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Egy-két közérdekű dolog:  

 Vizsga: vizsgaidőszakban. Írásban, mivel minimum négy nap kéne ennyi ember 
szóbeliztetéséhez. BE-ből és BV-ből valószínűleg az utolsó órán vizsgázunk, de ez még csak koncepció. 
A vizsga végtelen egyszerű lesz, kapunk kb 3 kérdést, nem többet, mert a Béda fogja javítani és nem 
akar magával kiszúrni, hogy hosszadalmasan bogarásszon karácsonykor két üveg bor után.  

 Szakmai gyakorlat: ez nem beadandó dolgozat, ne így fogjuk fel, mert azért fogják elrontani. 
Akik nem menne át, azok azért szoktak megbukni, mert nem azt csinálják, amit kellene. Nem 
dolgozatot kell írni, szakmai gyakorlat beszámolója. Végtelenül egyszerű; azt kell leírni minimum 3 
értelmes gépelt oldalban, hogy az adott illető szakmai gyakorlat időtartalmában mit csinált, semmi 
mást nem kérnek. Sztenderd hibák: pl önkormányzati gyakorlat esetén az önkormányzat SZMSZ-éből 
kivág 3 oldalt, hogy ő ezt csinálta. NEM. Ez azt mutatja meg, mit kellett volna csinálni. Munkám során 
kapcsolatba kerültem ezzel, ilyen meg ilyen munkafolyamatokban vettem részt… Tanulmányira kell 
küldeni. Bármit lehet írni. Akinek, gondot okoz a szakmai gyakorlat, jelezze! 

Még mindig az általános résznél járunk, amiket most elmondok az az összes gazdasági társaság 
tekintetében helytálló, ahol nem azt vagy külön elmondom, vagy a GT különös részében meg fogják 
találni. Az előző órán elmondtam ki lehet a gazdasági társaság ügyvezetője, milyen módon történik az 
ügyvezetés, az minden féle-fajta gazdasági társaságra igaz. Egy két gondolat még: ki nem lehet a 
társaságban ügyvezetésre jogosult tag? Az nem lehet, akit jogerősen ettől eltiltottak. ez tipikusan 
valamilyen fajta büntetős vonal. Tehát azért nem lehet, mert vele szemben ilyen hatályú büntetőjogi 
alapú tiltás van. Kizárják, nem lehet. Viszont van, aki azért nem lehet, mert szintén eltiltás hatálya 
alatt van, de polgári jogi értelemben kerül ilyen helyzetbe, például azért mert a megelőző 5 évben 
érintett volt cégfelszámolásban és azzal honorálja ezt a GT, hogy újabb 5 évig cégnek vezető 
tisztségviselője legyen. Megnézzük majd, mert ebből sok minden nem derül ki első olvasatban. Egy 
cég megszűnhet úgy, hogy tagok elhatározzák a cég megszűnését. Köszönjük, eddig vittük ezt a 
gazdasági tevékenységet, már nem szeretnénk tovább vinni és elhatározzuk, hogy a céget 
végelszámoljuk. Tagok akaratából indul a cégnek a megszüntetési folyamata, végelszámolással 
szüntetik meg. A másik módja, hogy megszűnjön egy cég, ha a céget felszámolják. A kettő nem 
szinonim. A cégfelszámolás nem a tagok akaratából történik, nem valamilyen külső hatás 
eredményeképpen, adós kérelmére a cégbíróság elrendeli a felszámolási eljárást. Felszámolják a 
céget. Hogy szűnhet meg még egy cég? Ha határozott időre alapítják és ez az időtartam letelik. 
Alapvetően ez a 3 mód jöhet számításba. Ebből a felszámolással történő megszűnésnél nyilvánvalóan 
valamilyen fajta marasztalásban részesül az a személy, aki ennek a cégnek a cégvezetését ellátja. Ez a 
marasztalás – és most nem büntetőjogi értelemben vett marasztalásra gondolok, bár a kettő nem 
zárja ki egymást – azt hozza magával, hogy ez a személy még évekig nem lehet egy másik cégnek az 
egyszemélyes felelősség vállaló tagja. Ő nem fog tudni újra cégvezető lenni még évekig. Tehát amikor 
megnézik, ki lehet ügyvezető és ki nem, akkor ezt az aspektust is vegyék figyelembe. Tulajdonosa 
lehet, mert egy cégnek a tulajdonlása az teljesen ugyanolyan dolog, mintha bármi más hétköznapi 
dolog tulajdonlásáról beszélek, például egy motorkerékpár az egy tárgy, az az enyim. Van egy negyed 
lakásom, van egy 10%-os cégrészesedésem, van egy szerzői jogom, ami csak egy jog. Mindegyik egy 
dolog módjára viselkedik, csak az egyik az egy testi dolog, a másik pedig valamilyen eszmei tulajdoni 
hányad. Ha a cégben van egy tulajdonrészem, akármilyen picike is, az egy tulajdonjog, azt csinálok 



vele, amit akarok. Eladom, elcserélem, felhagyok a tulajdonlással, ajándékozom, bármit csinálhatok 
vele ugyanúgy, mint egy testi dologgal. Jó? Bármit. Annyi kötöttség van azért, ha már egészen 
pontosak akarunk lenni, hogy egy társaság vagy egy cégrészt hogyan tudok szerződéssel adni-venni? 
Lehetséges, hogy a többi tulajdonos társamnak van elővásárlási joga. Bizonyos szempontból ilyen 
kötöttségeknek lehet, hogy ki vagyok téve, de ezt mindig a társaság, alapító okirata szabályozza. Az is 
előfordulhat, hogy úgy rendelkezik az alapító okirat – ez tipikus rész – hogy ha meghal egy cégalapító, 
akkor annak a tulajdonosi hányadát nem adhatják ki, hanem a többi tulajdonos vagy maga cég 
magához vonja. És akkor nem lesz örökös, ha van, akkor kifizetik azt az örökrészt, de egyszerűen 
magát a plakettet berántják. Ezt mondjuk magának a tulajdonosnak… tulajdon tekintetében ilyen 
rendelkezésekre mindig lehet számítani egyébként. Jó.  

Egy nagyon fontos részt a 30.§.-nál, ami egy nagyon szép gondolat, de nem mindig van így: a cég 
vezető tisztségviselőjének, mindig a cég érdekeinek elsődlegessége iránt kell eljárni. Ez a mondat 
egyébként megmondom, mikor lehet izgalmas a cég vezetőjének. Önmagában ez, hogy a cégvezető 
tudja, hogy neki bizony úgy kell eljárnia, hogy mindig a cég érdekeit kell szem előtt tekintenie, sok 
álmatlan éjszakát nem okoz neki. Ne felejtsük el, hogy ha olyan cégvezetőről beszélünk, ahol a 
tulajdonos és a cégvezető egy, ott nem beszélhetünk érdekkülönbségről, mert hát nekem az az 
érdekem, mint tulajdonosnak, hogy a saját, 100%-ban tulajdonú cégemet a lehetőség szerint 
legjobban vezessem. De előfordulhat az az egyáltalán nem bonyolult helyzet, hogy van olyan cég, 
aminek a tulajdonosi köre ő, a cég vezetése ő és őt hirdetés útján felveszik, nálunk dolgozik, 
munkaviszony keretében vezeti a céget. A lehető legjobb képessége szerint hogy kell neki eljárni? 
Úgy hogy minden tevékenysége a cég érdekeit szolgálja. Nem is kérdés, hogy a cég érdekeinek 
elsődlegessége alapján fog eljárni. Amíg minden szép és jó, addig nincs is ezzel semmi gond, de 
mondjuk ez a cég nem a legjobban muzsikál és tételezzük fel a főnökről, hogy pontosan nem a cég 
elsődlegessége alapján jár el, hanem esetleg veszélyezteti a cég érdekeit. Lehet, hogy tulajdonosi 
körnek erről nem is nagyon van tudomása, ők csak azt látják, hogy kicsit szarabbul megy a cég, 
vékonyabbak az osztalékok, nem szavazzák meg most már a helikoptert, nem megy úgy, ahogy pár 
éve. És felvetődik esetleg az – továbbmegyünk: felszámolás van a céggel szemben. Még szarabb a 
helyzet és még mindig ott van a cégvezetőm és felvetődik az, hogy a cég azért került ilyen helyzetbe, 
mert ő nem a cég érdekeinek elsődlegessége alapján járt el. Nem biztos egyébként, hogy ő 
büntetőjogi értelemben teljes mértékben felelős, egyszerűen csak trehány volt, szarul végezte a 
munkáját, nem értett hozzá, nem nagyon érdekelte, ő megkapta a fizetését minden hónapban és más 
nem nagyon érdekelte. A cég közben meg lepukkant. A tulajdonosi körnek ez nyilván nem tetszik és 
ha odáig eljutunk, hogy felszámolás van és a cég vagyona természetesen nem fedezi a céggel 
szembeni követeléseket, akkor bejön az hogy a cég ügyvezetője a cégvagyont meghaladó 
tartozásokért személyesen felel. Ilyenkor viszont, ha megállapítható, hogy neki vétkes mulasztása van 
abban, hogy ilyen szituáció előállt – tökéletesen tudta, hogy ezzel meg ezzel a tranzakciójával kiüríti a 
céget, veszélyezteti a tulajdonosi érdekeket, szétszedi, kiüríti a céget, ahogy csak lehet; nyilván akkor 
ezek napi szintű döntések – akkor a polgári jogi jogviszonyokon túl megkapja még azt a büntetést, 
hogy ilyen ügyvezető semmilyen más cégben még 5 évig ne lehessen ügyvezető, e mellett még 
indulhat vele szemben ezer fajta gazdasági büntető eljárás. Értjük? A polgári jog ott fogja őt 
szankcionálni, hogy közelébe nem engedi még 5 évig cégnek. Értjük? Ez a szankció. Olyan cégnél, ahol 
nincs ilyen mögöttes felelősség, ott nyílván erről nem beszélünk. BT-nél tudok ilyen szituációt? 
Hasonlót el tudok képzelni?  NEM. Nincs mögöttes felelősség. Semmilyen felelősség nincsen. 
Egyébként ez a probléma a cégeknél és ez nem szükségszerűen a cégeknek a nem megfelelő 



szabályozását vetíti előre, mert erről szól a GT, hanem a mi gazdasági környezetünk, meg a mi 
cégvezetési kultúránk olyan, amilyen, hogy odáig jut a dolog, hogy a cégnek a személyes felelősséggel 
tartozó ügyvezetője az teljes mértékben gátlástalan lesz. Azt csinál, amit akar. Még nagyon nagy 
cégek is szórakoznak ezzel. (Siemens botrány – nagy Siemens csinált 60 kicsit, ami háttérholdudvara 
volt a cégnek. Jól lehetet vele pénz mozgatni majd szépen eltüntették őket, de addigra sok tartozást 
és hitelt felhalmoztak. Hiába volt felszámolási eljárás, mert ezek a cégek nem voltak hús vér cégek, 
mindegyik vezetője egy hajléktalan volt. Mit tudtak csinálni a hitelezők? Semmit). 

 Nagyon fontos, hogy a nyomozó hatóság eldöntse, hogy az adott cégnek volt e valóban vétkes 
magatartása. Mert, ha nem volt vétkes magatartása, szimplán hülye volt, hülyén vezette a céget – 
van ilyen is – büntetőjogi felelősség nem terheli. Polgárjogi értelemben anyagi felelősség terheli, van 
egy kártérítési kötelezettsége akár, de már az se biztos. Büntetőjogi értelemben ő nem üti meg a 
bokáját, de ha mondjuk tényleg bizonyítható hogy szándékosan tett olyan dolgokat – kiárulta a cég 
vagyonát gombokért, szándékosan benne volt a cég átalakításában, szándékosan benne volt a 
hitelfelvételben, amikor már a hitelfelvétel pillanatában tudta, hogy soha az életben nem fogja 
visszafizetni az összeget – és ezt be lehet bizonyítani, akkor az már nem a polgári jog területe, az 
büntetőjog. Tehát rá lehet húzni tipikusan a számviteli fegyelem megszegését, bár ezeket most már 
körberöhögik, tehát nem ilyenekkel, hanem csalással, sikkasztással, tipikusan közokirat, magánokirat 
hamisítással és vannak új – viszonylag új – különös részi tényállások, amik pontosan ilyen 
cégvezetéses történetekre reagálnak. Büntetőjogot tanultak? Akkor jó. Akkor értik, hogy viszonylag 
szűk részbe lehet behatárolni azt, hogy mi az a tevékenység, ahol a büntetőjog már belép, tehát lehet 
büntetőjogi következménye, de lehet, hogy csak egyszerűen hülye volt az ügyvezetőm. Értjük? A 
kívülálló 3-ik személynek szinte mindegy, mert nem lesz pénz. Ki az, aki még bukhat a dolgon? A 
tulajdonosi kör. a tulajdonosi kör pontosan az ilyen szituációk elkerülése végett alkalmazza azt, hogy 
– illetve egy KFT-nél alkalmazhatja, mert egy RT-nél kötelező – létrehoz felügyelő bizottságot. 
Hallottak már felügyelő bizottságról? Az FB-nek pontosan az a dolga, hogy a tulajdonosnak legyen 
szeme, szája, füle. Odarakja a tulajdonos a felügyelő bizottságot az ügyvezető nyakára. A tulajdonos 
nem feltétlenül folyik abba bele, hogy mi történik a cégével, nem érdekli, de azért nem irreleváns 
számára, hogy hogyan működik a cég, ezért létrehoz egy felügyelő bizottságot. A felügyelő bizottság 
mindig az ügyvezető tevékenységét ellenőrzi, a tulajdonos javára. Ha lát valamit, rendellenességet 
észlel, szabálytalanságot észlel, akkor meghúzhatja a vészféket. Összeránt egy taggyűlést. És ha 
összerántják a taggyűlést, akkor a taggyűlésen bármi eldőlhet. Bármiről határozhatnak, hogyha 
határozatképesen lesznek. Leválthatják a nem megfelelő ügyvezetőt? IGEN. Maga az ügyvezető 
ilyenkor kiszolgáltatott, a felügyelőbizottság pontosan ezt a szerepkört tölti be, hogy egyáltalán 
figyelje valaki az eseményeket. A könyvvizsgáló is lehet még ilyen fék. A könyvvizsgálónak is meg az a 
a lehetősége, hogy ha tipikusan valamilyen, a gazdasági oldalról eredő szabálytalan tevékenységet 
észlel kezdeményezheti a társaság legfőbb szervének összehívását ha ezt a cég nem hajlandó 
összehívni, a cégbíróság kötelező jelleggel elrendeli.  Jó. Még majd erről regélek.  

Mikor kötelező a felügyelő bizottság? Az összes olyan RT-nél kötelező, amelyik nyílt részvénytársaság, 
kötelező a KFT-nél az FB, ha a munkavállalói létszám, ha jól emlékszem, nem tudom hány tagot elér. 
Kikeressük, de azt hiszem 50-et, de ne vegyék készpénznek, illetve, ha jogszabályban meghatározott 
éves forgalmat elér,a többinél csak lehet, de van ahol egyenesen értelmetlen. Egyszemélyes KFT-nél 
van értelme FB-t létrehozni? Magam működését ellenőrzöm. Ugye?  



Ki lehet FB tag? Mindig természetes személy lehet, minimum 3 maximum 15 fő, természetes a 
szokásos jogképes, cselekvőképes, egyáltalán nem biztos, hogy az FB a cégnek bármilyen fajta 
részesedésével bír, viszont nem lehet a felügyelő bizottság tagja a cég ügyvezetésében és nem lehet a 
cég könyvvizsgálója. FB gyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Egyszerű módon működik az 
FB, sima szavazattöbbséggel és a legjobb dolog, egy személy, egy természetes személy akárhány 
cégben lehet felügyelő bizottsági tag. Nagy állami cégeknek én is lennék felügyelő bizottsági tagja. 
Van, akinek ez a szakmája, ebből él, de ahhoz nagyon jól kell feküdni. Tudják, hogy az állami cégeknél, 
melyek a legjobb felügyelő bizottsági taghelyek? Ahol lennék FB tag: egyébként ezek az adatok, hogy 
mennyibe kerül egy FB elnöki pozíció, az nyilvános, közpénzről van szó! Paksi Atomerőmű FB tagsága 
havi 600 ezer. Mit kell érte csinálni? Nothing, semmit. És az a jó, hogy az FB tagságot lehet halmozni, 
egy ember több helyen is lehet. Ha tudnak felügyelő bizottsági tagságot, szóljanak nekem, komolyan 
visszaosztok. Nagyon komolyat visszaosztok. Felügyelő bizottság bárki, bármeddig lehet. Tehát aki 
beül rendesen és bebetonozza magát, az évekig ott lehet. (kitérő a BKV-ra és MALÉV-ra). Állami 
cégeknél az FB tagság azért szívás, mert tipikusan olyan, hogy egy normálisan működő cégnél a 
felügyelő bizottság felteszi a kezét a szabálytalanságoknál, hisz van érdekazonosság, ha van egy 
garázda ügyvezetőm, azt elzavarom, mert vagy hülye, vagy le akar húzni, vagy kolonc a cég életében 
és lefejezem. Kinevezek helyette egy újat. Az FB az én szempontomból velem van érdekszövetségben, 
hiszen ha a cégnek nem jó, az neki sem jó. Viszont állami cégnél az FB-nek nincs érdeke, közömbös az 
hogy a cégvezetés hogy működik, nem érdekli, nem fogja azt mondani, hogy kérem a tagság 
összehívását, elrendelek rendkívüli közgyűlést. Nem érdekli. Nincs érdekazonossága, mert nem az 
övé. Sajáthoz mindenki másként viszonyul, ami közös, az olyan. Az FB nagyon jól működő szervezet 
lehet, mert elég sok jogosítvány van a kezében, hatékony szervezetté válhat. Fontos az FB. Nem arról 
szól a tagság, hogy nagyon megfizetnek, az FB tag, amit kap az nem fizetés, nem munkaviszonyban 
van, hanem tiszteletdíjat kap. Ne felejtsük el, hogy ez nem munkaviszony. A cégvezető 
munkaviszonyban van, speciális munkavállaló. Kinek az utasításait kel követni? A tulajdonosét. Ha 
van management és többszintű, akkor a fentről jövő utasítást. Jó. 

Mi van akkor, teória, ha az FB sáros. A felügyelő bizottság is benne van a buliban, hogy a cég nem 
működik megfelelően, szándékosan elfordítja a fejét, hogy nehogy lássa, mit csinál a cégvezető. Ilyen 
lehet? LEHET. Ilyenkor az FB tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek ebbéli tevékenységükért. 
Polgári jog. Tudják mi az a korlátlan és egyetemleges felelősség? Valamennyitől lehet követelni az 
összes tartozást, de szükség szerint a kárt nem csak egy tagtól lehet követelni. Nem csak a ráeső 
részt, hanem az összest. Tehát nekem mindegy, hogy ki fizet, csak adják ide a pénzt. Mindenképpen a 
hitelező valahogy pénzhez jusson. Ritka szituáció, de a gyakorlatban előfordulhat, hogy benne van 
nyakig a szarban az FB is. Ő sem teljesen úgy működik, ahogy kell, a tulajdonos meg nem tud semmit. 
Tipikusan amúgy nagy cégeknél értékelődik fel az FB, olyan cégeknél ahol a tulajdonos nagyon nem 
folyik bele a napi operatív működésbe, sok esetben nem is tudjuk ki a tulajdonos. Ma is 
Magyarországon rengeteg olyan cég van, akinek nem lehet tudni, ki a tulajdonosa. Akinek nagyon sok 
pénze van és nagyon nagy cégekben van benne, az nagyon nem szívesen teszi ki azt, hogy miben van 
benne. Mondjak olyan cégeket Magyarországon? OTP-nek tudjuk ki a tulajdonosa? Van egy 24%-os 
plakettje az OTP-nek, amiről annyit tudunk, hogy egy amerikai befektető a tulajdonosa. 24%. 
Drehernek tudjuk ki a tulajdonosa? Nem kis cég. A Drehernek a jogtanácsosa egy jó barátom, ő se 
tudja ki a tulajdonos. Egy amerikai befektető, ennyit tudni. Van, létezik. Ezt hogy lehet egyébként 
eltitkolni, hogy ki a tulajdonos? Tipikusan ezek milyen vállalti formák? RT-k. A tulajdonos megveszi a 
részvényt, részvényt jegyez - mindegy hogy milyen RT-ről beszélünk, nyílt vagy zártkörű – akkor 



megbíz egy társaságot, hogy jegyezzen le nekem részvényt. Én megbízom a Brokernetet és az 
lejegyez nekem 5%-nyi részvényt és be lesz írva a részvénykönyvbe – ami olyan, mint a Biblia – hogy 
ekkor és ekkor ilyen és ilyen tranzakció történt, legyeztek 5%-nyi ilyen és ilyen részvényt, hogy 
közvetítőcégnek meg fizessen. (Kitérő: OMW felvásárolta a MOL részvények 7%-át). Ha nagy bulit 
akarnak, akkor RT-t alapítsanak, első körben mindig zártat, mert ha nagyon jól megy a szekér, át lehet 
alakítani nyíltra és ki lehet vezetni a tőzsdére. Magyarországon persze nagyon kevés RT-t vezettek ki 
tőzsdére, ahhoz nagyon keményen kell játszani. Ott lennék szívesen cégjogász.  

  Mondok egy példát: összejön 10 ember, hogy csináljanak egy céget. Az elején még konszenzus van a 
tagok között, hiszen mindannyian azért jöttek, hogy megcsinálják a céget. Azt mondják, hogy 
csináljuk úgy a társasági szerződést, hogy azt mondjuk 4/5-ös többséghez kötjük, hogy a társasági 
szerződés bármiféleképpen módosuljon. Elfogadjuk, de ha utána megváltoznak a viszonyok és van, 
akinek ez kényelmetlen, hogy fogja tudni ezt megváltoztatni? Ez olyan, mint a 2/3-ad a 
parlamentben. Be van betonozva, akkor nyáron is lehet karácsony. Bármit lehet. Karácsony nyáron 
van, július 5-én. Pont. A társasági szerződés ugyan ilyen, a cég életében a társasági szerződés, 
mindegy milyen cégformáról beszélünk, a Biblia. Ami abban benne van, az úgy is történik. a 
jogszabálynak van egy nem túl kötött rendelkezése, hogy körülbelül mi az arany középút, a tagok 
konszenzussal – mert ez egy szerződés – eltérhetnek. Meg is puhíthatják, de nagyon meg is 
nehezíthetik. De ha megnehezítik, akkor azzal is számolni kell, hogy tagok később ezen nem is nagyon 
akarnak változtatni, mert rögzülnek ezek az állapotok. Beleragadnak ebbe a helyzetbe. Értjük? Ez a 
két meghatározó dolog van egy társaság életében. Alapszabály és a mindenkori taggyűlés, tagok 
gyűlése vagy közgyűlés által hozott döntések, azok ugyebár kötelező jellegűek. Ennyi. Ha ez a kettő 
működik és nagyjából egálban van, akkor menni fog a társaság Ha nem, akkor bajos.  

Könyvvizsgálóról, a másik csodaemberkéről. A könyvvizsgáló szintén a cég ügyvezetését ellenőrzi a 
cég tulajdonosának értesítése mellet, de viszont csak kifejezetten gazdasági oldalról. Valamint, a 
könyvvizsgáló ránehezedik egy-két teher hál istennek, mert ez nem egy buta gondolat egyébként a 
GT-ben, nevezetesen a könyvvizsgáló nem feltétlenül azt nézi – mert nem ilyen szemüvegen keresztül 
nézi – hogy jól vagy rosszul  működik a cég, hanem azt fogja nézni, hogy számviteli értelemben 
törvényesen vagy nem törvényesen működik a cég. És ha nem működik számviteli szempontból 
törvényesen a cég – ami valljuk be elég nagy probléma – akkor a cégnek a beszámolóját, amit minden 
évben be kell adnia a cégnek a cégbiri felé, nem fogja ellenjegyezni. Ez a cég életében nagy probléma. 
Ez a kényszer rászorítja a cégvezetést arra, hogy számviteli értelemben szabályosan működjön, mert 
ha nem működik törvényesen, akkor a könyvvizsgáló nem fog a cég adott évi tevékenységére 
rábólintani és ebből viszont következnek a további problémák. Ha ilyen nincs, akkor az adott évben 
nem lehet a cégből pénz kivonni, nem dönthet a tagság osztalék kifizetésről. nem dönthet a tagság 
cégátalakulásról. Nem dönthet a tagság a céget érintő gazdasági kérdésekben, ameddig helyre nem 
teszi a céget. Értjük? Tehát a könyvvizsgáló nagyon fontos… kifejezetten fontos személyiség. Ki lehet 
egyébként, ez egyébként egy jó kis ravasz megoldás, hogy a  könyvvizsgáló rábólintása mellet, még a 
társasági szerződés előírja osztalékfizetésnél a felügyelőbizottság jóváhagyó szavazását is. Nagyon 
érdekes szituáció állhat elő és nem is olyan ritka, hogy a tagok szeretnének pénzt kivenni a cégből, 
döntenek az osztalék kifizetésről, de az FB nem szavazza meg, mert azt mondja, ha most kivennénk az 
osztalékot, akkor az a cég érdekeit veszélyezteti és nem bólint rá. Ez azért érdekes szituáció, mert az 
ügyvezető általi előterjesztést egy gyakorlatilag érdektelen felügyelőbizottság megtudja vétózni és 
akkor a tagok gyakorlatilag nem fognak tudni pénzt kivenni a cégből. Értik? Akkor, ha úgy rendelkezik 
a társasági szerződés. Ezek azok a relációk, amikor el kell gondolkozni, hogy mennyire teszem 



szigorúvá a társasági szerződést és mennyire nem. Ha nagyon szigorúvá teszem, lehet, hogy nagyon 
őrködni fognak a cégem felett és nagyon szabályos és gyönyörű lesz, nagyon szép lesz, de ha nem 
működik jól, akkor nem fogok tudni belőle profitot kiszedni. Ne felejtsük el, hogy miért hoztunk létre 
egy céget, mi az elsődleges cég az amúgy gazdasági – nem polgári jogi – társaságok esetén? Egyetlen 
egy célunk van: Profitot termelni. Ha azért hozunk létre egy társaságot, hogy valamiféle érdeket 
képviseljünk, arra nem gazdasági társaságot hozunk létre. Arra létrehozunk alapítványt, létrehozunk 
egyesületet, bármilyen másfajta polgári jogi társaságot, de ott nem a profitszerzés a célunk. 
Létrehozunk non-profit KFT-t. Arról hallottak? A közhasznú társaság helyett van. Ugye nincs már KHT, 
át kellett alakulnia non-profit KFT-vé. Bármilyen olyan céget, társaságot elő lehet hozni, aminek a 
célja nem a profitszerzés, de gazdasági társaságok esetén kifejezetten a profit a cél. Ha nem tudom 
kivenni a cégből a profitot, akkor minek csinálom az egészet? Azt ne felejtsék el, hogy önálló jogalany 
a cég, tehát a cégnek a vagyona és a tulajdonosi vagyon az két külön dolog. Pont így jön létre amúgy 
a cégben való érdekképviselet. Mennyi szavazatom van egy cégbe? Mennyire tudok beleszólni a cég 
életébe? Elvileg arányos módon. Amennyi részesedésem van a cég jegyzett tőkéjéből – nem a 
vagyonából, mert azt úgyse tudom megmondani, hogy mennyi aktuálisan a cég vagyona – tehát a 
jegyzett tőkéből amilyen részesedésem van, elvileg olyan szavazati arányt gyakorolok a társaság 
legfelső szervének ülésén. Taggyűlés, tagok gyűlése, közgyűlés. 3-an vagyunk benn a cégben és a 
társasági szerződésnek nincs eltérő rendelkezése és azt mondjuk, hogy egyenlő arányban van minden 
tag, akkor mindenkinek van 33 egész 1/3-ad %-a. A társasági szerződés eltérően rendelkezhet? IGEN. 
Alapíthatunk mi úgy is társaságot, hogy van nekem 20%-om, nektek 40-40. Lehet ilyet? IGEN. Ilyenkor 
a jogok és kötelezettségek hogy néznek ki? Kötelezettségek tekintetében, nekem, mint akár 1%-os 
tagnak ugyanolyan kötelezettségem van, mint akinek van 70% tulajdonrésze a cégben. Ugyanúgy a 
cég érdekének elsődlegessége szerint kell eljárni, az eszmei hányad, amit én a cég jegyzett tőkéjéből 
feltudok mutatni az a cégből való vagyoni részesedésemet határozza meg, de a kötelezettségeim 
ugyanúgy megvannak. Akkor érdekes ez – és ez minden esetben így van – amikor olyan 
kötelezettségről van szó, ami a cég vagyonát meghaladja. Korlátolt jellegű társaságoknál: KFT-nél, RT-
nél lesz érdekes még a tulajdoni hányad, mert ilyenkor csak a rám eső hányad tekintetében kell a 
felelősséget viselnem. RT-nél meg még azért sem, maximum a részvényeimet bukhatom. Korlátolt 
felelősségű társaságnál, hogy néz ki a veszélyviselés? Mondjuk, van 20%-os részesedésem a cégben, 
20%-os törzsbetétem van 500 ezer forint a jegyzett tőkém, akkor 100 ezer forint a rám eső 20%. 
Ennyit bukhatok, ugye? IGEN. Mert ez a cégnek csak a jegyzett tőkéje, 500 ezer forint, a cég vagyona 
meg egyébként 10 milliárd forint. Én mennyit bukhatok, ha ez az egész cég felborul? 100 ezer 
forintomat elbukom. Ennyit. Ugyanakkor, ha ez a cég nagyon-nagyon jól megy, nagyon szép 
osztalékokat fizet, akkor az osztalék fizetésnél, a rám eső eszmei hányad tekintetében, a többi 
tulajdonos társamhoz viszonyítva fogok tudni osztalék előleget vagy osztalékot felvenni. Értjük? 
Részvénytársaságnál a közgyűlés dönt, mondjuk az idei évi osztalék előlegekről és mondjuk, azt 
mondja, hogy minden egyes t-com osztalék – az osztalék a t-comnál minden egyes részvény után 63 
forint. Megnézem, hogy nekem hány részvényem van és annyiszor 63 forintot fogok kapni. Miért? 
Nekem ennyi kis szeletkém van a t-comban, arányosan, ami nekem jár, annyi jár. Ha több 
részesedésem van. többet kapok, ha kevesebb, kevesebbet. Teljesen arányos a történet. Cég 
megborul mi az amit elveszíthetek? a kezemben lévő részvényt. Ha nagyon nagy baj van, pont ez a 
baj az RT-nél, hogy pont ennyi marad az ember kezében, kilehet tenni a falra a részvényem 
bekeretezve, hogy tessék, itt van a részvényem. Amúgy már nincs ilyen részvény. Nagyon régóta 
nincs. Ma úgy hívják őket szépen, hogy dematerializált értékpapír. tudják, hogyan néz ki egy 
részvény, egy szám, semmi, elektronikus. A részvénykönyvbe bejegyzik, abból lehet kivonatot kérni. A 



régi klasszikus részvény az már nem működik. Amúgy nagyon sokáig volt mellette részvénykönyv, a 
régi hús-vér, papír alapú részvénykönyv, ott lehetetett követni a mozgást, de egy idő után lehetetlen 
volt. a mai részvénytársaságoknál, ahol naponta cserél gazdát több száz, több ezer részvény, az 
követhetetlen. Dematerializált. Tudják, hogy hívták azt, amikor eladták? Láttak ilyen régi részvényt? 
Hátoldalát is látták? Mindig bekeretezik, de pont a lényeg nem látszik rajta. A hátulján, azt úgy hívják, 
hogy forgatmány. Hallották már azt a kifejezést, hogy forgatmány? Tulajdonképpen én eladom a 
részvényemet az egy jogot jelent, ha van ilyen jogosítványom, az a cég életébe való beleszólásomat 
mutatja. Ezt, és az ebből kifolyó kötelezettségem - mert lehet kötelezettségem is – 
átforgatmányozom valakire. Egyébként nagyon speciális értelemben így működik a papírpénz is. a 
papírpénz is egy ilyen váltó típusú forgatmány. Most nem tartok közgáz órát, de ugyanez a lényege. 
Kötelezvényt megtestesítő papír, aminek a mindenkori birtokosa azt a jogot megkapja, hogy a 
papírpénz ellenében a Magyar Nemzeti Bank kifizetést teljesít. Ez akkor volt igazán, nagyon drasztikus 
példa, amikor még arany alapú volt a pénz, de már nem arany alapú, de Franciaországban ezt 
megtehettem az 1970-es évekig, hogy bementem a Francia jegybankba és kértem a 100 frankom 
helyett az aktuálisan kifizetendő aranymennyiséget és odaadták nekem az aranyat. Materializált 
formában. 1976-ig volt egyébként ez a rendszer, amikor a Kingstoni konferencián dematerializálták 
ezt az egész történetet és az arany attól kezdve nem volt viszonyítási alap, valuta kosár lett, két 
valutából álló valutakosár lett a viszonyítási alap. Gyakorlatilag tehát egy forgatmány, viszont ezt a 
jogot megtestesítő értéklapot, mint tulajdonos ide-oda rakosgathatom. Tulajdonost válthat ezerszer, 
ezért a mindenkori birtokos tud ezzel élni. Tulajdonképpen egy váltó. A részvény forgatmány 
ugyanez. Valamilyen értéket megtestesít, ami érték változik. Egyik nap sokat ér ez a részvény, másik 
nap kevesebbet, de a mindenkori tulajdonost megilleti, hogy ennek a birtokában rendelkezzen, vagy 
éppen igen gyorsan kell a pénz, akkor eladja. Akkor a részvény hátuljára rávezetik az eladás tényét, 
éppen azért, hogy a tulajdonos személye a bemutató személyéből kiderüljön. Mert nem biztos, hogy 
a felmutató tulajdonos is. Ellopom ugye, akkor honnan tudják, hogy én vagyok a tulajdonos? A 
részvénykönyvvel össze lehet nézni, hogy ő most a tulajdonos vagy csak egyszerű birtokos. A pénznél 
ilyen nincs. Ellopom, akkor már mindegy. Értik? Most már nincs ilyen forgatmány, csak díszek az ilyen 
régi részvények. Marha jól néznek ki. De nem lehet forgatmányozni őket. Kíváncsi lennék mondjuk, 
hogy ha most bemennék egy részvénytársasághoz egy ilyen régebbi részvénnyel, mit szólnának?! 

Kisebbségi jogokról nem beszélünk. Hitelező védelemről fogok, de nem úgy, ahogy itt van. Ha ezt 
elolvassák, akkor ezt úgyse fogják megérteni. Társasági határozatok bírósági felülvizsgálatáról szintén 
beszélünk. Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata ez arról szól, hogy mindenféle társasági 
döntést, határozatot, ami egyébként a társaság legfőbb szervének határozata, jegyzőkönyvbe kell 
foglalni és ezt be kell küldeni a cégbírósághoz. Minden évben legalább egyszer, a társaság legfőbb 
szervét össze kell hívni, ennek az alakszerűsége borzasztóan fontos. Amire oda kell figyelni – benne 
van a GT-be, nagyon könnyű – de nagyon oda kell rá figyelni. Úgy kell összehívni a taggyűlést, hogy 
minden tagot értesítsek, minden tag megkapja igazolt módon a meghívót, minden tag tudjon arról 
hol mikor lesz a taggyűlés és milyen napirendi pontok lesznek. Ha ez megvan, és ezt tényleg lehet 
igazolni, hogy szabályszerűen hívta össze az ügyvezető ezt a taggyűlést, igazolható módon, mindenki 
megkapta, minden tag maradéktalanul értesül arról, hogy milyen döntés kell hozni, milyen kérdések 
lesznek, milyen napirendi pontok lesznek. Össze is jönnek ezek a tagok kellő létszámban, akkor lesz 
határozatképes ez az ülés, a társasági törvény által előírt szavazati mértéknek megfelelően a 
szavazati mértékig megfelelő módon összejönnek – ha 75% kell, akkor nem elég, ha 65% jelenik meg 
akkor határozatképtelen az egész és újra össze kell hívni. Alaphelyzetben összejön, ott van annyi 



ember amennyi kell, akkor lehet egyáltalán elkezdeni a taggyűlést, amikor ez megvan szavaznak 
amiről akarnak. Miről szavazhatnak? BÁRMIRŐL. Osztalék kifizetés, új tisztségviselő megbízása, 
jelenlegi tisztségviselő leváltása, cég megszűntetése, új cég létrehozása, átalakulása, tevékenység 
megváltoztatása, új székhely, új FB tag, egyszóval bármiről. Arról szavaznak, amiről akarnak, ne 
felejtsük el, az ő döntésük. Megtörténik az egész, minden ponton végigmentek, minden ponthoz oda 
van írva, hogy ebben a pontban született ez a döntés, ilyen döntési hányaddal ebben a pontban, 
megtörténik az egész, levezető elnök hitelesíti. Láttak már ilyet? Cégbirihez be, rendben van, ennek 
évente egyszer meg kell lenni. Viszont mi van akkor, ha látszólag oké minden, de valójában tipikusan 
valamilyen eljárási hiba történt, mert az egyik tulajdonos társat nem, vagy nem kellő időben 
értesítették vagy valamilyen napirendi pontról nem szerzett tudomást. Lement már a taggyűlés, 
mindenki hazament mit tud csinálni? Bírósághoz fordul, bíróság előtt érvényesíti azt az igényét, hogy 
ez a taggyűlés és az ezen elfogadott kötelezettségek a társaságra nézve ne legyenek kötelezők. 
Először kérünk újat, hogy ismételjük meg. Nem összekeverendő a kisebbség védelmi szabályokkal 
mert koránt sem biztos, hogy ez a tulajdonos kisebbségben van. Egyáltalán nem biztos. A bíróság 
döntése a cégre nézve kötelező lesz? IGEN. Ez olyan, mint a közig döntés. Születik a közig eljárásban 
egy döntés, egy fokon a bíróságon kifejezetten eljárási hibára hagyatkozva megtámadhatom a 
döntést. Nem azt fogja nézni a bíróság, hogy az most jó, nem jó, hogy a taggyűlésnek nem volt igaza, 
nem azt fogja nézni a bíróság, hogy érdemes volt e Kovács Gizikét, mint cégvezetőt leváltani és ezt 
kellett volna leszavazni, senkit nem érdekel. Azt fogják nézni, hogy eljárásjogi szempontból 
szabályosan váltották e le és ha nem akkor áthúzza és összehív egy új taggyűlést. Értjük? Tipikusan 
eljárásjogi oldalról nézik ezért nagyon fontos, hogy ha ilyen van összehívnak ilyet, akkor az nagyon-
nagyon fontos hogy ne legyen azzal szarakodás, hogy nem kapta meg, nem tudja igazolni hogy nem 
vette át a levelet, megváltozott a címe, nem értük el, nélküle is megtartottuk, aláhamisítottuk. 
Ezerféle fajta gond lehet vele. Tipikusan apró eljárásjogi hibák, ilyen nem lehet. Meg fogja támadni a 
bíróság. Lehet menni az egyfogú nénihez és akkor ott; ugye ott van az összes irat, végig lehet 
nyálazni, ki lehet írni, hogy mikor mi történt, milyen szavazati aránnyal, mert mindenből van egy 
példány. Ezek tipikusan olyan információk, amiket a tulajdonostárs nem tud. Csak akkor tud, ha 
bebattyog a cégbirire és kéri a betekintést. Összehívtak valamikor taggyűlést? Szeretném látni! Kik 
voltak jelen? Kik szavaztak? Hogyan szavaztak? Minden ott van, csak be kell érte menni. Közhiteles 
nyilvántartás, bárki megnézheti, mondjuk a tulajdonos társak is. Lehet olyan tulajdonostárs, aki lehet, 
hogy el se ment, de érdekes számára, hogy hogyan történt a szavazás. Megnézheti? IGEN. 
Részvénytársaságnál egyébként közzétételi kötelezettség van, ott tipikusan vagy feldobják a 
honlapjukra vagy kiadnak egy közleményt. Napilapban, nem a Somogy Megyei Méhészek lapjában, 
hanem napilapban. Kisebbségről elolvassák. Minősített többség, elismert vállalatcsoport, nem 
beszélünk róla. Jó? Hülyeség. 

Megszűnésről is csak vékonyan, mert iszonyatosan bonyolult az egyik fele, a másik nem. Már picikét 
belekezdtem az előbb, hogy hogyan szűnik meg egy cég és főleg mikor szűnik meg egy cég. Nem egy 
konkrét dátum. Emlékezzenek: mikor jön létre egy cég? A bejegyzéssel. Gondolkodni kell. 
Bejegyzéssel jön létre, törléssel szűnik meg. Mindaddig, amíg nincsen törlő határozat, a cég nem 
szűnt meg. Persze nem működik, nincs már ott senki, nincs egy lyukas garasi sem a cégnek, de attól 
még létezik. Egy jó építőipari cég például. Tavaly az építőipari cégeknek 17% került törlésre. Az a 
legdinamikusabban pörgő piac, ott jönnek létre cégek és ott szűnnek meg leginkább. Tipikusan a 
körbetartozásos viszony. Meg ezeket a cégeket nem az örökkévalóságnak hozzák létre, nem az a 
céljuk. Jó? Bejegyzéssel jön létre, törléssel szűnik meg. Hogy szűnhet meg egy cég? Végelszámolás, 



felszámolás, határozott időtartam lejártával, tagok döntésével. Jó! Még lehet egy eset: a cégbíróság 
hivatalból elrendeli a cég törlését. Azoknál a cégeknél teszi ezt meg a cégbíróság, ahol azt tapasztalja, 
hogy hosszú időn keresztül – több mint egy év – semmilyen életjelt a cég nem mutat. A cégbíróság 
látja, hogy valamikor létrehoztak egy céget, április 1-én bejegyzik, ott van mindene, ott van, hogy 
önállóan képviselt cég, ekkor és ekkor, itt-ott amott. És eltelik egy év, kötelezően összehívták a 
taggyűlést? NEM. Beérkezett a cégbírósághoz jegyzőkönyv? NEM. Kap egy felszólító levelet, 
várhatóan semmilyen reakció nem lesz, kap még egyet, semmilyen reakció nem lesz, NAV – 
cégvagyon, van e felszámolás. Valaki más kérte a cég felszámolását? NEM. Hivatalból törlik. 
Cégmegszűnés esete? IGEN. Ha valaki felszámolást kér a cég ellen, akkor azt a cégbíróságon teszi 
meg, amit rávezetnek a cég tulajdoni lapjára, hogy ez a cég – nem az lesz, hogy BA toldat, bejegyzés 
alatt – felszámolás alatt. Nagyon gonosz dolog egyébként úgy szórakozni cégekkel, hogy ha önöknek 
egy cég nem akar fizetni, akkor mit tudnak csinálni? Felszólítják, hogy fizessen. Nyilván meg fog 
retteni. Fizetési meghagyást bocsátok ki. Hát igen, nem rossz, de…. felszámolást kérek. Miért? A 
felszámolási eljárással és a fizetési meghagyással ugyanazt akarom elérni, fizessen nekem ez a cég 
100 ezer forintot. Ez nagyon rohadék dolog kibocsátani egy felszámolást egy cég ellen 100 ezer forint 
miatt, van egy 10 milliárd forintos cég én meg rányomok egy felszámolást, hiszen emiatt elindíthatják 
a cég felszámolását. A cégnek ez mennyire kell? Semennyire. Fizetni fog. Egy időben azért volt 
nagyon divatos a felszámolási eljárások végeláthatatlan áradata, mert illeték szempontjából olcsóbb 
volt, mint egy fizetési meghagyás. Ezért mindenki, akárki, akárkinek tartozott rögtön kérte a cég 
felszámolását. Egyébként működik. Ha tartozik maguknak cég, akkor felszámolást kell kérni. Ha olyan 
a cég, hogy elég gyenge lábakon áll, akkor gyorsan kell kérni, mert a kifizetés a felszámolások 
megkérésének sorrendjében történik, mert a cégvagyon gyorsan elfogy és a sor végén állók, azok 
meg a köszönjük szépen kategória.  Jó?  A felszámolás közhiteles nyilvántartásban van, bárki láthatja. 
Jó? Így szűnnek meg cégek. Az átalakulásról nem fogok beszélni csak egy pár mondatban.  

A cég átalakulása az ugyanúgy, mint mondjuk egy polgári jogi értelemben vett dologegyesülés, 
megtörténhet. Alapvetően mindig valamilyen feltételekhez kötött, egyrészt tagság döntéséhez 
kapcsolódó. Ha a tagsági kör nem akar cégátalakulást, akkor nem lesz, viszont ha szeretne, akkor nem 
biztos, hogy lesz, de lehet cégátalakulás. Az átalakulás polgári jogi értelemben véve elég tág 
kategória. Fizikailag hogy nézhet ki? Mik a relációk? Össze vissza azért nem lehet, megvannak ennek 
a szabályai, de alapvetően ugye két cég megszűnhet úgy, hogy teljesen megszűnik a kettő és lesz 
belőle egy, de itt nincsenek jogutódok. Kettőből lesz egy és nincs jogutód. A következő reláció, hogy 
kettőből kiválik egy-egy rész és lesz egy új cég, de megmarad a másik kettő is. A másik az ennek az 
inverze. Az egyik összemegy, a másik meg szétmegy. Tehát négy variáció fordulhat elő. Szétválás, 
különválás, összeolvadás, különválás. Fog menni vizsgán? Jaj, de elkezdtek írni. Szétválás lehet 
különválás és kiválás. Így egyszerű, de GT-ben iszonyú bonyolult: kettő darab taggyűlés szükséges 
hozzá, be kell jelenteni a cégbírósághoz, könyvvizsgálónak be kell jelenteni, FB-nek be kell jelenteni, 
mérlegösszegnek stimmelnie kell. Szétválásnál nem válhat úgy a cég, hogy az új a minimális 
követelményeknek ne feleljen meg. Tehát olyat nem lehet csinálni, hogy van két KFT-m és 500-500 
ezer forintjuk van és szétválnak, akkor olyan cégforma jön létre, aminek megvan a jegyzett tőkéje. A 
cégbíróság nem fogja a céget bejegyezni, minimális feltételeknek meg kell felelni, tehát van egy 
csomó számviteli szabály, meg van egy csomó eljárásjogi szabály. Nem érdekel, nem fogom a vizsgán 
kérdezni. De tudják, hogy mik a kulcsszavak.  


