
A társasági szerződés tartalmi keretei:  
1.) a társaság nevét és székhelyét (hivatalos 
kapcsolattartás helye) 
2.) a társaság tagjait (természetes személyek 
esetén név, lakóhely, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság vagy jogi személy esetén 
név (cégnév), székhely és cégjegyzékszám 
vagy nyilvántartási szám),  
3.) a társaság tevékenységi körét (TEÁOR 
kód), fő- és valamennyi tevékenységét  
4.) társaság jegyzett tőkéjét (tagok vagyoni 
hozzájárulása),a jegyzett tőke rendelkezésre 
bocsátásának idejét és módját 
5.)  Cégjegyzés módját és a társaság 
képviseletét  
6.)  a vezető tisztségviselők nevét, lakhelyét, 
ha van felügyelő bizottság akkor a tagjainak 
neve, illetve könyvvizsgáló neve és lakóhelye 
vagy székhelye, továbbá jogi személy vagy 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát)   
7.)  a gazdasági  társság működésének  
időtartamát (határozott vagy határozatlan) 
8.)  azt, amit a gazdasági társaságról szóló 
törvény egyes gazdasági társasági formákhoz 
előír 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előtársaság 
- - fogalma: A gazdasági társaságok a 
Cégbíróság bejegyzésével jönnek létre 
(konstitutív hatály). A társasági szerződés 
aláírásától a Cégbírósági bejegyzésig tartó 
szakaszt nevezzük előtársasági szakasznak. 
- - !!! a társaság üzletszerű gazdasági 
tevékenységet csak a cégbírósági kérelem 
benyújtását követően kezdhet el, de innentől 
sem folytathat még a cégbejegyzésig hatósági 
engedélyhez kötött tevékenységet. 
-  Hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységet csak előtársasági engedéllyel 
folytathat  
- előtársasági szakaszban a társaság mindent 
megtehet, !!! KIVÉVE  
 tagjai személyében törvényi 
eseteket kivéve változás nem következhet be 
 a társasági szerződés módosítására 
(Cégbírósági felhívást kivéve) nem kerülhet 
sor 
  a társaság szervezeti 
működésének módosítására a cégbíróság által 
nem kerülhet sor 
  a tag kizárására nem kerülhet sor 
és az átalakulás is korlátozva van 
 
 
 

Vezető tisztségviselők: 
 
Kkt , BT – üzletvezetésre jogosult tag 
KFT – ügyvezető 
RT – igazgatóság, vezérigazgató 
Egyesülés – igazgató, igazgatóság 

 
 
 
 
 
 

Felügyelő Bizottság 
A tagok (részvényesek) a gazdasági társaság 
ügyvezetésének ellenőrzése céljából jogosult 
felügyelő bizottságot létrehozni, amely 
testületként jár el.  (határozatképességi szabályok 
vonatkoznak rá)   
- - testület, amely a Legfőbb Szervnek az 
ellenőrző szerve 
-  min. 3, max. 15 fő, korlátlan ( azaz 3 – 
15 fő között lehet bármilyen számú FB ) csak 
természetes, jog és cselekvőképes személy 
lehet! 

kötelező létrehozni  
- nyíltan működő RT esetében 
- zártan működő RT esetében, ha azt a 
szavazati jogok legalább 5 % -val rendelkező 
alapítók, illetve a tagok kérik 
- bármely gazdasági társaság esetében, ha a 
társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 
dolgozóinak létszáma éves átlagban a 50 főt 
meghaladja 
- meghatározott éves forgalom esetén 
 Az FB tagok joga 
-  jelen lehet, iratot kérhet, kérdezhet,  
felvilágosítást kérhet,  betekinthet 
- A FB a gazdaságosságot ellenőrzi. (a 
Cégbíróság a törvényességet ellenőrzi)  
- Egyetlen felelősségi formája van: a 
Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek a gazdasági 
társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük 
megszegésével okozott kárért. 
Nem lehet FB tag: cégvezető, könyvvizsgáló 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Könyvvizsgáló  
Feladata, hogy gondoskodjon a számviteli 
törvényben meghatározott könyvvizsgálat 
elvégzéséről, és ennek során annak 
megállapításáról, hogy a gazdasági társaság 
számviteli törvény szerinti beszámolója 
megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá 
megbízható és valós képet ad-e a társaság 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
működésének eredményéről. 
Könyvvizsgáló csak az lehet, aki szerepel a 
könyvvizsgálók nyilvántartásában, megfelel a 
szakmai és etikai követelményeknek, 
valamint nem állnak vele szemben fel 
összeférhetetlenségi szabályok. 
Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, 
illetve tagja, a társaság vezető 
tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, 
valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá 
a társaság munkavállalója. 
Határozott időre, de max. 5 évre lehet 
választani. 
Ha a könyvvizsgáló megállapítja,  vagy egyéb 
módon tudomást szerez arról, hogy a társaság 
vagyonának jelentős csökkenése  várható, ill. 
olyan tényt észlel, amely vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság 
tagjainak e törvényben meghatározott 
felelősségét vonja maga után, köteles a 
gazdasági társaság legfőbb szervének 
összehívását kezdeményezni. Ha erre nem 
kerül sor, köteles értesíteni a cégbíróságot.   

.  Kötelező: 
1) Rt.  
2) kft-nél., ha a társaság törzstőkéje az 
ötvenmillió forintot meghaladja, illetve 
egyszemélyes kft. esetében  
 
 
 
 
 

Cégkivonat: 
- - kérni lehet a cégbíróságtól 
- - hiteles 
- - a cégjegyzék fennálló adatait 
tanúsítja hitelesen 
- A cégkivonat a cégek "személyi 
igazolványa". A Ct-ben meghatározott, állami 
szervek (Cégbíróság, OCCSZ) által vezetett 
cégjegyzékből származó, a kiadás 
pillanatában hatályos adatok összessége. 
- A cégnyilvántartás alapvető funkciója az 
ingatlan-nyilvántartás funkciójához 
hasonlítható. A gazdaság működésének 
nélkülözhetetlen feltétele, hogy nyilvánosak 
és bárki számára hozzáférhetők legyenek a 
cégek legfontosabb adatai, azok változásai. A 
cégnyilvántartás ezáltal biztosítja a cégadatok 
nyilvánosságát, a cégek hitelezőinek 
védelmét. 

A cégnyilvántartás alapvető eleme a cégkivonat, 
amely tartalmazza a valamennyi cég esetében 
kötelezően bejegyzendő adatokat:  

- a cégnév, a székhely vagy a cégjegyzésre 
jogosult személyek, tevékenységek, 
bankszámlaszámok, stb.  

- A cégnyilvántartásnak a cégjegyzékhez 
szervesen kapcsolódó nélkülözhetetlen 
további részei, mellékletei is vannak, így 
például a cég létesítő okirata (alapszabálya, 
alapító okirata, társasági szerződése), 
továbbá ezek változásai. 

- A cégnyilvántartás részét képezik ezenkívül 
még azok az iratok is, amelyek nem 
igazolják közvetlenül a cégjegyzék egyes 
adatait, de a forgalom (hitelező) 
szempontjából mégis jelentősek (ilyen 
például a cég éves beszámolója). 

Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, 
amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve 
közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott 
alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a 
benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az 
okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, 
úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, 
valamint annak idejét és módját. Ugyanolyan 
bizonyító ereje van az olyan okiratoknak is, amelyet 
más jogszabály közokiratnak nyilvánít. 
 
 
Jogi személy  

Olyan jogalany, aki  mesterségesen 
létrehozott vagyonegyesítő szervezet: 
- célra rendelt,  
- önálló vagyona van, magasabb szintű cég 
vagyon 
- vagyoni felelősséggel rendelkezik,  
- a gazdasági életben elfoglalt helye szerint 

nagyobb a helytállási kötelezettségük 
- legyen mögötte személyes felelősség 
-  az állam elismeri a jogalanyiságát. 
 

Az állam a jogalanyiságot kétféle módon ismeri 
el 

a.) jogszabály által (pl: MTA, Kereskedelmi 
Kamarák) 
az összes költségvetési szerv pl. állam 
közjogi személy 
b.) hatósági nyilvántartásba vétellel 
(cégbírósági és társadalmi szervezetek 
nyilvántartása ) 
Nyilvántartások:   
b1) !!! konstitutív !!!: a cég a nyilvántartásba 
való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön 
létre  
b2) deklaratív: regisztrál   
 
 

 



A KFT olyan gazdasági társaság, ami egyébként 
elsőként jogi személyiségű, tehát olyan jogi 
személyiségű gazdasági társaság, amely előre 
meghatározott számú törzsbetétekből álló jegyzett 
tőkével alakul és amelyben a tagok kötelezettsége a 
társasággal szemben csak a törzsbetét erejéig áll fenn. 
Törzsbetét és törzstőke. A törzsbetét az 
tulajdonképpen a tagnak meglévő eszmei tulajdoni 
hányada, ezeknek az összessége pedig a törzstőke.  
Törzsbetét az állhat vagyoni részből, nem vagyoni 
részből.  
 


