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Alap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. (be kell szerezni) 

Vizsga: írásbeli a vizsgaidőszakban.  

A polgárjogi ismeretek és a társaságjogi ismeretek egymástól nagyon nehezen választhatók el. Aki 
polgári jogból valamilyen ismereti anyaggal nem rendelkezik, az nehezen fogja megérteni a 
társaságjogot és fordítva. Először kell polgárjogot tanulni, aztán társaságjogot, mert a GT egy része 
benne van a PTK-ban (70.§-tól) a különböző személyegyesítő jellegű társaságok – alapítvány, 
egyesülés, egyesület. Ezek végtelenül röviden benne vannak a PTK-ban – kivéve az alapítvány, amit a 
PTK részletesen taglal -, mert a polgári jog szabályozza ezeket, de részleteiben ez a törvény, a GT az 
irányadó. A PTK csak átutal arra, hogy külön jogszabály ezeket a személy és vagyonegyesítő 
társaságokat szabályozza. Ez a magyar jogrendszerben egy nagyon-nagyon fontos jogszabály, mert 
Magyarországon sok százezer gazdasági társaság van, legutóbbi adatok szerint 600 ezer a gazdasági 
társaságok száma, ezért ezeknek a gazdasági életben borzasztó nagy szerepe van.  

Döntően kettő fajta társaság különböztethető meg - ezt a PTK is nagyjából említi – vannak 
személyegyesítő és vagyonegyesítő társaságok. Később, ahogy megismerkednek a gazdasági 
törvénnyel megértik majd a két fajta társaság különbségét és lényegét, de felelősség szempontjából 
van döntően különbség. Azt kell egy társaság esetén elképzelni és mindig szem előtt tartani, hogy 
ezek a társaságok – és ezt a PTK is kimondja –önálló jogalanyok. Mindegyik fajta társaság, függetlenül 
attól melyikről beszélünk önálló jogalany. Emlékeztető: PTK szerinti jogalanyiság mit jelent? Ott van a 
PTK-ban szabályozva a jogképesség, ami a tágabb fogalom, ami azt jelenti, hogy megvan az a 
képessége, hogy jogok és kötelezettségeknek lehet az alanya. A jogok és kötelezettségek alanya 
jogképes személy vagy nem jogképes személy, esetleg valamilyen fajta társasági forma. A társasági 
formák mindig jogképesek de értelemszerűen jellegüknél fogva nem cselekvőképesek, pontosan 
azért mert saját nevükben nem tudnak eljárni. És itt szokták egyébként a cégtulajdonosok és 
cégvezetők összekeverni az almát a körtével, mert egy cégnek, bármilyen fajta cégről is beszélünk 
van jogképessége, tehát saját nevében vehet fel jogokat és terhelheti meg magát kötelezettséggel, 
de ez a céget érinti. Ez egy kör. A másik kör a cégnek a tulajdonosi köre, a harmadik pólus pedig lehet 
az adott cégnek a cégvezetése. És koránt sem biztos hogy ez a 3 kör egyetlenegy személy kezében 
összpontosuljon. Itt szoktak kezdődni a problémák, ez által lesz a cégjog bonyolult. Megpróbálom 
majd elmesélni úgy, hogy hozok majd hülye szekrényből kirángatott példákat, de nagyon nagyon 
verjék a fejükbe, hogy az önálló jogalanyiság egy cég, egy nem egy természetes személy tekintetében 
mit jelent. Ez az alapvető építőköve, hogy megértsék a GT-t és el tudják mondani mi a különbség egy 
természetes személy jogalanyisága és egy cégnek a jogalanyisága kötött. A PTK is kimondja, hogy 
jogalanyiság és jogalanyiság között nincsen különbség. Tehát bármilyen fajta jogviszony van egy nem 
természetes személy jogalany például cég mindenfajta jogot és mindenfajta kötelezettséget 
megtehet, amit a törvény nem zár ki. Tudnak olyat mondani, amit kizár a törvény? Például jellegénél 
fogva nem tud megtenni bizonyos fajta jognyilatkozatokat, mint egy természetes személy jogalany – 
nem tud házasságot kötni, végrendelkezni, stb – de egyébként mindent megtehet. És pontosan azért 
mert nincsen mögötte olyan személy, akit felelősségre lehet vonni, ezért ez egy nagyon vékony jég. 
Ha én felruházok valamit, nevezzük jogi személynek képességekkel, akkor meg kell teremteni azt a 
mögöttes felelősségi rendszert, hogy ennek legyen végrehajthatósága. Ez nehéz.  

 



Társasági törvényről: Van egy általános és egy különös része. Az általános része az összes olyan 
általános információt leírja, amely valamennyi cégformára egyenlő. Mire kell itt gondolni? Hogyan 
kell céget alapítani, ki alapíthat céget, melyek azok a minimális feltételek melynek, egy társaságnak 
meg kell felelni, milyen jogi kritériumok vannak és bizonyos szempontból leírt általános felelősségi 
szabályok. ezeken aprólékosabban végig fogunk menni. Ha lesz törvényük, akkor azt javaslom, az 
általános részt olvasgassák, jobban és a különöst kevésbé, fordítva garantáltan nem értenek belőle 
semmit. Ehhez kellően nehéz a Gt. Ha össze akarják hasonlítani a PTK-val, látni fogják, hogy sokkal 
nehezebb. Sokkal idegenebbnek fog önöknek tűnni, pontosan azért mert nem annyira életszerű, 
tehát messzebb van a hétköznapoktól, például a szerződéses és kötelmi jogviszonnyal naponta 
találkoznak. GT bonyolultabb. Ha valamit nem értenek benne, nyugodtan szóljanak, megpróbálom 
elmagyarázni. 

Akkor kezdjük az elejétől: tudják a törvény hatályát. Emlékeztető: van tárgyi, területi, időbeli, 
személyi. Itt, ami érdekes, az a tárgyi és személyi hatály, tehát kire és mire alkalmazható ez a 
jogszabály. Kettő nagy kategóriát lehet itt a hatálynál megfigyelni, ezek is olyan fogalmak, amit a PTK 
is megemlített, de nem ragoztam, mert nem is nagyon lehet. Azt mondja a hatálynál a GT, a törvény 
hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre egyaránt. Tudjuk mi az a jogi személy? Jogi 
személy nagyon érdekes kategória, mert a PTK és más jogszabály sem ad rá más definíciót.  Azért, 
mert nem lehet meghatározni. nagyon nehéz összefoglalni egy két mondatban a jogi személy 
fogalmát. Úgy kell elképzelni a jogi személyt, mint egy mesterségesen létrehozott struktúrát. A 
struktúra lényege, hogy mesterségesen létrehozunk egy jogalanyt, legyen mondjuk egy KFT – ez egy 
teljes mértékben mesterségesen létrehozott jogalanyisággal rendelkező vagyonegyesítő szervezet – 
és azt mondja a jogrend, hogy felemelem őt ebből a sorból és ráruházom azt a címkét, hogy te jogi 
személyiségű vagy; míg mondjuk egy BT-t nem ruházok fel ezzel a címmel, pedig ugyanúgy jogalany, 
egyik sem rendelkezik se több, se kevesebb joggal, az egyik megkapja ezt a címkét, hogy te jogi 
személy vagy. Miért jó az neki? Felelősség szempontjából jó neki, ugyanis a jogi személyiségű 
társaság - ilyenből van pár darab, például a KFT vagy az RT, de vannak nem gazdasági társaságok 
között is jogi személyiségű: költségvetési szervek, alapítvány, egyesülés. Őket felruházzák azzal, hogy 
jogi személyiségűek. A mögöttes felelősség szempontjából, a gazdasági életben elfoglalt fontosabb 
szerepük és nagyobb súlyuk miatt kapják azt a címkét, hogy jogi személyiség. A velük szemben 
történő végrehajtás, igényérvényesítés terén van magasabb helytállási kötelezettségük. ez azért 
nagyon fontos mert mindegyik cég, mindegyik társaság a gazdaság többi szereplőjével szerződéses 
viszonyban van. Ott jönnek a problémák, amikor a szerződéses viszonyokban nem minden úgy megy, 
ahogy szépen le van írva. Általában véve ugye felborul a szerződéses szinallagma, szar kerül a 
palacsintába, igényt kell vele szembe érvényesíteni, kötelezettséget kell vele szembe érvényesíteni és 
akkor a jogi személyiséggel rendelkező jogalanyoknak nagyobb helytállási kötelezettsége van. 
Zárójelbe jelzem, hogy nagyon nehéz igényt érvényesíteni még velük szemben is nehéz, de jog 
szándékosan adja nekik a jogi személyiségű státuszt, pontosan azért, hogy aki ilyen társaságot 
létrehoz, annak legyen valamilyen fajta személyes mögöttes felelőssége. Önök szerződéses 
viszonyban állnak egy betéti társasággal és a betéti társaság nem teljesíti a szerződéses 
kötelezettségét, például kovács és kovács Bt-vel szerződést kötnek, hogy újítsa fel a lakást. A BT 
egyetlen munkafolyamat elvégzése nélkül átveszi a lóvét és kovács úr és fia eltűnnek, mint szürke 
szamár a ködben az egymillió forint előleggel. Mit fognak tudni vele csinálni? Milyen szerződéses 
viszonyban vannak vele? Egy természetes személy, a másik oldalon pedig egy jogi személyiséggel 
nem rendelkező BT, aminek a vagyona 50 ezer forint, mert kovács úrnak nincsen semmije csak egy 



lyukas zoknija, meg szokol rádiója, meg esetleg egy üveg pálinkája sublótban. Mit lehet vele csinálni? 
Semmit. Nincs mögöttes felelősség, ugyan a beltag a teljes vagyonával felel. Mi az anyámat tudnék 
vele csinálni? Most vegyünk egy jogi személyiséggel rendelkező társaságot, egyrészt már a cég 
alapításával kapcsolatosan már a jogszabály magasabb – ha nem is túl nagy – szintű cégvagyont ír elő. 
Ez mindenképpen már biztatóbb abból a szempontból, hogy nagyobb helytállási kötelezettség van, 
nagyobb esély van arra nézve, hogy a követelésemet tudom érvényesíteni. Ez az egyik jó oldala. A 
másik oldala, hogy a cég életében ez már egy olyasfajta cégszerkezetet feltételez – a jogi 
személyiségű társaság -, hogy van személyes mögöttes felelősség. Tehát tudok a cég vagyonát 
meghaladó tartozásokért, ezen túlmenően személyes felelősséggel kapcsolatos lépéseket is tenni. Mi 
a különbség a jogi személyiséggel rendelkező jogi szervezetek között? Tudnak még mondani nekem 
jogi személyiségű státuszt? Nem csak a cégek világában érdemes gondolkodni. A magyar állam 
például jogi személy? IGEN. Akármelyik költségvetési szerv – 18. kerületi önkormányzat – jogi 
személy? IGEN. Egy iskola jogi személy? Költségvetési szerv, tehát IGEN. Az össze költségvetési szerv. 
az összes állami, önkormányzati szerv jogi személy. Ezek ugye a közjogi jogi személyek, de vannak 
magánjogi jogi személyeink, ott van a PTK-ban egy kettő, de döntően a GT-ben. 3 fajtánk van: közös 
vállalat, KFT, RT és annak mind a két formája. Jogi személyekről és mögöttes felelősségről még 
fogunk beszélni. 

Szerkezetileg úgy néz ki a GT, hogy az általános felelősségű viszonyok itt vannak és a különös részben 
az egyes társaságokról szóló külön szabályokban vannak a finomságok elrejtve, hogy kinek milyen a 
mögöttes felelőssége.  

Alapítsunk társaságot: döntően van egy nagyfokú szabadság a társaságok alapítása tekintetében. 
Magyarországon mondhatjuk, hogy bárki, bárhol alapíthat társaságot. Bárki alatt értem: legyen 
jogképes, nagykorú, cselekvőképes, nem szükséges, hogy természetes személy legyen – természetes 
személy is, de egy már meglévő társaság is létrehozhat egy új társaságot. Gondoljanak bele, egy 
társaság nem más, mint egy darab papír, a darab papír, ami önálló jogalany egyébként, létrehoz egy 
másik darab papírt és az létrehoz még majd 10-et. Én az elsővel szerződést kötök, aki az 
alvállalkozójának, aki az alvállalkozójának és így tovább továbbadja a munkát. mennyi lesz az 
esélyem, hogy valamilyen szintű jogérvényesítést fogok tudni eszközölni? Semmi, de legalább is egyre 
kisebb és az jár a legrosszabbul, aki a sor legvégén áll. (Példa: Újpest- Megyeri híd). Jogi szempontból 
ő sincs rosszabb helyzetben, mint aki megelőzi őt 5-6 ranghellyel, elméletileg, de gyakorlatilag már 
odáig nem jut el a pénz. Azért fontos, mert ha szerződéses viszonyba keverednek, mindig nagyon 
óvatosan szerződjenek, nézzek meg kivel állnak szerződéses viszonyban (cégjegyzék, 
magyarország.hu.) Cégalapításnál, a nem természetes személyek cégbeli részvételénél azért van egy 
két szabály, pontosan a követelések érvényesítése miatt.  

Ökölszabályok: Természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul 
felelős tag. Nem lehet a felelősségi viszonyokat halmozni. Korlátlanul felelős tag – el fogom 
magyarázni ez mit jelent – kiskorú nem lehet. Aztán, a nagyon-nagyon csúnyán mondva gyenge 
lábakon álló társaságok – BT, KKT – nem vállalhatnak korlátlan felelős tagságot. Aztán egy személyes 
gazdasági társaság nem lehet másik egy személyes gazdasági társaság korlátlanul fellelős tagja. Ami 
ebből magyarázatra szorul az a korlátlanul felelős kifejezés: azt jelenti, hogy adott személy, adott 
jogalany, mert nem biztos, hogy természetes személy, a társaságot terhelő tartozásokért teljes 
mértékben felel, azaz 100%-ban felelős érte. Vannak olyan felelősségi szituációk amikor azt mondja a 
törvény, mint például a KFT-nél ahol már a nevében benne van, hogy korlátozottan felelős, vagy 



korlátlan felelősségű vagy korlátozott felelősségű. Korlátlan milyen? Nem kell kifizetnem a számlát? 
Korlátozott felelősség azt jelenti, hogy van helytállási kötelezettségem, de nem teljes mértékű, 
valamilyen szintű megosztást kell tenni a cégben, annak tulajdonosai között. Van úgy, hogy 
egyáltalán nincsen felelősségem. Nem akarok előre szaladni, de például az RT-nél. Van valamilyen 
fajta felelősségem a cég tartozásaiért? SEMMI. Ez a skála szélső értéke. A KFT körülbelül középen van. 
Van felelősségem, de ez korlátozott. Mondok egy egyszemélyes KFT-t, ott például full felelősségem 
van, mindenért felelek. Mind a három cégfajta tökéletesen működhet. Nem ördögtől való dolog, 
hogy az egyiknél semmi felelősség nincs a másiknál meg mindenért felelek. Attól függ milyen 
cégformát választok, az én gazdasági tevékenységemnek melyik a legmegfelelőbb. Melyik a 
legcélszerűbb, mennyi pénzem van, milyen tevékenységre hozok létre céget. A GT hoz olyan 
szabályokat azért, hogy bizonyos személyek, akiknek már van teljes felelősségük, például egy KFT 
teljes felelősségű tagja további ilyen felelősséget másik cégben nem vállalhat. Nem halmozhatja. 
Miért? Mert a vele szerződésben álló gazdasági szereplők érdekérvényesítő képességét és gazdasági 
mozgásterét erősen leszűkítené. Nem tudnék vele szemben végrehajtani. A kiskorú ugyan ilyen. Mit 
tudok tenni egy kiskorúval? Semmit. Ezért mondja ki a jogszabály, hogy korlátlan felelőssége a 
kiskorúnak kizárva. A kiskorú érdekeit a PTK is borzasztóan védi. Nem veszélyeztethetem a vagyonát, 
rá váró örökségét. Ha ez veszélyeztetve van, akkor gondnokot kap. Kiskorúnak mindig mindenki védi 
a vagyonát, várható vagyonát. Itt a céges oldalon is ugyanez megvan, ezért alapvetően kizárjuk. A 
kiskorú mindig egy külön állatfaj, ebben a pozícióban jogai lehetnek, de különösebb kötelezettsége 
nincs. A másik pont a KKT és a BT. Azért írja elő a jogszabály a további felelősség viselést, mert mind a 
kettő – a KKT és a BT is – olyan fajta gazdasági társaság, ahol a felelősség gyakorlatilag nagyon 
nehezen érvényesíthető. Cégtípusok tekintetében a KKT és a BT az alap építőkocka, a legegyszerűbb, 
legprimitívebb cégforma. Nem azt jelenti, hogy a BT nem működhet normálisan, hanem hogy vele 
szemben nagyon nehéz bármit is tenni. Jellemző módon most ma – nem most, de Magyarországon – 
alakítanak BT-t? NEM. Miért alapítanék BT-t? Miért ne alapítsak KFT-t? Sokkal többe kerül? NEM. 
Felelősségi viszonyom sokkal előnyösebb? IGEN. Semmi nem szól a BT mellett. Amikor létrejöttek a 
gazdasági társaságok, akkor a BT volt a divat, orrba-szájba mindenki BT.  Szaladtak névjegykártyát 
csináltatni, hogy ők a vezérigazgatók. Azt nagyon szeretem egyébként, hogy ügyvezető igazgató, mert 
egy BT-nek elméletileg lehetne ügyvezetői pozíció, de ez nem tipikusan a BT-nél van, mert a BT-nek 
nincs igazgatója. A BT-nél hogy hívjuk az ügyvezetői pozíciót? Az ottani vezető tisztségviselőt úgy 
hívjuk, hogy üzletvezetésre jogosult tag, de rövidítve üzletvezető. Ügyvezető igazgatóra mondok egy 
példát: KFT-nél, ha a KFT-nek van olyan vezetői struktúrája, amely igazgatóságot hoz létre – mert 
létrehozhat – akkor tudjuk értelmezni azt hogy ügyvezető igazgató. BT-nél ez nevetséges. 
Személyesen az ügyvezető igazgató szolgál ki, egyébként meg zöldséges. Egyből drágább lesz a 
paradicsom. Ezek egyébként fontos kifejezések, mert ha pontosan használják a kifejezést, akkor, ha 
már azt olvassák hogy üzletvezetésre jogosult tag vagy üzletvezető, már tudják azt hogy egyáltalán 
milyen cégforma van. Ugyanez a fogalmi párosítás megvan az alapító okiratnál. Ha azt olvassák, hogy 
alapszabály, már egyből tudják, hogy az RT, mert KFT-nek nincs alapszabálya. KFT-nek mije van? 
Olyan alapító okirata van, amit úgy hívnak, hogy társasági szerződés.  

Alapszabályok, ha már rátértünk: ahhoz, hogy egy társaságunk létrejöjjön társasági szerződés 
megkötése, RT tekintetében pedig, alapszabály elfogadása szükséges. Ahol egyébként meg 
egyszemélyes gazdasági társaság – kettő ilyen lehet: RT-nél vagy KFT-nél lehet egyszemélyes – ott 
meg úgy hívják, hogy alapító okirat. Rafkós kérdés: miért nem hívjuk szerződésnek? Tipikusan jó 
példa arra, hogy már a fogalomból kiderül az, hogy nincs szerződő partner. Az egyszemélyesnél van 



még egy nagyon érdekes dolog, ha belegondolnak, van egy cégvagyon, ahol olyan típusú a cég, hogy 
egyszemélyes KFT, az nem a saját privát vagyonom. Mégis igen nehezen választható el egymástól. 
Pedig nagyon-nagyon el kéne választani, mert az egyik a cégé a másik pedig a saját vagyonom. A 
kettőt nagyon szeretik összemosni. Én létrehozhatok egy egyszemélyes KFT-t, de a KFT ne felejtsük el, 
hogy Önálló jogalany. A jogok őt illetik, a kötelezettségek őt terhelik. Nem engem, pedig enyém a 
cég, én vagyok az ügyvezetője is. A céget érinti. Az a cég bankszámlája, a cég kifizetései nem az 
enyém, még akkor se, ha a cég az én tulajdonom. Értjük? Mert önálló jogalany. ezért nagyon fontos a 
felelősségi rendszer. Ezt a céget, mondjuk tartozásaiért felszólít egy KFT, hogy fizessen ki egy számlát. 
Kit fog felszólítani, hogy fizessen? Engem fog felszólítani? NEM. Én azt mondom, hogy semmi közöm 
hozzá, pedig 100%-ban az én cégem. A céget fogják piszkálni. Miért? Mert ő a kötelezett. Értjük? Az 
egyszemélyesnél egy kicsit furi, ezért van a jogi személyi státusz. Önálló jogalany, önálló a felelősségi 
státusz. Tudjak vele szembe valamit érvényesíteni. Értjük? Mondok még majd ilyen hülye példákat, 
mert a hülyeség rögtön megragad.  

Most vegyük, hogy mik a társasági szerződés alakszerűségi követelménye. Hát elég sok minden. Egy 
csomót ki lehet fifikázni, ha láttak már társasági szerződést. Akkor mindent tudnak. Ez a cég 
adatlapja, minden rajta van. A leges legfontosabb a cégnek a neve, társasági formája. Megjegyzem, 
ha nincsenek meg az alakszerűségi követelmények, akkor nem jegyzik be a céget, visszadobják 
hiánypótlásra jó esetben. Ha nagyon rossz, akkor lepattintják. Jártak már cégbíróságon? Jó hely. Ha 
most alapítanak céget, már nem kell bejárniuk, mert elektronikusan történik az egész. Én gyakornok 
koromban rengeteget jártam. Betekintésen is voltak? Egyfogú néni megvan? Nincs meg? Nem 
ismerik? 100 éves szerintem. Ezért is jó cégbirire járni, az ember olyan dolgokat lát, hogy szürreális. 
Mondom mi az ami a társasági szerződésben benne kell hogy legyen: a cég neve, céghelye. Icipici 
magyarázat, nem kell túlragozni, de bizonyos követelményeknek meg kell felelni: azt mondja a GT 
kommentárja, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő cégnevet kell adni, nem lehet nyílván 
obszcén, félrevezető, kétértelmű cégnév, vagy olyan cégnév, ami már foglalt, vagy ahhoz nagyon 
hasonló. Itt van egy csomó szubjektív dolog. Ha megnézik például a cégjegyzéket, akkor az, hogy indul 
el? A, aa, ab, b, tehát látszik, hogy mindenki nézte, hogy melyik az amelyik foglalt és melyik amelyik 
nem és oda próbálta besuvasztani a sajátját. Ha nagyon nem oké, akkor elutasítják. Normális 
cégnevet kell összehozni, így is égbekiáltóan hülye cégnevek vannak, de általában véve egy normális 
cégnevet kell kitalálni. Székhely: szintén kötelező. Nem érdemes összekeverni a székhelyet a 
telephellyel. Kettő az nem ugyanaz. Mind a kettő lehet, de nem biztos, hogy mind a kettőre szükség 
van. A székhely az a hely, ahol a hivatalos kapcsolattartás folyik. Oda jönnek a levelek, ott folyik 
kapcsolattartás, ott fognak minket keresni, oda jön majd a végrehajtó. Ezt egyébként komolyan 
veszik, mert pár évvel ezelőtt, nem is olyan régen, a cég székhelyének meghatározása bemondáson 
alapult, bemondták, bármit ráírtam a papírra, bejegyezték a céget. Senki nem nézte, hogy az valós, 
hogy létezik e. Pl.: a Kökörcsin utca 10, bármit mondtam bejegyezték. A Kőbánya úti hajléktalan 
szállóra kb. 400 cég van bejegyezve. Senki nem ellenőrizte. Amit mondtam címet bejegyezték. Oda 
mentek a levelek, oda ment a végrehajtó, talált ott valakit? NEM. Nyilvánvalóan mostmár normális 
székhelyet kell megadni, ahol, ha egyébként nincs kint a cég neve a postaládán, meg az elérhetősége, 
visszajön a levél, büntetik. Próbálják legalább azt megvalósítani, hogy a cég egyáltalán elérhető 
legyen. Legalább egy két hónapig. Telephelye, az teljesen más, az több is lehet egy cégnek, székhelye 
csak egy. Telephelyből lehet több is, ahol munkavégzés folyik, lerakat, kirendeltség, nem kell 
magyarázni. Mindenképpen benne kell lennie a társasági szerződésben a cég tagjai nevének. Egy 
esetben nincs ez felsorolva, értelemszerűen, na hol? Az RT-nél, mert ott nem tudni kik a tagok, már 



ha NYRT-ről beszélünk. Tehát a cég tagjait fel kell sorolni: ezek lehetnek természetes személyek, nem 
természetes személyű jogalanyok, jogi személyiséggel rendelkező jogalanyok. Ilyenkor az utóbbi 
esetben értelemszerűen nem a címe, hanem a székhelye lesz feltüntetve. Fel kell sorolni a gazdasági 
társaság tevékenységét. Tudják mi az a TEOÁR kód? Mindenfajta tevékenységhez hozzá van rendelve 
egy szám kód, nagyjából egyébként ez egy uniformizált rendszer, mindig fel kell tüntetni, hogy az 
adott cég milyen fajta tevékenységet végez. Jellemzően egyébként itt, amikor pár éve hozzányúltak a 
GT-hez, eléggé átszabták a GT-t. Ezt a részt liberalizálták, ezt a részt nagyon komolyan vették és 
bürokratikus volt, nem volt értelme. Az ember megadott egy tevékenységet a cégéhez és abban a 
tevékenységi körben tudtam számlát kibocsátani és befogadni. Például ha egy faipari BT vagyok, 
akkor nem tudok egy élelmiszeripari számlával bármit is kezdeni. Ilyenkor, ha mégis ilyen jellegű 
tevékenységre váltottam, akkor mit csináltam?  Kibővítettem a tevékenységi körömet, elmentem a 
cégbirihez, kértem, hogy had vehessem föl az adott tevékenységet és ezért az ember már úgy 
alakított céget, hogy felvette a filmforgatástól kezdve kőolajkutatásig mindent felvett, mert akkor 
abba biztos beleférek alapon. (Kitérő az egyetemi éveire, amikor hamburgert árult a 16 kerületben). 
Manapság ez egyszerűbb, megadnak egy fő tevékenységet és azon belül és ahhoz kapcsolódóan 
csinálhatok bármit. Benne kell lennie a társasági szerződésben a tevékenységi körnek. Mi az, aminek 
még benne kell lennie? Jegyzett tőke és nem cégvagyon, mert az nem biztos, hogy törzstőkének 
hívjuk. Csak a fogalmak mások. Más, ha azt mondom, hogy törzsbetét, más, ha azt mondom, hogy 
törzstőke, más, ha azt mondom jegyzett tőke. Fogalmi difik vannak. A cég vagyonát fel kell tüntetni. A 
cégvagyon tekintetében egy két gondolat. A jogszabály minimális cégvagyont ír elő az egyes 
gazdasági társasági formáknál. Ennek a cégalapítás pillanatában nem biztos, hogy meg kell lenni, de 
legalább a cég bejegyzési időpontjáig rendelkezésre kell állnia, illetve bizonyos cégformáknál nem 
határozza meg a jogszabály, hogy milyen vagyontömeggel kell rendelkezni. Milyen vagyoni határok 
vannak? Ezek a GT különös részében vannak. KFT-nél 500 ezer forint minimálisan kell, RT-nél, ha jól 
emlékszem 10 mikulás kell hozzá. Elején volt 1, aztán 3, aztán talán most 10, ha jól emlékszem, mert 
igen régen alapítottam RT-t. BT-nél kellett egyébként? Gyakorlat az, hogy mondjuk 50 ezer forinttal, 
de lehet 30 ezerrel is BT-t bejegyezni. Mennyi a BT-nek a gazdasági életben a súlya? Van a cégnek 30 
ezer forint vagyona. SEMMI. Komolyan tudom én venni? NEM. Nem túl likvid a cég.  

Apport: azt mondja a GT, hogy a cég vagyonának - pénzbeli vagyonának – minimálisan ennyinek és 
ennyinek kell lenni. Viszont lehetséges, hogy a cégnek van olyan vagyona, ami nem pénzbeli, de 
nagyon is értéket képvisel. Ezt hívjuk úgy, hogy apport. Nem pénzbeli, de vagyoni rész. Hallották már 
ezt a fogalmat, hogy beapportálom a cégbe? Nincs pénzem, de kell a cégnek cégvagyon és azt 
szeretném egyébként is, hogy ez a vagyontárgy ne az én tulajdonom legyen, hanem a cégé legyen, 
akkor apportként beviszem a cégbe. Például céges autó, van értéke? VAN. Beviszem apportként, 
lehetnek gépek, épület, lehet know how, ismeret, eljárás, tudásanyag lehet apport? HOGYNE 
LEHETNE. Én tudom, hogyan kell csinálni, azt mondom ez az apport ér ennyit és ennyit, könyvvizsgáló 
megvizsgálja, bevonom apportként. Am pénzbeli vagyon az mindig cash. Megjegyzem egyébként 
hogy ez az 500 ezer forint, 3 millió forint, akármennyi, meddig van a cégnél? Bejegyzés napjáig. 
Másnap úgy elvonom a számláról, hogy csak úgy dübörög. Persze viszek számlát, de egyébként lehet. 
Egy határig tudok elmenni, úgy tudom levonni a cégnek a számlájáról, hogy az üzleti évi jelentésekig 
ezt vissza kell pótolnom, különben a könyvvizsgáló, már ha olyan cégem van, nem fogja aláírni. Mert 
azt mondja a cég vagyona veszélyeztetve van, amiért ő nem vállalja a felelősséget. Tehát egy ilyen 
mozgó tőkének használhatom azt a 500 ezer forintot, de nincs más lehetőségem. Na…mi az, amit 
még beleírunk? Nagyon-nagyon fontos, hogy a társaságunk képviseletét a társasági szerződésben 



rögzíteni kell, illetve a cégjegyzés módját. A társaság képviseletét kell rögzíteni és a cégjegyzés 
módját. Nagyon-nagyon fontos rész, mégpedig azért, mert soha ne felejtsék el, hogy a cég amiről 
beszélünk az semmi más, mint egy darab papír. Egy darab szerződés a cég, amit felruházhatok 
jogokkal és kötelezettségekkel, egy önálló jogalany, adott esetben nem is akármilyen jogalany, 
lehetséges, hogy egy jogi személyiségű jogalany, tehát egy kifejezetten magas szinten álló respektált 
jogalany, pedig nem más, mint egy szaros papír. Nagyon fontos, hogy a külvilág irányába, a céget ki 
képviseli, ki jegyzi. Ezt hogy lehet megtenni? Mindenképpen van valamilyen fajta, akár egyszemélyes 
privilégiuma, ami a cégvezetést ellátja. Ha megnézzük a cégkivonatot, tipikusan mi van odaírva? A 
cégképviselet módja: önálló. Ez azt jelenti, hogy 1 darab természetes személy jegyzi a céget. 
Egyébként nem biztos, hogy a céget jegyző személynek a céghez túlságosan sok köze van. Nem 
biztos, hogy tulajdonos. Lehet, hogy egy vadidegen ember. A cég felvesz egy alkalmazottat. Kinyitom 
a HVG-t és ott van, hogy ügyvezetőt keresünk: felvesznek és én leszek a céget jegyző személy, fél 
százaléknyi részem nincs a cégben. Nem biztos, hogy a tulajdonosi kör és a cégvezetői kör találkozik. 
Viszont a mindenki számára publikus és elérhető cégkivonat ott lesz, hogy milyen céget jegyzek és 
hogyan jegyzem a céget. Önállóan, tehát én egymagam a saját aláírásommal elegendő vagyok ehhez, 
vagy megtehetem ezt úgy is, hogy ha úgy írom a társasági szerződést, mert a tulajdonosi kör egy 
kicsit bizalmatlan velem, megnehezíti a dolgomat, azt mondja, hogy kell még egy ember aláírása. 
Mondjuk az, akit mi küldünk. Csak ketten tudtok a bankszámla fölött diszponálni, csak ketten írhattok 
alá, vagy hárman, vagy akármennyien. Ilyenkor mindig, ahogy a saját háza táján ezt a cég intézi, de 
mindenképpen, hogy mindenki számára elérhető legyen, közzé kell tenni. Ez minimális tartalmi eleme 
a társasági szerződésnek. Mit kell még beleírni a társasági szerződésbe? Ha határozott időre alapítják 
a társasági szerződést, akkor ezt a dátumot, ha ez nincs, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott 
társaságot határozatlan időre alapítják. Kb. ennyi. Még egy dolgot mondok, de az nem mindegyik 
társaságnál igaz: ha szükséges, akkor a vezető tisztségviselőknek a nevét, elérhetőségét. Itt gondolok 
olyan személyekre, mint könyvvizsgáló, felügyelő bizottsági tag. Ezt azért tettem a legvégére, mert 
most jutott eszembe, másrészt mert nem mindig szükséges. Mert mondjuk felügyelő bizottsági 
tagról, meg könyvvizsgálóról, akkor beszélünk, RT-nél. KFT-nél se szükségszerűen beszélünk róluk, 
csak ha a társasági szerződés ezt megkívánja. Viszont szükségszerűen beszélünk róla, egy RT-nél. 
Bizonyos cégformáknál van, másoknál nincs. Viszont ha van, azt közzé kell tenni. Ezek a minimális 
feltételei a társasági szerződésnek.  

Beszélünk majd még vagyoni hozzájárulásról, most előtársaságról beszélünk: ugyan azt mondtam és 
ez egy nagyon fontos szakasz a GT-nek, azt mondtam a bejegyzés pillanatában, tehát nem a társasági 
szerződés aláírásának pillanatában, mert ez több héttel is eltérhet egymástól. Mikor én az ominózus 
társasági szerződést aláírom, ez azt jelenti, hogy létrejött a cégem? NEM. Önök bejönnek, mondjuk a 
nem létező irodámba és azt mondják, hogy együtt létrehozunk valamilyen céget, gyorsan 
összetákolok valamit és aláírja mindenki, mindent beírtunk a társasági szerződébe, összedobjuk azt az 
500 ezer forintot, mindent kitalálunk, aláírjuk. Holnap, beadom a cégbirire. Akkor mi van? Még nem 
lesz bejegyezve, még csak azt kértem a cégbiritől, hogy jegyezzék be. Tehát, van egy aláírt társasági 
szerződés és egy bejegyzési kérelem, de még nem biztos, hogy elfogadja a cégbíróság, ilyenkor 3 
lehetőség van: bejegyzik élből, de ez nagyon nagyfokú alaposságot, tökéletes munkát feltételez, vagy 
hiánypótlást kapok, de nem jegyzik be, mert amíg nem pótlom a hiányosságokat addig nem, vagy 
visszadobják, mert beadtam annyira szarul, hogy kész, off. Nem biztos, hogy lesz cégük, pedig már 
aláírták a társasági szerződést. Ha bejegyzik, onnantól kezdve működik a cég teljes kapacitással, ha 
pedig beadtam és a megfelelő feltételek mellett a cégbíróság eljárása elindul, de még nem jegyezték 



be, bejegyzés alatt toldattal az én cégem teljesen működő képes, enyhe korlátozásokkal. Melyek 
ezek? Nem határozhatom el a bejegyzés alatt, hogy átalakítom a céget, nem kezdeményezhetem egy 
tag kizárását, engedélyköteles tevékenységet nem folytathatok, ezek a korlátozások, amiket a GT 
előír. Illetve alakszerűségi kívánalmaknak kell megfelelni, ez pedig úgy néz ki, hogy a bejegyzés alatti 
státuszt, a BA toldatot, a cég összes iratán fel kell tüntetni, hogy mindenki lássa, hogy ez egy olyan 
cég, ami még be sincs jegyezve. Egyébként működik és lehet, hogy ez a toldat 2 hét múlva elmúlik, de 
még be sincs jegyezve. Értik egyébként a 3 tényező fontosságát? Nem vonhatom ki a tagot, nem 
határozhatom el a megszűnést. Miért nem lehet azt, hogy ugyan most alapítom a céget és másnap 
megszüntetem? Hitelező védelemből. A bejegyzés alatt álló cég is teljes értékű jogalany, annyi joga 
és kötelezettsége lehet, mint égen a csillag. Gyorsan már, mikor a kötelezettségek megvannak, 
elhatározom, hogy a céget leeresztem a lefolyón. Hitelezőknek ez azért nem túlságosan jó hír. 
Legalább ennyit a jogszabály leír, hogy bejegyzés alatti céggel ilyet azért ne lehessen egy sima 
taggyűléssel elintézni. Ezt a létszakot hívjuk úgy, hogy előtársaság. Emlékeznek a PTK-ból arra, hogy 
előszerződés? Látják a párhuzamot? Ez is társasági szerződése, ugyanolyan szerződés, mint a polgári 
jogban, szándék- akaratnyilatkozat. Itt is minden fél konszenzusa kell ahhoz, hogy a tagok a 
létrehozzanak közös akarattal, szerződéses viszonnyal egy olyan társaságot, mely társaság célja a 
tevékenység elvégzése. Ha nincs konszenzus, valamelyik tag nem akarja, vagy nem úgy akarja, akkor 
ő nem kötelezhető. Szabad akaratából szerződik itt is, de ha szerződik, akkor az itt is köti. Nem fog 
tudni belőle kimászni. Szerződést köt. Aki szerződik, az álljon bele, mint a gerely ne szarozzon. Majd 
mondok ilyen hülyeséget. Nehéz egyébként, mert GT-ben azért bajos a szerződéses jogviszony, mert 
előfordulhatnak olyan szituk, amikor a kissebség akarata elválik a cégvezetés akaratától és akkor, 
ahogy a keresztapában mondták kavics van a cipőmben. Nem képesek kiszállni, mert nincs annyi 
szavazatuk. Bármit akar, leszavazzák, beleragad a cégbe. Olyan cégbe ne szálljanak bel. Hogy lehet 
kivédeni? Át kell alakítani a céget. Vagy már az elején úgy kell beszállni, hogy lehetőség szerint a 
szavazati jog tekintetében egyenlőség legyen, vagy ha nagyon kötik az ebet a karóhoz, akkor olyan 
cégformába kell beszállni. Olyan is van egyébként ahol vagyoni hozzájárulástól eltérően minden tagot 
ugyanolyan szavazati jog illet meg. Ez melyik cégforma? Szövetkezet vagy egyesülés. Egyébként ez 
egy érdekes alakulat, de Magyarországon nem nagyon működik. Lehet ilyen. Az új PTK szeretne a 
szövetkezetbe új életet verni, mert ez a lehető legrégebbi társasági forma. Az a lényege, hogy amit az 
egyén nem tud megoldani, arra sok ember vagyoni hozzájárulásával megoldják. Például építkezés. 
Takarékszövetkezet. Jól hangzik? NEM. Ha létre is jön, általában 3 év múlva azt halljuk, hogy eltűnt. 
Szétszedik. Mert a mai szabályozás olyan hogy a szövetkezetet nagyon könnyű bedönteni, mert nincs 
mögöttes felelősség. A szövetkezetnél pénzt teszek be, nagyon sok pénz jön össze, viszont nincs a 
pénz feletti diszponálás joga egy nagyon szűk réteg középen összpontosul, de ott nincs felelősségi 
rendszer, ezért megéri hazavágni a szövetkezetet. Ne lépjenek bele. Egy lépés választja el a 
piramisjátéktól. (Például: Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet). Bíznak benne.  

Társaság legfőbb szervéről néhány gondolat, fogalma: két nagyon fontos pólus van, az dönti el, hogy 
egy társaságban mi és hogyan történik. Az egyik a társasági szerződés – a biblia – ami le van írva, úgy 
működik a társaság. Mégse szokásjog alapján működjön. A másik, a társaság legfőbb szerve az 
ügyvezető szerve a társaságnak, ahol tulajdonképpen az operatív döntések születnek. Magát a 
társasági szerződést amúgy ki módosíthatja? Ha nincs másképp rendelkezés, akkor a társaság legfőbb 
szerve, ők alakítják a szabályokat. KFT-nél ki a legfőbb szerv? Taggyűlés. KKT, BT-nél a tagok gyűlése. 
Megint fogalomhasználat: taggyűlés nem egyenlő tagok gyűlésével. RT-nél közgyűlés. Egyesülésnél 
taggyűlés. Ez a társaságnak a legfőbb szerve. Nem hiányolunk valamit? Szándékosan nem mondtam: 



társaságnál ki dönti el a társaság működését? Ügyvezető? Igazgatótanács? Nem ő dönti el. Ő nem 
dönt. A cégvezető dönt. Ne felejtsük el, hogy az ügyvezető és a tagok köre az teljesen két különálló 
kör lehet. Nem szükségszerű az, hogy akinek a cégben tulajdonrésze van az vezető is legyen. Nézzünk 
egy RT-t. Van egy 10 fős igazgató tanács, nagyon szép nagy RT, igazgatótanácsa van és mivel ez egy 
NYRT, ezért van 50 ezer tagja. Az 50 ezer tag miről fog dönteni? Ha összehívják a közgyűlést, minden 
tagot meg kell hívni, mert ők dönthetnek a társaságot érintő fontosabb döntésekről és az 
tulajdonképpen bármi lehet. Dönthetnek az igazgató tanács sorsáról? Dönthetnek. Bármiről 
dönthetnek. Az alapszabályt megváltoztathatják? IGEN. A tulajdonosi körnek, minden tagjának van 
egy picike szelet része benne van a cégben, akarata nyilvánul meg abban, hogy azt a szabályozó 
rendszert amit társasági szerződésnek vagy alapszabálynak hívnak módosítják. Olyan, mint egy 
SZMSZ. Van nekem egy társasági alapító okiratom, aszerint kell eljárni, annak a körnek, akit úgy 
hívnak, hogy cégvezetők. A cégvezetők, optimális esetben a tulajdonosi kör és a cég érdekében 
járnak el, bár koránt sem biztos, hogy tulajdonosok. Lehet, hogy teljesen külsős ember. Ha 
megnézem a cégtulajdon lapot, az ügyvezetés módja önálló: Gipsz Jakab. Azt jelenti, hogy Gipsz Jakab 
jegyzi a céget. De ő egy akárki lehet. Mi van akkor, ha nem tetszik a tagoknak? Összehívnak egy 
taggyűlést és kihúzzák a cégvezető alól a talajt. Sima munkajogi jogviszony, lefejezik, ahogy az 
igazgató tanácsot is. Alapszabályt módosítjuk, mert mást szeretnénk csinálni? Tagság szavaz. Ezért 
hívja ezt a GT úgy, hogy a társaság legfőbb szerve. Ez egy egyszerű cégformánál nagyon vicces, mert 
egy egyszemélyes cégnél magamnak engedélyezem, magamat kinevezem. Két személyes BT-nél azért 
nem hívják taggyűlésnek, csak tagok gyűlésének. Leülnek egy kocsmaasztalhoz, velem szemben van 
egy kültag, írunk egy szál papírt, máris megvan a tagok gyűlése. Ti mit csináltok itt? Vezetjük a céget. 
Ennyi. Egyszemélyesnél még ennyi sem kell. Amúgy mindegyiket valamiféle papír alapú módon kell 
rögzíteni, beadni a cégbirire. Egyszemélyes KFT-nél a tag az ügyvezetés kérdésében írásban kell 
határozzon. Ezt írja GT. Írásban kell határoznom magamnak, magamról. Legalább nincsenek nagy 
viták a cégvezetésben.  

 

 

 

 

 

 


