
Kereskedelmi jog jegyzet 

Alap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 

1. általános rész: minden cégformára egyenlő 

- cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel 

- általános felelősségi szabályok 

2. különös rész 

- mögöttes felelősségi szabályok 

A törvény hatálya: => tárgyi, területi, időbeli, személyi. a törvény hatálya kiterjed a természetes és 
jogi személyekre egyaránt. =>jogi személy: nem definiálható mesterségesen létrehozott struktúra, 
mögöttes felelősséggel felruházott jogalany: magyar állam, KFT, RT, költségvetési szervek, alapítvány, 
egyesülés.  

2 fajta társaságot különböztetünk meg:  

1. személyegyesítő (PTK. 70.§.-tól és a GT): alapítvány, egyesülés, egyesület - előfeltétel. 

2. vagyonegyesítő (GT)  

A társaságok önálló jogalanyok. => jogképesség azt jelenti, hogy megvan az a képessége, hogy jogok 
és kötelezettségeknek lehet az alanya, aki lehet jogképes személy vagy nem jogképes személy, 
esetleg társasági forma. A társasági formák mindig jogképesek, de nem cselekvőképesek, mert saját 
nevükben nem tudnak eljárni (házasság, végrendelet). 

Társaságot alapíthat:  

- természetes személy    ┐ 

- nem természetes személy (társaság)  ┘ 

Ökölszabályok:  

- természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul 
felelős tag. Nem lehet a felelősségi viszonyokat halmozni.  

- korlátlanul felelős tag => adott jogalany a társaságot terhelő tartozásokért 100%-
ban felel <= kiskorú nem lehet. 

-  BT, KKT nem vállalhatnak korlátlan felelős tagságot. 

- egyszemélyes gazdasági társaság nem lehet másik egyszemélyes gazdasági 
társaság korlátlanul fellelős tagja 

 

 

jogképes, cselekvőképes 



 

A társaság létrejöttéhez szükséges: 

- társasági szerződés megkötése vagy 

- alapszabály elfogadása (RT) vagy 

- alapító okirat (egyszemélyes társaságok: RT, KFT)   

Alakszerűségi követelmények: 

- cég neve és társasági formája: : magyar helyesírásnak megfelelő, nem lehet: 
obszcén, félrevezető, kétértelmű, olyan cégnév ami már foglalt vagy ahhoz 
nagyon hasonló 

- cég székhelye: kötelező. => nem egyenlő a telephellyel ami nem kötelező <=a 
kapcsolattartás helye 

- cég tagjainak neve: kivéve NYRT 

- tevékenység: TEOÁR 

- jegyzett tőke: a bejegyzés pillanatában meg kell lennie. GT különös rész: KFT 
500.000, RT 10.000.000, BT 30-50.000 forint. Cégvagyon lehet apport is.  

- képviselet: társasági szerződésben rögzítve. A cégjegyzés módja. 

- határozott időre alapított társaság esetén a megszűnés dátumát 

- ha törvény (RT) vagy a társasági szerződés előírja: vezető tisztségviselő nevét, 
elérhetőségét (könyvvizsgáló, felügyelő bizottsági tagok)  

Cégbíróság: bejegyzési kérelem 

- elfogadja   ┐ 

- hiánypótlásra szólít fel │  

- visszadobja   ┘ 

*BA besorolási korlátozások: nem határozhatom el, hogy átalakítom a céget, nem 
kezdeményezhetem egy tag kizárását, engedélyköteles tevékenységet nem folytathatok, 
alakszerűségi kívánalmaknak kell megfelelni: BA toldatot, a cég összes iratán fel kell tüntetni  

 

 

 

 

társasági szerződés aláírása és a 
bejegyzés között eltelt idő alatt 
előtársaságról beszélünk (BA 
besorolás*). 



 

Társaság legfőbb szerve, cégvezetés: 

- KFT, egyesülés: taggyűlés ┐ 

- KKT, BT: tagok gyűlése │ 

- RT: közgyűlés  ┘ 

Papír alapú módon kell rögzíteni, cégbíróságra beadni. *érdekképviselet: annyi szavazatom van a 
cégben amennyi tulajdonrészem a cég jegyzett vagyonából. Kötelezettség egyenlő – jog arányos. 

Ügyvezetés: speciális munkajogi jogviszony. GT.30.§.: a cég vezető tisztségviselőjének mindig a cég 
érdekeinek elsődlegességét figyelembe véve kell eljárnia. Ügyvezető nem lehet: 

- akit jogerősen ettől eltiltottak (büntetős vonal), vele szemben ilyen hatályú 
büntetőjogi alapú tiltás van. A cég ügyvezetője ekkor a cégvagyon feletti 
tartozásokért teljes mértékben felel. 

- aki eltiltás hatálya alatt van (polgári jogi értelemben), mert a megelőző 5 évben 
érintett volt cégfelszámolásban  

Ügyvezetés ellenőrzésére, taggyűlés összehívására jogosult szervek: 

- felügyelő bizottság 

o kötelező: az RT-nél és a KFT-nél ha a munkavállalói létszám eléri az 50-et 

o FB tag csak természetes személy lehet, jogképes, cselekvőképes. Nem 
lehet: cégtulaj, ügyvezető, könyvvizsgáló. FB tagságnak határideje nincs.  

o az FB minimum 3 maximum 15 fő lehet, szavazattöbbséggel születik a 
döntés, évente 1szer össze kell hívni 

o nem munkaviszony, tiszteletdíjas 

o ha FB munkáját felelőtlenül végzi, akkor korlátlanul és egyetemlegesen 
felel tevékenységéért minden tag 

- könyvvizsgáló: gazdasági oldalról, számviteli értelemben figyeli a cégműködést 

o éves cégbeszámolót ellenjegyzi,  

o megakadályozhatja a cégből való pénzkivonást: osztalék  

Ha a taggyűlést a felügyelő bizottság kérésére nem hívják össze, akkor a cégbíróság kötelezheti a 
céget ennek megtételére. 

 

 

Tulajdonosi kör*. Dönthet bármiről, 
a cégvezetés felettes szerve. 



 

Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata: 

- mindenféle társasági döntést, határozatot, ami a társaság legfőbb szervének 
határozata, jegyzőkönyvbe kell foglalni és ezt be kell küldeni a cégbírósághoz. 

- Minden évben egyszer, a társaság legfőbb szervét össze kell hívni 

o minden tagot értesíteni kell: minden tag megkapja igazolt módon a 
meghívót, tudjon arról hol mikor lesz a taggyűlés és milyen napirendi 
pontok lesznek 

o határozatképes az ülés: a társasági törvény által előírt szavazati 
mértéknek megfelelően a szavazati mértékig megfelelő módon 
összejönnek 

o jegyzőkönyvezés, levezető elnök hitelesítése 

- bíróság előtt érvényesítheti az igényét az a tag, aki a látszólagos formai 
követelmények ellenére (eljárásjogi hiba) mégsem értesült a taggyűlésről, hogy 
ez a taggyűlés és az ezen elfogadott kötelezettségek a társaságra nézve ne 
legyenek kötelezők.  

o új taggyűlés összehívása 

A cég átalakulása: tagság döntéséhez kapcsolódik 

- 2 taggyűlés szükséges 

- be kell jelenteni a cégbírósághoz 

- könyvvizsgálónak, FB-nek be kell jelenteni. 

- mérlegösszegnek stimmelnie kell 

o szétválás: egy meglévő cégből két új céget hozunk létre, de meglévő 
megmarad 

 

 

o kiválás: két meglévő cégből kiválik egy-egy rész és egy új céget hozunk 
létre, de a meglévő cég, mint jogutód megmarad 

 

 

a és b és c cég jegyzett tőkéje a GT előírásnak megfelelően meg kell, hogy 
legyen  
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o különválás: egy cég megszűnik és belőle két másik cég jön létre, nincs 
jogutód 

 

 

o összeolvadás: két meglévő cégből egy új céget hozunk létre, a meglévő 
cégek megszűnnek, nincs jogutód. 

 

 

 

Cég megszűnés: egy cég a cégbírósági törléssel (törlési határozat) szűnik meg. 

- tagok elhatározzák a cég megszűnését 

- a céget végelszámolják (tagok akaratából) 

- a céget felszámolják (külső hatás eredményeképpen, adós kérelmére). Cég 
tulajdoni lapján FA bejegyzés. 

- határozott időre alapítják és ez az időtartam letelik 

- cégbíróság hivatalból elrendeli a törlést, ha egy éve a cég „életjelet” nem mutat: 
taggyűlés összehívásának hiánya, jegyzőkönyvek hiánya 

o két rendbeli felszólítás 

o NAV: cégvagyon, felszámolási eljárás   
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