagok gyűlése 
KFT – tárasági szerződés – ügyvezető - taggyűlés 
 1 szem. – alapító okirat – igazgatóság, 
vezérigazgató - közgyűlés 
RT – alapszabály 
 
A legfőbb szervet egy évben egyszer kötelező 
összehívni, sőt az itt készült jegyzőkönyvet kötelező 
a cégbíróságnak beküldeni, mindenféle 
adatszerűségével együtt. 
Dönthet: - átalakításról,  
- társaságot megszüntetik,  
- a tevékenység megváltoztatásáról,  
- tőke megváltoztatásáról,  
- cégjegyzés módjának megváltoztatásáról, 
- cég ügyvezetését is leválthatja 
 
 
 
 
 

Társasági szerződés: 
- társaság neve, székhelye 
-  tagoknak a megnevezése – lehetnek 

természetes személy tagok, vagy más 
cégek 

- a cég tevékenysége, TEÁOR kódok  
- a jegyzett tőkéjét fel kell tüntetni, 

valamint az egyes tagoknak az anyagi 
hozzájárulását.  

- cégjegyzés módját fel kell tüntetni (önálló 
v együttes) 

-  ha határozott időre hozzák létre a céget, 
akkor ezt a dátumot kell feltüntetni.  

- céghez kötődő tisztségviselők nevét és 
elérhetőségét. (fb, könyvvizsgáló)  

Jegyzett tőke: –az a pénz, ami a társasági 
szerződésben vállalt olyan vagyontömeg, amelynek 
a rendelkezésre állása elméletileg biztosított. 
(stabil vagyon, mindig ugyanaz.)  
Törzsbetét: az egyes tagoknak a vagyoni 
hozzájárulása. (Ki mennyi zsetonnal lép be a 
társaságba, arányosan ehhez képest fogja 
gyakorolni a tulajdonosi jogait és arányosan ehhez 
mérten fogja gyakorolni, érvényesíteni bármilyen 
fajta döntéshozatali képességét, a cég eredményes 
működéséből származó profitban, illetve 
veszteségében, hiszen kockázatviselő fél vagyok,) 
Két fajtája lehet: a cég vagyona pénzbeli vagy nem 
pénzbeli, de a jegyzett tőke az mindig pénzbeli.  Az 
apport a cégnek olyan vagyona, ami ér valamit - 
optimális esetben – viszont nem pénzbeli. 
Könyvvizsgáló megállapítja az értékét, az érték lesz 
a jogszabályban meghatározott jegyzett tőkéből a 
meghatározott arány. 
Előtársaság: az a társaság, amikor a társasági 
szerződés már megköttetik, viszont a cég 
bejegyzése még nem történt meg. A cég, önálló 
jogalany, mely a bejegyzéstől indul. BA- toldatot fel 
kell tüntetni. Bejegyzés alatt álló társaságból tag 
nem zárható ki, a bejegyzés alatt álló társaság nem 
határozhatja el megszűnését.  

Ügyvezetés: a cég operatív vezetését jelenti, a 
cégjegyzésért felelős ember.  
Üzletvezetői vagy ügyvezetői tevékenysége – minden 
esetben megfeleljen annak a kritériumnak, hogy a cég 
érdekének elsődlegessége érdekében jár el. 

- Nem lehet gt vezető tisztségviselője:  
o  az, akit bűncselekmény elkövetése 

miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem 
mentesült.  

o  Akit jogerős bírói ítélettel a vezető 
tisztség gyakorlásától eltiltottak, Akit 
valamely más foglalkozástól jogerős 
bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet 
hatálya alatt az abban megjelölt 
tevékenységet főtevékenységként 
folytató gazdasági társaságban nem 
lehet vezető tisztségviselő. 

o  A gazdasági társaság megszüntetési 
eljárás során való törlését követő öt 
évig nem lehet más gazdasági társaság 
vezető tisztségviselője az a személy, 
aki a megszüntetési eljárás 
megindításának időpontjában, a törlés 
évében, vagy a törlést megelőző évben 
a gazdasági társaságnál vezető 
tisztségviselő, kizárólagos vagy 
többségi befolyást biztosító 
részesedéssel rendelkező tag volt.  

o  az a személy, akinek - felelősségét a 
jogutód nélküli megszüntetést 
eredményező eljárás során ki nem 
elégített követelésekért a bíróság 
jogerősen megállapította, és a fizetési 
kötelezettségeit nem teljesítette.  

o  akivel szemben a cégbíróság 
törvényességi felügyeleti eljárásban 
pénzbírságot szabott ki, és jogerős 
bírósági határozat szerinti fizetési 
kötelezettségét nem teljesítette. 

 



 
 

Gt tagság összeférhetetlenség szabályai: 
- Természetes személy egyidejűleg csak egy 

gazdasági társaságban lehet korlátlanul 
felelős tag.  

-  Kiskorú személy nem lehet gazdasági 
társaság korlátlanul felelős tagja.  

-  Közkereseti és betéti társaság nem lehet 
gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.  

-  Egyszemélyes gazdasági társaság újabb 
egyszemélyes társaságot alapíthat, 
gazdasági társaság egyedüli tagja 
(részvényese) lehet. 

 
Felügyelőbizottság a tulajdonosi kör számára 
ellenőrzi az ügyvezetést. 
Nem lehet fb tag:  

- aki a cégben tag, aki ügyvezető, aki 
könyvvizsgáló,  

fb tag lehet:  
-  aki a cégnek tulajdonosa, de korlátozott a 

felelőssége   
- Volt tag  
- több társaságban is lehet ugyanaz FB tag, 

halmozható, semmilyen felelősséggel nem 
jár.  

Könyvvizsgáló: a cég számviteli értelemben 
jogszabály szerint működik e. 
Nem lehet könyvvizsgáló: 

- a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja 
(részvényese).  

- a társaság vezető tisztségviselője, 
felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen 
személyek közeli hozzátartozója, élettársa, 
továbbá a társaság munkavállalója, e 
jogviszonya, illetve minősége fennállta 
idején, valamint annak megszűnésétől 
számított három évig. 
 
 
 
 
 

Gt megszűnése: A gazdasági társaság a 
cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 

- végelszámolási eljárás, ez a VA toldat, 
(jogutód nélkül szűnik meg) 

- felszámolási eljárás, FA toldat. 
Megszűnőben van a cég, felszámolás alatt 
van a cég, de még meg van és ameddig 
megvan, addig megvan az önálló 
jogalanyisága. Még nem szűnt meg, csak 
megszűnőben van. A megszűnés a törlés 
időpontjával következik be. (jogutód 
nélkül) 

- határozott időre hozunk létre társaságot, 
akkor a határozott idő elteltével, 

- átalakulással, aminek kettő formája 
lehetséges: az egyik az, hogy jogutódlással 
szűnik meg, vagy alakul át (más gt-á való 
átalakulás, összeolvadás, beolvadás, 
különválás, kiválás) 

- jogutód nélkül. (va, fa,) 
 
 
Societas leonina tilalma GT.89.§. (1) Egyik tag 
sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági 
szerződésben megállapított összeget meghaladóan 
növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. 

(2) A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak 
értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszonya 
fennállása alatt nem követelheti vissza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKT: Önálló jogalany. Társasági szerződéssel jön létre, 
melyben a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy 
korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű 
közös gazdasági tevékenységet folytatnak, az ehhez 
szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság 
rendelkezésére bocsátják. 

- Nem jogi személyiségű gazdasági társaság 
- társasági szerződéssel jön létre – tagok gyűlése 
- üzletvezetésre jogosult tagok képviselik 
- taggyűlés létrehozható 
- szavazati joguk egyenlő 
- Saját vagyon minimuma nincs rögzítve 
- pénzbeli és apport 
- tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek 
- hozzájárulásuk nem követelhető vissza 
- létrehozhatja: jogi és jogi személy, v 

természetes és természetes szem., v természetes 
és jogi személy 

- természetes személy tagok, munkavégzéssel 
vesznek részt a társaság tevékenységében 

- új tag belépése esetén a felelőssége megegyezik 
a régi tagéval 

- 1 tagra csökken a társaság tagsága 3 hónap áll 
rendelkezésre a módosításra v megszűnik 

- tagsági jogviszony megszűnik: (a megszűnésétől 
számított 5 évig még felel a társaság 
tartozásaiért) 

 vagyoni hozzájárulását nem teljesítette 
közös megegyezéssel 
kizárással 
rendes felmondással 
azonnali hatályú felmondással 
részesedés átruházással 
tag halálával v megszűnésével 
jszba ütközik a fenntartása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BT: Társasági szerződéssel üzletszerű, közös 
gazdasági tevékenység folytatására jön létre, 
legalább 1 beltag, kinek felelőssége korlátlan és a 
többi beltaggal együtt egyetemleges, valamint 
legalább 1 kültag, akinek a felelőssége a társasági 
szerződésben vállalt vagyoni betétje erejéig áll fenn. 

- Nem jogi személyiségű gt 
- társasági szerződéssel jön létre – tagok 

gyűlése – üzletvezetésre jogosult tag 
- legalább 1 beltag és 1 kültag 
- beltag felelőssége korlátlan és 

egyetemleges 
- kültag felelőssége a hozzájárulása erejéig 
- taggyűlés a legfőbb szerve 
- a tagok a tárassággal együtt perelhetők 

KFT: olyan gt, amely előre meghatározott összegű 
törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőke) jön 
létre, a tag kötelezettsége a társasággal szemben 
csak törzsbetétjének és esetleges apportjáig áll fenn. 
A társaság kötelezettségért a tag nem felel. 

- jogi személyiségű gt 
- A törzsbetét az a tagnak meglévő eszmei 

tulajdoni hányada, ezeknek az összessége 
pedig a törzstőke. A jegyzett tőke nem 
feltétlenül azonos a törzstőkével. Akkor 
azonos, ha minimálisról beszélünk. 500 
ezer forintnál, akkor azonos, ha az 
ugyanaz az 500. minden tagnak egy 
törzsbetéte van, de egy törzsbetétnek 
lehet több tulajdonosa is. 

- korlátolt felelősség: a tagnak a társasággal 
szembeni kötelezettsége csak a 
törzsbetétjének arányában áll fenn, illetve 
esetleg valami szolgáltatás arányában, 
amit a társasági szerződés előír. Ezen 
túlmenően a tagnak semmilyen 
felelőssége nincs, ezért korlátolt. 

- A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A 
taggyűlést legalább évente egyszer össze 
kell hívni. 

o A taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik: 

 a számviteli törvény 
szerinti beszámoló 
jóváhagyása; 

  osztalékelőleg 
fizetésének elhatározása; 

elővásárlási jog 
gyakorlása a társaság által; 

 a tag kizárásának 
kezdeményezéséről való 
határozat; 

az ügyvezető 
megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása; 

a felügyelőbizottság 
tagjainak 
megválasztása, 
visszahívása és 
díjazásának 
megállapítása; 
a könyvvizsgáló 

megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása; 

 a társaság jogutód 
nélküli megszűnésének, 
átalakulásának elhatározása; 

a társasági szerződés 
módosítása; 

a törzstőke 
felemelésének és leszállításának 
elhatározása 

- cégjegyzés módja: önálló v együttes 
- a taggyűlés eredményét vagy 

eredménytelenségét a cégbíróság felé 
jegyzőkönyvben be kell küldeni, 

- 1 személyes társaságnál kötelező a 
könyvvizsgáló 

- társasági szerződés – taggyűlés – 
ügyvezető 

 
 
 
 
 
 

RT: olyan gt, mely előre meghatározott számú és 
névértékű részvényekből álló alaptőkével 
(jegyzettőkével) alakul, a tag (részvényes) kötelezettsége 
az rtvel szemben a részvény névértékéig v kibocsátási 
értékéig felel. A rt kötelezettségeiért a részvényes nem 
felel. Lehet Zrt v Nyrt. 

- jogi személyiségű gt 
- alapszabály – közgyűlés – igazgatóság - 

vezérigazgató 
- Az összes részvény névértéke az RT alaptőkéje. 

A részvény egy dolog módjára hasznosítható 
tulajdoni hányadot megtestesítő értékpapír. 
Forgalomképes értékpapír 

- Szavazati jogot ad számomra és jogosít arra, 
hogy a részvénnyel meghatározott arányban 
részesedjek a cég jövedelméből, avagy 
veszteségéből. A névérték és a kibocsátáskori 
érték és a részvény értéke az biztos, hogy 
egymástól eltérő. Névérték fogja meghatározni 
az én szavazati jogomat. 

- Részvényfajták: 
a) a törzsrészvény, 
b) az elsőbbségi részvény, 
c) a dolgozói részvény, 
d) a kamatozó részvény, 
e) a visszaváltható részvény. 

- Felelősség: tulajdonosnak (alapító 
részvényesek) a bevitt vagyonával. 

- Részvény: piaci kockázatot vásárolok pénzért, a 
felelősség 0. 

- Közgyűlés (évente össze kell hívni), igazgatóság 
(3-11 tagig terjedhet.), igazgatótanács. 

- nagyobb a részesedésem, de ezzel együtt nő a 
szavazati jogom is. 

- Nyrt: 20 millió Ft, Zrt: 5 millió Ft minimum az 
alaptőkéje. 

- zárt részvénytársaság zártsága abból fakad, 
hogy alapításkor a részvényesek kizárják azt, 
hogy a későbbiekben a cégből más részesedést 
ne kaphasson. 
 


