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1. BEVEZETÉS 
 

I. A jogszabályi háttér 

Az állami felsőoktatási intézmények által létrehozható intézményi társaságok alapításának és 

működtetésének feltételeit alapvetően a következő jogszabályok határozzák meg: 

- a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, 

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 

- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, 

- a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény. 

 

2. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA 
 

I. A döntés előkészítő és döntési szakasz 

A döntés előkészítő és döntési szakasz célja, hogy a gazdasági társaság alapítására vonatkozó 

szándék dokumentált formában konkretizálódjon, a szükséges minőségbiztosítási pontokon 

keresztülmenjen, és megfelelés esetén megkapja a Tulajdonosi Tanács, a Gazdasági Tanács 

és a Szenátus támogatását. Gazdasági társaság létrehozására az egyetem bármely 

közalkalmazottja tehet javaslatot. A létrehozásra irányuló szándék előterjesztés formájában 

kerülhet a Tulajdonosi Tanács elé. 

 

 

 

Gazdasági Tanács 

 

Szenátus 

 

Szenátusi határozat 

 

előterjesztés 
Gazdasági 
főigazgató 

Tulajdonosi Tanács 
rektor, 

stratégiai főigazgató, 
gazdasági főigazgató 

Rektor 

 

jogi szakvélemény 
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a) Az előterjesztés  

Az előterjesztés kötelező tartalmi elemei a következők: 

– előzmények ismertetése, 

– a gazdasági társaság alapításának szakmai és költséghatékonysági indokai, 

– az egyetem likviditására gyakorolt hatása (fiskális szempontok alapján), 

– javasolt ügyvezető, 

– törzstőke javasolt nagysága, 

– 3 éves előzetes üzleti terv. 

Az előterjesztés a gazdasági főigazgató elé kerül, aki ellenőrzi a kötelező tartalmi elemek 

meglétét, jogi véleményezést kér arra vonatkozóan, hogy a koncepció megfelel-e a hatályos 

törvényi szabályozásoknak, és a gazdasági szempontok figyelembevételével kialakítja 

álláspontját.   

 

b) A döntési folyamat 

A felsőoktatási intézmény által alapított, illetve részvételével működő gazdálkodó 

szervezettel kapcsolatos tulajdonosi jogokat a jogszabály szerint a rektor gyakorolja. A 

tulajdonosi döntéseket a Tulajdonosi Tanács javaslata alapján a rektor hozza meg.  

A gazdasági társaság alapításának indokairól szóló előterjesztést megvitatja a Tulajdonosi 

Tanács. Amennyiben az elvi javaslattal egyetértenek, az anyag a Gazdasági Tanács elé kerül. 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 25. §-ának (1) bekezdése szerint „a 

Gazdasági Tanács közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, így különösen 

véleményezi: ag) gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés 

szerzését [121. §], gazdálkodó szervezettel történő együttműködést, …”. A Gazdasági Tanács 

egyetértő határozata esetén az alapításról szóló előterjesztést a Szenátus tárgyalja. 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 27. §-ának (8) szerint a Szenátus dönt „a 

gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről [121. §], 

gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről, feltéve, ha azt a gazdasági tanács tagjai 

legalább kétharmadának igenlő szavazatával meghozott véleménye támogatja,…”. 
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A Szenátusi határozat alapján a rektor végrehajtja az alapításra, a részesedésszerzésre és a 

tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozó döntéseket. 

 

II. Operatív előkészítési szakasz 

Az előkészítési szakaszban megtörténik az alapító okirat / társasági szerződés elkészítése, 

valamint az üzleti terv véglegesítése. Elkészítésükért a társaság leendő ügyvezetője felel. 

 

a) Alapító Okirat / Társasági szerződés 

Gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése, az egyszemélyes gazdasági 

társaságnál alapító okirat elfogadása szükséges, amelyet valamennyi tagnak (alapítónak) alá 

kell írnia.  

A társasági szerződésben kell meghatározni az alapító által kijelölt vezető tisztségviselőket, a 

felügyelőbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót. Az egyetemi tulajdonú társaságok 

esetében a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági tagokat és a könyvvizsgálót a 

tulajdonos választja. 

Az alapító okirat / társasági szerződés elkészítésekor alapvetően a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

rendelkezéseit kell figyelembe venni.  

A társasági szerződés kötelező tartalmi és formai elemeit a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 11-12 §-a tartalmazza.  

 

b) Az üzleti terv   

Az üzleti terv kötelező tartalmi elemei: 

– minimum 3 évre készül, 

– tartalmazza a társaság várható bevételeit, kiadásait és eredményét éves bontásban, 

valamint az ezt megalapozó számításokat, kimutatásokat, 

– összehasonlító gazdaságossági elemzés. 
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c) Az Együttműködési Szerződés 

Az egyetem és az általa alapított gazdasági társaság együttműködésének feltételeit 

együttműködési szerződésben szabályozza. Az együttműködési szerződés tervezetének 

kötelező tartalmi elemei: 

– az átvállalt egyetemi feladatok, 

– az egyetemi infrastruktúra használatának módja és díja, 

– az egyetemi munkavállalók átvétele a gazdasági társaságba, 

– tulajdonosi finanszírozás tervezett módja és mértéke (átalány), 

– tulajdonos osztalékelvárása. 

 

III. Alapítás 

 

Amennyiben a fenti három dokumentumot (alapító okirat/társasági szerződés, üzleti terv és 

együttműködési szerződés tervezet) a Tulajdonosi Tanács (rektor, a gazdasági főigazgató és a 

stratégiai főigazgató) véleményezését követően a rektor – szükséges módosításokkal – 

jóváhagyta, megtörténhet az alapító okirat/társasági szerződés aláírása. Az alapító 

okiratot/társasági szerződést a rektor írja alá, mindkét főigazgató és a jogi ellenjegyzést 

követően. 

Alapításkor a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai az irányadóak. 

Az egyetem saját bevételének a költségek teljes körű levonása után fennmaradó részéből és 

a tulajdonában lévő vagyonával – zártkörűen működő részvénytársaságot vagy korlátolt 

felelősségű társaságot alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést, feltéve, hogy a 

vagyoni hozzájárulásnak nem része állami vagyon. Az intézményi társaság működésére és 

vezető tisztségviselőinek felelősségére az állami részesedéssel működő gazdasági 

társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

Az intézményi társaságok esetében az egyetemnek a befolyás (részesedése) mértékénél az 

osztalékból való részesedése nem lehet kisebb arányú. 

Az egyetem intézményi társaságot akkor alapíthat, ha az intézményi társaságai esetleges 

veszteségeinek fedezésére kötelező tartalék-, illetve kockázati alapot hozott létre a saját 
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bevételei terhére. Intézményi társaságainak esetleges hiányát a befolyásánál 

(részesedésénél) nagyobb mértékben nem finanszírozhatja. 

Az egyetem csak olyan intézményi társaságot hozhat létre, illetve olyan intézményi 

társaságban vehet részt, amelyik nem sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit. Nem hozható 

létre intézményi társaság a 11. § (1) és (3) bekezdésében foglalt képzésekkel összefüggő 

feladatok ellátására, kivéve a szervezéssel összefüggő tevékenységet. 

Ha az egyetem szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként intézményi 

társaság tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító 

vállalkozást hozhat létre. A szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett 

intézményi társaságra egyebekben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 

2004. évi CXXXIV. törvényt kell alkalmazni. 

Az egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők és ezek közeli 

hozzátartozói nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői 

feladatokat, nem lehetnek tagjai a felügyelőbizottságának, nem láthatnak el könyvvizsgálói 

feladatot, amelyet a felsőoktatási intézmény hozott létre, illetve amelyben részesedéssel 

rendelkezik.  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-a alapján magasabb vezetői és vezetői 

megbízással rendelkezőnek a következő személyek minősülnek: 

a) rektor, 

b) rektorhelyettes, 

c) főigazgató, 

d) dékán, 

e) gazdasági főigazgató, ennek hiányában gazdasági igazgató, 

f) igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője (főtitkár vagy a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott más megnevezéssel). 

Vezetői megbízások: 

a) az (1) bekezdésben felsoroltak – az a) és b) pont kivételével – helyettesei, 

b) szervezeti egység vezetői és vezető-helyettesei. 
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3. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDTETÉSE 

 

I. A kapcsolatrendszer 

 

      jelentési kötelezettség 

 

 

                  delegáció 

        jelentés 

 

 

 

 

        ellenőrzés  

 

 

II. A tulajdonos 

 

Amennyiben az egyetem nem egyedüli tulajdonosként vesz részt a gazdasági társaság 

működtetésében, abban az esetben a legfőbb döntéshozó szerv a tulajdonosokból álló 

taggyűlés. A legfőbb szerv a határozatait - ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján a 

társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - ülésein hozza meg. A taggyűlést - ha törvény 

vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik - az ügyvezető hívja össze.  

Amennyiben az egyetem 100%-os tulajdonosként működtet gazdasági társaságot, abban az 

esetben a taggyűlés jogkörét az alapító (rektor) látja el. Egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a 

vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. 

A taggyűlésre vonatkozó minden egyéb kérdésben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 

IV. törvény rendelkezései az irányadók.  

Az egyetem rektora évente (júniusban, a pénzügyi beszámolók elkészültét követően) 

jelentést terjeszt a Gazdasági Tanács elé a felsőoktatási intézmény által alapított vagy 

Szenátus 

 

GAZDASÁGI 
TÁRSASÁG 

Tulajdonos (tag, 
alapító): 

Semmelweis 
Egyetem 

Képviselője: 

 Rektor 

Javaslattétel, 
véleményezés: Tulajdonosi 

Tanács 

Koordináció és 

adminisztráció: gazdasági 
társaságok referensei 

Felügyelő-bizottság 

Könyv-
vizsgálat 

Gazdasági Tanács 
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részvételével működő intézményi társaság működéséről. A jelentés alapján a Gazdasági 

Tanács javaslatot készít a korlátolt felelősségű társaság további működtetésével, illetve a 

vagyonvesztés elkerülését célzó intézkedésekkel kapcsolatos lépésekről. 

A Tulajdonosi Tanács javaslatára rektor hoz döntést az elé terjesztett ügyekben 

(felügyelőbizottsági tagokkal kapcsolatos kérdések, ügyvezetők díjazásának kérdése, 

beszámolók elfogadása, stb.). 

 

III. Ügyvezetés 

 

Az ügyvezető feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a társasági 

szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve, és – kivéve az 

egyszemélyes kft. alapítója által részére adott utasítást - a gazdasági társaság tagjai által nem 

utasítható.  

Az ügyvezetőt határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági 

szerződésben kijelölni. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi 

elfogadással jön létre. Az ügyvezetők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által 

bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.  

Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - 

nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet 

főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető 

tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, 

illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése 

lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul. 

A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe 

bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben 

előírt más adatoknak a cégbírósági – elektronikus úton történő – bejelentése a vezető 

tisztségviselő kötelessége.  

A vezető tisztségviselők a korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal 

szemben azokért a károkért, amelyet a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, 

illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak, ideértve azt is, ha a 
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számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó a kapcsolódó üzleti jelentés 

összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvényben foglaltaknak 

megfelelően történt. A vezető tisztségviselők kötelesek a gazdasági társaság titkait (Ptk. 81. 

§) megőrizni. A vezető tisztségviselők – ha e törvény másként nem rendelkezik - kötelesek a 

tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba 

való betekintést lehetővé tenni.  A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető 

tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új 

vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve 

gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a 

halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében 

köteles részt venni. 

Az ügyvezetés minden év május 30-ig a Számviteli törvénynek megfelelően elkészíti a 

társaság éves beszámolóját. Mielőtt azt a tulajdonos jóváhagyná, a felügyelőbizottságnak 

írásbeli jelentést kell készítenie a beszámoló elfogadhatóságáról.  

Minden egyéb az ügyvezetésre vonatkozó kérdésben a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

a) Az ügyvezetők bruttó bérének meghatározása 

 

 

        30 nap 

 

 

 

 

       

 

 

Új társaság 
alakulása 

Bérigény 
változás 

Gazdasági főigazgató 

- körülmények 
vizsgálata  

- javaslat 
megfogalmazása 

 
 

Tulajdonosi 
döntéshozatal 

 

Tulajdonosi határozat 

 
ÜGYVEZETÉS 
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Új társaság alakulása esetén, illetve amennyiben egy meglévő társaság ügyvezetője bejelenti 

bérigényének változását, a gazdasági főigazgató 30 napon belül a körülmények, a 

jogszabályok és egyéb vonatkozó szabályozások figyelembevételével előterjeszti javaslatát a 

Tulajdonosi Tanácsnak. A döntés alapítói határozat formájában jut el a társasághoz. 

b) Ügyvezetők jutalmazása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tulajdonosi Tanács azon társaságokra vonatkozóan, ahol szükségesnek ítéli, 

teljesítménycélokat tűz ki a hozzájuk tartozó indikátorok meghatározásával egyidejűleg, 

valamint az érintett ügyvezetők számára meghatározza a célprémium összegét. 

 
A felügyelőbizottság a beszámoló, valamint egyéb szükséges információk birtokában, a 

korábban kidolgozott indikátorok alapján elkészíti a társaság és az ügyvezetés éves 

értékelését. A teljesítmény százalékban kerül meghatározásra. A tulajdonos ezt követően 

hozza meg az ügyvezető jutalmazására vonatkozó döntését. Speciális esetben a tulajdonos 

ettől eltérő premizálási metodikáról dönthet.  

 

beszámoló 

Felügyelőbizottság a 
beszámolót és a 
társaság éves 
tevékenységét 
véleményezi. 

jutalmazási 
javaslat 

Tulajdonosi döntéshozatal  
 

- a beszámoló 
elfogadásáról 

- a jutalmazás 
mértékéről 

Minden év május 

30-ig jogszabályi 

kötelezettség 

elkészíteni. 

A Felügyelőbizottság specifikus indikátorok 

alapján százalékosan határozza meg a társaság és 

az ügyvezető éves teljesítményét. 

A jutalmazás mértéke a 

havi bruttó bér 

százalékában kerül 

meghatározásra.  

A tulajdonosi kör – ahol szükséges - meghatározza a teljesítménycélokat az azokhoz tartozó 
indikátorokkal, valamint a célprémium összegét minden év elején.  
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IV. Működésfelügyelet és monitoring 

 

A Semmelweis Egyetem, mint tulajdonos az érdekeit a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság 

Pénzügyi Igazgatósága alá tartozó két kijelölt személyen, ún. gazdasági társaságok 

referensén keresztül érvényesíti. Feladataik: 

– kapcsolattartás a társaságok vezetőivel, 

– probléma, kérés jelzése a Tulajdonos felé, 

– Tulajdonosi Tanács ülések megszervezése, azon jegyzőkönyv vezetése, 

– Alapítói/Tulajdonosi Határozatok elkészítése, 

– írásos előterjesztések készítése a Gazdasági Tanács, illetve a Szenátus üléseire, 

– beszámolók és jelentések elkészítése, 

– minden, a gazdasági társaságokkal összefüggő tulajdonosi feladat. 

 

A tulajdonosi monitoring gyakorlását elősegítendő az egyetem által tulajdonolt gazdasági 

társaságok kötelesek az alábbi adatszolgáltatásokat teljesíteni: 

– „Havi adatbekérő” táblázat kitöltése és megküldése a gazdasági főigazgató és a pénzügyi 

igazgató számára, tárgyhót követő hónap 25. napjáig, 

– minden év július 25. napjáig a tárgyév 1-6. hónapjára vonatkozó pénzügyi és szakmai 

beszámoló elkészítése és megküldése a gazdasági főigazgató és a pénzügyi igazgató 

részére, 

– minden év április 25. napjáig: tárgyévet megelőző évre vonatkozó számszaki beszámoló 

elkészítése és megküldése a gazdasági főigazgató és a pénzügyi igazgató részére – ennek 

meg kell egyeznie a számviteli törvény szerinti, minden év május 30-ig a Cégbírósághoz 

benyújtandó éves beszámolóval. 

 

V. Felügyelőbizottság 

 

Felsőoktatási intézmény 100%-os tulajdoni hányadával alakuló gazdasági társaság esetén 

felügyelőbizottság létrehozása kötelező. Az egyetemi tulajdonú gazdasági társaságok 

esetében a felügyelőbizottság tagjait az alapító jelöli ki. 
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A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll.  

A felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai sorából választ elnököt, szükség szerint 

elnökhelyettest. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 

három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá 

csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a 

felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 

összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.  

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott 

módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - 

ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. 

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti 

beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli 

jelentésének birtokában határozhat. 

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 

társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, 

vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági 

társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 

A felügyelőbizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, melyre 

vonatkozóan a gazdasági társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket megválasztotta. 

A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - 

korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az 

ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény 

szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra 

hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. 

Minden egyéb a felügyelőbizottságokra vonatkozó kérdésben a 2006. évi IV. törvény a 

gazdasági társaságokról rendelkezései az irányadók. 
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VI. Könyvvizsgálat 

 

A Semmelweis Egyetem által alapított gazdasági társaságok könyvvizsgálatát a tulajdonos 

által választott – egységes – könyvvizsgáló végzi. 

Feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat 

elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt 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.  

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit 

megvizsgálhatja. 

A felügyelőbizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén 

történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa 

javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási 

joggal részt vehessen. 

A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli 

törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen 

köteles részt venni. 

Minden egyéb az ügyvezetésre vonatkozó kérdésben a 2006. évi IV. törvény a gazdasági 

társaságokról 40-44. §-ának rendelkezései az irányadók. 

 

4. A TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE 
 
 

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 

Az egyetem által alapított vagy részvételével működő társaságok megszüntetését a 

Tulajdonosi Tanács javasolja. A javaslat alapján írásos előterjesztés készül, amelyet először 

Gazdasági Tanács tárgyal, majd a GT jóváhagyását követően a Szenátus elé kerül döntésre.  
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A társaságok megszűnésének esetei: 

- jogutód nélküli  

- és jogutóddal történő megszűnés. 

 

Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha 

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési 

feltétel megvalósult, 

- a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését, 

- a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik, 

- a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti, 

- jogszabály így rendelkezik. 

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő 

kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves 

jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával (részvényesével) 

szemben. 

Ha a tag felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt 

korlátlan és egyetemleges volt, a helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges a 

megszűnt gazdasági társaság kötelezettségeiért. A tagok a helytállási kötelezettségre 

tekintettel felmerült tartozást - egymás közötti viszonyukban - a felosztott társasági 

vagyonból való részesedésük arányában viselik, ha a társasági szerződés másként nem 

rendelkezik. 

Ha a tag (részvényes) felelőssége a gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekért a 

társaság fennállása alatt korlátozott volt, a tag (részvényes) felelőssége a társaság 

megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak (részvényesnek) jutó rész erejéig áll 

fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért. 

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 

92. § (2) bekezdése esetét kivéve - végelszámolásnak van helye. 

Jogutóddal szűnik meg a társaság a társasági formaváltás, az egyesülés és szétválás (együtt: 

átalakulás) esetén. Társasági formaváltásnak számít, ha a gazdasági társaság egyetemes 

jogutódlással más gazdasági társasági formát választ. 
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A gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen 

jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy 

beolvadással. 

A gazdasági társaság szétválása esetén a gazdasági társaság - tagjai (részvényesei) és a 

társasági vagyon egy részének a részvételével - két vagy több gazdasági társaságra válik 

szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással. 

Az átalakulás szabályainak alkalmazása szempontjából az egyesülés gazdasági társaságnak 

minősül. Az egyesülés és a szétválás során az eddigi formától eltérő másik társasági forma is 

választható. 

A társaságok jogutóddal történő megszűnésének /átalakulásának/ fő szabályait a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 69-81. § tartalmazza. Minden egyéb a társaságok 

megszűnésével kapcsolatos kérdésben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

5. A HASZNOSÍTÓ VÁLLAKOZÁSOK 
 
 

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 

kimondja, hogy költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása 

céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő 

gazdasági társaságokat hasznosító vállalkozásoknak nevezzük. 

A Ftv. 121. § (11) kimondja, ha a felsőoktatási intézmény szellemi alkotás jogosultja, azt 

nem pénzbeli hozzájárulásként intézményi társaság tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás 

üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító vállalkozást hozhat létre. A szellemi alkotás 

hasznosítására létrehozott, illetve működtetett intézményi társaságra egyebekben a 

kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt kell 

alkalmazni. 

Az egyetemi tulajdonrésszel működő hasznosító vállalkozásokban könyvvizsgáló 

alkalmazásáról, felügyelőbizottság létrehozásáról, valamint az ügyvezető díjazásáról a 

taggyűlés dönt. Az alábbiakban a hasznosító vállalkozások három típusa kerül ismertetésre, 

amelyek egymástól jól elhatárolt működési területekkel, kötelességekkel és jogokkal 

jellemezhetőek.  
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I. Egyetemi spin-off 

 

Olyan vállalkozás, amely az egyetemen végzett kutatási eredmények továbbfejlesztésére és 

piaci hasznosítására alakult. A kutatás során létrejövő új, piaci értékkel bíró tudásanyagot az 

egyetem szabadalommal védi, majd az azt kidolgozó kutató és az egyetem közös társaságot 

hoz létre az innováció további fejlesztése céljából. Jellemzői: 

– Egyetemi tulajdonrész kisebbségi (25% körüli). 

– A szabadalmat kidolgozó egyetemi kutató a többségi tulajdonos. 

– Esetleg üzleti angyal vagy a menedzsment is kisebbségi tulajdonos; 

– A szellemi alkotás jól védhető szabadalom, szabadalom és hozzá kapcsolódó know-how 

együttese, kivételes esetben csak know-how. 

– Az egyetem licenciába vagy apportba adja a vállalkozásnak a szellemi alkotást, cserébe 

az azt kidolgozó kutató lemond az őt megillető feltalálói díjról. 

– Az alapítás előfeltétele az ETTB döntése a projekt befogadásáról megfelelő 

iparjogvédelmi, szakmai és piacosíthatósági tanulmányok alapján. 

– Az alapítás további feltétele, hogy a projekt befogadása utáni inkubációs fázisban 

létrejött menedzsment csapat megfelelő üzleti tervet készítsen, amely ellenőrizhető 

adatokkal szolgál a projekt üzleti értékéről és a hasznosítás lépéseit részletesen kifejti. 

Ezután az ETTB újabb döntése szükséges a spin-off megalapításához.  

– Alaptőke kizárólag pénzbeli hozzájárulás, illetve felértékelt egyetemi szellemi alkotás 

apportja lehet.  

– Az egyetem a haszonsítás folytatásáról évente újabb döntést hoz, amennyiben a cég 

nem bizonyíthatóan életképes, az egyetem a 3. év végén kiszáll, melynek feltételeit a 

társasági szerződés rögzíti. Az egyetem nem szól bele a cég működésébe, de segítséget 

nyújt innovációs szolgáltatásokkal (iparjogvédelem, jogi tanácsadás, nemzetközi 

kapcsolatok) amennyiben a cég ezt igényli.  

– Az egyetemi spin-off jogosult belső áron igénybe venni az egyetem innovációs 

szolgáltatásait (könyvtár, bázis laborok, technológai transzfer).  

– Az egyetem munkatársai további munkaviszonyban állhatnak az egyetemi spin off 

cégben.  
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II. Egyetemi szolgáltató vállalkozás 

 

Olyan cég, amely az egyetem speciális tudás és műszerállományát szolgáltatásként 

hasznosítja piaci szereplőknek. A vállalkozás elsősorban magas hozzáadott értéket képviselő, 

de nem jellemzően egyedi szolgáltatást nyújt. Jellemzői: 

– Az egyetem meghatározó többségi tulajdonos (75-100%),  

– A kisebbségi tulajdonos lehet egyetemi alkalmazott, kutató, vagy üzleti angyal, 

– A vállalkozás egyetemi környezetben működő szolgáltatást nyújt, pl. műszeres mérések, 

állatkísérletek, toxikológia, stb., amelyek lehetnek iparjogvédelmi eszközökkel, pl. 

szabadalommal védettek, de ez nem feltétel. A vállalkozás egyetemi infrastruktúrát 

(műszerek, labor) használ.  

– A cég már az első évben nyereséges, amely nyereségből a tulajdonosok tualjdoni 

arányuk szerint részesednek. Ennek biztosítására kötelező az alapítást megelőző egy 

évben a "megelőző cégszerű működés", amelynek keretében az adott szolgáltatást az 

Egyetem munkatársai az egyetem keretein belül elkülönített nyilvántartásban, 

cégszerűen vezetik, megrendeléseket teljesítenek, a költségeket és egyéb ráfordításokat 

vezetik, mely dokumentáció képezi az alapját egy megalapozott üzleti tervnek. Az üzleti 

tervnek ellenőrizhető becsléseket kell tartalmaznia arra nézve, hogy a cégformában való 

üzmeletetés az Egyetem számára előnyös. A megelőző cégszerű működés kivitelezéséhez 

a Semmelweis Innováció Kft. tud hátteret biztosítani.  

– Igazolni kell, hogy a szolgáltatás nem hátráltatja a tudományos munkát. 

– Igazolni kell, hogy a felhasznált műszerek milyen forrásból származnak, illetve hogy a 

pályázatok megengedik az azokból vásárolt műszerek bérbeadását.  

– A cégszerű működés és az ezen alapuló üzleti terv ismeretében az ETTB dönt a 

cégalapítás engedélyezéséről.  

– Az egyetem a hasznosítás folytatásáról évente újabb döntést hoz, amennyiben a cég 

nem bizonyíthatóan életképes, az egyetem mint többségi tulajdonos a céget felszámolja. 

Az egyetem nem szól bele közvetlenül a cég mindennapi irányításába.  

– A vállalkozás jogosult belső áron igénybe venni az egyetem innovációs szolgáltatásait 

(könyvtár, bázis laborok, technológia transzfer).  

– Az egyetem munkatársai további munkaviszonyban állhatnak az egyetemi szolgáltató 

spin-off cégben.  
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III. Egyetem-közeli start-up 

 

Olyan cég, amelyet az egyetem munkatársai hoztak létre, egyetemi tudás vagy szellemi 

alkotás hasznosítására, amelyben az egyetem közvetetten sem tulajdonos.  

– Egyetemi kutató alapította a céget más egyetemi kutatókkal vagy harmadik 

személyekkel együtt abból a célból, hogy az egyetemen keletkezett, vagy az egyetem 

szakmai kompetenciájába eső szellemi alkotást hasznosítsanak.  

– Az egyetem licenciába adja a vállalkozásnak a szellemi alkotás, jellemzően szabadalom 

hasznosítási jogát.  

– A vállalkozás piaci áron veheti igénybe az egyetem innovációs szolgáltatásait (könyvtár, 

bázis laborok, technológia transzfer).  

– Az egyetem munkatársai további munkaviszonyban állhatnak a startup céggel.  

– A vállalkozás laboratóriumot, műszeridőt, szolgáltatást bérelhet az egyetemtől, részt 

vehet a BioInkubátor programban, amelyért előre meghatározott árat fizet.  

– Az egyetem semmilyen szinten nem kapcsolódik be a cég irányításába, de elvárja a 

cégtől, hogy az egyetem működési rendjét a szerződésben foglaltak szerint (tevékenységi 

kör, titkossági nyilatkozat, munkavédelmi szabályok, stb.) betartsa.  

 


