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Az utolsó olyan társasági forma, amelyről szeretnék szót ejteni, az RT. Én nagyon remélem megértik, 
mert bonyolult társasági forma a részvénytársaság. Mi nagyon-nagyon dióhéjban fogunk foglalkozni 
az RT-vel, aminek az a magyarázata, hogy ha önök egy részvénytársaságban tagságot szereznek, 
akkor sok dolguk nem lesz. Ha részvénytársaság működésével kerülnek kapcsolatba – mondjuk, mint 
jogi asszisztensek, legyünk optimisták – akkor minden szempontból lesz vele bajuk, mert a törvény 
aprólékosan meghatározza a működését és a szabályozását, viszont a rosszabbik része nem fogja 
önöket érinteni, mert az tipikusan egyrészt számviteli, másrészt operatív. Amit tudni kell az RT-ről, 
azt megpróbálom elmondani, majd meglátjuk, mennyi esik le belőle. Kettő fajta részvénytársaságunk 
van – 2 típusa van – a nyílt és van egy zárt. Ezek a részvénytársasági alapformák. Mind a kettőről 
fogunk beszélni. A működése – a működési mechanizmusa – alapvetően eltér, a felelősségi rendszere 
azonban alapvetően megegyezik. Bármilyen fajta részvénytársaság is működik a kettőt a külvilág 
számára egyértelműen jelezni kell: NYRT, ZRT. Egyértelmű. Alapítás: NYRT, ZRT; nyílt, zárt. Mi a 
különbség a nyílt meg a zárt között? A nyílt részvénytársaságnak az a lényege, hogy azért nyílt, mert 
abban bárki tulajdont szerezhet. Tök egyszerű. A zárt részvénytársaságnál, már az alapításnál a tagok 
kizárják azt, hogy holmi jöttmentek becsatlakozzanak. Ezért úgy szövetkeznek, hogy mi létrehozunk 
közös gazdasági cél elérése érdekében egy RT-t, mi vagyunk a tagok, ezt most társasági alapító 
okiratban lefektetjük és a részvényesi kör nem változik. Maximum akkor változik, ha a tagok 
tekintetében változás áll be, de külső tagok bejövetelét kizárjuk, ezért zárt. Az alapításnál vannak 
szabályok, de nem igazán tartom őket hosszasan tagolandónak. Nem lehet egyébként a zárhoz 
toborzás útján tagokat szerezni, a nyílthoz lehet, stb, stb… ez lényegénél fogva így néz ki. Ha egy 
NYRT megjelenik a piacon, vagy egy ZRT úgy dönt, hogy NYRT ként fog tovább működni és kimegy a 
tőzsdére, akkor van toborzás: közleményt bocsátanak ki és jöhet bárki. Ettől nagyobb nyíltság nincs. A 
részvénytársaságról egy-két dolog, amit tudni kell, fogalmak: A részvénytársaság olyan társasági 
forma, ami gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú, előre meghatározott névértékű 
részvényekből álló tőkével rendelkezik. Nem kell leírni, mert benne van a GT-ben.  

171. § (1) A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló 
alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a 
részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért - 
törvényben meghatározott kivétellel - a részvényes nem felel. 
(2) A részvénytársaság zárt körben vagy nyilvánosan alapítható, működési formája lehet zártkörű vagy nyilvános. 
Részvénytársaság - zártkörű vagy nyilvános működési formában - létrejöhet e törvény szerinti átalakulással (VI. fejezet) is. 
(3) A részvénytársaság elnevezést - a működési forma megjelölésével, illetve annak „zrt.” vagy „nyrt.” rövidítésével - a 
társaság cégnevében fel kell tüntetni. 
(4) A részvénytársaság az e törvényben meghatározott szabályok szerint (173. §) működési formáját megváltoztathatja. A 
működési forma megváltoztatása nem jelenti a részvénytársaság átalakulását. 
 

Ez az RT. Minden részvényesnek részvénytársaságból valamilyen eszmei hányadok – eszmei aláhúzva 
– meghatározó részesedése van. Azért fontos az eszmei hányad, mert ez a kibocsátásnál egy adott 
állapot, ami később változhat. 100 millió forint névértékben kibocsátunk részvényt. Nekem a 
részvénytársaságból van, mit tudom én 1%-os kis pakettem, 1 millió forintot részvény jegyzéskor 
betettem, ezért kaptam x darab részvényt. Ez egy akkori jegyzéskori állapot. Nekem az RT-ből van egy 
meghatározott pici kis hányadom, de az, hogy ez mennyit ér, az napról napra változik. Az arány nem 
változik, hanem annak az értéke változik. Ezért mondtam, hogy eszmei hányad. Ugyan olyan – mikor 



használjuk még az eszmei kifejezést? Van egy negyed lakásom, van ¼ tulajdoni hányadom. Valós ¼-
ed. Nem meghatározom összegszerűen, hanem azt mondom, hogy egy negyed valamilyen jognak – 
jelen esetben tulajdonjognak – a gyakorlásából. Mitől változhat egyébként a részvényem értéke? 
Függetlenül most a NYRT-től. Mi boríthatja, mi változtathatja meg? Egy: alaptőke emelés vagy 
alaptőke leszállítás, a részvény piaci értéke és meghatározhatja, hogy milyen fajta részvényem van, 
ugyanis jó sok fajta részvény létezik. És részvény és részvény között fajtáját tekintve jelentős 
különbségek vannak. Van nekem egy sima normális részvényem, de lehet, hogy van nekem olyan 
részvényem, amely osztalékelsőbbségben részesít, lehet, hogy van olyan részvényem, amit csak a 
munkavállaló vehet meg, lehet, hogy van szavazati többletet biztosító részvényem. Ezeket hívják úgy, 
hogy aranyrészvény. 

182. § (1) A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha e törvény vagy a törvény 
alapján a részvénytársaság alapszabálya a szavazati jogot a részvények meghatározott csoportjára kizárja vagy korlátozza. 
Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak. 
(2) Többletszavazati jogot biztosító részvény kibocsátása az e törvényben meghatározott esetek kivételével semmis. 
183. § (1) Részvényfajták: 
a) a törzsrészvény, 
b) az elsőbbségi részvény, 
c) a dolgozói részvény, 
d) a kamatozó részvény, 
e) a visszaváltható részvény. 
(2) Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon 
belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. 
(3) Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki. Az azonos tartalmú és mértékű 
tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénysorozatnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények 
névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. 
 

 Ami picit jobb mint a másik, nagyon izgalmas részvények lehetnek, például szavazati arányt 
változtathat. Ha elolvassák figyelmesen a 174.§.-et, akkor a felelősségi viszonyokra már rá is lehet 
hangolódni.  

174. § (1) Az összes részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje. 
(2) A részvények névértéken aluli kibocsátása semmis. A névértéken aluli kibocsátásból eredő károkért harmadik 
személyekkel szemben, ha a kibocsátás a cégbejegyzést megelőzően történik, az alapítók egyetemlegesen felelnek. Ha a 
névértéken aluli kibocsátásra a cégbejegyzést követően kerül sor, a felelősség a részvénytársaságot terheli. 
(3) A részvény névértéke meghatározható az alaptőke mindenkori összegének hányadában. 
  

A tagnak kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátáskori 
értékének a szolgáltatására teljed ki. Ezért mondtam előbb, hogy a jegyzéskori érték. Más felelőssége 
a tagnak az RT-vel szemben nincs. Az a típusú gazdasági társaság, ahol a felelősségem pontosan azért, 
mert az operációtól, az ügyvezetéstől nagyon-nagyon messze állok, annyira csekély, hogy csak a 
részvényem értékével bír. Semmi mással. A cég működéséért semmilyen felelősséggel az RT-nek nem 
tartozom. Kockázatot viselek a tulajdoni hányadomért cserébe. Vásárolok egy részvénytársaságból 
kibocsájtott részvényt, ezáltal pénzt invesztálok, amiért azt várom el, hogy a cég működése alatt az 
engem megillető részvénypakett alapján éves osztalékot kapjak. Ezért pénzt teszek be, elvárom az 
osztalékot, de felelősséget nem vállalok. Azt a kockázatot viselem, hogy ha nem működik a cég, akkor 
nem kapok osztalékot. Az a pénz, amit beleraktam elszáll, mint a győzelmi zászló. A cégem nem lesz 
más, a részvényem nem lesz más, mint egy papírdarabka. Volt már ilyen. Egyébként a részvény 
manapság nem papír, hanem dematerializált részvény, tehát nem papír alapú, hanem csak egy 
részvény. nem tudják nézni, forgatmányozni. Az összes kibocsátott részvényt nevezzük úgy, hogy 



alaptőke. Azért mondtam egyébként, hogy bonyolult, mert az egy nagyon-nagyon egyszerű példa, 
hogy megalapul az RT, legyen mondjuk NYRT és a piac úgy reagál, hogy az összes kibocsátott 
részvényt lejegyzik. Már ott kezdődhet a probléma – nem probléma egyébként, csak bonyolítja a 
helyzetet -, hogy lehet, hogy nem olyan vonzó a piacnak ez a részvény és nem jegyzik. Kibocsátok 100 
millió forint értékben – névértékben – részvényt és 70 milliót lejegyeznek, de a másik 30 millió nem 
kell senkinek. Mit jelent a névértékben kibocsátás? Azt jelenti, hogy a 100 millió forint névértékű 
részvényt én 100 millió forintért dobom piacra? NEM. Egyszerűen beárazza a piac. Lehet, hogy már a 
jegyzés pillanatában azt mondják, hogy ez egy annyira jó cég és annyira kapós, hogy a névértéknek 
megadom érte a 3 szorosát. És már az 1000 forint névértékű részvényemért, már a jegyzés 
pillanatában adnak 3000-et. Lehet, hogy most így felmegy a részvény jegyzéskori értéke, de 2 hét 
múlva lemegy. Beárazza a piac. Magyarországon ez miért így lehet, hogy amikor cég, egy NYRT 
nagyon kapós, mert azt mondják a brókerek, hogy ez nagyon kapós, fel fog futni a cég, szép karrier 
vár erre a cégre, akkor azt mondja a befektető, hogy többet is – akár jóval többet is – megadok a 
részvényért névértékként. Az 1000 forintos részvényért adok 3000-et. Mert ez még így is bolt. Mert 
lehet 10-et fog érni. De lehet azt mondják, hogy kiadom 1000 forintért és még 1000 forintot sem 
adnak érte, lehet azt mondják, hogy hát adok érte 500-at. Hol zajlik ez az ügylet? A tőzsdén. Az összes 
nyílt részvény ott mozog. Más kérdés, hogy mindig mennyit lehet lejegyezni? Amennyi a piacon van. 
Mert nagyon jó részvényem van, tartási pozícióban vannak, azok a cégek nem is teszik ki a 
részvényeiket. Lehet, hogy szeretnék, mondjuk venni valamilyen fajta részvényt, de nincs a piacon. Az 
mit jelent? Túl magas árat kell adnom azért, hogy valaki azt mondja, ennyiért már megválok tőle.  És 
ha megveszem, mit kapok? Ebből a társaságból egy eszmei hányadot. Kapok egy 1:10000 tulajdoni 
hányadot. Aminek mennyi a piaci értéke? Napról napra változik, hangsúlyozom, ez milyen RT 
esetében van így? Nyílt. A zártnak ugyanígy van részvénye, csak az a részvény nem forgalomképes.10-
en alapítunk egy ZRT-t és mindenkinek megvan a kis részvénye és megvan, hogy az adott részvénye 
mire jogosítja. Az ő részvénye jogosítja őt 10%-ra, neki 15 van, neki 25. Neki csak 5 van, de neki 
osztalékelsőbbséget biztosító részvénye van vagy neki szavazatelsőbbséget biztosító részvénye van. 
Nem biztos, hogy egyforma részvényeink vannak. Jó? Ahogy a társaság ezt előre meg meghatározza. 
A zárt részvénytársaság tipikusan nem nagy létszámú szerződéssel, konszenzussal jön létre: abban 
állapodtunk meg, hogy így, meg így, meg így legyen az a mi közös döntésünk egy nyíltnál nincs ilyen, 
közös döntés ott a tagoknak az érdekeit ki fogja nézni? Meg egyáltalán a cégnek az érdekeit? A 
cégnek az ügyvezetése. Amit a részvénytársaságnál úgy hívunk, hogy igazgatótanács. (kitérő a 
mezőgazdasági részvényekre, mi éri meg).  

Részvények. 177.§. Legalább a definíciót tudják.  

177. § A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. 

A legfontosabb ebben a forgalomképes értékpapír.  

178. § A részvény - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható. A részvény átruházhatóságának 
korlátozása harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha törvény erre lehetőséget ad. 

Sima polgárjogi tulajdonjog. a szabadon átruházhatóság, az azt jelenti, hogy mint a sima polgárjogi 
tulajdonjogot – ezt testesíti meg az okirat – szabadon adhatom, vehetem. Egy kivétel van – ha a 
törvény eltérően nem rendelkezik: ez vonatkozhat bizonyos fajta zártkörű részvénytársaságra, illetve 
vonatkozhat olyan részvénytársaságra, amit az állam hoz létre. Ez tipikusan nem forgalom képes 



részvényekről fog szólni. A 182-183.§. ami számunka még érdekes. A 182.§. az egy végtelenül 
egyszerű klauzula, a részvényhez kapcsolódó szavazati jogról szól. 

182. § (1) A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha e törvény vagy a törvény 
alapján a részvénytársaság alapszabálya a szavazati jogot a részvények meghatározott csoportjára kizárja vagy korlátozza. 
Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak. 
(2) Többletszavazati jogot biztosító részvény kibocsátása az e törvényben meghatározott esetek kivételével semmis. 
 
Adott helyzetben nagyon egyszerű a képlet: a részvény eszmei hányadához kapcsolódó szavazati jog - 
jogszabály vagy alapszabály eltérő rendelkezése nélkül - arányos. Vagyis amilyen szavazati arány 
tapad a részvényekhez, döntően nekem, mint tulajdonosnak annyi részvényem van. Sok részvény sok 
szavazat, kevés részvény, kevés szavazat. Ez az alaphelyzet. Ezt meg lehet bolondítani. Meg lehet 
bolondítani azzal, hogy bizonyos részvény alaphoz a társasági létesítő okirat eltérő szavazati 
hányadot rendel. ez nyilvánvalóan nagyon kis részben kibocsátott részvények, ha egyáltalán vannak. 
Ezeket úgy hívják szavazatelsőbbséget biztosító vagy többségi szavazatot biztosító részvények. 
Mondok egy példát – ezek nagyon jó részvények ilyet kell mindig szerezni. Van egy 1000 forint 
névértékű részvényem – sima mezei részvényem – és van egy 1000 forint névértékű, de 
szavazatelsőbbséget biztosító részvényem. Ez attól lesz izgalmas, ha szavazásra kerül a sor – 
egyébként így működik az RT - többségi szavazat kell, összejönnek a tulajdonosok, mindenkinek van 
ennyi-ennyi-ennyi tulajdoni hányada és valakinek van olyan szavazata, amivel ezt pont meg tudja ezt 
billenteni, vagyis olyan részvénye, tehát pont van egy olyan részvény az ő kezében, amelyik többlet 
szavazatot biztosít. Lehet neki csak 40%-a van, de a szavazatoknak a 60%-a hozzá tartozik. Mit kap 
érte cserébe. Nagyobb a szavazati aránya, döntési jogot kap, viszont az osztalékból való részesedése 
40% lesz. Nem lesz izmosabb tag, de szavazati jog tekintetében izmosabb tag lehet. Nem feltétlenül 
bocsájt ki egy RT ilyen típusú részvényt, de kibocsájthat. Kibocsájthat még olyan típusú részvényt, 
amikor azt mondja, hogy a dolgozóimat akarom preferálni azzal, hogy kibocsájtok részvényt, de 
ezeket a részvényeket nem jegyezheti le akárki, csak az, aki ott dolgozik az én cégemnél, ezért 
kibocsátok dolgozó részvényt, amit nem is vehet meg akárki csak a cégem dolgozói adhatják-vehetik 
egymás között. Azt mondom, ezt a tulajdonosi kört preferálom, bevonom a cégbe a dolgozóimat. Ez 
az egyik típusú: szavazattöbbséget biztosító, osztalék elsőbbséget biztosító: ezt azt jelenti, hogy a 
többi osztalék kifizetéssel szemben elsőbbséget élvezek. Jó? Ezek az általánostól eltérő speciális 
részvények. Van még itt egy pár azért: 

183. § (1) Részvényfajták: 
a) a törzsrészvény, 
b) az elsőbbségi részvény, 
c) a dolgozói részvény, 
d) a kamatozó részvény, 
e) a visszaváltható részvény. 
(2) Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon 
belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. 
(3) Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki. Az azonos tartalmú és mértékű 
tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénysorozatnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények 
névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. 
 

A kamatozó részvény az osztalék kifizetésén túlmenően a osztalékon kívül annak kamatmegfizetésére 
is feljogosít. Egy dologról még nem szóltam, mert az nem tipikusan részvény fajta, hanem részvény 
típus, amiről itt nem szól a törvény: a saját részvény. Ezt kezdtem el mondani a KFT-nél. Mi az a saját 
részvény? Lehet nyíltnál, lehet zártnál. Nem szükségszerű az, hogy kibocsássanak saját részvényt, 
lehet mondjuk a teljes részvénypakett a cég. Mondjuk, legyen egy RT-m, Béda Incorporation. Nagyon 



jó a cégvezetés, a tulajdonosi körről ne is beszéljünk, nagyon jól megy a cég – én optimista vagyok. Én 
elhatározom azt, hogy a cégnek ennyi pénze – hangsúlyozom a cégnek, nem nekem – van annyi 
pénze, hogy felvásárol egy 10%-os részvény pakettet, itt van 10% és ezt megveszi a cég.  

 

 

 

 

A cég maga önálló jogalany, ezt ne felejtsék el, a piac szereplője. NYRT-ről beszélünk. Szabadon vehet 
a piacról részvényt, ha van a piacon részvény. Engem érdekel a történet, ezért megbízok egy 
befektetési társaságot, hogy jegyezzen le részvényt nekem, hogy ne tudják meg, hogy ki jegyezte le, 
diszkréten, ügyesen, okosan; 10%-os pakettet. Miért lesz ez nekem jó? A cégemből megveszek a 
magam részére 10%-os pakettet. A részvény az mire jogosít fel engem? Arra jogosít fel, hogy 
osztalékot vegyek fel. És amikor én megveszem a 10%-omat vagy akármennyi %-omat, azzal egy 
dolgot érek el: azt, hogy ez a 10% már nem kerülhet senki másnak a kezére, ez nálam van. A piac 
semmilyen résztvevője nem fogja tudni megvenni, mert én rajta ülök, az enyém és nem dobom 
piacra. Majd csak akkor dobom piacra, ha úgy döntök. De azért ülök rajta, mert marha jól megy a 
cégnek és nagyon jó az osztalékom. És ilyenkor a 10%-om vagy akármennyi %-om után nagyon 
komoly osztalékot fog kapni a cég. Tehát a profit, amit megtermelek, nem kerül kifizetésre a piac 
összes többi résztvevője számára – akiknek van 1% vagy akármennyi % tulajdoni joga – hanem nálam 
marad. Őrzöm a profitot. Értik? Egyébként ez a rész is adható vehető. Ha nem megy olyan jól már, 
akkor eladják, nincs ez bebetonozva, de vehetnek is hozzá. Csak épp nem mindegy, hogy ki veszi meg. 
Nem biztos, hogy a tulajdonosi körnek érdeke, hogy ezt megvegyék. (kitérő a múlt órán is említett 
MOL részvényekre: OMW  felvásárlás – ami fontos belőle, hogy ha szép lassan akár 1%-onként 
felvásárlok egy cég részvényiből és a részesedésem elér egy olyan pontot, ahol már befolyásolhatok 
döntéseket, akkor az felboríthatja a cégvezetést és a tulajdonosi kört is, illetve a már meglévő 
konszenzusokat, ami nem biztos, hogy közömbös az, hogy ki az aki tud egy meghatározó szerepet 
kihasítani a cégből. Tipikusan erre találták ki az arany részvényeket – nem adja el senki). Értik mi az a 
saját részvény? Akkor kell venni, amikor jól megy a szekér, amikor nem megy jól, akkor piacra kell 
dobni.  

Nézzék majd meg a 186.§. 

186. § (1) A részvénytársaság alapszabálya - az erre vonatkozó feltételek meghatározásával - rendelkezhet olyan részvény 
kibocsátásáról, amely más részvényfajtával szemben a részvényesnek meghatározott előnyt biztosít (elsőbbségi 
részvény). 
(2) Az alapszabály az elsőbbségi részvényfajtán belül 
a) osztalékelsőbbséget, 
b) a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés 
elsőbbségét (likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbség), 
c) a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, 
d) vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget, valamint 
e) elővásárlási jogot, 
f)88 külön törvényben meghatározott egyéb elsőbbségi jogot biztosító részvényosztályt határozhat meg. 
(3) Az alapszabály rendelkezhet olyan elsőbbségi részvény kibocsátásról, amely a (2) bekezdésben meghatározott 
elsőbbségi jogosultságok közül egyidejűleg többet testesít meg. 
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(4) A (2) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a (3) bekezdésében meghatározott elsőbbségi részvényhez kapcsolódó 
szavazati jogot az alapszabály korlátozhatja vagy kizárhatja, ennek hiányában az elsőbbségi részvényhez fűződő szavazati 
jog - a (2) bekezdés c) pontja kivételével - a részvény névértékének megfelelően kerül megállapításra. 
(5) Az alapszabály rendelkezhet olyan elsőbbségi részvényosztályba tartozó részvénysorozat kibocsátásáról, amelynek 
részvényeit a részvényes vagy a részvénytársaság kérésére, az alapszabály előírásainak megfelelően, más elsőbbségi 
részvényosztályba tartozó részvényre vagy törzsrészvényre kell átcserélni. 
(6)89 A (2) bekezdés f) pontja alapján külön törvényben meghatározott elsőbbségi részvény tekintetében e törvénynek az 
elsőbbségi részvényekre vonatkozó rendelkezéseitől el lehet térni. 
 

Ott még találkoznak olyan típusú részvényekkel, amelyek az átlagostól egy picikét eltérnek. A vezető 
tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény az egy nagyon 
izgalmas valami. Azt értik? Az a részvényes tud beleszólni a vezető tisztségviselők kijelölésébe – vagy 
jobban bele tud szólni – akinek ez a részvény a kezében van. Eszmei hányad vagy osztalék 
tekintetében nem erősebb az a részvény, de nekem, mint ennek a részvénynek a tulajdonosának, 
nagyobb szavam van abban, hogy ki legyen a cég vezetője. Ott felértékelődik azért a szavam. Értik? 
Ezek is aranyrészvények, tipikusan stratégiai részvények, nem forgalomképesek. Nem fogom az egyes 
részvényfajtákat ragozni, jó? Érthető. Nyilván el fogják olvasni. 

Amiről még tudjanak az a részvénykönyv. 202.§.-tól. A részvénykönyv ma már nem úgy képzelendő 
el, mint egy könyv, de annak idején tényleg ilyen volt. A részvénykönyv az egyetlen egy dolgot 
tanúsít, azt tanúsítja – nyílt részvénytársaságnál van nagyobb értelme, mert a zártnál ott az 
alapszabály és abban benne van minden, vagy a cégkivonat – hitelt érdemlően, hogy a kibocsátott 
részvények milyen arányban vannak lejegyezve, mikor történt részvénykibocsátás, kik jegyezték le a 
részvényt – ha lehet tudni – és ki milyen tulajdoni arányban birtokol részvényt, valamint, ha van 
stratégiai részvény, az kinél van. Azt nem lehet tudni csak hitelt érdemlően, hogy ki a részvény valódi 
tulajdonosa. Ha a tulajdonos felfedi, akkor lehet tudni, de megvan a lehetősége, hogy ezt ne tegye 
meg, de nem kötelező. A részvényes maradhat tökéletes anonimitásban. És ez így jó! Akinek van 
annyi pénze, hogy egy részvénypakettet lejegyezzen, az nem annyira hülye, hogy kirakja ezt az 
ablakba. Nem az a gazdagság, ha valaki vesz egy 50 milliós autót és rallyzik vele, hanem ha lejegyez 
ennek sokszorosáért részvényt és ott már nem biztos, hogy szeretné, hogy bárki is tudja. (kitérő 
pick03- as rendszámú autóra, ami elhagyta az autópályán – nem fontos).  

Ami érdekes még és szeretném, ha elolvasnák: 206.§., a cégnek az alapítása. 

206. § (1) A részvénytársaság alapítása során az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a részvénytársaság 
valamennyi részvényét átveszik (zártkörű alapítás). 
(2) Az alapítók a részvénytársaság alapításáról, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról, valamint a 
részvénytársaság szervezetéről és működéséről az alapszabályban rendelkeznek. 
 

Nagyon-nagyon eltérő a kétfajta RT alapítása. Teljesen. Az egyik alma, a másik körte. Össze se lehet 
hasonlítani. Amit már elmondtam: NYRT-nél tipikusan toborzós jellegű, egyetlen egy kritérium van, a 
jogszabályban meghatározott tőke, a GT általános részében leírt kritériumok betartása, cégbíróságon 
való bejegyzés módját, törzsbetéteknek a megléte, a cég székhelye….más különösebb kritérium 
nincsen. A zártnál tilalmak vannak: nem lehet toborozni, nem forgalomképes a részvény – úgy mint 
az NYRT-nél legalább is nem. 207.§.-nél tartunk. 

207. § (1)97 A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. 
(2) Részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül, nem pénzbeli hozzájárulással is alapítható. 
 



5 millió pénz a minimális alaptőke. Egy nem túl sokatmondó szabály pedig ott van, hogy nem 
szükséges a pénzbeli tőke megléte, vagyis apportként is lehet vagyont betenni a cégbe. Azt ki fogja 
eldönteni, hogy ez az apport, amit betolok a cégbe, mennyit ér? Én azt mondom annyit ér? Azért az 
hazabeszél. Könyvvizsgáló. Ugye? Könyvvizsgálóval is jó ha jóban vagyunk, mondjuk a vele való jó 
viszony, az egy elég érdekes viszony, mert a könyvvizsgálót én fizetem. Van még kérdés? Nem írod 
alá, nem ellenjegyzed? Jön egy másik. Azért itt az érdek ellentét az nehezen elképzelhető. Én bízom 
meg őt, hogy az én cégemet bizonyos szempontból ellenjegyezze, ezért én fizetek neki. Ha betart 
nekem, meddig fogom fizetni? Nem sokáig.  

Mit kell még meghatározni egy RT-nél? A kibocsátandó részvények mennyiségét, minőségét – milyen 
fajta részvényeket bocsátok ki – illetve – ZRT-nél -, hogy az adott tagoknak milyen hányadban van 
részvényük. Ez olyan, mint ha egy KFT-nél megmondom, hogy egy adott tagnak mennyi hányada van 
a cégben.  Meg a szokásos dolgokat: vezető tisztségviselő neve, könyvvizsgáló neve elérhetősége, FB 
tag neve, elérhetősége stb, stb. Azért a GT elején ott vannak az általános cégfajtákra vonatkozó 
szabályok, akkor itt a GT különös részében az azokon túlmenően + még ami itt van, de az is. Értjük? 
Mindaz ami ott van, de nem szeretném újra felsorolni. RT-nél mindaz ami a 206-207-208.§.-ban van 
benne. 

208. § (1) Az alapszabályban - a 12. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül - meg kell határozni: 
a) az alaptőke összegét, az alapításkor befizetendő pénzbeli hozzájárulás összegét és a részvény névértéke, illetve 
kibocsátási értéke befizetésének egyéb feltételeit; 
b) az alapítók nyilatkozatát a valamennyi részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a részvényeknek az 
alapítók közötti megoszlásáról; 
c) az alapítás során kibocsátandó részvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, hányad részvény esetén a 
hányad részvények névértékét, valamint a részvények előállításának módját; 
d)98 a 37. §-ban és a 247. §-ban foglalt kivételekkel az első igazgatóság tagjainak nevét (lakóhelyét); 
e)99 
f) a közgyűlés összehívásának módját, továbbá a szavazati jog gyakorlásának feltételeit és módját. 
(2) Szükség szerint tartalmazza az alapszabály: 
a) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az ellenében adandó részvények számát, 
névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az 
alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló vagy szakértő nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét); 
b) az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, illetve részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogokat és a részvényekhez 
fűződő egyes jogok esetleges korlátozását, a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve 
részvénysorozatba tartozó részvényre történő átalakításának szabályait, valamint az egyes részvényfajtához, illetve 
részvényosztályhoz tartozó részvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét részvénysorozatonként; 
c) az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvények sorozatát, számát, névértékét és a kötvényekre vonatkozó 
szabályokat; 
d) a részvények átruházásának korlátozását vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötését; 
e) a részvények kötelező bevonásával [267. § (3) bekezdés] összefüggésben szükséges rendelkezéseket; 
f) az igazgatóság felhatalmazását - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény 
megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő 
felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására; 
g)100 vezérigazgató (247. §) választása esetén az első vezérigazgató nevét (lakóhelyét); 
h)101 felügyelőbizottság választása esetén az első felügyelőbizottság tagjainak nevét (lakóhelyét), könyvvizsgáló  
választása esetén az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét); 
i) mindazt, amiről a részvényesek az alapszabályban rendelkezni kívánnak.  

Részvényes jogai. Alapvető joga, a létesítő okiratban megfogalmazott jogok és kötelezettségek 
összessége, tipikusan egy RT alapszabályában többlet kötelezettség nincs. Nem nagyon értelmezhető. 
Egy társasági szerződésben egy KFT-nél többlet kötelezettség értelmezhető. Egy RT-nél nem. Úgy, 
ahogy egy KFT-nél előírom azt, hogy egy tagnak van munkavégzési kötelezettsége is, vagy 
szolgáltatási kötelezettsége, vagy olyan kötelezettsége, hogy köteles odaadni a telephelyét a cégnek, 
kötelező pénzügyi szolgáltatást biztosítania, kötelező biztosítást kötnie, akármilyen fajta 



kötelezettséget előírhatok a KFT-nél, mert ott a tagság és az operatív működés egymással összefüggő 
dolog, itt értelmetlen. RT-nél azért nincs értelme, mert ott annyira nincsen felelőssége a 
részvényesnek, hogy teljesen felesleges hozzárendelnem tevékenységeket, mert mi van akkor, ha 
nem csinálja meg? Mit tudok csinálni vele? Semmit. Nem az a konstrukció, hogy én többlet 
kötelezettségekkel lással el egy részvényest, hanem inkább az a konstrukció, hogy többlet 
jogosultsággal lássak el egy részvényest. És válogassam meg, hogy azok a részvényesek kik. Vagy nem 
bocsátok ki ilyen típusú részvényeket, vagy egy zárt körben meghatározom, hogy csak náluk lehetnek 
ezek a részvények. Meg lehet úgy csinálni például egy dolgozói részvényt, hogy az marha jó részvény 
legyen, mert többlet jogokat részesít és azt mondom, hogy elég jelentős pakettet bocsátok ki, 
mondjuk itt van egy torta és én ebből kibocsátok 25% dolgozói részvényt. Ugyanolyan 1000 forintos 
névértéken, mint a többi 75% részvényt, amit a piac adhat el. A dolgozóit nem adhatja, nem veheti. 
És ha még a dolgozóihoz hozzáteszem azt, hogy egyébként még mondjuk kamatozó is a részvény, 
akkor nyílván az 1000 forint eszmei hányados részvény mennyit fog érni? Sokkal többet, mint az, 
amelyik közkézen forog. Akkor a cégnek az a stratégiája, hogy ez a kör megmaradjon. Ugyanezt el 
lehet játszani az osztalékelsőbbséget jelentő részvénnyel vagy bármelyikkel. Van egy csomó fajta. Ott 
értékelődik fel a valós értéke és az eszmei értéktől elválik. Ha ezt el lehet adni, akkor ennek nagyon 
szép ára lesz. A stratégiai részvények eladását nem zárja ki a jogszabály.  

Alaphelyzetben egyébként a részvény névértékéhez kapcsolódik a szavazati jog. szavazások tipikusan 
szótöbbséggel történnek, a szavazati arány többségével. Évente egyszer minimum közgyűlés. 
Ugyanazokra a dolgokra kell figyelni a közgyűlésnél, mint amiket elmondtam a KFT-nél. Iszonyatosan 
aprólékos, iszonyatosan – pedig nem olyan bonyolult – fontos, hogy betartsák az eljárási rendet, hogy 
hogyan hívják össze azt az évi egy darab közgyűlést. Ha nem megfelelően hívják össze, akkor a  
közgyűlés határozatait a bíróságon – nem cégbíróságon, hanem sima bíróságon – visszadobják. 
Összehívok egy tulajdonosi kört, igazoltan tudjam bizonyítani azt, hogy időben kiküldtem – emlékeim 
szerint a kitűzött ülés előtt 15 nappal meg kell, hogy érkezzen, mert ha nincs meg a 15 nap, már 
megtámadhatja a bíróság. Gyakorlatilag egyébként tök mindegy, hogy 14 nappal, vagy 16 nappal 
előtte szerzett tudomást arról, hogy hol lesz az a szerencsétlen gyűlés, de ez már elég ahhoz, hogy 
bíróságon megtámadjam. Meghatározott eljárás van. Igazoltan bizonyítanom kell azt, hogy 
megkapta, határidőben megkapta, az vette át, aki átvehette, az összes napirendi pontról 
tájékoztattam, tehát hoztam őt olyan döntéshozatali pozícióban, hogy felelősségteljesen volt ideje 
felkészülni és döntést hozni arról, hogy az ott számára nem meglepetésként előjövő napirendi 
pontokra milyen választ fog adni, hiszen tudott róla. Pontosan meg kell határoznom a helyszínt, ott 
amikor ez már megtörténik – tegyük fel idáig jutunk. Voltak már ilyen ülésen? Akkor, hogy megy 
tovább a történet? Megnézik, hogy akik jelen vannak – egyáltalán azok, akik jelen vannak – szavazati 
joggal rendelkeznek-e, illetve ha nem azok akik, akkor annak meghatalmazottja-e, a 
meghatalmazások szabályszerűek és összejött-e annyi ember, hogy egyáltalán határozatképesek 
legyünk. Még nem döntöttünk semmiről, de máris egy csomó mindennek meg kell felelni. Mi dolgunk 
van még? Szavazatképesek vagyunk minden döntésben. Jegyzőkönyvvezető megválasztása, 
jegyzőkönyv hitelesítés, elfogadják és utána ezt hova kell beküldeni? Cégbíróságra. És akkor történt 
meg egy mezei taggyűlés. Elméletileg amúgy arról dönthetünk, ami a meghívóban szerepel. Egy 
esetben el lehet térni: ha a jelenlévők 100%-a támogatja azt, hogy a meghívóban nem szereplő 
pontról dönthessünk. A többség nem elég. Lehet, hogy 99-en a 100-ból benne lennének, de én nem 
járulok hozzá, akkor mi van? Össze kell hívni újra, olyan, mint a monopoly, lépj újra az első mezőre. 
Akkor a következő taggyűlésen döntjük el. Akkor nincs baj, ha eljön, vagy ha nem jön el, de akkor is 



megvan a döntéshez szükséges szavazati arány. Ha a társasági szerződésem úgy szól, hogy ¾-es 
többség kell és neki egymagában van 40%-a, akkor visszakérdezek, hogy kell-e ilyen szigorú 
alapszabályt hozni. Mert ugye azt a tagok hozták. Bebetonoznak maguknak egy nagyon merev, 
nagyon nehezen változtatható alapszabályt – tipikusan, amikor meghozzák, még meg van a 
konszenzus, de később, amikor módosítani akarnak, akkor a nagyobb tag be fog tartani. Mert 
mindenki szavazati aránya a tulajdonosi hányad alapja, tehát ennek megfelelően fog hozzászólni a 
cég működéséhez. RT-nél így működik, de természetesen én egy 1000 forint névértékű MOL 
részvénnyel nem fogok hadakozni a közgyűlésen. Meg se hívnak, ott kezdődik a történet. Azok a 
tagok fognak dönteni, akiknek az alapszabályban meghatározott nagyobb mértékű szavazat áll 
rendelkezésére. Nekik van egyáltalán értelmük, hogy beleszóljanak az operatív működésbe. Én nem 
fogok beleszólni. Túl kicsi vagyok hozzá. Értik? És ott a többi tagot, hogy fogják értesíteni, mert 
nyilvánvalóan az ők nagyobb döntése rájuk is kihat. Hirdetmény. Tipikusan nagyon sok érintett, 
hirdetményi értesítés. Feladnak egy hirdetményt a Somogy Megyei Méhészek lapjában, mindenki 
olvassa. A Somogy Megyei Méhészek lapja megszűnt már? Érdeklődés hiányában. Akkor a szekszárdi 
borászok. (kitérő a kincses kalendáriumra –nem fontos.) A hirdetményi közzététel azért jó meg 
hasznos, mert egyrészt a nagyszámú érdekeltek miatt nem is nagyon lehet másképp, másrészt nem 
lehet elrontani. Hirdetményi kézbesítést, hirdetményi közzétételt alkalmazó cég maximálisan eleget 
tesz a közzétételi kötelezettségének. Egyébként, amit tipikusan hirdetményben közzétesznek céggel 
kapcsolatban: jegyzést, taggyűlést, végelszámolást.  Felszámolást nem szoktak. Felszámolásnál 
maximum azt szokták megtenni, hogyha a felszámolással kapcsolatosan valakinek van valamilyen be 
nem jelentett igénye a felszámolóhoz, akkor azt eddig és eddig a határidőig megteheti. Egyébként 
meg azért nem szokták, mert a cégbíróságon egyébként közhiteles nyilvántartás van. Mert akinek 
érdeke van, akkor az a cégbíróságtól kap értesítőt.  

Jövő órán még regélek egy kicsit az RT-ről. Kérdés? Valamint végigszaladunk az egész társasági 
törvényen. 


