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1. Bevezetés 

 

A gazdasági társaságok szabályozása több szinten, egymásra épülve, egymást kiegészítve 

valósul meg. Figyelemmel arra, hogy a gazdasági társaság egyben jogi személy is, így 

a Polgári Törvénykönyv – továbbiakban Ptk. – jogi személyekre vonatkozó (Harmadik 

Könyv) általános rendelkezéseit alkalmazni kell: ez lesz a szabályozás első szintje. A 

gazdasági társaságok közös szabályai képezik a második szintet, míg az egyes 

gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések a harmadikat. 

Az általánostól a különös szabály felé haladva elmondható, hogy 

a speciális szabály az általánost mindig 

lerontja (lex specialis 

derogat lex generalis). 

Jelen esetben ez azt jelenti, hogy 

az általános szabály akkor kerül alkalmazásra, ha a speciális szabály külön, vagy más, 

eltérő rendelkezést nem alkalmaz. A szabályozás jellegéből következik, hogy 

önmagában az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések ismerete kevés, 

a gazdasági társaságok alapításához, működéséhez, megszűnéséhez komplex 

tudásanyagra van szükség.  

A Ptk. a gazdasági társaságokra vonatkozó alapvető anyagi jogi jogszabályokat 

tartalmazza. Az eljárásjogi joganyag a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben – továbbiakban Ctv. – került 

feldolgozásra. A Ptk. és a Ctv. a gazdasági élet meghatározó jelentőségű normáit öleli 

fel. Ezek mellett azonban számos olyan jogszabályt találunk, amelyek a gazdasági 

társaságokkal, azok működésével vagy megszűnésével kapcsolatosan tartalmaznak 

rendelkezéseket. Ilyen például  

 a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény, 

 a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény,  

 a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 

 a tisztességtelen piaci magatartásokról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  

     évi LVII. törvény,  

 a 2013. évi CLXXVI. törvény az egyes jogi személyek átalakulásáról egyesüléséről, 

szétválásról, és  

 az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény.  

 

A képzés célját szem előtt tartva nem vállalkozunk a gazdasági jog teljes anyagának a 

bemutatására, de szeretnénk érzékeltetni, hogy a társasági jog nem egyetlen jogszabály 

elsajátítását jelenti, annál összetettebb tudásanyagról van szó.  
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A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok a Ptk. Harmadik Könyvében a jogi személyek 

között kerültek elhelyezésre. A Ptk. többek között szabályozza a Magyarországon székhellyel 

rendelkező gazdasági társaságok  

alapítását, a létesítő okirat módosítását, a társaságok átalakulását, egyesülését, szétválását, 

illetve a jogutód nélküli megszűnését; 

a társaság alapítóinak, tagjainak (részvényeseinek) jogait, kötelezettségeit, felelősségét; 

a társaságok szervezeti felépítését, a szervek működését, feladat-és hatáskörüket; 

az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseket.  

 

 

2. A jogviszony alanyai 

 

Ahhoz, hogy a gazdasági társaság működését megértsük szükséges ismernünk a társasági 

jogviszony alanyait: 

 

a) közkereseti társaság (kkt.)  

b) betéti társaság (bt.) 

c) korlátolt felelősségű társaság (kft.) 

d) zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.)  

e) nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.)  

f) a gazdasági társaságok tagjai. 

 

Minden gazdasági társaság egyben jogi személy is, így általánosságban valamennyi gazdasági 

társaságra igaz az a tétel, hogy a gazdasági társaság a tagoktól elkülönült jogalany, amely 

alapvetően két dologban mutatkozik meg:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A szabály azonban nem kivétel nélküli, hiszen áttöri például a betéti társaságnál az a 

rendelkezés, amely szerint, ha a társaságból valamennyi beltag kiválik és a kültag(ok) 6 

hónapon belül nem teremti(k) meg a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként 

való működés jogszabályi feltételeit, akkor a társaság a törvény erejénél fogva (ipso 

iure) megszűnik: a tagok változása tehát ebben az esetben kihathat a betéti társaság 

további működésére, hiszen a gazdasági társaság a cégnyilvántartásból törlésre kerül.  

 

A társaság tagjaiban bekövetkező 

változás – főszabály szerint – nem 

érinti a gazdasági társaság 

létezését, tehát az adott 

társaságban történő tagváltozás, a 

társaságból történő „ki – és 

belépés” a gazdasági társaság 

működésére nem hat ki. 
 

A tagok joga és kötelezettsége – 

főszabály szerint – nem a társaság 

joga-és kötelezettsége, és ez 

fordítva is igaz.  

A tagok jogai-és kötelezettségei 

nem azonosíthatóak a társaság 

jogaival és kötelezettségeivel. 

KIVÉTELEK 

 

1. sz. ábra: A gazdasági társaság 

tagoktól elkülönült jogalanyisága 



3 

 

 Áttörésre kerül az általános szabály abban az esetben is, ha a közkereseti társaságnak 

nincs vagyona vagy a meglévő nem elegendő arra, hogy a társaság valamennyi hitelezőit 

teljes mértékben kielégítse. Ekkor ugyanis a társaság kötelezettségeiért a tagok 

korlátlanul és egyetemlegesen (mögöttesen) kötelesek helytállni. A társaságot terhelő 

kötelezettség tehát ebben az esetben a tagokat is terheli, ezen felelősség alól a tagok 

nem tudják kimenteni magukat.  

 

 Találkozunk olyan esettel is, amikor a tag joga egyben a társaság joga is: a Ptk. 

rendelkezései szerint a jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági 

társaság akkor végezhet, ha személyesen közreműködő tagja az előírt képesítési 

követelményeknek megfelel (amennyiben nincs ilyen tagja a gazdasági társaságnak, 

akkor a tevékenység a gazdasági társaság által nem végezhető kivéve, ha van olyan 

személy, aki polgári jogi, vagy munkajogi jogviszony keretében ezt a tevékenységet a 

gazdasági társaság javára végzi).  

 

 

Leszögezhetjük, hogy valamennyi gazdasági társaság jogalany, cégneve alatt jogképes, anyagi 

jogilag és eljárásjogilag egyaránt. A Ptk. szerint a jogképesség szempontjából a társaságok 

között nincs különbség, valamennyi társaság jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, 

szerződéseket köthet (anyagi jogi jogképesség), illetve pert indíthat és perelhető is (eljárásjogi 

jogképesség). A témával részletesebben foglalkozik a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégium 

2/2008. (XII. 4.) számú kollégiumi véleményével módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

1/2005. (VI. 17.) számú kollégiumi véleménye a jogi személy elkülönült felelősségéről és a 

felelősség „áttöréséről” 

 

Természetesen van különbség az öt gazdasági társaság között, de ez a fent említett 

jogképességüket nem érinti, az eltérés ugyanis le fog szűkülni az egyes gazdasági társaságok 

között a működésükre, szervezeti felépítésükre, vagyoni viszonyaikra, illetve a gazdasági 

társaság tagjainak a felelősségére. 

 

3. A gazdasági jogviszony általános jellemzői 
 

Többalanyú jogviszony 

 

Az alapítók a gazdasági társaságot közös üzletszerű, vagy nonprofit tevékenység folytatása 

céljából hozzák létre. A „közös” megjelölés azt jelenti, hogy legalább két személy szükséges 

egy társaság alapításához, működtetéséhez. Kivételt képez a korlátolt felelősségű társaság, 

valamint a részvénytársaság, ugyanis ezeket a gazdasági társaságokat egy személy is 

alapíthatja, illetve az alapítást követően (valamennyi üzletrész/részvény megszerzése folytán) 

egyszemélyessé is válhat. A közkereseti és a betéti társaság egyszemélyes alapítására nincs 

lehetőség, míg abban az esetben, ha működés során tagjainak száma egy főre csökken, akkor 

ezt 6 hónapon belül pótolni kell. 

 

Tartós és folyamatos jellegű jogviszony 

 

A társaság által végzett üzletszerű, vagy nonprofit tevékenység nem ad hoc jellegű, hanem 

bizonyos fokú folyamatosságot, állandóságot és szervezetszerű (gazdasági) tevékenységet 

tételez fel. A tagok nem egy konkrét cél elérése érdekében alapítanak gazdasági társaságot, 

vagy ha mégis (projekttársaság), akkor annak megvalósulása általában hosszabb időt vesz 

igénybe. A gazdasági szférában gyorsan „le lehet maradni”, aminek az elkerülése érdekében 
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szükséges, hogy a tagok időről-időre nyomon kövessék a piaci eseményeket, és folyamatosan 

értékeljék azokat. Ebből következik, hogy a tagok között egy tartós és folyamatos jellegű 

együttműködés alakul ki a minél kedvezőbb piaci hely megszerzése, illetve megőrzése 

érdekében. 

 

Közös cél 

 

Az alapítók mindig közös cél elérése érdekében hozzák létre a gazdasági társaságot. A cél az 

üzletszerű közös gazdasági tevékenység eredményeként jelentkező haszon. A tagok, 

részvényesek kifelé érdekközösséget képeznek és a minél nagyobb profit elérése érdekében 

fejtik ki tevékenységüket. Abban az esetben, ha a társaság nonprofit jellegű tevékenységet 

végez, akkor a haszonszerzés közvetlen célként nem jelenik meg, viszont a tagok közötti 

érdekközösség szintén jellemzője a társaságnak. 

 

Sajátos felelősség 

 

A tagok felelőssége elsősorban kockázati felelősség lesz, azaz a tevékenység minél 

színvonalasabb folytatásáért és az eredményes gazdálkodásért felelnek. Ez a sajátos felelősség 

jellemzően a profitorientált gazdasági társaságnál jelenik meg. Minél szervezettebben működik 

egy gazdasági társaság, minél hamarabb reagál a környezeti változásokra, annál több hasznot, 

profitot termel a tagjainak.  

 

4. A társasági jog alapelvei 

 

Mint minden jogterületnél, így a gazdasági társaságoknál is találunk olyan általános tételeket, 

amelyek áthatják a jogi szabályozás egészét, annak szerves részét képezik. Az alapelvek 

megadják a törvény 

eszmei alapját, a jogalkotók és 

a jogalkalmazók 

számára egyaránt 

vezérfonalként 

szolgálnak, azok betartása, 

illetve betartatása 

mindenki számára 

alapvető fontosságú.  

Figyelemmel arra, hogy a 

hatályos  szabályozás 

szerint a gazdasági 

társaságokra vonatkozó 

rendelkezések a Polgári Törvénykönyvben kerültek elhelyezésre, így a Ptk. bevezető 

rendelkezései között található alapelvek (értelmezési alapelv, jóhiszeműség és tisztesség elve, 

elvárható magatartás elve, a joggal való visszaélés tilalma) külön felsorolás nélkül is 

automatikusan részévé válnak a társasági jognak.  

A következőkben csak a társasági jog területén jelentkező alapelveket vesszük számba. 

 

Vállalkozás, társulás szabadságának elve  

 

Ezt az elvet a legfőbb jogforrásunk, Magyarország Alaptörvénye rögzíti. A vállalkozás 

szabadsága azonban nem azt jelenti, hogy bárki, bármilyen formában végezhet gazdasági 

tevékenységet. Magyarország területén két típusú vállalkozásról beszélhetünk. Az egyik az 
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egyéni vállalkozás, melynek részletes szabályait az 2009. évi. CXV. törvény tartalmazza. A 

másik a Ptk. által szabályozott társas vállalkozási forma. A társas vállalkozás szabadsága 

akként érvényesül, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy gazdasági társaságot 

alapítsunk, illetve meglévő gazdasági társaságban részesedést szerezzünk. Az alapelvet az 

érvényesülésével kapcsolatosan három oldalról kell megközelítenünk:  

- alanyi oldal 

- tárgyi oldal 

- módbeli oldal 

 

Alanyi oldal  

 

Az alnyai oldal arra ad választ, hogy kik azok a személyek akik mindenféle korlátozás nélkül 

alapíthatnak gazdasági társaságot, illetve kik azok akik az alapítás, társulás folyamatában nem 

vehetnek réshzt, vagy csak korlátozott mértékben. A teljesség igénye nélkül nézzünk egy-két 

korlátozó rendelkezést: 

 

- természetes személy egy időben csak egy gazdasági társaságnak lehet korlátlanul felelős 

tagja; (korlátlan felelősségek kumulálásának a tilalma) 

- kiskorú személy nem lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja; 

- közkereseti társaság, betéti társaság nem lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelős 

tagja; 

- önkormányzat, költségvetési szerv, alapítvány, illetve szövetkezet csak olyan gazdasági 

társaságnak lehet tagja, ahol a felelősség nem haladja meg a bevitt vagyonának 

mértékét, 

- előtársaság gazdasági társaságot nem alapíthat, abban tagként nem vehet részt; 

- nem lehet gazdasági társaság tagja, aki eltiltás hatálya alatt áll. Ez a szabály azonban a 

nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem alkalmazható.  

 

Tárgyi oldal 

 

A tárgyi oldal vizsgálata arra ad választ, hogy milyen tevékenység folytatására lehet gazdasági 

társaságot alapítani, illetve másokkal társulni, adott esetben milyen feltételekkel, valamint 

megmutatja azt is, hogy milyen tevékenység folytatására nem lehet gazdasági társaságot 

alapítani. A társaság tevékenységével kapcsolatosan részletesebben a társasági szerződés 

kötelező tartalmi elemei körében szólunk. 

 

Módbeli oldal 

 

A módbeli oldal elemzése arra a kérdésre ad választ, hogy milyen formában lehet gazdasági 

tevékenységet folytatni. A Ptk. rendelkezései szerint jogi személy - így gazdasági társaság is - 

csak a törvényben előírt formában működhet. Ebből következően a Ptk.-ban nevesített társasági 

formákban lehet vállalkozói tevékenységet folytatni. Az alapelv tehát helyesen a 

„formakényszerrel” együtt értelmezhető. A formakényszer azt jelenti, hogy a Ptk.-ban 

meghatározott társasági formák nem vegyíthetők egymással, vegyes típusú társasági forma nem 

alapítható. 
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Társult jogalanyok egyenlőségének elve 

 

A társasági szerződés – figyelemmel a szerződés polgári jogi 

jellemzőire is – önkéntességen alapul. A tagok mellérendelt 

pozícióban vannak, általában a jogaik és kötelezettségeik 

azonosak, azonban ezek mértéke eltérő lehet: így a tagok nem 

feltétlenül egyenjogúak. Elsősorban a vagyoni betét mértéke 

az, ami a tagok jogait és kötelezettségeit meghatározza, hiszen 

ehhez igazodnak a nyereségből való részesedés és a 

veszteségviselés szabályai, vagyis, aki nagyobb mértékű 

vagyoni betétet szolgáltat annak több „beleszólása” van a 

társaság működésébe. 

 

A társult jogalanyok mellérendeltségét biztosítja a „societas leonina” tilalma, melyet már a 

római jog is ismert. Az ókori Rómában semmisnek tekintették az olyan társaságot, ahol 

valamelyik társ csak a terhekből veszi ki a 

részét, a hasznokból viszont nem kap. Ezt 

nevezték societas leoninának: oroszlános 

társaságnak. A mai viszonyok között ez azt 

jelenti, hogy nem lehet olyan gazdasági 

társaságot alapítani/működtetni, amelyben 

csak az egyik tag viseli a veszteséget és a 

nyereségből nem részesedik, míg a másik 

tag a nyereségből részesedik, de a 

veszteséget nem viseli. Minden tagnak ré-

szesednie kell a nyereségből és adott esetben viselnie kell az esetleges veszteségből eredő 

hátrányokat is, de nem feltétlenül egyenlő mértékben.  

 

Hitelezővédelem, közérdekvédelem 

 

A fent ismertetett alapelvek tükrében is a Ptk. általánosságban biztosítja a gazdasági társaságok 

alapítását, a társulás szabadságát, ugyanakkor a szabályozásban nagy hangsúlyt kap a 

hitelezővédelem és a közérdekvédelem is. A Ptk. számos esetben védi a gazdasági társasággal 

szemben a hitelezőket. Ez megmutatkozik:  
 

- a szigorú felelősségi szabályokban. Gondolunk itt például a közkereseti társaság 

tagjának, vagy a betéti társaság beltagjának a felelősségére, vagy az ún. felelősség-

átvitel intézményére, a vezető tisztségviselővel szemben támasztott kizáró, vagy 

összeférhetetlenségi okokra, vagy a vezető tisztségviselőre vonatkozó felelősségi 

szabályokra; 

- a Ctv. rendelkezései szerint a nyilvános és közhiteles cégnyilvántartás fennálló és törölt 

adatai, valamint a cégiratok bárki által megismerhetőek, ellenőrizhetőek, azokról 

másolat kérhető; 

- jogszabályban meghatározott esetekben a felügyelőbizottság és/vagy a könyvvizsgáló 

intézményének kötelező alkalmazása növeli, növelheti a gazdasági társasággal 

kapcsolatba kerülő szerződő felek biztonságérzetét; 

- egyes esetekben kötelező hirdetmények közzététele, amelyből a hitelezők tájékoztatást 

kapnak a gazdasági társaságban bekövetkező változásokról és adott esetben biztosítékot 

is követelhetnek. Ilyen kötelezettség terhel valamennyi gazdasági társaságot az 

átalakulás, vagy a végelszámolás elhatározását követően. A hitelezői érdekek védelmét 
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jelenti az a kógens szabály is, amely szerint a kft. vagy az rt. esetében a tőkeleszállításról 

szóló legfőbb szervi határozatról hirdetményt kell közzétenni. 

 

A fenti felsorolás nem teljes körű, de talán jól szemlélteti, hogy a jogalkotó számára a hitelezői 

érdekek is fontosak. Az említett intézmények részletes ismertetésére a későbbiek során kerül 

sor.  

 

A tulajdoni elkülönültség alapelve 

 

A gazdasági társaság alapítói a gazdasági társaság létesítésével egy új jogalanyt hoznak létre. 

Az alapítás költségeit a tagok viselik – vagy legalábbis ők előlegezik meg –, így saját vagyonuk 

terhére, saját vagyonuk korlátozásával alapítanak gazdasági társaságot. Az alapítás költségein 

(pl.: illeték, közzétételi díj, ügyvédi/közjegyzői díj,) túl a gazdasági társaság jegyzett tőkéjét is 

az alapítók bocsátják a társaság rendelkezésére. A szolgáltatott vagyon tulajdonosa a 

gazdasági társaság lesz. A tagot/részvényest a vagyoni hozzájárulás „fejében” tagsági jogok 

illetik meg. Ez alapján egyrészt beleszólhat a gazdasági társaság működésébe, hiszen szavazati 

jogot kap. A részvénytársaság esetében elképzelhető, hogy egyes tagok szavazati joggal nem 

rendelkeznek, tehát nincs érdemi beleszólásuk a társaság működésébe, de ezt az elsőbbségi 

részvény megfelelően kompenzálja. Másrészt a tag – amennyiben ennek a feltételei fennállnak 

– igényt tarthat a nyereség (osztalék) őt megillető részére.  

 

Az önigazgatás elve  

 

A tagok/részvényesek – a törvény rendelkezéseit figyelembe véve – a létesítő okirat tartalmát, 

a gazdasági társaság szervezetét, működési szabályait szabadon 

állapítják meg. A tagok/részvényesek a gazdasági társaságokra 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől eltérhetnek, illetve 

olyan kérdéseket is a szabályozás körébe vonhatnak, amelyről 

a jogszabály nem rendelkezik. Ezzel összefüggésben az 

alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: az eltérés tilos, abban az 

esetben, ha ezt a törvény kifejezetten tiltja, másrészt ha az 

eltérés a gazdasági társaság hitelezőinek, 

munkavállalóinak, vagy a tagok kisebbségének jogait 

nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személy törvényes 

működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 

A fenti rendelkezések tiszteletben tartása mellett a 

társaság tagjai jogosultak meghatározni a gazdasági társaság struktúráját, az egyes szervezeti 

egységek létszámát, hatáskörét és működésüknek a szabályait. Az önkormányzatiság elve 

jelenik meg abban is, hogy a társaság szervei határozatait szavazás útján hozza meg. A 

kisebbségvédelmi intézmények szabályozása szintén az elv érvényesülését jelenti.  

A tagokat megillető önkormányzatiság tehát a kógens normák és a Ptk. eszmei alapjait 

meghatározó szabályok szem előtt tartása mellett érvényesül, mely szabályokat a tagok egyező 

akarattal sem törhetnek át. 

 

A cégnyilvánosság elve 

 

A Ctv. rendelkezései szerint a cég olyan jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő 

bejegyzéssel jön létre üzletszerű gazdasági tevékenység, vagy nonprofit tevékenység folytatása 

céljából. A cég és a gazdasági társaságok nem szinonim jelentésűek: minden gazdasági társaság 

egyben cég is, de nem minden cég gazdasági társaság. A gazdasági társaságok mellett cég 

kógencia: 

a felek a jogszabályi rendelkezésektől 

egyező akarattal sem térhetnek el. 

diszpozivitás:  

a felek egyező akarattal a 

jogszabályi rendelkezésektől 

eltérhetnek 
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például: a szövetkezet, az egyéni cég, az erdőbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási társulat, 

vagy az egyesülés. 
 

A cégeket számtalan szempont alapján lehet csoportosítani, például a tagok felelőssége vagy a 

cég jegyzett tőkéje alapján, vagy aszerint, hogy egyszemélyesként vagy társas vállalkozásként 

működik, illetve hogy üzletszerű gazdasági tevékenységet, vagy nonprofit tevékenységet 

folytat.  

 

A cégnyilvánosság mindig a cégnyilvántartáshoz kapcsolódik. A cégnyilvántartás a cégekkel 

kapcsolatban feltüntetett jogok, tények fennállását, illetve azok változását, vagy megszűnését 

tanúsítja.  
2. sz. ábra: A cégnyilvánosság pillérei 

 

A cégnyilvánosság pillérei 

 

 

cégbíróság                           Cégszolgálat                             Cégközlöny                               honlap 
 

A cégbíróságon – személyének igazolását követően – bárki, jogi érdek valószínűsítése nélkül, 

ingyen betekinthet a cégiratokba, azokról feljegyzést készíthet, valamint a cégjegyzék adatairól 

hiteles másolatot is kérhet.  

 

 

A cégbírósághoz hasonlóan az Igazságügyi Minisztérium keretén belül működő 

Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (továbbiakban 

Cégszolgálat) közszolgáltatást nyújt, hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének 

megvalósításához, biztosítja a cégnyilvántartásban szereplő cégek cégjegyzékben szereplő 

adatainak és cégiratainak megismerését. A Cégszolgálat működését az 1/2006. (VI.26.) IRM 

rendelet szabályozza. A Cégszolgálat, szemben a cégbírósággal, valamennyi cégről információt 

tud szolgáltatni (cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány kiállítására is jogosult), és lehetőség 

van ún. csoportos céginformáció kérésére is. Ennek lényege, hogy a kérelmező által előre 

meghatározott szempontok alapján gyűjti össze a Magyarországon székhellyel rendelkező 

cégeket.  

 

A Cégközlöny az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja, amely kizárólag elektronikus úton 

jelenik meg. A cég létrejöttével, adatainak változásaival kapcsolatos a cégbíróság által hozott 

végzések a Cégközlönyben jelennek meg. Ezen túlmenően más bíróság is itt teszi közzé a 

cégeket érintő közleményeit, illetve jogszabály a céget vagy más szervezetet is kötelezhet arra, 

hogy a közleményeit itt jelentesse meg. A közlemények megjelentetéséért költségtérítést kell 

fizetni. A közzététel és a költségtérítés részletes szabályait a Cégközlönyben megjelenő 

közlemények közzétételéről és költségtérítéséről rendelkező 22/2006. (V.18) IM rendelet 

szabályozza.  

cégmásolat: 

a cégjegyzék valamennyi 

fennálló és törölt adatát 

tartamazza. 

cégkivonat: 

cégjegyzék fennálló adatait 

tartamazza. 

cégbizonyítvány:  

- a kérelemtől függően - a 

cégjegyzék egyes fennálló 

vagy törölt adatait tanúsítja 

hitelesen, illetve azt, hogy 

valamely meghatározott 

bejegyzés a cégjegyzékben 

nem szerepel(t). 
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A gazdasági társaság a közleményeit a honlapján is közzéteheti. A honlap folyamatos 

működtetésének a cég abban az esetben tesz eleget, ha biztosítja a honlap megtekintésének 

folyamatos, havi szinten legalább 98%-os szintű 

elérhetőségét. A rendelkezésre állásnak nem része 

a honlapon - annak megkezdését legalább 3 nappal 

megelőzően - meghirdetett karbantartási célú 

üzemszünet, amely nem 

lehet hosszabb 

negyvennyolc óránál. 

A cég kötelezettsége a 

honlap folyamatos fenntartása, a közlemények honlapon 

feltüntetett időpontban történő közzétételének, továbbá a 

közzétett közlemény sértetlenségének, valamint 

megismerhetőségének biztosítása.  A cég köteles a 

közleményeit a honlapon úgy elhelyezni, hogy azok a honlap 

főoldalán jól látható „közlemény” menüpont (link) alatt 

legfeljebb öt továbblépéssel elérhetőek legyenek.  

A közleményt közérthető formában, magyar nyelven kell közzétenni. E mellett tájékoztató 

jelleggel idegen nyelven is megjeleníthető. 

Amennyiben a cég honlapja megszüntetésre kerül, továbbá ha a cég a közleményeit a jövőben 

nem kívánja a honlapon közzétenni, a változásbejegyzési eljárás keretében valamennyi 

közzétett közleményt be kell nyújtani a cégbírósághoz. 

 

A cégbejegyzés elve 

 

A gazdasági társaságok a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. Ebből az 

következik, hogy jogképességük származtatott, mivel állami elismerés – maga a bejegyzés – 

szükséges a létrejöttjükhöz: a bejegyzés keletkezteti, konstituálja a gazdasági társaságot. A 

bejegyzési kérelmet főszabály szerint a létesítő okirat elfogadásától számított 30 napon belül a 

gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbírósághoz címezve, elektronikus úton, 

nyomtatvány kitöltésével lehet előterjeszteni. A nyomtatvány a Cégszolgálat honlapjáról és a 

kormányzati portálról tölthető le. A cégbejegyzési eljárás – változásbejegyzési eljárás – során 

a jogi képviselet kötelező. 

 

A bírói kontroll elve 

 

A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítása érdekében a bíróságok alaki, illetve 

anyagi ellenőrzést látnak el.  

 

alaki kontroll alatt a cégbíróság által 

gyakorolt törvényességi felügyelet eljárást 

értjük, míg 

 

anyagi kontroll alatt a rendes/választott 

bíróságok eljárásait (társaság 

határozatainak bírósági felülvizsgálata, tag 

kizárás, kisebbségi jogok érvényesítése). 

 

A bírói kontrollról, a bíróságok eljárásáról a gazdasági társaságok törvényes működése körében 

szólunk bővebben. 

A honlapon fel kell tüntetni: 

a cég  

nevét,  

székhelyét,  

cégjegyzékszámát,  

adószámát 
Főbb elvek címszavakban: 

 

folyamatos elérés biztosítása: 

legalább 98%/havonta, 

 

3 nappal korábban meghirdetett 

maximum 48 órás üzemszünet, 

 

szükséges információ elérése 

legfeljebb 5 kattintással. 
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Aki a téma iránt érdeklődik, annak szíves figyelmébe ajánljuk az alábbiakat: 

 

1. Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégium 2/2008. (XII. 4.) számú kollégiumi véleményével 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt 1/2005. (VI. 17.) számú kollégiumi véleménye 

a jogi személy elkülönült felelősségéről és a felelősség „áttöréséről” 

2. 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről 

3. 22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és 

költségtérítéséről 

4. 50/2007. (XI. 14.) IRM rendeleta cég honlapján való közzétételről 

 

 


