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Ami fontos és szintén a KFT történet azt a 112.§.-től találják meg. Mindegyik résznek van jelentősége. 
Az első alapvető dolog ugyebár az maga a definíció, tehát a fogalmakra újra felhívnám a figyelmüket: 
törzsbetét, törzstőke. Már egyébként, ha valaki ezzel találkozik, már tudhatja a két kulcsszó hallatán, 
hogy KFT-ről beszélgetünk. Sehol máshol nem fognak ezek előfordulni. Ha pontosan használják a 
fogalmakat, akkor az ügyes jogi asszisztens tudja, hogy miről van szó. Mondok majd ilyen 
hülyeségeket, jó? Nyilván sokan lesznek jogi asszisztensek. Kritérium 500 ezer forint, de erről az 500 
ezer forintról tudni kell, hogy gyakorlatilag kódolva van benne az, hogy a minimális törzstőkénél 
maximum 5 darab tag lehet, mert minimálisan 100 ezer forintnak kell lennie – a minek? A 
törzsbetétnek. Azt egyébként nem jelzi a törvény, hogy ez természetes személy vagy nem jogi 
személynek minősülő társaságnak a törzsbetétje, 

114. § (1)72 A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzstőke összege nem lehet 
kevesebb ötszázezer forintnál. 
(2) A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 
(3) Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok a nem 
pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek igénybe könyvvizsgálót vagy más szakértőt, úgy meg kell 
határozniuk, hogy milyen szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése. Ezen nyilatkozatukat az ügyvezető 
117. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatához kell csatolni. 
(4)73 A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb 
százezer forintnál. A törzsbetétnek - a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizában történő könyvvezetést 
alkalmazó társaság kivételével - forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. 
(5) Minden tagnak egy törzsbetéte van; egy törzsbetétnek azonban - a közös tulajdon szabályai szerint - több tulajdonosa 
is lehet. 
 
 mert gyakorlatilag ugye nem kizárja azt a jogszabály, hogy másfajta cégek is betársuljanak. Valamint, 
a törzsbetétnek lehet több tulajdonosa is. Elképzelhető, hogy egy törzsbetétnek 3 tulajdonosa van? 
IGEN. De ő alapítóként nem mehet oda, hogy 30 ezer forinttal szeretnék beszállni, viszont 
elképzelhető ezt csinálni - öröklés útján is - egy sima jogviszonyt megtestesítő dolgot, jogi identitást a 
rá eső tulajdonosi hányadot meg lehet örökölni; 3 testvér örököl 20-20% részesedést, akkor az 
egyetlen egy törzsbetétnek 3 tulajdonosa lesz és fejenként nem lesz meg a 100 ezer forint, tehát 
ilyen szempontból lehet osztani a törzsbetétet. Alapításkor az egy alapítóra jutó minimum összeg 
minimálisan 100 ezer forint, később ez aprózódhat. Az öröklés egyébként még egy viszonylatban 
feltűnik a társasági jogban, ami érdekes lehet. Rendelkezhet úgy a társasági szerződés, hogy kizárja 
azt, hogy öröklés útján meg lehessen szerezni a társaság tulajdoni részesedését. Ez azért nagyon 
érdekes, ha belegondolnak – és nyilván gyakran belegondolnak -, hogy gyakorlatilag felülírja a PTK 
öröklési gyakorlatát. Tudnak így élni, hogy nem gondolnak bele esténként, lefekvésnél, hogy milyen 
érdekes konstrukció ez? Nem nagyon! Van egy nagyon alapvető öröklési jogszabály – nagyon 
egyszerű a PTK – az öröklés az egy egyetemleges jogutódlás. Az örökhagyó által hagyott mindenféle 
örökség, nevezzük együtt, mert ezek lehetnek vagyontárgyak, ingóságok, ingatlanok, vagyon értékű 
jogok – mint például ez – az egy az egyben ráesik az örökösre vagy örökösökre. Ők ezt megnyerik. Az 
egészet, tehát x-re nem lehet kihozni. Ezt vagy elfogadja, vagy nem. Tegyük fel, mert az esetek 
többségében elfogadja: ilyenkor azt mondja, hogy az egyetemesség érvényesül, tehát nincsen külön 
szabály, azt kapta, amit ráhagytak. Viszont mégiscsak lehet az örökségből egy olyan szelete az 
örökségének hogy vagyoni értéket megtestesítő jog, mondjuk társasági tagság, amit még sem kap 
meg. Egész egyszerűen azért, mert az általános PTK szabályt – tulajdonképpen egy szerződés, mert ez 
egy társasági szerződésen alapuló rendelkezés – felülírja. Mi egyébként a magyarázata? Gazdasági 
érdek a magyarázata. Az a magyarázata, hogy az egymással szövetkező emberek azért szövetkeztek 



egymással, hogy közösen egy gazdasági társaságot létrehozzanak. Nem szeretnék, ha ennek a cégnek 
– akár egy picike hányada is – elkerüljön máshova. Esetleg akár a konkurenciához. Más ne szerezzen 
piacot. Más ne szerezzen gazdasági részesedést. Tartsuk ezt meg házon belül. Ilyenkor mi lesz ennek 
a tulajdoni hányadnak a sorsa? Nem vész el. 5-en vagyunk, egy ember meghal, ott van egy 20%-os 
rész. Nem kapja meg az örökös a 20%-os szeletet, mert kifejezetten a társasági szerződésünk – amit 
konszenzussal hoztunk meg – úgy rendelkezik, hogy abban az esetben, ha ez bekövetkezik, nem adjuk 
ki ezt a piac külső szereplőinek. Mi lesz a 20%-kal. Nem vész el. Mondom a lehetőségeket: ha van 
vagyona – és ez fontos, hogy ha van vagyona – a cégnek, akkor saját tőkéből megvásárolhatja, ez lesz 
a saját üzletrész. Másik: kifizeti az örököst. Nem adja oda a cégrészesedést, de kifizeti az örökösnek 
az ellenértékét –mégis csak az övé. Harmadik megoldás: ezt a részt a többi tulajdonostárs javára a 
cég megváltja. Ilyenkor viszont szükségszerűen felborulnak a cégben a tulajdonosi hányadok. Had ne 
firkáljak a táblára. Jó! 80% megmarad, 20% kiesett.  Hogyha ezt a 20%-ot megveszi a cég, akkor ez azt 
jelenti, hogy a cég sajt magából vett saját magának. Értjük? Megteheti egyébként, ezt 
részvénytársaságnál szokták megcsinálni, hogy ha marha jól megy egy biznisz és azt mondja a cég, az 
ügyvezetés, hogy felvásárolok saját magamból. OTP azt mondja, hogy kurva sok pénzem van, 
kimegyünk a tőzsdére és lejegyzünk akármennyi OTP részvényt. Mi értelme van, hogy saját 
magamnak veszek saját magamból? Mert abból osztalékot fogok tudni profitálni. Ha megéri, akkor 
osztalék fogja illetni a céget. Veszek saját magamból, értjük? KFT megteheti? MEG, egy feltétele van, 
legyen a cégnek elég pénze hozzá, mert ha olyan likviditási helyzetben van, hogy osztalék kifizetésről 
sem dönthet – vannak bizonyos számviteli szabályok, amik mellett ez az eset megtörténhet – akkor 
ez a lehetőség nem ismert. Akkor vagy kifizetik, vagy bevonják. Értjük? Remélem értjük. Még a KFT 
sajátja, hogy a tagokat tilos toborzás útján gyűjteni.  

112. § Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni. 
 

Nem életképes egyébként, hogy a tagokat toborzás útján gyűjtik, de kifejezetten tiltja a társasági 
törvény. Egyébként melyik az a társasági forma, ahol leginkább elterjedt a tagsági toborzás? 
Szövetkezet. Jöjjenek minél többen. Tipikusan a vagyonegyesítő jellegű társaságok. Minél több ember 
jöjjön és minél több zsetont pakoljon bele. És kivihetjük reklámozni. Ez a szövetkezet. Tőke leszállítás, 
tőke felemelés, nem zsibbasztom önöket, nagyon bonyolult, vizsgán meg nem fogom kérdezni. 
Nézzük meg a tagnak a társasággal szemben fennálló vagyoni és egyéb viszonyait. Egyszerű. 
Maradjunk a klasszikus példánál: 500 ezer forintos minimális törzsbetétű társaságunk van és 5 tagunk 
van. Mindenkinek van 100 ezer forintos törzsbetétje. Nekem, mint tagnak a cég irányába milyen 
kötelezettségeim vannak? Mi határozza meg egyébként is a kötelezettségeimet? A társasági 
szerződés fogja meghatározni. Ugyanúgy, mint az összes többi cég tekintetében a társasági szerződés 
a Biblia. Ami abban le van írva, azok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám. A társasági 
szerződést ki fogja létrehozni, illetve módosítani? Maga a tagság, tehát az 5 ember. Alapvetően az 5 
ember hogy fog mindig dönteni? Konszenzussal fog tudni dönteni, általában véve nem kell a 
minősített többség, egy egyszerű szótöbbséggel dönthetnek, de egyező akarattal ettől eltérhetnek. 
Ha egyező akarat van – ne felejtsék el ez egy szerződés – ha van egyező akarat, akkor bármiben meg 
lehet állapodni. Meg lehet állapodni abban, hogy mondjuk csak minősített többséggel lehet 
megváltoztatni a társasági szerződést, de fel lehet puhítani és azt lehet mondani, hogy már sima 
egyszerű többséggel, 50+1-el meg lehet változtatni. Minden a társasági szerződésen múlik, a 
társasági szerződés pedig a tagok akaratán múlik. Ez mondjuk hosszú távon érdekes, mert amikor 
összegondolják a céget, akkor mindenki boldog, egészen biztosan szavazat tekintetében, befizetés 



tekintetében, tevékenységek létesítése tekintetében, mindenki megegyezik mindenkivel, de amikor 
telnek az évek és megváltoznak a tulajdonos társaknak az egymáshoz való viszonyai, mert mondjuk a 
cég sem úgy működik, akkor jönnek az ellentétek és akkor próbál mindenki betartani. Ilyenkor kell 
elővenni a társasági szerződést, hogy mi alapján tud dönteni a cég. ezen túlmenően, azt mondja a GT, 
hogy lehetséges az, hogy az adott tulajdonostárs – ami egyébként elég tipikus -, hogy az adott 
tulajdonostárs nem egyszerű tulajdonos, hanem munkavégző személy is a cégben. Ez miért érdekes? 
Józan paraszti ésszel, a cég érdekeinek elsődlegessége alapján jár el. Az a cél, hogy a cég minél 
jobban menjen. Az a tulajdonostárs, aki nem csinál semmit, de van egy 20%-os plakett alatta, a 
másiknak megvan ugyanúgy a 20%-os részesedése, de dolgozik, mint egy állat. Akkor rendezni kell 
azt, hogy az ő munkavégzése milyen jogviszony keretében történik és itt szoktak a cégek nagyon 
szürkülni meg feketülni – szépen mondva – mert összemossák a munkajogviszonyt a cég tagi 
jogviszonnyal. Ilyenkor, ha ilyen szolgáltatás van, vagy esetleg a társasági szerződés előír ilyen 
szolgáltatást – előírhat egyébként? IGEN. Szerződés. Konszenzussal bármit előírhat. Előírhatja, hogy 
mindenkinek megvan a tulajdonrésze, de Józsinak és Bélának – szar ügy – de nekik dolgozniuk kell. 
Más kérdés, hogy ezért valamiféle juttatást fognak kapni. Nem a tagoktól, a cégtől. (kitérő a hobby 
koronglövészetre). Lehetséges, hogy van ilyenkor munkajogviszony. A munkajogviszony az nagyon 
érdekes, de semmiképpen nem szabad azzal összekeverni, hogy a munkájáért végzett 
tevékenységéért olyan juttatásba részesüljön, ami nem munkajogviszonyból fakad és ezt szokták 
összekeverni. ha valakinek van egy cégrészesedése a tulajdonosi hányad arányában esetleg 
részesülhet cégbevételéből – már ha van. Ha még plusz munkavégzése van, az teljesen más 
jogviszony. Kettő azért fedheti egymást, mert lehet, hogy ő munkavállaló és tulajdonos is. Mondok 
egy másik példát, amikor pont nem fedésben van, hanem a kettő eltávolodik. Van egy ügyvezetőm – 
tevékeny ügyvezetőm, de lehet kettő vagy három is –aki a céget jegyzi, ő lehetséges, hogy tagja a 
cégnek? Nem feltétlenül. Akkor ő mit csinál? Munkajogi jogviszony keretén belül látja el áldásos 
tevékenységét. Mit fog érte kapni? A cégtől fog fizetést kapni. De az lehet egyébként, hogy ő tag is és 
ügyvezető is? IGEN, sőt van olyan forma, amikor ez szükségszerű. Például egy egyszemélyes KFT. 
Egyszemélyes hadsereg, minden ő. A tag, az ügyvezető, ő a mindenség. (visszatérés a KFT felelősségi 
rendszerére egy kérdés kapcsán) 

Nézzük meg a társaságnak azt a részét, hogy hogyan lehet ebből az egészből pénzt kivenni. (kitérő az 
akusztikára és az ülésrendre) Szóval, hogyha megnézzük, hogy ebből hogy lehet pénzt kivenni, két 
feltételnek kell meglenni: az egyik feltétel, hogy legyen az a cég egyáltalán olyan helyzetben, hogy 
szabadon rendelkezhessen a saját vagyonáról.  Ez nem biztos, hogy mindig megvan, ez egy gazdasági 
társaság, kockázatviselő társaság vagy van pénz, vagy nincs. Ha van pénz, akkor – mivel a cég nem 
önjáró és döntések mentén működik – a tagságnak dönteni kell arról, hogy hogyan használja fel ezt a 
pénzt. Nem szükségszerű, hogy kiveszik a cégből a pénzt. Dönthetnek arról, hogy bent hagyják, 
dönthetnek arról, hogy beruháznak, dönthetnek arról, hogy tartalékolnak, de tegyük fel, úgy 
döntenek, hogy szeretnék ezt a pénzt kivenni. Maga a döntés sem szükségszerűen elegendő. Mi az, 
ami még kell ahhoz, hogy a tagság döntése megvalósítható legyen? Ha egy picikét bonyolultabb a cég 
– a KFT-nél már pont ezt a szintet elérjük – akkor kell még 2 feltétel. Bólintson rá erre a döntésre a 
könyvvizsgáló, aki gyakorlatilag számszaki oldalról nézi ezt meg. Őt nem érdeklik a cég racionális 
dolgai, csak a számviteli oldalról nézi. Lehet egyébként egy tök hülye döntés: kivenni a cégből a pénzt, 
ha számszakilag lehetséges, akkor áldását fogja rá adni. A másik, aki már inkább gondolkodik: a 
felügyelőbizottság. A felügyelő bizottságnak mi a szerepe és milyen relációban van? Az Fb a 
tulajdonosi kör érdekeit nézi és ilyen szemüvegen keresztül nézi az ügyvezetés tevékenységét. Tehát, 



ha az ügyvezetés nem megfelelő, nem jó döntéseket hoz, nem a cég érdekének elsődlegessége 
alapján jár el – uram bocsá, veszélyezteti a cég működését – be fogja húzni a kéziféket az FB és azt 
fogja mondani, hogy hiába van pénz a cégben nem fogom megszavazni, vagy nem fogom 
hozzájárulásomat adni a társaság azon döntéséhez – amit az ügyvezető terjeszt elő -, hogy osztalék 
kifizetés történjen. Jó? Ahhoz, hogy egyáltalán oda eljussunk, hogy osztalék kifizetésről beszéljünk 
meg kell felelni számviteli kritériumoknak és meg kell felelni adott esetben – mert nem biztos, hogy 
mindenhol van FB – az FB által lefektetett szempontoknak. Ha ez megvan, akkor beszélhetünk 
osztalék kifizetésről. Továbbmegyek: még vannak olyan feltételek, amit a GT előír. Ezt ki lehet 
fifikázni józan paraszti ésszel. Mikor nem lehet kifizetni osztalékot? Valami megbomlott, valami 
struktúra a cégben. Gondolkozzunk: ha éppen a cég átalakul, ha a cég felszámolás alatt van. az lehet 
egyébként, hogy a cég felszámolás alatt van, de egyébként tök jól működik? Persze. Van egy nagyon 
jó cégem, működik. Van egy kifizetetlen számlám a hölgynek és a hölgy velem szemben kér 
felszámolási eljárást. És ott lesz a cég neve mellett, hogy FA, felszámolás alatt. Egyébként a cég 
frankó, van pénz. Csak ő egy felszámolási eljárást rám tolt. Attól még lehet, hogy egy nagyon jó cégről 
van szó. Kettő nem zárja ki egymást. Jó? Még egy dolog van, amikor nem lehet osztalékfizetés, ha 
valamelyik tag teljes mértékben nem teljesítette még a tagi befizetését vagy pótbefizetését. Tagi 
befizetés mit jelent? A társasági szerződésben meghatározott törzsbetétjét a szerződésben 
meghatározott időpontig be kell fizetni. A pótbefizetés pedig azt jelenti, hogy ha a társaság szarban 
van és a tagok arról döntenek, hogy kéne még egy kis tőkeinjekció a cégbe és elrendelnek a 
törzsbetétek összegén felül még befizetést – még egyszer hozzon be mindenki 50 ezer forintot – és 
ezt még nem teljesítette, bárki is, addig nincs osztalék kifizetés. Amíg a viszonyok nem rendezettek, 
addig nincs kifizetés. Technikailag egyébként két módon szoktak kivenni: osztalék formájában vagy ha 
végtelenül jól megy a cégnek, akkor osztalékelőleg formájában. Az osztalékelőleg is ugyanolyan 
osztalék. Azért előleg az elnevezése, mert az üzleti év – lezárt üzleti év - után az első olyan kifizetés, 
ami nem osztaléknak minősül. Ezért kapta az osztalékelőleg elnevezést. Közgázt nem tanultak? 
(kitérő a közgazdasági tanulmányainkról és a saját jogi tanulmányairól a GT tekintetében) 

Akinek van társasági törvénye az lapozzon a 141.§.-re. 

141. § (1) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. 
(2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
j) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, viszszahívása és díjazásának megállapítása; 
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli 
hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt; 
n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; 
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának 
elrendelése; 
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, 
az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 
q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 
r) a társasági szerződés módosítása; 



s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 
u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától  
való eltérés megállapítása; 
w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.  
 

Rettentő hosszú a felsorolás, ez egy a-tól x-ig terjedő felsorolás, mondanom sem kell minden sora 
fontos. Egyet azonban nagyon jól mutat, hogy mennyire szélesre van tárva a taggyűlésnek 
tulajdonképpen a hatásköre. Bármiről dönthet a taggyűlés. Ezen fussanak át egyébként; ha ebből az 
a-tól x-ig terjedő felsorolásból legalább 10-et tudnak mondani, akkor már nagyjából képet tudnak 
majd arról adni, hogy egy taggyűlés miről is dönt. Nyilvánvalóan nem szó szerint fogom kérdezni, de 
általában, hogy egy társaság átalakulása, megszűnése, operációs működése tekintetében milyen 
szabályrendszerben működik a taggyűlés. Józan paraszti ésszel úgy közelítsenek hozzá, hogy a 
taggyűlés lényegében bármiről határozhat. Mi lehet egy társaság életében bármi? Bármi, ami a 
társaság működéséhez kapcsolódik. Átalakulás, üzleti tevékenység, részesedések megváltoztatása. 
Hogy lehet a részesedést megváltoztatni? Tőkét leszállítok, tőkét felemelem, tőkerészt bevonom. 
Már 3. Tehát egy jó párat össze lehet hozni. Jó! Ki az aki a KFT tekintetében ellátja a cég képviseletét? 
Hogy hívjuk ezt az embert? Úgy hívjuk, hogy ügyvezető. Nem ügyvezető-igazgató. Ügyvezető. 
Emlékeznek még? A múlt órán végigszaladtam azon, hogy a cégkivonat tartalma hogy néz ki. amikor 
elértünk ahhoz a ponthoz, hogy társaság, cégjegyzés módja, akkor ugye ott mi van? Az, hogy önálló 
vagy együttes, illetve, hogy ezt a cégjegyzést tulajdonképpen ki valósítja meg. Mindig természetes 
személy valósítja meg. Még egyébként áttételesen lehet, de mindegy, hagyjuk, mert bonyolult, nem 
szóltam. Természetes személy lehet. Technikailag pedig lehet önálló vagy megosztott. Az önállót nem 
kell ragoznom, azt jelenti, hogy egy darab emberke ellátja a cég képviseletét, jegyzi a céget. Mindegy 
hogy nevezem. Az osztott pedig azt jelenti, hogy többen – itt azért már vannak variációk. Mi 
határozza meg egyébként? Természetesen a társasági szerződés, tehát mi határozza meg? A tagok 
gyűlése. Ha példát akarnak majd mondani, hogy mit csinál a tagok gyűlése, akkor ebben a 
témakörben határozhat, ez egy nagyon fontos pont egyébként, mert a tagok azt mondják – ez egy 
bizalmi viszony – van egy tagság és van egy ügyvezetést ellátó  emberke – vagy kettő emberke, vagy x 
darab emberke. A tag viszont tipikusan lehetséges, hogy nem olyan tag, hogy effektíve munkavállaló, 
hanem csendestárs. Ma már nem használják ezt a kifejezést, hogy csendestárs, de csendestárs. 
Nincsen kötelezettsége a céggel szemben, nincsen más jogviszonya a céggel csak egy tagsági 
jogviszony. Nem nagyon érdekli őt a cég operatív működése, ő csak azt akarja, hogy menjen a cég, 
görbüljön felfelé az osztalék. Ez érdekli, nem? Viszont mikor fog jól vagy rosszul menni a cég? Ha jól 
vagy rosszul működtetik. Ki működteti a céget? Az ügyvezető munkája, az ügyvezető cégvezetése 
koránt sem érdektelen a cégnek. Mit tud csinálni? Létrehoz egy felügyelő bizottságot – azt mondja 
ezt megéri kifizetni nekem és az ügyvezető nyakára teszem, hogy legyen az én szemem. Nézze meg, 
hogy mit csinál. Volt-e értelme két helikoptert vásárolni a cég vagyonából?! Indokolt-e 10 titkárnő? 
Persze, hát hogyne. Nem is kérdés. Jó? Bármi. Még hogy lehet egyébként az ügyvezetést ellenőrizni? 
Hol kezdtünk el beszélgetni? Mi a cégjegyzés módja? Ha a cégjegyzés felelősségét beteszem egy 
ember kezébe, akkor az kockázat. A tulajdonosi kör ezért mondhatja azt is, hogy nem kockáztatom és 
ezért kérem a megosztottat. Nekem két ügyvezetőm van és csak együttes aláírásukkal tudom 
működtetni a céget. Az egyik ügyvezetőm fog tudni garázdálkodni? Már sokkal nehezebben. 
Egyébként megbonyolítja a cég működését napi szinten is, mert semmit nem csinálhat szerencsétlen, 



mert kell a párja neki viszont nagyobb a biztonság. Egyébként azt csinálhatja a tagság, hogy odatesz 
egy tagot, mint bizalmi embert második ügyvezetőnek? IGEN. Ő is lehet egy ember, aki nézi, hogy az 
ügyvezetőm hogyan tevékenykedik. Lehet egyébként a társasági szerződést szabni, varrni bárhogy 
lehet alakítani, egy dolog kell hozzá: tagi döntés. Ennek az ára viszont az, hogy esetleg az operatív 
működés jelentősen megnehezül. De lehet. Egyébként ez hol izgalmasabb? Ott, ahol mondjuk nagy a 
cég vagy ott ahol mondjuk részvénytársaság van. Mert ott a tagság és az operatív munkavégzés 
nagyon messze van egymástól. Gondoljanak bele, vesznek részvényt, érdekli önöket, hogy mi 
történik, mondjuk az OTP székházában? Egyetlen egy dolog érdekli önöket, hogy a részvényeik 
alapján mennyi osztalékot fognak kapni. Nem tudom, hogy működik az ügyvezetés egyébként, lehet 
föl kéne robbantani mindegyiket, mert nem úgy használják a cég vagyonát. Én, mint tulajdonos távol 
vagyok az operatív működéstől. Ahol legközelebb vagyok, az micsoda? Ha én vagyok a cég 
tulajdonosa és a cég ügyvezetője is, akkor tovább nem mehetek. Én vagyok én. Minél távolabb 
vagyok, mint tulajdonos az ügyvezetéstől annál izgalmasabb az, hogy milyen minőségű az 
ügyvezetőm. Ezért találták ki a felügyelő bizottságot. Relatíve drága a felügyelő bizottság: 3-15 tagot 
csak azért fizetni, hogy nézze az ügyvezetést? Azért, az biztos nem véletlenül van. Miért pont 15 tag? 
Régen miért volt 6000 tagú az esküdt bíróság? Egy-kettőt még megveszek kilóra, de 6000-et? 15 tagú 
FB-t nehéz megvenni. Ha meg nincs FB egy rossz ügyvezető azért gyorsan hazavágja a céget. Mi fogja 
visszatartani az ügyvezetőt, ha nem néznek rá és szabad kezet kap, önálló a cégjegyzés és a 
tulajdonosi kör olyan. Amúgy ez a jó szülő gondossága. Ha a tulajdonos olyan, hogy ránéz az 
ügyvezetőre, aki ezért érzi a törődést akkor nagyon nincs mozgástere. De, ha olyan a tulajdonosi kör, 
hogy teljes mértékben rábízza a céget az ügyvezetőre, akkor majd lesz a céggel valami, nem? Ha ott 
vagyok és ránézek, akkor úgy működik, ha nem vagyok ott és nem nézek rá, akkor nem fog úgy 
működni. Attól függ, hogy milyen cégformát választok vagy közel vagyok az operációhoz, vagy nagyon 
távol. Ha nagyon távol vagyok, akkor viselem a kockázatot. Akkor vagy viselem ezt a kockázatot, vagy 
a társasági szerződést nagyon szorosra szabom és egy picikét a saját mozgásterem is lesarkítom, vagy 
ráteszek egy prémiumot: könyvvizsgáló, FB. Ezek a pólusok, más nem nagyon van. Értik a relációt, úgy 
nagyjából? Milyen céget fognak létrehozni? KFT-t. Még egy mondatban nézzük meg, hogy KFT 
témakörben: a KFT-s rész - a GT különös részében - végén találják az egyszemélyes KFT-re vonatkozó 
részt. Egy egyszerű szabály van:  az egyszemélyes társaságra is a sima  KFT-re vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. Egy sajátosság és érdemes ebbe kicsit belegondolni: mi az ami eltérő? A 
tagi részesedés szükségszerűen teljes. Ügyvezetés vagy egyszemélyes – nem szükségszerű – vagy 
ugyanúgy külsős ügyvezető látja el ezt a tevékenységet. Mi az ami egyszemélyesnél azonban 
kötelező, nem azt mondom, hogy a visszaélések elkerülése végett – de majdnem – a könyvvizsgáló 
kötelező (kisebb vita arról hogy kell-e vagy sem). Mi az ami még célszerű – alaptőke mindegyiknél 
kell, mert különben nem jegyzik be – alapító okirat. Mi az ami még szükségszerű az egyszemélyesnél? 
Mindenképpen a 100%-os tulajdoni hányad, az a szükségszerű. Egyszerű matek. Még egy dolog: egy 
személyesnél lehet a tag nem természetes személy? Miért nem? Pedig igen, de próbáltam volna a 
nemet mondókat gondolkodásra bírni. Nem jut eszükbe az a szabály, amit a múlt órán mondtam? 
NEM. Akik azt mondták, hogy nem – vagyok olyan optimista, hogy úgy hiszem – hogy azért mondták 
azt, hogy nem, mert eszükbe jutott, amit a múlt órán mondtam: teljes felelősséggel rendelkező tag, 
nem lehet egy társaságban teljes felelősséget viselő másik tag. Már az egy felelősség halmozást 
jelent. Korlátolt felelősségű társaságról beszélünk, ezért itt lehetséges az ilyen tagság. Lapozzanak a 
GT-nek az elejére és ott van az a szabály, hogy olyan tag akinek a felelőssége teljes, másmilyen 
társaságban teljes felelősséget viselő tag nem lehet, de ez nem teljes felelősség, hanem korlátolt épp 
ezért lehet. Ezért a válasz az, hogy IGEN. Értjük? Biztos erre gondoltak nem? Meg vagyok nyugodva. 



Tételezzük föl, hogy nem lehetne. Miért baj, hogy halmozódik a felelősség. Hitelező védelmi okokból. 
A külső szereplő, aki ezzel a céggel szerződést köt, biztosítva látná a követeléseit? NEM. Mert 
ugyanazt a polaritást, akit megterhelem azzal, hogy azt teljes felelősség terheli, azt egy helyen 
maximum meg lehet, de több szempontból nem terhelhetem meg, mert akkor osztódik. Nem lesz 
vagyoni helytállási képessége. Milyen más összeférhetetlenségi szabályok vannak még egyébként? 
Mert ezek most tipikusan magánjellegű összeférhetetlenségi szabályok. Elképzelhető, hogy 
magánjogi jogviszonyon belül bejön egy közjogi jogviszonyi összeférhetetlenség? Ha így kérdezem. 
IGEN? Tudnak ilyet mondani? Közjogi jellegű az összeférhetetlenség, azt jelenti, hogy valamilyen fajta 
közjogi polaritás, amit ő képvisel, az nem fér össze ezzel, tisztségéből fakadóan. Köztisztviselő, 
kormánytisztviselő lehet például gazdasági társaság tisztségviselője? Nem. Felelőssége miatt? 
Gazdasági felelősségre gondolok. NEM. Egyszerűen azt mondja a törvény, hogy közjogi tisztségéből 
fakadóan ezt nem töltheti be. Nem a gazdasági tehervállaló lehetősége, hanem a halmozódó 
felelősség miatt. Bíró lehet, ügyvéd, ügyész, közjegyző lehet? NEM. Tipikusan közjogi felelősségük 
miatt nem vállalhatnak gazdasági társaságban ügyvezetéssel járó pozíciót. Egyébként tulajdonos 
lehet? Bizonyos esetekben igen. Sok esetben elavult és életszerűtlen. El tudják képzelni; nézzünk, 
mondjuk egy ügyvédet. Működtet egy ügyvédi irodát, ami ugye nem gazdasági társaság, jogi társasági 
forma. egy ügyvédnek nem lehet cége, olyan cége, amit saját maga vezetne, de vezeti a saját ügyvédi 
irodáját, ami legalább ugyan olyan – bár nem tipikusan gazdasági felelősség – de legalább olyan 
jogfelelősség, mint elvinni egy hektikás KFT-t. De azt nem engedi a törvény. Nyilván ki van 
strómanolva az összes. Egészséges a gazdaságból ki strómanolni valamit? NEM. (kitérő a NAV által 
indított próbaperekre, amiket olyan cégek ellen indították ahol az ügyvezető stróman volt. Ami 
érdekes belőle, hogy a bíró gyakorlat első fokon az lett, hogy ilyen esetben a stróman a teljes 
vagyonával felelt, a céget pedig felszámolták, illetve kitérő arra, hogy Angliában mi a cég 
létrehozásának feltételei és szokásai és az offshore cégekre és az adószabályokra, megbízási 
szerződésekről) 


