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Egyrészt gazdasági társaságokról fogunk beszélgetni, de valahogy túlságosan jól haladunk, mert én 
úgy terveztem, hogy a GT általános részével fogunk kicsikét többet elidőzni. Azonban mostantól 
amiről fogok haknizni az a 88.§-tól a GT különös része. Két részből áll a GT: egy általános részből, 
olyan általános információkkal, amely a gazdasági társaságokra döntően egyformán érvényes - 
teljesen mindegy milyen társaságról beszélünk - az általános rész a jogi környezetet, az általános 
szabályokat tartalmazza. Ide tartoznak a társaságokra vonatkozó alapítási szabályok, a társasági tagok 
nagyjából felelősségi rendszere, megszűnésre, cégátalakulásra vonatkozó szabályok. A másik rész a 
társaságok különös szabályaira épül és értelemszerűen a társaságokat külön taglalja. Egyébként az 
összes többi anyagi jogi törvény – vehetjük ide akár a PTK-t vagy a BT-t is – ugyanezt a logikát követi. 
Az első rész mindig az alapvetésekkel indul: fogalommagyarázatokkal, jogrendszerbeli hely 
kitűzésével. Ha önök tudnak törvényt értelmezni és miért ne tudnának, akkor úgy kell értelmezni a 
különös részben leírtakat, hogy a különös részben leírtak minden esetben felülírják az általános 
részben leírtakat – lex specialis derogat lex generalis, ékes latin nyelven. Ez azt jelenti, hogy ha 
kinyitják a GT-t jegyezzék meg, hogy ha az elején olvasunk egy állítást mondjuk egy KFT-re – vagy 
bármely más gazdasági társaságra vonatkozóan – akkor két oldallal később a különös részben szintén 
olvasnak egy állítást és a kettő nincs összhangban. Melyiket fogják alkalmazni? A különöst, mindig a 
különöst. Ismernek még egyéb értelmezési módokat? Van egy-két ökölszabály. Magasabb rendű 
jogszabály felülírja az alacsonyabbat, az időben későbbi felülírja az időben korábbit, illetve speciális 
felülírja az általánost. Ha normálisan van megszerkesztve egy törvény, ami mostában egyre ritkább, 
akkor konzekvensen ragaszkodjanak ahhoz, hogy az értelmezési szabályokat tartsák be. Mi történik, 
ha nem tartjuk be? Hülye határozatot hoznak, amivel még kárt is lehet okozni vagy egyszerűen 
fölösleges. Az sem kellemes. A jogalkalmazási szabályokat tartsák be. Nem szokták egyébként 
elmagyarázni, OKJ vizsgatapasztalataimból tudok erre következtetni, nem értik, pedig rendkívül 
egyszerű dolog, de nem értik, nyilván mert nem mondta el nekik senki, hogyan kell jogot értelmezni. 
OKJ-n a hatályos fajták is általában keverednek. Mindegy, mert ha odajutunk OKJ-n, úgy is az egészet 
újra elmondom.  

Kezdjük a leges-legalapvetőbb társasági jogi alapformával; a KKT-val. Közkereseti társaság. Joggal 
felmerül a kérdés mindenkibe, mindenkibe, aki egy picikét, kicsikét gondolkodik, hogy KKT-val miért 
nem találkozik manapság az ember. Azért nem találkozik KKT-val, mert úgy hozta az élet, hogy nincs 
szükség KKT-ra. Gondoljanak bele abba, hogy ez a társasági törvény 2006-os, az előtte lévő gazdasági 
törvény - ha jól emlékszem ’98-as volt - azelőtt pedig nem volt igazából rendes társasági törvény, 
mert legkorábban 1988-ban lett egyáltalán valamilyen szintén szabályozva a gazdasági társaságok 
működése, de nem akarok én itt most jogtörténeti órát tartani, csak elmondanám, hogy ez viszonylag 
új a jogterület. Annak idején nem lehetett összehozni semmilyen gazdasági társaságot, egyetlen egy 
ilyen aspektusa van ennek a GMK volt, ez egy szövetkezet, ami ilyen semmilyen társaság nem volt, 
döntően nem szabályozta semmi. Amikor kinyílt az a lehetőség, hogy lehetett gazdasági társaságot 
alapítani, akkor nagyon-nagyon kezdetleges jogalkotás volt lehetetlen lett volna egy gazdasági 
társaságot szabályozni. Utána a ’98-as, aminek a nagy részét ez a 2006-os átvette szabályozza a KKT-
kat, a közkereseti társaságokat. Akkor a KKT-nak volt még jogosultsága. A KKT az első olyan gazdasági 
társaság amely izzig-vérig gazdasági társaság volt, nem ilyen GMK féle ilyen mutyi. Mert kb. az volt, 
teljesen szabályozatlan volt és akkor még volt a KKT-nak létjogosultsága. Nagyon finoman kikoptak 
egyébként. A KKT már nem volt a gazdaság építőegysége. Túl egyszerű volt: pénz nélkül össze 
lehetett hozni, volt egy egyszerű polgári jogi felelősség benne és megengedte azt is, hogy be lehessen 



társulni jogi személyiséggel. Az alapvető funkcióit el tudta látni. Kinyitották a lehetőségek könyvét, a 
KKT-t elárasztották az országot. Egyébként a KKT jellegű társaságokat mindenki orrba-szájba 
alapította, mert úgy volt megcsinálva, hogy mindenki tudjon alapítani, mert nem kellett hozzá zseton. 
Cirka 30 ezer forintból lehetett csinálni egy céget. Ezeket azért találják még meg a GT-ben, mert amíg 
akár egy darab is létezik, addig szabályozni kell. A legegyszerűbb társaságok, alaptípusok egyébként a 
KKT és a BT. Ezek a legegyszerűbb működési mechanizmusok.  

Na akkor vegyük a KKT-t. A KKT definíciója a 88.§. környékén van.  Egész pontosan a 88.§. 

88. § (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a 
társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös 
gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják.  

A lényeges mondat benne: korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett vállalnak felelősséget arra, 
hogy gazdasági társaságot létrehozzanak. Itt van egyébként, ebben a fél mondatban az, amire egy 
bekezdéssel később visszatérek, hogy a tagoknak milyen a felelősségi rendszere. Elsődlegesen – de 
ezt még ezerszer el fogom mondani, mert nagyon fontos – bármilyen cég esetében a cég 
tartozásaiért maga a cég felel. Miért? Mert nem jogi személy – nem féltétlenül – hanem önálló 
jogalany. Viszont, ha ennek az önálló jogalanynak nincs elég pénze, nincs elég kreditje, nincs 
likviditása, akkor hitelező védelmi okok miatt van egyfajta mögöttes felelősség. Amilyen a mögöttes 
felelősség, amilyen struktúrájú az dönti el egyrészt - csak halkan mondom másrészt az adózási háttér 
-, hogy milyen céget érdemes alapítani. KKT és BT jelen állapotok szerint pont olyan, hogy ingyen se 
kéne. Van egyszer benne a KKT-ben egy korlátlan és egyetemleges felelősség – nézzük meg milyen, 
mert egy általános polgári jogi felelősségi rész - az összes tag valamilyen arányban a társaság 
vagyonát meghaladó tartozásokért korlátlanul és egyetemlegesen felel. Ez mit jelent? Ha én tagja 
vagyok egy KKT-nak, a KKT-nak nincsen pénze, akkor kihez fordulhat? Van még 5 másik társam is, 
mégis a teljes összeg értékéig velem szemben követelést fognak érvényesíteni. Mivel kell 
helytállnom? Saját magánvagyonommal. Köszönöm szépen, ezt valahogy nem szeretném. Hitelező 
védelmi szempontból nekem ez így jó? Nagyon jó, de mondjuk ő sem fog tudni mit csinálni. 
Kifordítom a két üres zsebemet, akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud elvenni tőlem. Annyi 
érdekesség még a KKT-nál, van egy két olyan unikális dolog, amit jegyezzenek meg. A társaság 
legfőbb szerve a tagok gyűlése – nem taggyűlés, hanem a tagok gyűlése. Múltkor megbeszéltük az 
általános részben, hogy gyakorlatilag mindig a legfőbb szerve az amelyik tulajdonképpen bármilyen 
ügyben határoz. Alakszerűtlen, formátlan. Csak egy érdekesség a KKT-nál, hogy függetlenül attól – ez 
olyan idealisztikus elképzelés, olyan szép, romantikus – kinek mennyi részesedése van a KKT-ban, 
minden tagnak egyenlő mértékű a szavazata. 10%-a van, de lehet 40%-a van akkor is ugyanolyan 
szavazati részesedéssel rendelkezik. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Könnyfakasztóan romantikus. 
És ehhez kapcsolódik még egy dolog – innen is látszik, hogy a KKT nagyon alaptípus – nem cizelláltan 
kidolgozott szabályozási rendszere van: egyszerű szótöbbséggel döntenek. Na, most, ha egyszerű 
szótöbbséggel döntenek, akkor teljesen elvész az, hogy kinek, mekkora hányada van. És a következő 
mondat, hogy a társasági szerződésben sem lehet ettől eltérően rendelkezni, tehát ez van, kész. Be 
van betonozva a törvénybe. Kimondja a törvény, hogy egyszerű szótöbbséggel határoznak és 
mindenkinek egy darab szavazata van, vagyis keresztül van húzva az, hogy a társaságban való 
részesedésem hányadában tudom gyakorolni szavazati jogaimat. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy 
a társaság részesedéséből – nyereségéből, veszteségéből – nem a tulajdoni hányadom alapján 
részesüljek, viszont a döntési vétóképességem, szavazati arányom egyenlő. Mondjak még hülye 
példákat? Felmerül a kérdés, hogy mi van a tulajdonosok páros számúak és a fele-fele arányban 



szavaznak. Ilyenkor levezető elnököt választanak és az ő szava dönt. Ő eldönti. Ennyi. Mondom a 
példát, jó? Teljesen eltérő részesedésekkel vagyunk egy KKT-ban tagok. 10-20-30-40%-a van. Teljesen 
eltérő. Egy adott kérdésben hogyan szavazunk? Szótöbbséggel, vagyis megszámoljuk, hányan 
vagyunk, egy-egy-egy szavazata van mindenkinek. Tegyük föl, a társaságunk működik, normálisan 
működik, még esetleg nyereséges is, milyen arányban részesedünk a nyereségből? Nem a szavazati 
arányunk alapján, hogy egy-egy aztán a nyereséget elosztjuk 5-el, mert 5-en vagyunk. Attól függ, 
hogy kinek milyen hányada van. Az arányban részesedünk. Veszteség esetén szintén. Ide kapcsolódik 
egyébként egy nagyon egyszerű jogelv, societas leonina tilalma. A societas leonina egy nagyon régi 
római jog elv, azt mondja ki leegyszerűsítve, senkit nem lehet kizárni egy társaság profitjából, illetve 
senkit nem lehet kizárni abból a körből, hogy a társaságot ért veszteségeket fedezze. Nagyjából 
lefekteti azt az elvet: akinek amilyen hányada van egy társaságban, hasonló hányad alapján tudjon 
részesülni a profitból, illetve hasonló hányad alapján viselje a veszteségeket. Jó? Senkit nem lehet 
ebből kizárni. Jó pár helyen meg lesz említve egyébként a különös részben, az általános rész annyira 
nem ragozta, pedig tulajdonképpen minden társaságra igaz, de a KKT-s résznél megtalálható. Jó! 
Csodálatos. KKT-t nem ragozzuk, az életben nem fognak vele találkozni.  

Ami nagyon fontos, a 97.§. Hitelező védelmi klauzula, hogyan viselkedjünk a KKT tagokkal szemben  

97. § (1) A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Ha a társasági vagyon a követelést nem 
fedezi, a társaság kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. 
(2) A tagok - mögöttes felelősségük érintése nélkül - a társasággal együtt is perelhetők. A társaság vagyonára a tagok 
perben állása nélkül is, a tagok saját vagyonára pedig csak perben állásuk esetén hozható marasztaló ítélet és vezethető 
végrehajtás. 
(3) A társaságba belépő tag felelőssége - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a belépése előtt keletkezett 
társasági kötelezettségekért a többi tagéval azonos. 
  

veszteség esetén. Azért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Ugye meg van az, mi az az 
egyetemlegesség? Jó! Ha megnézzük a 97-est és egészen pontosan akarják elsajátítani, akkor 
ugorjanak a következő bekezdésre: (2), vagyis a tagok mögöttes felelősség nélkül a társasággal együtt 
is perelhetők. Ennek van egy kis perjogi oldala. Ebből a mondatból azt vegyék ki, hogy ha én 
valamilyen követelés okán pert indítok az alperes az két pólus lesz. Egyrészt perelem a társaságot, 
mint önálló jogalanyt: akármilyen KFT-t, azért, hogy a követelésemet érvényesítsem. Másrészt 
perlem a tagot. Mindkét irányba megindítom a pert. Biztosabb így, hogy valamilyen alapot találok 
arra, hogy követelésemet kielégítsék. Viszont, sokan a gondolatjelbe tett részt, azaz mögöttes 
felelősség érintése nélkül, tehát ha nem perelem be mind a kettőt, mert úgy is dönthetek nem? Azt 
tanácsolja a kiváló ügyvédem, hogy nem perelem be mind a kettőt, csak az egyiket, az nem azt 
jelenti, hogy nem lehet meg a tagnak a mögöttes felelőssége. Tehát nem rontottam el még semmit, 
de perviteli szempontból célszerűbb a pert úgy megindítanom, hogy mind a két alperest 
megnevezem, nem később kell perbe vonni azt a szerencsétlent. Egyrészt drágább, másként lassabb. 
Plusz a lassúságnak azért ára van, mire odáig eljutok, hogy vele szemben követelést érvényesítsek, 
addigra semmi nincs. Kiürítik az egész céget. Nagyon gyorsan ki lehet üríteni. További felelősségi 
szabály, 97.§.(3). A társaságba belépő – ez is KKT-ra jellemző, tipikusan KKT-s sajátosság – a 
társaságba belépő tag felelőssége, ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a belépése 
előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagéval azonos. Ez mit jelent? Én belépek abba 
a helyzetbe, amibe a többi cégtársam is van. Tehát éppen a belépésem pillanatában valamilyen 
szinten tartozás áll fönt, ezért engem felelősség terhel, akárcsak a cégbeli társamat, az ő pozíciójába 
lépve. Ez pontosan harmonizál azzal, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Na ez tipikusan a KKT. 



Belelépek, azonos a szavazatom, ott is abszolút ez a jogelv KKT-nál, hogy hiába vagyunk eltérő 
tulajdoni hányaddal benne, egyforma szavazatunk van. Hiába működünk jól vagy rosszul, egyformán 
érint minket a felelősség. Ha később teszem meg mindezt, akkor is osztozom a többiek sorsán. Ha 
céget akarnak alapítani, mindenképpen olyat alapítsanak, hogy az egyrészt a gazdasági 
tevékenységüknek megfelelő, másrészt milyen felelősségi viszonyok vannak. Legegyszerűbb, ha 
összedobunk egy sima KFT-t. Egyébként a nagy hiteléhség miatt most a Széchényivel lehet nagyon jól 
játszadozni – milyen szép szó: Széchényizni – de cégmúlt kell hozzá. Legalább lezárt 5 éves cégmúlt 
kell, ami azért nem túl nehéz, inkább az, hogy most már bevezették, hogy bármilyen hitelhez ingatlan 
fedezet kell. Ott viszont már nem nagyon szívesen ad egy hitelt igénylő ingatlan fedezetet. Ott már 
csak úgy lehet játszani, ha a bank hitelbírálása nekem kedvező. (Kitérő a tanyáját 3-ája megvevő 
ügyfélre). Erre jó egy KKT? Csak, hogy értsék a felelősségi viszonyokat, erre jó egy KKT? Egy KKT-nak 
ad valaki hitelt? NEM. Hogy szűnik meg egy KKT, elolvassák, nincs benne csont. Társaság megszűnése, 
olvassák el.  

Betéti társaság 108.§.-tól. A betéti társaság tulajdonképpen a KKT továbbfejlesztett változata; egy 
kért sajátossággal rendelkezik. Szintén nem nagyon fognak találkozni gazdasági értelemben betéti 
társasággal, mert nincs már olyan létalapja, mint jó pár évvel ezelőtt. Nem érdemes betéti társaságot 
alapítani. Azok a gazdasági célok, melyek manapság egy átlag vállalkozásnak fontosak, korszerűbb 
gazdasági társasági formában is megvalósíthatók. Ilyen szempontból a Bt kifejezetten korszerűtlen. A 
BT úgy néz ki, hogy tipikusan olyan társaság, amelyben legalább 2 darab emberke benne van – a 
kettő darab emberkén természetes személyre gondolok – tehát 2 darab természetes személy tagja 
kell lennie, minimum. Az egyik egy kültag, a másik egy beltag. Formátlan, alakszerűtlen társaság, 
nincs meghatározva a minimum tőkéje, természetesen önálló jogalany ez is. Nem jogi személy a BT. A 
felelősségi viszonyok itt úgy néznek ki, hogy a kültag az ég egy adta világon semmiért nem felel, a 
felelősség egyetlen egy irányban terhelhető, az a társaságba bevitt betétje, kb. 25 ezer forint. Ez az 
összeg szolgál a hitelező védelem megvalósítására. Nem túl vaskos. Ez a kültag felelőssége. Ennyit 
bukhat a cégben, teljesen mindegy hogy a cégben milyen részesedése van, lehet hogy van 90%-a, és? 
SEMMI. Dupla 0. Nincs felelőssége. Kis érdekesség – most már nem létezik, de – pár éve úgy nézett ki 
a kültag felelőssége, hogy egy esetben még is megvolt - ez is egy ilyen romantikus szabály -, hogy ha 
benne volt a kültag neve a cégnévben. Ha kovács és fia bt volt, akkor ifjabb kovács felelt a 
cégtartozásokért. Ha nem volt benne, akkor nem felelt. Komoly szabály nem? Azért az, aki ezt 
kitalálta. Rafkós. Ellenben a beltag a cég vagyonát meghaladó tartozásokért saját vagyonával teljes 
mértékben felel. Kérdés, mi van akkor, ha több beltag, több kültag van? Nem biztos, hogy ketten 
vagyunk. Nem biztos, hogy ketten pörgetjük, lehetünk 10-en is. Kültag az felelősség szempontjából 
egy dupla nulla. A beltagok felelőssége azonban korlátlan és egyetemleges. Azért ne felejtsük el, hogy 
itt a felelősségről beszélünk nem pedig a részesedésről. A részesedés hogy néz ki? A vagyoni 
hozzájárulás arányában. Ha BT-t szeretnénk, BT alapításnál az összes tagnak jelen kell lennie. Amikor 
ennek a fénykora volt, megjelent egy 10 fős család, hogy ők össze akarnak dobni egy BT-t. Akkor az 
azért problémás volt. Annak idején, hogy úgy mondjam elég sok BT-t összedobtam és ezeknek a 
cégeknek az ügyvezető igazgatóját sokszor láttam itt-ott árulni; utoljára az egyiket IKEA parkolóban 
láttam Shogun késkészletet árulni egy OPEL csomagtartójából. Ekkor ismertem meg Gábor Tarzant, 
azt hittem ilyen nincs, de mégis. Személyesen ismerem Gábor Tarzant. 48 kiló, 35 éves, de 50-ek néz 
ki. Feleségét is ismerem, aki 3szor akkora volt, mint a Tarzan. Óriási idők voltak egyébként. Rengeteg 
ilyen kiváló céget hoztunk létre a magyar gazdaságot erősítendő. BT-t nem jó alapítani, ekkor 
megtanultam. BT-ről egyébként ennyi. Egy érdekesség még a BT-nél az, hogy azt mondja a jogszabály, 



hogy minimális tagi létszám kell, konkrétan minimum 2.  Akkor szintén felvetődik a kérdés, hogy mi 
van akkor, ha kiválik az egyik tag? Akkor mi lesz a cég sorsa? Akkor van egy 6 hónapos türelmi idő és a 
6 hónapos türelmi idő alatt a cégnek szereznie kell egy újabb kültagot vagy beltagot, vagy alakuljon át 
egy olyan cégformává, ahol nem kell a minimális 2 fő, ha nem és a 6 hó letelik, akkor utána a cég 
megszűnik. Cégbíróság törli. Mindenféle állapotot, ami a cég életében változás – egyszerű dolgok: 
megváltozik a székhelye, megváltozik a tevékenysége, megváltozik a pénzintézeti számlaszáma, 
megváltozik a cégjegyzés módja, akármi, kiválik egy tag – be kell jelenteni a cégbirihez. A cégbíróság 
erről tud. Ha pedig semmit nem jelentenek be a cégbírósághoz, az ég egy adta világon, akkor 
hivatalból fogják felszólítani 1 év múlva – legkésőbb egy év múlva, mert évente kötelező a taggyűlés 
vagy legalább is valamiféle gyűlést összehívni, jegyzőkönyvet beküldeni – majd a megszüntetést 
hivatalból megindítják. Egyébként elég gyorsan reagálnak, viszont ha nem küldik be ugye milyen 
gyorsak. Én a kiváló cégemtől a még kiválóbb könyvelőm miatt a mai napig kapom a felszólításokat, 
hogy mindent elfelejtek.  

KFT. Mindegyik cégformánál legalább a definíciót tudják. Tudják meghatározni pontosan az adott 
társaság, hogy néz ki. A KFT-nek például egy relatíve bonyolult meghatározása van.  Szerintem nem 
bonyolult, de nem szokták tudni vizsgán, de ezért hívom rá most fel a figyelmet. A fogalmakat kell 
tudni pontosan használni és akkor értik meg igazán, hogy egy korlátolt felelősség pontosan mit jelent. 
Keressék meg a 111.§.-et. 

111. § (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre 
meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a 
társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem 
felel. 
(2) A korlátolt felelősségű társaság elnevezést - vagy annak „kft.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. 
 

A KFT olyan gazdasági társaság, mely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével 
rendelkezik. Ezeket a kifejezéseket szeretném majd vizsgán is látni, hallani. Törzsbetét, törzstőke. Mi 
a különbség a törzsbetét és a törzstőke között? A törzsbetét az az egy, egyes tagnak vagyoni 
hányadát megtestesítő eszmei tulajdoni hányad. Nem kell tudni szó szerint, csak figyeljenek. A 
törzstőke meg ezeknek az összessége. Ez akkor fontos, ha belegondolnak abba, hogy egy tag abban 
KFT-ben nem biztos, hogy természetes személy. Lehet egy tagnak (szerintem itt KFT-t akart mondani) 
3 természetes személy tagja, de még van mondjuk, mit tudom én, másik 4 cég amelyik benne van. 
Egyiknek van ez, a másiknak van az, együtt, összességében 100% lesz a törzstőke, ami nem azonos a 
jegyzett tőkével és nem azonos a saját tőkével. Nem szinonim fogalmak, ezért fontos: törzstőke. KFT 
törzsbetétekből álló – előre meghatározott számú törzsbetétekből álló – törzstőkék jegyzett 
összessége. Majd elmagyarázom mi az a saját tőke, jegyzett tőke, törzstőke. Törzstőke az micsoda? 
egy KFT-nek például  mi a törzstőkéje? A minimális törzsbetétek összege. Ettől lehet magasabb? 
IGEN. Fölfelé mehetünk, csak lefelé nem. Jegyzett tőke mennyi lehet? Azt szeretném megtudni mi a 
különbség a jegyzett tőke és a törzstőke között. Jönnek ilyen szavak, mint tőkeemelés és tőke 
leszállítás. Ha én felemelem a KFT-m jegyzett tőkéjét az azt jelenti, hogy pénzt adok a cégbe, 
mondjuk felemelem 10 millióra a jegyzett tőkét – bár a törvény csak 500 ezret ír elő, de én 
felemelem 10 millióra – és ezt megszavazzuk és közösen egy 10-est belenyomunk a cégbe. Ez fel fogja 
borítani a cégben való tulajdoni arányokat? Optimális esetben nem. Attól függ, hogy a társaságom 
legfőbb szerve hogy határoz. Lehet, azt mondja a társasági ülés, hogy felemeljük, de megmaradnak a 
tulajdoni viszonyok, de az is lehet, hogy x darab tagból 2 azt mondja, hogy én rakok bele pénzt és 



megborítom a tulajdoni arányokat. A többiek pedig ehhez hozzájárulnak, de az is lehet, hogy saját 
részt vásárol a cég. A KFT vállalkozói történet, tehát ha jól megy a cég és jók az osztalékok, akkor azt 
mondhatja a cég, hogy van fölösleges pénzünk és mondjuk kiesik egy tagunk és nem bevonjuk az ő 
részét, hanem feltőkésítjük az övét, tőkeemeléssel. Na az lesz a jegyzett tőke növekedése és az utolsó 
tőkeemelés amivel saját tulajdont szerez a cég az lesz a  - pontosan ezért – saját tőke. Lehet 
firkálnom kéne a táblára, de nem akarok. Majd a részvénytársaságnál fogok firkálni, ott drasztikusabb 
a példa. ezt most csak azért mondtam el, hogy zavart keltsek. Majd mindent megmagyarázok, nem 
fognak tudatlanul meghalni. Az RT-nél majd elmagyarázom, ott egyébként ugyanez – de mindegy 
mert majd ott fogom. Legyen az én gondom. Jó. Fogalmak azok jó! Tehát törzstőke, jegyzett tőke, 
saját tőke. Korlátolt felelősség egyébként mit jelent, ha már itt tartunk? Azt jelenti, hogy a felelősség 
ugye bármekkora lehet – bármekkora hitelállomány lehet a tartozásom – de a tag felelőssége a 
cégvagyont meghaladó tartozásokért úgy alakul – és pontosan ezért korlátolt felelősségű társaság -, 
hogy legfeljebb – nem az arányokat nézik meg, hanem a beadott pénzt a társaságba – a törzsbetétjét 
bukhatja el. Van egy 500 ezer forintos törzstőkéjű társaság, 5-en vagyunk benne, mindenkinek 
egyforma tulajdoni részesedése van 100-100 ezer forint. Mennyi a cégrészesedésem? 20%. A cég 
bevételéből optimális esetben mennyi jut nekem? 20%. De mondjuk nem bevételem van, hanem 
mondjuk nagyon csehül áll a cég, tartozási vannak a cégnek, természetesen olyan tartozási vannak a 
cégnek amiért nem felel akkor a hitelező mit fog tudni tenni? Én maximum elbukom a cégemet, 
amiben nekem 20%-om van, tehát 100 ezer forintot fogok tudni elbukni. Az összes többi tag szintén 
ugyanezt fogja tudni elbukni, akkor viszont a hitelező kihez fordulhat? Ki az, akiről még nem 
beszéltünk? A tagokról beszéltünk, a tulajdonos az az 5 darab tag. A cég ügyvezetőjéről nem 
beszéltünk, akinek nem szükségszerű, hogy egyetlen-egy százaléka is legyen a cégben. Nem biztos, 
hogy közülünk, abból az öt emberből kerül ki az ügyvezető. Lehet, hogy egy teljesen más ember, aki 
munkajogviszony keretében ellátja az ügyvezetői tevékenységeket. Az ügyvezető a KFT esetében felel 
a cég vagyonát meghaladó tartozásokért? IGEN. Teljes vagyonával felel. Van köze a céghez tulajdoni 
szempontból? NINCS. És ha megegyezik a két személy, mondjuk az 5 emberből az egyik az ügyvezető 
is. Akkor ő ugye elveszítheti a cég törzstőkéjének rá eső részét, a törzsbetétjét, tehát a 100 ezer 
forintját elveszítheti, de ezért nem fog fájni a feje, hanem miért fog fájni a feje? A teljes vagyonával 
felel a cégvagyont meghaladó tartozásokért, elsősorban akkor – a GT kimondja: az ügyvezetőnek 
hogyan kell eljárni? A cég érdekeinek elsőlegességére figyelemmel. Azért érdekes, mert simán 
polgárjogi viszonyokról beszélünk, de ha be tudom hozni azt és be tudom bizonyítani, hogy azért 
került a cég ilyen helyzetbe, mert vétkesen végezte a kötelességét a cégvezető, akkor az kijön a 
polgári jogi jogviszonyok alól és büntető felelősség lesz. Vétkes volt, nem egyszerűen rosszul ment a 
cég, hanem azért ment rosszul a cég, mert ő szándékosan megszegte a kötelezettségit. 
Bármilyenfajta cégvezetési kötelezettségét. De menjünk tovább nem egyszerűen vétlen volt, trehány 
volt, kifejezetten vétkes volt: szándékosan úgy járt el, hogy ütötte-verte a céget és ezért a tagoknak a 
vagyoni viszonyait veszélyeztette. Ez már csúnyán BTK. Mondjam rá a bírósági gyakorlatot? Felránt 
valaki egy hitelt, mondjuk egy 15 év futamidejű hitelt felránt fizeti 3 hónapig a törlesztőt és utána 
szarik rá. Utána természetesen a cégben már egy forint sincsen, na az például nem fog átmenni. Ott 
azt mondják, hogy legalább egy üzleti év tervezése alapján figyelemmel kellett volna arra lennie, hogy 
milyen a cégnek a likviditása. Azt fogják vélelmezni – nem szép szó rá, hogy vélelmezni, de kb. ez lesz 
a fejekben – hogy már a hitel felvétel pillanatában tudta, hogy soha az életben nem fogja visszaadni.   

Tűzriadó 


