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JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN 

12. hét 

Társasági jogi alapintézmények 

Szalai Ákos 

Az óra szerkezete 

I. Normatív vállalatelmélet: stakeholder vs. shareholder modell 

II. Jogi személyiség 

III. Vállalaton belüli erőviszonyok 

I. Stakeholder vs. shareholder elmélet 

Kinek az érdekét képviselje a menedzsment? 

Normatív kérdés vs. tulajdonosi – szerződési modell: leíró (pozitív) 

Stakeholder elmélet (CSR – Corporate Social Responsibility): 

Miért éppen a tőkeimput tulajdonosa legyen kiemelten fontos? 

Ugyanolyan input mint a többi (vö. szerződéses modell). 

Shareholder elmélet válasza: azért, mert tőketulajdonosok 

• …homogén csoport: azonos célok, kevés belső konfliktus 

– Könnyű megfogalmazni, hogy mit várjunk el menedzsmenttől. 

– A menedzsment nem tud ellentétes célok mögé bújva lavírozni. 

• …érdekeiket nehéz szerződéssel védeni (vs. többi érintettét lehet)  

– Az ő szerződésük nem fix összeg kifizetéséről szól: kockázatvállalás – 

piaci hozam határozza meg kifizetést. 

Az elmélet megjelenése a jogrendszerben:  

• vállalatirányítás szabályozása (részvételi jogok) 

• információadási kötelezettségek (ki, mikor mit kérhet a menedzsmenttől) 
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II. Jogi személyiség  

• Jogi: szerződőképesség, saját vagyon 

• Közgazdasági: affirmative asset partitioning –  

– A tulajdonos hitelezője nem kérhet kielégítést a vállat vagyonából – 

likvidálás elleni védelem. 

– Következmény: a vállalat hitelezője védve a tulajdonos hitelezőjétől 

• A saját vagyon adható, vehető, záloggal terhelhető, biztosítékként 

használható;  

– Vs. korlátolt felelősség = defensive asset partitioning:  

– A kettő együtt: tulajdonos – vállalati vagyon teljes szétválasztása; 

tőkeköltség csökken. 

• Mi kell a jogi személyiség megszerzéséhez? 

– Vállalatalapítás (főleg irányítási struktúra) 

– Vállalati működés szabályozás – információadási kötelezettség 

(számvitel…) 

• Vállalatalapítás: kógens vagy diszpozitív szabályozás 

– A kógens melletti  leggyakoribb érv: tudható legyen kivel szerződünk… 

– Cél: befektető értse a vállalatot.  

– DE: fontos ez? Szerződést nem értené? – Vö. a legtöbb vállalat esetén a 

társasági jogi forma mögött (ami kógens) létezik egy szindikátusi 

szerződés is… 

– A kógens melletti fontosabb érv: delegálás 

1. Tudjuk, hogy módosítani nehéz lesz (sokszereplős szerződés).  

2. A szerződésmódosítás függjön szabályozóktól – szabályozók 

változása módosítja legkönnyebben társasági alapelveket. 

3. A szabályozók közötti verseny: kiválaszthatjuk, hogy melyik 

szabályozóban bízunk – ki fogja leginkább, legpontosabban az 

aktuális (pl. technológiai) elvárásokhoz szabni a vállalati működést. 

Információadási kötelezettség  

• Fő érv: A harmadik fél védelme, megismerhesse a vállalatot mielőtt üzletel. 

• DE: miért nem önkéntes az információadás is –  

– Információfeltárási elv: ha az információ igazolható (utólag rájövünk, hogy 

igaz-e) – és a hazugság szankcionálható, akkor mindenki fel fogja tárni. 

– 1. lépés: legjobbnak érdemes szólni, hogy ő a legjobb – jobb elbírálásban 

részesül, mint a többi. 

– 2. lépés: második legjobbnak érdemes… 
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– Végül: utolsó előttinek is érdemes megkülönböztetnie magán 

legrosszabbtól. 

Feltételeik 

1. A kapó tudja, hogy vállalatnál infó.  

2. A hazugság szankcionálható. 

3. Az információadás (és gyűjtés) nem túlzottan költséges. 

• A standardizálás (hálózati externália): összehasonlíthatóvá tesz vállalatokat. 

– DE: ha a „piacnak fontos” összehasonlít nem homogént is. 

• A szabályozók közötti verseny jelek szerint a nagyobb követelmények felé 

önként.  

– NYSE komoly elvárások – sok cég bejegyezteti magát, pedig nem akar ott 

tőkét bevonni (részvényt kibocsátani).  

– Miért? Az erős szabályozásnak (átláthatóságnak) kiteszem magam – 

bizalmat erősít. 

Kikényszerítés: állami (bírósági, felügyeleti) vagy magánút (aki nem kapta meg 

az perelhet) 

– LaPorta: igazán standardizálás a fontos – ellenőrzése magánúton 

működik, többi pozitív hatása nem mutatható ki 

III. Vállalaton belüli erőviszonyok és a jog 

Alapvető probléma: ügynökprobléma 

• Klasszikus ügynökprobléma (Berle–Means): menedzser és befektető között: 

sok kis befektető –  

– potyázás: nincs, aki felügyelje a menedzsert. 

• Új ügynökprobléma (tunnelling, self-dealing): menedzser + nagybefektetők 

(döntéshozók) vs. kisbefektetők – „bennfentesek” saját magukkal kötött 

üzleteken keresztül vihetik ki a vállalat forrásait (és nem kell osztalékként, ami a 

kisbefektetőknek is jutna) 

– Tipikusan: áron aluli értéksítés, áron felüli vásárlás. 

Jó-e a koncentráció? 

1. Van, aki ellenőrizze a menedzsert vs. ő is vihet vagyont… 

– Koncentráció empíriája: néha hatékonyságjavító 

• Pl. Svédország: haszon nem csak self-dealingből, hanem persztízs 

• Média: nem a vagyon a cél, hanem a politikai befolyás 

2. A kisbefektetőt nem védi: fejletlen tőkepiac – hitelpiac (ún. kapcsolati 

finanszírozás) felé. 
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Jogi megoldás: menedzsment kötelezettsége 

• Tételes szabályozás nehéz – bizalmi jellegű [fiduciary] kötelezettség 

(„…érdekében kell eljárnia”) 

• Menedzsment felelősségbiztosítása? (vö. morális kockázat…) 

• Haszonelvonás – disgorgement 

Szabályozási megoldás: hogyan ellenőrzik a menedzsmentet? 

• Könyvvizsgáló (részvényes + harmadik fél felé) + BOARD (IT, FB) 

• Board: elválik a részvényesi körtől (közgyűlés):  

– MIÉRT? 

– ellenőrzési költség kisebb 

– Ha olyan az összetétele: nagyrészvényes kordában tartása, közvetlen 

információ kisrészvényeseknek (+ más stakeholdereknek) is 

• Összetétel:  

– sok tag – egymást is ellenőrzik 

– belső és külső tagok is: külső tagok eltérő ösztönzői eltérnek (kevesebbet 

veszítenek felvásárláskor) vs.  

– DE belső tagok javasolják őket (gyakran: kereszttagság egyik cégben 

belső, másikban külső tag) 

• Self-dealing üzlet: kell-e más jóváhagyás? (pl. auditor, közgyűlés) 

Piaci megoldások: Tőkepiac – felvásárlások 

• Alapmodell: rossz (nem profitmaximáló – pl. kockázatkerülő) menedzsment = 

alacsony részvényár => felvásárlás 

– Miért nem elég az aktuális tagság?  

– A menedzsment szavazási kampányt folytathatna a pozíciójáért (proxy-

fight) – mindezt vállalati erőforrásból. 

– Miért akadályozzuk felvásárlást? 

• 1. Versenyjogi aggodalmak. 

• 2. A tőkepiac nem tökéletes: ha rövid távú és nem hosszú távú 

profitra reagál => menedzsment ösztönzője is rövid távú. 

Formái – társasági jog, társasági szerződés befolyásolja, hogy lehet-e. 

• Szabadpiaci felvásárlás  

– Bejelentési kötelezettség van-e? 

– „Előzetesen jóváhagyott vételi ajánlat” 25% fölött (de ha más már 10% 

fölött, akkor  33% a határ)  

– Van-e minimumár?  

– Szavazáshoz részvénykönyvbe való  bejegyzés. 
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• Blokkfelvásárlás – a tárgyaláson a nagyrészvényesek részét veszi meg. 

• Tender-ajánlat: a piaci ár felett felvásárol részvényeket, de csak adott 

részvényszám elérése esetén (esetleg maximum is: az előbb jelentkezőket). 

– Meddig nyitott az ajánlat? Van idő védekezésre – ez alatt a menedzsment 

védekezhet (vállalati forrásból!) 

– Méregpirula (poisson pill): ha valaki felvásárlásba kezd, a régi 

részvényesek jogosultak. kedvezményes áron új (újonnan kibocsátott) 

részvényeket vásárolni => drágítja felvásárlást 

– Tag-along: fel kell-e vásárolni a többit? Mennyiért?  

– Drag-along: kiszoríthat-e, kötelezhet-e eladásra? 

• Tárgyalásos felvásárlás – aktuális menedzsmenttel egyeztetve  

– Golden parachute: siker esetén menedzsment elbocsátási feltételei.  

– Lock-up agreement: sikertelen felvásárlás esetén menedzsment (vállalati 

pénzből) kárpótolja befektetőt. 

Kisbefektetők jogi védelme 

• Szavazási szabály: növelni a szükséges egyetértést 

– DE XX. század dereguláció: kiveszik,  

– sőt tulajdonosi hozzájáruláshoz kötött elemek is csökkennek – pl. 

Delaware: egyszer már jóváhagyott részvénykibocsátás 

ütemezéséről/elhalasztásáról a menedzsment dönt. 

• Szavazási szabály: csak személyesen?  

– Emeli szavazás költségét – nagybefektetőt védi. 

• Szavazási szabály: részvény letétbe?  

– Emeli a szavazás költségét – nagybefektetőt védi. 

– vs. Ellenőrzés egyszerűbb. 

• Szavazási szabály: feladni az egy részvény – egy szavazat elvet – nagyoknak 

kevesebb. 

• Koncentráció – felvásárlás ellenösztönzői: pl. tag-along. 

• Menedzsment perlése  

1. Perelhet-e részvényes vagy csak maga a vállalat (hányan?)  

2. Leáll-e a perelt tranzakció?  

3. Bizonyítás: bíróság vs. kisrészvényes gyűjt be. 
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Kisbefektetők védelme 

• Információ: beszámoló tartalma 

1. vállalatvezető kifizetései (jutalma),  

2. részvényesi struktúra, 

3. vállalatvezetés/menedzsment tulajdoni helyzete (birtokolt részvények 

száma),  

4. nem vállalat alaptevékenységébe illő üzletek külön,  

5. self-dealing külön. 

• Nem jogi szövetségesek 

– sajtó (nyilvánosság, menedzsment reputációját rombolja),  

– termékpiaci verseny (nehéz self-dealing áron nyerni),  

– adóhatóság (nyilvánosság – adócsalás leleplezése az ő érdeke is) 

– vs. szakszervezet? miért a kisbefektetőt támogatná? 

Összefoglalás, gyakorlás 

Társasági jog alapkérdései 

• Hansmann–Kraakman:  

1. jogi személyiség;  

2. korlátolt felelősség;  

3. forgalmazható tulajdonosi részesedések;  

4. ellenőrzési és irányítási jogok delegálása, megosztása;  

5. befektetői tulajdon. 



 8 

Ismétlő kérdések 

• Stakeholder vs. shareholder modell 

• Jogi személyiség 

– Affirmative asset partitioning 

– Miért nem szerződéssel? 

– Feltételei 

– Miért kógens szabályokkal? (delegálási elv) 

• Vállalaton belüli 

– Ügynökprobléma – kik között?  

– Menedzsment kötelezettsége 

– Ellenőrzés módja 

– Tőkepiaci felvásárlás hatásmechanizmusa 

– Felvásárlás (védekezés formái) 

Feladat 

Egy jogrendszer eddig nem tette lehetővé a kisebbségi részvényesek kiszorítását a 

vállalatból. A tervezett változás azonban előírja, hogy az a tulajdonos, aki 

legalább 75%-ban birtokolja a céget, felszólíthatja a többieket arra, hogy adják 

el neki a tulajdonrészüket. 

Erre a kisbefektetők kötelesek is – ha az árról vita alakul ki, akkor a vállalat könyv 

szerinti értéke alapján a bíróság dönt arról. 

Értékelje ezt a változást? 

Megoldás 

• Alapprobléma: drag-along 

• Felvásárlást egyszerűsíti. 

• Miért érdemes a felvásárlást egyszerűsíteni? 

• Mikor érdemes a felvásárlást egyszerűsíteni? (Jól működik a tőkepiac?) 
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Ismétlő kérdések 

• Kógens vagy diszpozitív 

– Jelentés: kógens szabály vs. diszpozitív szabály 

– Mikor érdemes kógenst? 

• Állami vagy magánkikényszerítés 

– Jelentés: mit jelent a magánkikényszerítés? 

– Előnyök, hátrányok? 

• Generálklauzulák vs. tételes szabályok 

– Jelentés: mi a különbség? 

– Előnyök, hátrányok? 

• Szerződések nem jogi kikényszerítése 


