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I. Bevezetés 

 

A kockázati tőke, illetve a kockázati tőkebefektetés, mint kifejezések a magyar gazdasági 

szakirodalomban a kilencvenes évek elején jelentek meg, az angol venture capital kifejezés 

fordításaként. Ezen kifejezéssel együtt került be a szakirodalmi szókincsben a magántőke-

befektetés is az angolszász private equity megfelelőjeként. Ezen két kifezést a szerzők 

gyakran szinonímaként használták, vagy a pontos fogalmi elhatárolást sokáig nem látták 

szükségesnek
1
. Mára a közgazdaságtan nagyrészt elhatárolta egymástól ezeket a jelenségeket, 

és a jogforrásokban megjelenő kockázati tőke kifejezés is egyre szűkebb értelmezési 

tartományban mozog.  

 

De mi is a kockázati tőke? A disszertáció kutatási eredményei alapján a kockázati 

tőkebefektetés tőzsdén nem jegyzett, nagy növekedési potenciállal rendelkező gazdasági 

társaságban való tulajdonszerzés, amelynek célja a társaság értékének növelése a tőke 

biztosításán túl a társaság vezetésében való részvétel útján, valamint az így megszerzett 

tulajdoni hányad nagy haszonnal történő értékesítése
2
.  

 

A jelenség, amely egyszerre több tudományterület érdeklődésére is számot tart, a 

jogtudomány számára eddig a kevéssé kutatott kérdések közé tartozik mind Magyarországon, 

mind világviszonylatban. Az ilyen formán megkötött ügyletek számának folyamatos 

növekedésével egyidejűleg azonban egyre több gyakorló jogász találkozik a kockázati 

tőkebefektetések valamely formájával, így annak tudományos vizsgálata nem halogatható. 

Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy egy alig néhány évtizedes múlttal rendelkező 

gazdasági jelenség leírása és jogi kategóriába sorolása számos kérdést vet fel, így a 

disszertáció egyik elsődleges célja a vitaindítás, illetve a tudományos kutatások egy új 

irányának felvetése.  

 

A kockázati tőkebefektetések legaktívabb piacán, az Egyesült Államokban a gazdasági és 

politikai döntéshozók számára nem kérdés, hogy a kockázati tőkebefektetések az ország 

teljesítménye szempontjából hasznos, támogatandó gazdasági ügyletek. A National Venture 

Capital Association 2011-es évkönyve szerint
3
 2010 során az országban megvalósult 3295 

                                                 
1
 pl. Karsai 1997. 165.o.  

2
 A definíció részletes levezetését és indoklását a II. fejezet tartalmazza. 

3
 NVCA Yearbook 2011. Letölthető az egyesület honlapjáról. www.nvca.org  
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ügylet mintegy 22 milliárd dollár értékű befektetett tőkét jelentett, a befektetések értéke az 

Egyesült Államok GDP-jének mintegy 0,2%-át érte el. Az IHS Global Insight kutatóintézet 

adatai szerint
4
, 2008-ban a kockázati tőkével érintett vállalatok adták az amerikai 

adóbevételek 21%-át, 12 millió embert foglalkoztattak, a magánszektor munkavállalóinak 

11%-át. A kockázati tőkével finanszírozott vállalkozások az átlagnál nagyobb árbevétel-

növekedést értek el, és a munkaerő-felvétel aránya is magasabb, mint a többi gazdasági 

szereplő esetében ugyanebben az időszakban. Ez a két faktor nem csak a 2008-as évre 

jellemző, Josh Lerner 1999-es tanulmánya szintén megerősíti, hogy az (állami) kockázati 

tőkeprogramokban részt vett, azokon keresztül finanszírozást nyert vállalkozások az 

átlagosnál szignifikánsan jobb eredményeket érnek el a munkaerő-bővítés és az éves árbevétel 

tekintetében
5
. Az 1970-es évektől kezdve az Egyesült Államokbeli társaságok közül több, 

mint 27.000 kapott valamilyen formában kockázati tőkefinanszírozást mintegy 456 milliárd 

dollár értékben
6
. 

 

Az Európai Unió csak az 1990-es évek végétől foglalkozott aktívan a kockázati tőkepiaccal, 

illetve annak az európai gazdaságra gyakorolt hatásával. Az EVCA 2008-as évkönyve alapján 

a kockázati és magántőke finanszírozást kapott mintegy 5200 gazdasági társaság 73,8 milliárd 

eurónyi tőkéhez jutott. Ezen vállalkozások 85%-a 500 főnél kevesebb alkalmazottat 

foglalkoztató kis- és középvállalkozás volt. A statisztikai adatok szerint 2000 és 2004 között a 

kockázati tőkével finanszírozott vállalkozások 1 millió új munkahelyet teremtettek az 

Unióban, amely az érintett munkahelyek esetében évi 5,4%-os bővülést jelent, míg ugyanezen 

időszak alatt az EU25 átlaga évi 0.7%-os növekedés volt. A kockázati tőkefinanszírozást 

kapott társaságokon belül a növekedési szakaszú vállalkozásoknál a munkaerő-növekedés 

2,4%-os volt 1997 és 2004 között, ugyanakkor a korai fejlődési szakaszú kis- és 

középvállalkozásoknál évente áltagosan 30,5%-kal több munkavállalót foglalkoztattak 

ugyanebben az időszakban
7
. 

Minthogy a kockázati tőkebefektetések célcsoportja a nagy növekedési potenciállal 

rendelkező kis- és középvállalkozások (továbbiakban: kkv-k), az Európai Unió mindig is 

együtt kezelte a kockázati tőkefinanszírozás megítélésének kérdését a kkv-támogatással, az 

innováció-támogatással. Ebből kifolyólag az európai kockázati tőkepiac elemzése sajátos 

                                                 
4
 IHS Global Insight 2009. Letölthető: http://www.altassets.net/pdfs/nvca_venture_impact_5thedition.pdf  (2011. 

június 10.) 
5
 Lerner 1999. 

6
 A legrészletesebb adatbázis 1995-től: MoneyTree, amelyet a PricewaterhouseCoopers és a National Venture 

Capital Association állít össze negyedévente. 
7
 EVCA Yearbook 2008 
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szemüvegen keresztül látszik az EU-ban, amely a kkv-k könnyebb tőkéhez jutásán keresztül 

láttatja a piacot. Ugyanakkor az EU munkaanyagai nem nélkülözik a kockázati 

tőkebefektetések európai eredményeinek elismerését az innováció szempontjából sem. Külön 

kiemelésre érdemes, hogy a kockázati tőke által finanszírozott innovatív és növekedés-

orientált vállalkozások áltagosan kiadásaik 45%-át fordítják kutatás és fejlesztésre, ami 

áltagosan évi 3,4 millió eurónak felel meg vállalkozásonként. Ez az tőke hatszor több annál, 

mint amit az EU-25 kutatás-fejlesztésre legtöbbet fordító 500 vállalkozása költ erre
8
.  

 

Magyarországon a kockázati tőkebefektetések mintegy két évtizedes múltra tekintenek 

vissza. Karsai Judit szerint a 2000-es évek végére a kockázati- és magántőkét közvetítő iparág 

hazánkban – szereplőit, működési mechanizmusát, funkcióját és hatékonyságát tekintve – 

lényegében hasonlóvá vált az európai kockázati- és magántőke ágazathoz
9
.  

1998 és 2010 között a kockázati tőketársaságok mintegy 420 ügylet során megközelítőleg 3,2 

milliárd USD értékben valósítottak meg befektetéseket magyarországi gazdasági 

társaságokban
10

. Ezek az adatok elsősorban a formális, vagyis kifejezetten kockázati 

tőkefinanszírozás nyújtására létrejött társaságok adatait tartalmazza. Ugyanakkor a piacon 

jelentős szerepet játszanak az ún. üzleti angyalok (business angels)
11

, más elnevezéssel 

informális befektetők, vagyis azok a magánszemélyek, akik a kockázati tőkebefektetéseket a 

magánvagyonuk terhére és javára hajtanak végre. A Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

a vállalkozói aktivitás és gazdasági növekedés kutatási programjában vizsgálta a 

magyarországi informális tőkebefektetéseket, és arra az eredményre jutott, hogy a felnőtt 

népesség 2,2%-a, azaz 144 000 magánszemély végzett informális befektetést, átlagosan 1 

millió Ft értékben
12

. 

 

A téma úttörő kutatója, Karsai Judit a magyar kockázati tőkepiac általa vizsgált másfél 

évizedét 4 fejlődési korszakra osztotta, amelyek közül az utolsót 2001-től napjainkig jelölte 

meg, mint a piaci tisztulás, racionalizálás időszaka. A tanulmány megjelenése óta lezajlott, 

                                                 
8
 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a kockázati tőkealapok határokon átívelő befektetéseit korlátozó 

akadályok felszámolásáról. COM(2007) 853 végleges. 7.o.  
9
 Karsai Judit 2006b. 

10
 HVCA 2011. 23.o. 

11
 Az üzleti angyal (business angel vagy angel investor) kifejezés eredetilega a drága és kockázatos Broadway-

darabok finanszírozásával foglalkozó gazdag magánszemélyeket jelentette. A kockázati tőkebefektetések 

körében az informális befektetői kört jelenti, vagyis azokat a tehetős vállalkozókat vagy magánszemélyeket, akik 

a vállalkozások kezdeti szakaszában nyújtanak tőkét. Részletesebben lásd még: II.5. pont. 
12

 GEM Hungary 2004. Ezt az ismertetést veszi át: Ácsné Danyi 2004 . 
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2008-tól számított pénzügyi-gazdasági válság azonban – úgy vélem – indokolja egy új 

korszakhatár megjelölését, amely nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is 

megtorpanást jelentett az ágazatban, és még inkább jellemzővé tette a figyelem eltolódását az 

érett vállalati életszakaszok felé. Ugyanakkor a 2010-es hazai és nemzetközi adatokból már az 

látszik
13

, hogy a piac ismét magára talál, és új lendületet vesz, ugyanakkor ez elsősorban az 

Európai Unió támogatásával létrejött JEREMIE-alapok megjelenésének következménye
14

.   

 

A fenti rövid áttekintésből is kitűnik, hogy a kockázati tőkebefektetések úgy a vállalkozások 

finanszírozása, mint az innováció szempontjából jelentős intézményei a gazdasági 

folyamatoknak. 

A kockázati tőkebefektetések, mint jogügyletek eddig nagyrészt elkerülték a magyar 

szakirodalmi kutatások főirányát. Ugyanakkor a közgazdasági irodalom – a téma egyre 

nagyobb gyakorlati jelentőségére tekintettel – az 1970-es évektől kezdve exponenciális 

növekedést mutatva gyarapítja a témakörben megjelent publikációk számát
15

.  

 

A kockázati tőke-ügyletek - amelyek pontos azonosítása a mai napig kérdéses – megjelenése 

az Egyesült Államokhoz kötődik, ahol a kezdő, de várhatóan nagy növekedési potenciállal 

rendelkező vállalatok finanszírozásának egyik fontos formájává vált. A nagyobb kockázatot is 

vállalni képes befektetők itt alakították ki a szerződési kereteket az olyan partnereik számára, 

akik számottevő újításaikat a hagyományos finanszírozási struktúrákban nem tudták 

értékesíteni.  

Az ügyletek számának növekedésével a szerződési feltételek rendszere is kialakult, amelynek 

tudományos – ide értve a jogtudományt is – elemzése az 1980-as évektől a szakirodalomban is 

megjelenik. 

Az európai kontinens és országai a szabályozás tekintetében csak az ezredfordulón mutattak 

fel érdemi eredményeket, amelyek eredményét a következő évek jogforrásai, de főleg 

szerződési gyakorlata igazolhat.  

 

Jól látható tehát a vizsgált jogintézmény fejlettségének, szabályozottságának, kiforottságának 

eltérő foka az Egyesült Államok, az Európai Unió, és Magyarország összevetésében. A 

disszertáció elkészítése során ezért elsődleges szempont volt a kockázati tőke típusú 

                                                 
13

 HVCA 2011, EVCA 2011.  
14

 Joint European Resources for Micro- to Medium Enterprises - JEREMIE  
15

 Landström 2007. 14.o. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



12 

 

finanszírozáshoz kapcsolódó hazai és nemzetközi jogforrási rendszer teljes feltérképezése, és 

annak összehasonlító elemzése. A téma feldolgozása során a történeti leíró módszer dominál, 

ugyanakkor mindvégig szem előtt tartva a nemzetközi legjobb gyakorlatokból hasznosítható 

elemek magyar, vagy inkább uniós gyakorlatba való átültetésének lehetőségét.  

 

A disszertáció – talán nem szerénytelen – célkitűzése a kockázati tőkebefektetések 

intézményének a jogi és a gazdasági szakirodalom számára egyaránt elfogadható 

definíciójának megalkotása, az ehhez kapcsolódó járulékos fogalmak rendszerbe illesztése, a 

befektetési folyamat modellezése magánjogi szempontból. Ezzel egyidejűleg kutatási feladat 

a megalkotott definíció gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata, annak nemzetközi keretbe 

illesztése is.   

 

A kockázati tőkepiacon megvalósuló állami szerepvállalás megítélése kapcsán a gazdasági 

szakirodalom markáns vonalat húz a közvetett és közvetlen beavatkozási formák közé
16

. 

Véleményem szerint a két eszköztípus kizárólag egymást szervesen kiegészítve működhet 

eredményesen, annál is inkább, minthogy a közvetett beavatkozási eszközök maradéktalan 

megvalósítását még egyetlen ország sem vállalta. 

A 6. ábrán követem a szakirodalom által kimunkált közvetett-közvetlen eszközökre 

vonatkozó megkülönböztetést, ugyanakkor az adóösztönzőket, mint a központi költségvetésre 

közvetlenül ható támogatási formákat a közvetlen támogatások közé sorolom. A közjogi 

keretek tárgyalása így egyszerre szintetizáló jellegű, ugyanakkor sem a hazai, sem a külföldi 

szakirodalomban nem található meg a szerepvállalás ilyen megközelítése, ezért ez a dolgozat 

egyik nóvumának tekinthető.  

 

A kockázati tőke magánjogi vetületei tekintetében a dolgozatban a nemzetközi jog-

összehasonlítás dominál. A fejezet vizsgálja a kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó 

jogügyletek hazai és nemzetközi tartalmát, a szerződések felépítését és tartalmi elemeit, 

valamint mindezt elhelyezi a befektetési folyamatban.  

A magánjogi aspektusok feldolgozásakor a közjogi kérdések tárgyalása során alkalmazott 

logikai rendszer kerül alkalmazásra, vagyis összehasonlító bemutatásra  kerülnek az 

angolszász források, az európai uniós jog és a hazai szerződési joggyakorlat is.  

 

                                                 
16

 például Cumming és Johan 2009. Kovács B. 2011a, Karsai 2004. 
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A dolgozatban különös hangsúlyt kap az Európai Unió kockázati tőke-politikájának 

bemutatása a kezdetektől egészen napjainkig, valamint a 2008-as pénzügyi válság nyomán 

megjelenő új szabályozási igényekre adott nemzetközi válaszok, úgy mint az Egyesült 

Államok és az európai országok által hozott, a kockázati tőkebefektetésekre vonatkozó új 

szabályozási keret.  

Ez adja meg a dolgozat további kutatási irányait is, mert a 2010-2011-ben világszerte 

elfogadott keretszabályokat az egyes államok, így köztük Magyarország is a következő 

néhány évben fogja egyrészt átültetni nemzeti jogába, másrészt kidolgozni annak 

részletszabályait. A dolgozat így ezen szabályozási tárgykörök tekintetével ajánlásokat 

fogalmaz meg a legjobb gyakorlatok ismeretében.  

 

A kockázati tőkebefektetések, mint gazdasági jelenségek jogi szempontú vizsgálata felveti a 

jog és gazdaság, illetve gazdaság és jog kapcsolatának, vizsgálatának kérdését. A 

jogtudományon belül elkülönülő diszciplínaként jelenik meg a jog gazdasági elemzése, 

amelynek számos szakértőjét olvashatjuk hazánkban és nemzetközi viszonylatban is
17

.  

A magyar jogtudományban Sárközy Tamás foglalkozik több munkájában a jog és gazdaság 

kapcsolatával, amellyel kapcsolatban kifejti, hogy a gazdaságot szabályozó jogszabályok az 

adott területen a gazdaságból új elemeket bontakoztatnak ki, ezért igen lényeges a jog előzetes 

gazdasági elemzése – a jogszabályok hatásvizsgálata, költségeinek elemzése
18

.  

Nochta Tibor és szerzőtársai a gazdasági életet szabályozó jogszabályokat bemutató könyvük 

előszavában fogalmazzák meg, miszerint a jog gazdasági elemzésétől eltérő szempontként 

vehető figyelembe az a törekvés, amely abból indul ki, hogy léteznek olyan szabályok, 

melyek jogi dogmatikai megértése és feldolgozása tipikusan gazdaságtudományi ismereteket 

feltételez
19

.  

A jelen disszertáció logikája a jog gazdasági elemzésének nézőpontjához képest éppen ez a  

fordított álláspont: a gyakorlatban megfigyelt, és a közgazdaság-tudomány által már 

részletesen leírt jelenséget kísérli meg a jog nézőpontjából leírni, és jogi kategóriákban 

illeszteni. Így a dolgozat leginkább a Galgano által megfogalmazott, a gazdaság jogi 

elemzése megközelítést alkalmazza
20

. A mű fordítója az a Metzinger Péter, aki saját 

disszertációjában is ezt a nézőpontot tekinti alapként a gazdasági társaságok vizsgálatakor
21

.  

                                                 
17

 pl. Pokol 1984, Cserne 2006, Menyhárd 2005b, Weber 1979, 1992.  
18

 Sárközy  2007, 23-24.o 
19

 Nochta  – Juhász  – Széchényi  2008, 21.o. 
20

 Galgano 2006. 
21

 ld. Metzinger 2008. 
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A téma feldolgozása során megfogalmazhatóvá váltak azok a munkahipotézisek, amelyek 

kibontása és elemzése – a szerző reményei szerint – segítséget adhatnak egy mainál teljesebb 

kép felrajzolásához, és a jogalkotásban, jogalkalmazásban felhasználható javaslatok 

megfogalmazásához.   

 

Ezen munkahipotézisek az alábbiak: 

 

(1) A kockázati tőkealap és a hozzá kapcsolódó kockázati tőkealap-kezelő szervezetek a 

pénzügyi intézményrendszer önálló, specifikus tulajdonságokkal bíró szereplői, amelyek 

önálló szabályozást igényelnek. 

 

(2) Az egységesülő, globalizálódó pénzügyi szabályozási rendszerben a kockázati tőke 

típusú ügyletek feleinek és jogviszonyának harmonizált szabályozási keretbe történő 

helyezésével a gazdasági szereplők számottevő versenyelőnyhöz juthatnak. 

 

(3) A kockázati tőkebefektetési aktus, mint magánjogi jogügylet a többi szerződési -

típustól eltérő, azonosítható jogi sajátosságokat is mutat, de mégsem tekinthető önálló, sui 

generis szerződéstípusnak. 

 

A disszertáció elkészítése során egyszerre előnyt és hátrányt jelentett a magyar nyelvű jogi 

szakirodalom hiánya. Így a munka talán tekinthető hiánypótlónak, összefoglaló jellegűnek, 

egyben vitaindítónak is tekinthető a további kutatási irányok szempontjából. A hazai források 

szegényessége egyben maga után vonja természetesen a külföldi szakirodalom részletes és 

tematikus feldolgozásának szükségességét, adott esetben ez praktikusan külföldi 

jogszabályszövegek első magyar nyelvű közzétételét is jelenti. 

A dolgozat témáját tekintve interdiszciplináris jellegű, így a jogtudományi források mellett 

nagy számban hivatkozza a szerző a vonatkozó közgazdaságtudományi szakirodalmat is, 

amely a téma kutatottságának jelenlegi szintjén alapvetését és kiindulópontját jelenti a jogi 

irányultságú vizsgálatnak. 
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II. Alapfogalmak és vizsgálati keret 

 

II.1. Fogalmi elhatárolások: vállalkozás, tőke, kockázat 

 

A kockázati tőkebefektetések elsődleges szakirodalmát a közgazdaságtani források jelentik, 

amelyek gyakran más terminológiával élnek, mint a jogtudomány. A téma feldolgozása során 

a dolgozatban ezért olyan fogalmak is megjelennek, amelyek nem a jogi, hanem a gazdasági 

irodalom sajátjai, ezért fogalmi pontosításra és elhatárolásra lehet szükség.  

 

A kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó alapfogalmak, mint a vállalkozás, a tőke vagy a 

kockázat pontos értelmezési kereteinek tisztázása nélkül a kockázati tőke, mint gazdasági-jogi 

jelenség meghatározása nem elképzelhető, ezért a fogalmi elhatárolások körében először ezen 

alapkérdések tisztázására kerül sor. 

 

Robert Hirsch szerint „a vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, 

amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő 

pénzügyi, pszichikai és szociális kockázatot, és megkapja az ennek következtében létrejövő 

pénzbeli és személyes megelégedettséget nyújtó jutalmakat”
22

.  

A közgazdaság-tudomány egyik ága, a vállalati gazdaságtan szintén használ egy vállalkozás-

fogalmat, amely szerint a vállalkozás befektetés, pénztőke és termelőeszközök bevitele 

gazdasági tevékenységbe azzal a céllal, hogy árutermék előállítása, különböző fogyasztási 

igények kielégítése révén jövedelem keletkezzen
23

. Fontos elhatárolási kérdés, hogy a 

vállalkozás és a vállalat nem szinonim fogalmak, minthogy a vállalkozás egy tevékenység, a 

vállalat pedig ennek szervezeti kerete
24

.  

 

A vállalkozás és vállalat szakkifejezések a jogi szakirodalomban nem ebben a formában 

jelennek meg, hanem mint gazdasági társaságok, amelyek a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény (Gt) hatálya alá tartoznak, illetve a Gt. hatálya alá nem tartozó olyan 

jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli társaságok, amelyek részt vesznek a 

gazdasági/üzleti kapcsolatokban
25

.  

                                                 
22

 Hisrich - Peters - Shepherd 2009, 21.o. 
23

 Chikán 2003. 
24

 Balogh et al. 1994, 19. o. 
25

 Metzinger Péter disszertációjában részletesen elemzi a vállalkozás-társaság-cég elnevezések jogi és 

közgazdaságtani használatának egyes kérdéseit: Metzinger 2008, 27-31.o. 
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A szűk értelemben vett kockázati tőkebefektetések szempontjából a vállalkozások alatt 

elsősorban a Gt. hatálya alá tartozó társaságokat értjük, ugyanakkor figyelembe véve a 

befektetésekhez kapcsolódó előzményeket, valamint az üzleti angyal befektetések piaci 

szerepét is, a vállalkozások alatt a dolgozatban a közgazdasági értelemben vett kategóriát 

értjük, vagyis a szövegben vállalkozásként megnevezett jogi személyek és jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaságok, és szűk körben az egyéni vállalkozások, egyéni cégek is a 

vállalkozás megnevezés hatálya alá tartozónak tekintendők. 

 

A kockázati tőkebefektetések jogi szempontú vizsgálatához megkerülhetetlen a tőke 

fogalmának meghatározása, vagy legalábbis annak a témakör szempontjából érintett 

körülhatárolása. A dolgozat nem vállalkozik, és nem is vállalkozhat arra, hogy a jogtudomány 

és a szorosan érintett közgazdaság-tudomány minden eddigi eredményét számba véve egy új, 

érvényes definíciót adjon a tőke fogalmára. Sőt, a szerző kizárólagos törekvése, hogy jelen 

dolgozat keretei között kizárólag a kockázati tőkebefektetések szempontjából értelmezett 

tőke-meghatározásra szorítkozzon.  

 

A tőke fogalmának meghatározására, leírására vállalkozó szerzők közgazdász, jogász, 

szociológus, történész szemszögéből, vagy ezek szintézisének igényével törekedtek a 

definiálásra
26

. A szakirodalom tanulmányozása során nyilvánvalóan elkülönül a tőkefogalom 

elméleti és gyakorlati (adott esetben jogforrási) megközelítése, amely során a szerzők 

kiinduló pontja alapvetően közgazdasági, szociológiai, vagy tételes jogi. Sőt, a gazdaság 

evolúciójával foglalkozó irodalom is ad egy saját tőke-meghatározást, amely elkülönül a 

korábbi tőke-meghatározásoktól
27

.  

 

A közgazdasági irodalomban a szerzők vitáinak középpontjában az a kérdés áll, hogy a tőke a 

munkával és a földdel egyenértékű termelési tényező-e, illetve a tőkét ezen más termelési 

tényezőhöz viszonyítva értelmezik (Smith, Turgot, Ricardo, Marx). Keynes hozott érdemi 

fordulatot a tőke megítélésében, amennyiben munkássága eredményeként önálló és független 

termelési tényezővé válik a tőke, amelyet úgy definiálnak, mint beruházásokat ösztönző 

                                                 
26

 Erre egy jó példa Tóth Balázs István 2010-es tanulmánya, amely a tőke fogalmának összefoglaló vázlatát is 

adja, és emelett az egyes megközelítések eredményeit használja fel az immateriális és területi tőke 

összefüggéseinek vizsgálatakor.  
27

 Mérő László például így határozza meg a tőke fogalmát: olyan eszköz, amlyet a korábbi termelés 

eredményéből rezerválunk a jövőbeli termelés hatékonyabbá tétele érdekében akár magunk, akár más számára. 

Mérő 2007. 23.o. 
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tényező. A tőke kiemelkedő közgazdasági teoretikusa Julia Storberg, akinek fő megállapítása, 

hogy a közösségekre vonatkozó tőkekategóriák mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az 

egyén sajátosságokra vonatkozó tőketípusok
28

. Többek között ezzel is magyarázható a 

„társadalmi tőke” szakkifejezés gyors terjedése az 1980-as évektől kezdődően, illetve az 

egyes humán vonásokhoz kötődő tőke-kategóriák növekvő száma is. A Világbank egy 2006-

os tanulmánya bevezeti az ún. intézményi tőke fogalmát is, amely az állami vagyon részeként 

annak intézményeiben, jogi és gazdasági rendszerében rejlő, külön nevesíthető tőkefajtaként 

jelenik meg
29

.  

 

Tóth Balázs István a közgazdasági tőke-elméletek összefoglalásakor az alábbi tőke-típusokat 

nevesíti: az előállított vagy termelt tőke (produced capital), a pénztőke (financial capital), a 

beruházási tőke (investment capital), valamint az immateriális tőke, amelynek az alábbi 

elemeit nevesíti: szellemi tőke, humán tőke, szervezeti tőke, strukturális tőke, kapcsolati 

tőke
30

.  

1. ábra 

A tőkefajták jellemzői (Forrás: Sik Endre, 2006, 90.o.) 

 

 Pénztőke  Fizikai tőke  Emberi tőke  Kapcsolati tőke  

Elidegeníthetőség  

Eladható, 

elcserélhető, 

adományozható, 

örökölhető, 

kollaterálisként 

használható  

Eladható, 

elcserélhető, 

adományozható 

örökölhető  

Megvehető, 

elcserélhető), 

adományozható 

örökölhető   

Megvehető, 

elcserélhető, 

adományozható 

örökölhető  

Mérhetőség  

Teljes mértékben, 

specializált 

szakmák mérik 

minden rezdülését  

Teljes mértékben, 

értékelését 

speciális szakmák 

képviselői végzik  

 

Csak becsülhető, 

de léteznek már 

standard mérési 

módok  

Csak becsülhető, 

kísérletek 

standard mérési 

technikák 

kialakítására  

Romlékonyság  

Devalváció, 

infláció, fizikai 

pusztulás  

Hosszú ideig 

tartós (fizikailag 

még akkor is, 

amikor a 

könyvelés már 

leírta)  

Hosszú ideig 

tartós 

 

Hosszú ideig 

tartós, de vannak 

rövid távú formái 

is 

Rugalmasság  

„mindent” meg 

lehet szerezni 

általa  

Van, ami csak 

arra jó, amire 

létrehozták, van, 

ami mindenre 

alkalmas  

Van, ami csak 

arra jó, amire 

létrehozták, van, 

ami mindenre 

alkalmas  

Van, ami csak 

arra jó, amire 

létrehozták, van, 

ami mindenre 

alkalmas  

                                                 
28

 Storberg 2002  
29

 WoldBank 2006 7.o. 
30

 Tóth 2010, 67.o. 
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A szociológiai elméletek egy összegzését adja Pierre Bourdieu, amikor a tőkét három 

kategóriába sorolja, úgymint gazdasági tőke, kulturális tőke és társadalmi tőke. Elméletének 

lényege az ökonomizmus, vagyis hogy minden tőkeformát a gazdasági tőkéére 

redukálhatónak tart, ugyanakkor azt is állítja, hogy a egymásba alakulások folytán végül is 

nem vezethető vissza minden kizárólag a gazdasági tőkére.  

A szociológiai elméletek nyomán bevezetett „társadalmi tőke” fogalom elhatárolásakor Sik 

Edre az egyes tőkefajtákat a közgazdasági elméletek felhasználásával a következőkben 

nevesíti: pénztőke, fizikai tőke, emberi tőke, kapcsolati tőke
31

. Az egyes tőkefajták 

megkülönböztető jellemzőit az 1. sz. ábra foglalja össze. 

 

A tőke jogi fogalmának meghatározásakor támaszkodhatunk jogelméleti és tételes jogi 

irodalomra, de mindezek vizsgálatához nem hagyhatjuk teljes mértékben figyelmen kívül a 

közös alapnak tekinthető közgazdasági elméletek eredményeit.   

 

A tőke fogalmára a tételes jog konkrét választ nem ad. A jogi értelemben vett tőke fogalmára 

közvetett módon tudunk következtetni, amikor azokat a jogforrásokat vesszük górcső alá, 

amelyek a tőkével és annak kapcsolódó fogalmaival operálnak.  

A vizsgálódás egyik fontos iránya a tőkepiaci törvény rendelkezéseinek vizsgálata, a másik 

kiindulási pontnak pedig a társasági jogot tekinthetjük. A tőkepiaci törvény, valamint a 

gazdasági társaságokról szóló törvény egyes rendelkezései, valamint azok jogelméleti és 

gyakorlati magyarázata, illetve a kapcsolódó jogszabályok vihetnek minket közelebb a tőke 

jogi megítéléséhez. 

 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény tárgyi hatálya alá tartozó egyes kérdések egyfajta 

megközelítését adhatják a jogi tőke-fogalomnak. A törvény 1.§-ban rögzített tárgykörök, úgy 

mint az értékpapírok, a tőzsdei tevékenység, és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások a 

tőkének elsősorban a tulajdonhoz és a pénzhez, illetve a pénzt helyettesít eszközökhöz való 

rokonságát mutatják, vagyis a tőkepiaci törvény mögöttes tőke-fogalma a pénztőkéhez, mint 

fent ismertetett kategóriához kapcsolódik.  

 

                                                 
31

 Sik 2002, 89-90.o. 
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A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 12. §. (1) d. pontja 

alapján a társasági szerződésben meg kell határozni a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok 

vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét. 

A gazdasági társaságok tagjainak vagyoni hozzájárulásáról a részletes általános szabályokat a 

13-14.§-ok tartalmazzák.  

 

A gazdasági társaságok viszonylatában a tőke a jogszabály értelmezésében vagyoni 

hozzájárulást jelent, amelynek két formája a pénzbeli hozzájárulás, és az apport. Az apport 

tárgyának a törvény értelmében vagyoni értékkel kell bírnia és forgalomképesnek kell lennie. 

A tőke ilyen megközelítése a fent tárgyalt szociológiai fogalmakkal összevetve egyértelműen 

kizárja az emberi és kapcsolati tőke apportálhatóságát, így – legalábbis társasági jogi 

értelemben – a pénztőke és a fizikai tőke tekinthető egyben jogi értelemben is elfogadott 

tőkének. Különösen igaz ez annak fényében, hogy a 13.§ (2) második mondata értelmében a 

tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására 

irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.  

 

A joggyakorlat
32

 és a jogirodalom
33

 is részletesen kimunkálta az apportálható vagyonelemek 

körét, amelyek lényeges tulajdonságait az alábbiakban foglalhatjuk össze:  

- tárgyának pénzben kifejezhető értékkel kell rendelkeznie 

- szabadon átruházhatónak kell lennie, minthogy apportálás esetén a gazdasági társaság 

tulajdonába kell kerüljön 

- az 1/2002 PJE alapján az apport tárgya lényegét tekintve áruként viselkedik a nem 

pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítő tag és a gazdasági társaság viszonylatában 

- szellemi alkotáshoz fűződő jogok lehetnek nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyai 

- apportálhatók ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jogok 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Gt. tőke-fogalma a vagyoni értékkel bíró, 

tulajdonjog tárgyát képező dolgokra terjed ki, így közelebb áll a közgazdasági klasszikus 

tőke-fogalmakhoz, mint annak kiterjesztően értelmezett szociológiai meghatározásához.  

 

A gazdasági társaságok működéséhez szorosan kötődő számviteli kérdéseket a 2000. évi C 

törvény szabályozza, amelyben a tőke jogi fogalmának egy más megközelítését találjuk. A 

                                                 
32

 Papp Tekla 1999-es tanulmánya a Legfelsőbb Bírósági esetjogot részletesen bemutatja. 
33

 pl. Wellmann 2003, illetve Menyhárd 2005a.  
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számviteli törvény értelmező rendelkezéseinek (9) bekezdés 3. pontjában találjuk a 

tőkeinstrumentum fogalmát, amelyek a tulajdoni részesedést jelentő befektetés kibocsátójánál 

a saját tőke (saját tőkeelem
34

).  A saját tőke fogalmát a mérleg egyes részeinek leírását 

tartalmazó címen belül a 34-35.§. határozzák meg. Eszerint a mérlegben forrásként a saját 

tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell 

szerepeltetni.  

 A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a 

tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a 

tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze
35

. 

 

A közgazdasági és pénzügyi szakirodalom által bevezetett idegen tőke fogalmat a számviteli 

törvény nem ismeri, ugyanakkor a fogalmi elhatárolások között jelentőségét az adja, hogy a 

társaságok finanszírozása során a már ismertetett saját tőke fogalom mellé a gazdasági 

szakirodalom párosítja az idegen tőke fogalmát is. Az idegen tőke alatt értjük mindazon 

forrásokat, amelyek nem a vállalkozás saját tevékenységének eredményeként, hanem azon 

kívüli forrásból kerülnek a vagyonba.  

 

A tételes jogi tőke-fogalom összefoglalásaként, és annak a kockázati tőkebefektetésekre 

vonatkozó összefüggései tekintetében megállapítható, hogy a dolgozat keretei szempontjából 

tőke alatt azt a vagyoni értéket képviselő, forgalomképes dolgot vagy dologösszességet értjük, 

amely a kockázati tőkebefektetések során egy gazdasági társaságban tőkeként megjelenhet.  

 

A kockázat fogalmának meghatározásakor elsősorban arra keressük a kérdést, hogy a 

dolgozat témáját jelentő kockázati tőkebefektetések mitől lesznek kockázati jellegűek, vagyis 

a kockázat megjelenési formáját és a kockázatvállaló személyét kell azonosítanunk.  

 

A kockázat fogalmával több tudományág is foglalkozik, egységes definíciója nincsen. Ortwin 

Renn 1992-es munkája alapul szolgálhat a fogalom megértéséhez. Renn a kockázatok és azok 

kezelésének tanulmányozása során megállapítja, hogy a kockázat-elméletek egyetlen közös 

vonása a valóság és a lehetőségek közötti eltérés
36

.  

                                                 
34

 2000. évi C. törvény 3.§. (9) 3.pont 
35

 uo. 35§. (2) 
36

 Renn 1992, 56.o. „All risk concepts have one element in common: the distinction between reality and 

possibilities…”  
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Kindler József 1987-es tanulmánya a kockázatot úgy határozza meg, mint egy cselekvési 

változat lehetséges (nem biztosan bekövetkező) negatívan értékelt következményeinek teljes 

leírása, beleértve a következmények súlyának és bekövetkezési valószínűségének 

megmutatását is
37

. A közgazdaság-tudományban pénzügyi kockázatnak tekinthetjük azt, ha 

egy jövőbeni lehetséges események eltérnek valamilyen várható értéktől. Biztosítási 

értelemben ezzel szemben kockázatnak tekintjük azokat az eseményeket, amelyek negatív 

kimenetelűek. Fentiek alapján látható, hogy a kockázat fogalmának a negatív kimenetel nem 

feltétlenül része, ugyanakkor a hétköznapi szóhasználatban a kockázat kifejezéshez biztosan 

nem kapcsolódik pozitív üzenet.  

 

A kockázati tőkebefektetések körében a kockázati kifejezés egyértelmű negatív tartalmat nem 

hordoz. Az angol „venture” szó az adventure, vagyis merész vállalkozás, kaland kifejezés egy 

16. századtól használt formája, amelyhez a capital kifejezés 1943-től kapcsolódik 

dokumentálhatóan, így kifejezve azt a finanszírozási formát, amelyet ma kockázati 

tőkebefektetésként határozhatunk meg
38

.  

A német gazdasági irodalomban a kockázati tőkebefektések általános szakkifejezése a 

Risikokapital vagy Wagniskapital, de a venture capital kifejezés használata is általánosan 

elfogadott. A Wagnis a venture-höz hasonlóan kockázatot, merészséget jelent.  A francia 

nyelv szintén az angolszász elnevezést átvéve a capital risque kifejezést használja, hasonlóan 

a spanyol capital de riesgo megjelöléshez. Fentiekből látható, hogy az angol venture capital 

fogalom más nyelvekben a kockázat, rizikó elnevezések használatával kerül átvételre. 

 

A kockázati tőkebefektető, mint merész vállalkozó célja, hogy a befektetett tőkéjéért, és az 

így vállalt kockázatért kiemelkedő haszonra tegyen szert egy olyan társaságon keresztül, 

amely esetében a sikeres piaci működés nem garantált, nem dokumentált, vagy nehezen előre 

jelezhető. A befektető által vállalt kockázat tehát abban rejlik, hogy a vállalkozással való 

megállapodás során a lehetséges jövőbeli kimenetelek között a teljes befektetett összeg 

elvesztését is kalkulálja. Ebben a megközelítésben a kockázat nem negatív töltetű jelző, 

hanem annak jelzésére szolgál, hogy a befektetésen várható hozam széles skálán mozog, a 

várható legjobb eredménytől való eltérés mértéke igen jelentős is lehet. 

 

                                                 
37

 Kindler 1987. 17.o. 
38

 Douglas Harper: Online Etimology Dictionary, Letölthető: 

http://www.etymonline.com/index.php?term=venture Letöltés ideje: 2012. június 14., illetve: T. F. HOAD. 

"venture." The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. 1996. 
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A ’kockázati’ jelző megfelelősége kapcsán elmondható, hogy talán szerencsésebb lett volna a 

’kockázatvállaló’ tőke, mint fogalom bevezetése, mivel ez jobban kifejezi a mögöttes 

tartalmat, ugyanakkor az elmúlt 20 év magyar gazdasági irodalmában a kockázati 

tőkebefektetés, mint terminus technicus olyannyira meggyökeresedett, hogy annak 

megváltoztatása nem járna annyi komparatív előnnyel, mint amennyi erőfeszítésbe telhet.  

 

II.2. A „kockázati tőke” kifejezés tartalma 

 

A kockázati tőkebefektetések széles körű gazdasági, és szűk körű jogi irodalma 

csoportosítható a forrásország szerint. Ennek megfelelően a téma irodalmának alapja (1) az 

amerikai gazdasági irodalom, azon belül is elsősorban Josh Lerner
39

, Paul Gompers és 

Douglas Cumming
40

 tanulmányai, ennek tanulságaira épít (2) az európai szakirodalom, 

amelynek gyűjtőpontja a European Venture Capital and Private Equity Association - EVCA
41

, 

valamint az Európai Bizottság, amely az EU kockázati tőkével összefüggő politikáinak 

meghatározó szereplője, végül (3) a regionális-nemzeti szakirodalom, amely a fenti két 

csoport eredményeit felhasználva elemzi saját szűkebb környezetének piacát. Ide sorolhatók 

még a nemzetközi szervezetek által összeállított tematikus irodalmak is, mint az OECD vagy 

a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) által végzett kutatások és azok tapasztalatai. A 

források közül utolsóként (4) említem meg a jogi forrásokat, vagyis a jogszabályokból és más 

jogforrásokból származó meghatározásokat, amelyek megjelenhetnek nemzetközi és nemzeti 

szintű szabályozás részeként. 

A fenti csoportosításnak megfelelően az alábbiakban ismertetem a kockázati tőke 

meghatározására vonatkozó irodalom eredményeit. 

Az amerikai gazdasági irodalomban a magyarra „kockázati tőkebefektetés”-ként fordított 

fogalomnak több megfelelője is ismert: leggyakoribb a venture capital kifejezés, ritkábban 

alkalmazott a risk capital fordulat. A venture capital kifejezés alatt értik azt az elérhető tőkét 

és más forrást (money or other resource), amelyet a kivételes növekedési képességgel 

rendelkező induló vagy kisvállalkozások kapnak. A meghatározás három állandó eleme a 

pénzügyi forrás, a növekedési potenciál, és a korai életszakaszban lévő vállalkozás. A 

részletesebb elemzések között találjuk csak meg a további ismérveket, úgy mint innováció-

finanszírozás és magas kockázat. Szintén csak a specifikumok között találunk utalást a 

                                                 
39

 ld. az irodalomjegyzékben idézett munkákat 
40

 Úttörő munkái születtek az összehasonlító gazdaságtan területén, különös figyelemmel a kockázati 

tőkebefektetések szerződési gyakorlatára. A munkássága összefoglalása: Cumming és Johan 2009.   
41

 Megjelenő éves statisztikai közleményeik, és tematikus tanulmányaik az európai kockázati tőkepiac 

elemzésének alapjául szolgálnak. pl. EVCA Yearbook-sorozat.  
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befektető kilétére: intézményi vagy magánforrásból származik a befektetésre kerülő tőke. Az 

angolszász irodalomban a „magántőke”-ként fordított private equity kifejezés a vállalkozások 

növekedési szakaszába fektetett tőkeként jelenik meg. 

Az európai irodalom két megjelölt forrása közül az EVCA
42

 a kockázati tőke kifejezést 

kizárólag a magántőke fogalom részeként értelmezi, amely magántőke magában foglal 

minden olyan finanszírozást, amelyet egy külső fél nyújt egy tőzsdén nem jegyzett 

vállalkozás számára azzal a céllal, hogy növelje a vállalkozás értékét (raising value). Az 

EVCA értelmezésében a private equity két része: venture capital és buy-out, amely utóbbi 

kifejezést a vállalati felvásárlásokra és az érett vállalati életszakasz finanszírozásának 

meghatározására használják. A másik fő forrásként megjelölt Európai Bizottság ehhez képest 

a fenti fogalmakat megint más értelemben használja
43

: a private equity 3 részből áll, úgy mint 

venture capital, expansion capital és buy-out. A kockázati tőke ezen belül jelenti a fiatal 

vállalkozások számára juttatott külső tőkét, amelynek elsődleges szerepe az értékteremtés. Új 

elemként jelenik meg az expansion capital, amely növekedési tőkeként fordítható, és a 

vállalkozások érett szakaszainak finanszírozásában elsősorban a már jól működő vállalatok 

reorganizációját jelenti. 

A regionális és nemzeti szakirodalmak jellemzői, hogy nem alkotnak önálló definíciót, 

jellemzően hivatkoznak valamely elismert forrás meghatározására. Érdekes példaként 

kiemelhetők az izraeli források, ahol a kockázati tőkefinanszírozás fogalma alatt csak a high-

tech – más forrásokban technológia-intenzív – szektornak juttatott tőkét értik, minden más 

olyan befektetést, amely növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokba irányul, a private 

equity fogalma alá vonnak
44

.  

Az OECD meghatározásában
45

 a kockázati tőke olyan a finanszírozás, amely jellemzően 

fiatal, kockázatos, de fejlett technológiájú vállalkozások kapnak.  

A nemzeti szakirodalom körében széles körben idézett Osman Péter
46

: járta körbe a kockázati 

tőke magyar fogalmát. Osman definíciójában a kockázati tőke a jó növekedési képességű 

vállalkozások finanszírozásának nagy hatású eszközrendszere, amely része a magántőke 

fogalmának. A definíció pontosításánál, egyes elemeinek részletezésénél a szerző csupán az 

                                                 
42

 Az itt hivatkozott meghatározás az EVCA vállalkozók számára összeállított anyagából származik: EVCA 

2007b. 
43

 Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások Főosztály: Report of the Alternative Investment Expert Group 

– Developing European Private Equity. 2006 július. Letölthető: 

http://www.evca.eu/uploadedFiles/Home/Toolbox/Introduction_Tutorial/report_alternative_investment_expert_g

roup.pdf 
44

 részletesen ismerteteti az izraeli kockázati tőkepiacot: Avnimelech és Teubal 2004. 
45

 OECD: Venture capital: Trends and policy recommendations. 2004.  
46

 Osman  2005, 20.o. 
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EVCA által meghatározott fogalmi elemeket ismerteti. A hazai szerzők közül Karsai Judit 

sem vállalkozik definíciós kérdések eldöntésére, mindössze utal az Osman által kifejtettekre
47

. 

Makra Zsolt, az üzleti angyal finanszírozás szakértője PhD-dolgozatában a kockázati tőkét 

úgy definiálja, mint „növekedés potenciállal rendelkező, tőzsdén nem jegyzett vállalatok 

számára nyújtott tőkebefektetés, amelynek célja a megszerzett részesedés középtávon nagy 

haszonnal történő értékesítése”
48

.  

A kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó jogi irodalom, illetve jogforrások ismertetése és 

elemzése a dolgozat fő kérdése. Akár nemzetközi, akár hazai szinten vizsgáljuk a kockázati 

tőkebefektetéseket, szükséges a definíciós pontosítás érdekében különbséget tenni a formális 

és informális befektetések között. Formális befektetések közé sorolhatók az intézményi 

befektetők (kockázati tőkealapok, nyugdíjalapok) által megvalósított ügyletek, informális 

pedig az ún. üzleti angyalok tevékenysége. E két kategóriát egészíti ki az állami szervek által 

megvalósított kockázati tőkebefektetés, amelynek megítélése a szakirodalomban vitatott. 

Egyes szerzők a létjogosultságát kérdőjelezik meg
49

, míg mások annak kockázati tőke voltát 

vonják kétségbe
50

. Mindazonáltal a jelenléte és működése vitathatatlan, ezért a jogforrási 

rendszernek mindenképpen része kell, hogy legyen az ezekre a programokra vonatkozó 

normák összessége is. 

Az alábbiakban földrajzi egységenként tárgyalom az egyes definíciós forrásokat és 

eredményeket. 

 

Ha a definíciós források közül csak a gazdasági irodalom legtöbbet publikáló szerzőit emeljük 

ki, megfigyelhető, hogy kevés figyelmet fordítanak a kockázati tőkebefektetések pontos 

fogalmának meghatározására. A szerzők hagyatkoznak azokra a forrásokra, ahonnan az 

adataikat gyűjtik, legyen az kormányzati szerv, tőkealap-kezelő vagy a nemzetközi 

nyilvántartásokat vezető nemzeti vagy nemzetközi civil szervezet.  

Mason és Harrison az amerikai „Venture Capital” c. szakmai folyóirat szerkesztői 

előszavában
51

 foglalták össze a kockázati tőke fogalmának egyes elemeit, de egzakt definíciót 

nem adtak a fogalomra. A Gompers és Lerner szerzőpáros több tanulmányban is rámutatnak a 

venture capital fogalmának meghatározatlanságára
52

, ugyanakkor maguk sem állítanak 
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 pl. Karsai 2007b, 1085.o. 
48

 Makra2007. 
49

pl. az amerikai gazdasági szakirodalom legtöbbet hivatkozott tanulmányai: Florida és Smith, 1993 illetve 

Cumming és MacIntosh 2006. 
50

 például Karsai 2002, Kovács B. 2011b.  
51

 Mason és Harrison 1999. 1-2.o. 
52

 pl. Gompers és Lerner 2001b 
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többet, minthogy az a korai, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások 

finanszírozási formája. Az egyik legtöbbet idézett közös munkájukban
53

 azt is kifejtik, hogy 

egyes szerzők szerint maga a kockázati tőke befektetés a kockázati tőkealap létrehozásával 

indul, amely megállapításból implicite az következik, hogy kockázati tőkebefektetés alatt ők 

elsősorban az intézményi kockázati tőkét értik. Definíciós igénnyel a kockázati tőkét (venture 

capital) 2001-ben úgy határozták meg, mint „független, professzionális irányítású, célzott 

tőke, amely saját tőke típusú befektetéseket eszközöl magántulajdonú, nagy növekedési 

potenciállal rendelkező társaságokban”
54

. 

Cumming és Johan
55

 a kockázati és magántőke piac egyes szerződési típusainak vizsgálatakor 

a fogalmi elhatárolások körében mindössze annyit rögzítenek, hogy a venture capital olyan 

kockázati tőke (risk capital), amelynek célcsoportja a korai szakaszban lévő vállalkozások, 

míg magántőke (private equity) alatt a fentieken túl értik a vállalkozások fejlődési, 

terjeszkedési szakaszaihoz nyújtott kockázati jellegű forrásokat, a turn-around
56

 és a buy-out 

(kivásárlási) ügyleteket is. Az angolszász definíciós kérdésekről egy német szerző, Arnd 

Plagge ír részletesen
57

, amikor a német (és részben a kontinentális Európa) és az Egyesült 

Államok kockázati tőkepiacát hasonlítja össze, megállapítva, hogy a szakirodalom egységes 

definíciója hiányában ő maga alkot az összehasonlításhoz saját meghatározást. 

Az angolszász szakirodalom Egyesült Államokból eredeztethető (ide értve még Kanadát és 

Ausztráliát) forrásai a venture capital kifejezés alatt értik tehát a korai szakaszú, nagy 

növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások finanszírozását elsősorban kockázati 

tőketársaságok által (venture capital firms – kockázati tőkealap), míg a magántőkeként 

fordítható private equity alatt értik mindazokat a forrásokat, amelyek nem hitelezés, hanem 

külső tőke bevonás útján kerülnek szintén nagy növekedési potenciállal rendelkező 

vállalkozásokhoz. 

A fogalomváltozatok számosságára mutat rá 2007-ben Naqi és Hettihewa egy 

tanulmányban
58

, amelyben azon túl, hogy a definíció helyett a megkülönböztető ismérvek 

felsorolása mellett teszik le a voksukat, felvetik azt a problémát is, hogy az ázsiai 

országokban a kifejezéseket gyakran eltérő tartalommal használják, amelynek eredményeként 

a gyakorlatban a kockázati tőke és a magántőke kifejezések szinonimaként használatosak.  

  

                                                 
53

 Gompers és Lerner 1999. 
54

 Gompers és Lerner 2001a 146.o. 
55

 Cumming és Johan 2009, előszó 
56

 „megfordító” finanszírozás, amely a nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozásokba fektet 
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58
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Az Európai Unió jogforrási rendszerében a másodlagos források között találjuk meg azokat a 

dokumentumokat, amelyek a kockázati tőkebefektetések meghatározását tartalmazzák.  

Az EU 1998-tól kezdődően foglalkozik a kockázati tőkebefektetések jelenségével. Az első 

hivatalos dokumentumban
59

 a Bizottság két fogalommal is operál: a venture capital a szűk 

értelemben vett kockázati tőke, amely a tőzsdén nem jegyzett társaságokba történő befektetés 

kockázati tőketársaságok által (venture capital firms), akik egyéni, intézményi vagy belső 

vállalati vagyont kezelnek
60

. A definícióhoz hozzáteszi, hogy a befektetések 4 fajtája 

különböztethető meg attól függően, hogy a célvállalat milyen fejlettségi szinten áll: nevesíti a 

korai szakaszú (early stage), a terjeszkedő (expansion), a helyettesítő (replacement) és a 

kivásárlási (buy-out) tőkebefektetéseket. A fogalom-meghatározások között külön nevesíti a 

risk capitalt is, úgy mint olyan befektetés, amely a céltársaság korai fejlődési szakaszába 

fektet, ugyanakkor ide tartozónak értékeli tételesen az üzleti angyal finanszírozást, a venture 

capitalt, illetve az innovatív vállalkozások tőzsdére vezetését, mint kis-és középvállalati 

finanszírozási formát. A private equity-t a public equity ellentéteként határozza meg, úgy mint 

tulajdonszerzés magánbefektető által egy tőzsdén nem jegyzett vállalkozásban. A Bizottság 

ezen munkaanyagán alapul az állami támogatásokról és a kockázati tőkéről szóló 2001-es 

közlemény
61

, amely az állami támogatások elfogadhatóságát határozta meg egészen 2006-ig.  

A fogalmi kérdésekben ugyanakkor módosítást figyelhetünk meg: a venture capital 

fogalmából 2001-ben kikerül buy-out finanszírozás
62

. A 2001-es állami támogatásokról szóló 

közlemény lábjegyzetében szintén újabb fogalmi módosítást figyelhetünk meg: a venture 

capital kifejezést „alapvetően” (essentially) arra a jelenségre korlátozza, amelyet az 

intézményi kockázati tőkebefektetők, a kockázati tőkealapok valósítanak meg. A magyarázat 

tartalmazz azt a további kitételt is, hogy a kockázati tőkealapok gyakran többféle 

finanszírozási formát (equity, mezzanine
63

, kölcsön) is nyújtanak, és a kockázati tőke alatt a 

dokumentum ezen finanszírozás egészét érti
64

. Ez az álláspont, vagyis hogy a kockázati tőke 

                                                 
59

 Risk Capital – a key to job creation in the European Union. (DG Economic and Financial Affairs) SEC(1998) 

552 final (a Hivatalos Lapban nem publikált) Az elfogadott akcióterv: COM(1999) 232. 
60

 A meghatározás annyira kaotikus, hogy szükségesnek látom az eredeti szöveget idézni: „Investment in 

unquoted companies by venture capital firms who, acting as principals, manage individual, institutional on in-

house money.” 
61

 State aid and risk capital. 2001/C 353/03. 21.8.2001. 
62

 Communication from the Commission to the Council and the European Parlament on implementation of Risk 

Capital Action Plan. COM/2001/0605 final. 
63

 A mezzanin-finanszírozás szűkebb értelemben a saját és idegen tőke között átmenetet képező hibrid 

instrumentum, amely többnyire a hitelezői jogviszonyhoz kapcsolódó törlesztőrészletek mellett tulajdonviszonyt 

megtestesítő opciós komponenst is tartalmaz.  
64

 „… and the term „venture capital” refers to the totality of this finance” State aid and risk capital. 2001/C 

353/03. 21.8.2001.1. lábjegyzet. 
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fogalmába tartozna a kapcsolódó finanszírozások egésze is, újszerű, és a többi országban 

egyáltalán nem alkalmazott megközelítési mód. 

A kockázati tőke, mint kifejezés használata a hivatalos magyar nyelvű dokumentumokban 

nem következetes. A 2006-os Bizottsági közlemény a kis- és középvállalkozások 

finanszírozásáról és a lisszaboni program végrehajtásáról
65

 angol nyelvű szövege a következő 

összefoglaló gondolatot tartalmazza: „The future of European competitiveness depends on an 

integrated, open, and competitive financial market that also covers risk capital, and in 

particular, that part of risk capital markets that is generally referred to as venture capital”, 

vagyis a risk capital (továbbra is úgy definiálva, mint informális tőkebefektetők + venture 

capital + innovatív vállalkozások tőzsdei bevezetése) fogalmán belül értelmezett venture 

capital, mint szűkebb kategória itt egyértelműen külön válik. A hivatalos magyar fordításban 

ez a szofisztikált megkülönböztetés teljes mértékben elsikkad: „Az európai versenyképesség 

jövője olyan integrált, nyílt és versenyképes pénzügyi piactól függ, mely a kockázati tőkét is 

magában foglalja, és különösen a kockázatitőke-piacok azon részét, melyet kockázati 

tőkebefektetések piaca néven ismerünk”. Azon túl, hogy a fenti mondatnak nincs ebben a 

formában értelme, nem is adja vissza a lefedett ügyletek tartalmi megkülönböztetését.  

 

A kockázati tőkebefektetések uniós megítélésének alapdokumentuma, a 2006-os közösségi 

iránymutatás a kis- és középvállalatokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását 

célzó állami támogatásokról
66

 a korábbi hagyománnyal szakítva a veture capital kifejezést a 

magyar fordításban „vállalkozási tőke”-ként fordítja, a private equity pedig mint „magán saját 

tőke” jelenik meg a hivatalos fordításban. A vállalkozási tőkeként fordított kifejezés alatt a 

fogalom-meghatározások között kizárólag az intézményi kockázati tőkebefektetők közül is 

csak a kockázati tőkealapokat találjuk.  

Az Iránymutatás fogalom-meghatározásai között a risk capital, mint kockázati tőke kifejezés 

fedi leginkább a nemzetközi (angolszász) fogalmat, amennyiben ez alatt értendő a 

vállalkozásoknak nyújtott saját tőke vagy kvázi-sajáttőke finanszírozás a korai fejlődési 

szakaszokban (magvető, induló és növekedési szakasz), amely magában foglalja az üzleti 

angyalok nem hivatalos befektetéseit, a vállalkozási tőkét valamint a kkv-kra és nagy 

növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokra szakosodott alternatív részvénypiacokat
67

. 

Az iránymutatás fogalom-meghatározásai között találjuk a magvető tőke, induló tőke és 
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 2006/C 194/02 
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növekedési tőke meghatározásait is, amelyek szintén alapját képezik az ezt követő 

szabályozásnak
68

.  

 

Az Iránymutatás terminológiáját és annak fordítását követi a Bizottság 800/2008/EK 

rendeletének (általános csoportmentességi rendelet) szövege is, amely a risk capital fogalmat 

fordítja kockázati tőkeként, és jelenti a vállalkozások részére a korai növekedési 

szakaszokban (magvető, induló és növekedési szakasz) saját tőke vagy kvázi-sajáttőke útján 

nyújtott finanszírozást. A szöveg a venture capital kifejezést egyáltalán nem használja (sic!), 

a private equity pedig itt is mint „magán sajáttőke” jelenik meg, és az állami támogatásban 

részesülő társaságot is is private equity investment fund-ként, magántőke-befektetési alapként 

jelöli.  

A private equity fogalmát a Bizottság egy 2007-es előkészítő irata úgy határozza meg, amely 

szerint a magántőke kifejezés alatt értik a venture capital tartalmán túl a helyettesítő tőke 

(replacement) és a buy-out ügyleteket, vagyis ebben a dokumentumban már a helyettesítő 

tőke sem része a venture capital fogalmának. Ez ugyanakkor ellentmondásban áll a Bizottság 

által alakított szakértői csoport
69

 azon megállapításával, amely szerint a magántőke részei: 

venture capital, növekedési tőke és kivásárlási tőke, vagyis redukálja a venture capital 

fogalmát a korai szakasz finanszírozására. 

 

Az Európai Bizottság által 2011. december 7-én nyilvánosságra hozott, a kockázati tőke 

szabályozásában döntő fordulatot jelentő javaslat
70

 az európai kockázatitőke-alap 

létrehozásáról továbbra is adós marad a kockázati tőke definíciójával. A javaslat (1) 

preambulumi cikke mindössze a következőket rögzíti: „A kockázati tőke finanszírozást nyújt 

olyan vállalkozásoknak, amelyek általában nagyon kicsik, vállalati fejlődésük kezdeti 

szakaszában vannak, valamint jelentős növekedési és terjeszkedési lehetőségeik vannak. A 

kockázatitőke-alapok emelett értékes szakértelmet és tudást, üzleti kapcsolatokat, 

márkaértéket adnak és statégiai tanácsadást nyújtanak e vállalkozásoknak.”
71

 

                                                 
68

 Magvető tőke: a kezdeti vállalkozási koncepció tanulmányozására, értékelésére és kidolgozására az induló 

szakaszt megelőző finanszírozás. Induló tőke: termékfejlesztésre és kezdeti marketingre nyújtott finanszírozás 

olyan vállalkozásoknak, amelyek terméküket még nem értékesítették üzletszerűen, és nem termelnek nyereséget.  
69

 Report of the alternative investment expert group – Developing European Private Equity. 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/other_docs/reports/equity_en.pdf 
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 Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai kockázatitőke-alapokról. COM(2011) 860.  
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A javaslat indoklási részében viszont újfajta megközelítését látjuk a magántőkének, illetve a 

magántőke-alapnak, amennyiben azt úgy határozza meg a Bizottság, mint amely „a 

kiemelkedően jövedelmező cégekbe fektet be, és tőkeáttételes kivásárlásokat szervez”
72

. 

A rendelet-javaslat 3. cikk d) pontja definiálja a szakirodalomban céltársaságként ismert 

vállalkozást, amelyben a kockázati tőkealap részesedést szerez. A rendeleti elnevezése 

„minősített portfólióvállalkozás”, és a definíció szerint két ismérvvel rendelkezik: kis- és 

középvállalkozásnak minősül, illetve tőzsdén nem jegyzett társaság. Alább, az Egyesült 

Államok jogszabályainak ismertetése során látható lesz, hogy az új, európai elnevezés az 

amerikai jogi terminológiával megegyező, egységes szabályozás irányába tett fontos lépés 

lehet. 

Annak ellenére, hogy a javaslat várhatóan új alapokra helyezi az európai kockázati tőkealapok 

működését, a fenti definíció azon túl, hogy de facto szakít a 2006-os Iránymutatásban 

található meghatározásokkal, tovább relativizálja a kockázati tőkebefektetésként azonosítható 

ügyletek körét mind alanyi, mind tárgyi tekintetben. 

 

Az uniós jognak ugyan nem része, de tematikusan az európai kockázati tőke-fogalmakhoz 

kapcsolódik az EVCA fogalom-meghatározása is. A szervezet, amelynek publikációit az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előszeretettel idézi, következetesen különíti el a 

private eqiuty (magántőke) és venture capital (szűk értelemben vett kockázati tőke) 

fogalmakat, előbbit úgy definiálva, mint tőke biztosítása pénzügyi befektetők által közép- 

vagy hosszú távra tőzsdén nem jegyzett, nagy növekedési potenciállal rendelkező 

társaságokba. A kockázati tőkét ennek részhalmazaként olyan tőkebefektetésekre korlátozza, 

amelyek egy vállalkozás indulásának, korai fejlődésének és növekedésének finanszírozása 

céljára adnak
73

. Az EVCA forrásaiban a risk capital kifejezés csak akkor szerepel, ha az EU 

egyes jogforrásaira hivatkozik.  

 

A magyar gazdasági szakirodalom a 90-es években kezdett el foglalkozni a kockázati 

tőkebefektetésekhez kapcsolódó egyes jelenségek hazai vizsgálatával, elsősorban Karsai Judit 

nevéhez fűződik a témakör magyarországi bevezetése. A Külgazdaság c. folyóiratban 1999-

ben megjelent tanulmányában
74

 úgy definiálja a kockázati tőke fogalmát, mint professzionális 

befektető-szervezetek nagy növekedési képességű, tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokban 
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 Karsai 1999, 789.o. 
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szerzett átmeneti részesedése, amelynek célja a befektetésen elért nyereség maximalizálása. 

Ezen belül bevezeti a hagyományos kockázati tőke kifejezést, amelyet kifejezetten az induló 

vállalkozásokhoz kapcsol, és a fejlesztő tőke kifejezést, amely a vállalkozások későbbi 

(private equity) kockázati tőkével való finanszírozását jelenti. A magántőke fogalmat úgy 

határozza meg, mint amely magában foglalja a hagyományos kockázati és fejlesztő tőkét 

egyaránt, vagyis itt még szinonimaként határozza meg a kockázati tőke és a magántőke 

kifejezéseket. Ezt a definíciós rendszert következetesen alkalmazza, mert 2009-es 

tanulmányában
75

 ugyanezen terminológiai megkülönböztetés mellett foglal állást, az egész 

iparágat következetesen kockázati tőkeként aposztrofálja, ide tartozónak értékelve még az 

informális befektetőket, vagyis az üzleti angyalokat is. Megerősíti a magántőke és kockázati 

tőke fogalmak egyenértékűségét 2010-es MTA műhelytanulmányában is, ahol már az első sor 

lábjegyzetében rögzíti: a kockázati- és magántőke ipart a tanulmány további részében 

egységesen magántőke-iparként használja
76

. 

A fentiekhez hasonlóan a magyar üzleti angyal hálózatok kutatásával foglalkozó Makra Zsolt 

és Kosztopulosz Andreász is úgy foglalnak állást
77

 – ráadásul a nemzetközi definiálás 

igényével – hogy minden típusú kockázati tőkét magába foglal a magántőke (private equity), 

míg a klasszikus kockázati tőkebefektetések (classic venture capital investments) a valóban 

kockázatos, innovatív vállalkozásokat preferáló tőkebefektetések megfelelője. Az ő 

értelmezésükben a terjeszkedési szakaszt finanszírozza a fejlesztési tőke, vagy más néven 

kereskedelmi tőke (merchant capital). Meg kell azonban állapítanunk egyet nem értve a 

szerzőpárossal, hogy a kereskedelmi tőke kifejezés, illetve annak angol megfelelője a külföldi 

szakirodalomban még elvétve is ritkán fordul elő, így annak a fejlesztési tőkével való 

azonosítása legalábbis merész gondolat. 

 

A kockázati tőkebefektetések hazai irodalmában kiemelkedő jelentőségű a Makra Zsolt által 

szerkesztett 2006-os tanulmánykötet, ahol a definíciós kérdésekkel Osman Péter 

foglalkozik
78

, aki megállapítja, hogy a kockázati tőke fogalmának pontos jelentésére nem 

ismerünk általánosan elfogadott meghatározást, és a definícióalkotás helyett idézi az EVCA 

meghatározásának azon fogalmi elemeit, amelyeket mind a kockázati tőke, mind a magántőke 

vonatkozásában igazak, és mintegy másfél oldalon keresztül vonultatja fel a megkülönböztető 

ismérveket. 
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A magyar közgazdasági szakirodalom a fentiek alapján nem tartotta fontosnak, hogy az 

angolszász és uniós irodalomban részletesen kifejtett különbségeknek megfelelően eltérő 

magyar terminológiát fejlesszen ki a venture és risk capital valamint a private equity 

fogalmak mögé, következetesen más tartalommal használva a mindezek magyar megfelelőjét 

jelentő kockázati tőke kifejezést. Ezen konfúzus szóhasználatra és a kifejezés 

meghatározatlanságára Miskolczi-Bodnár Péter is – szinte egyetlen jogtudományi szerzőként 

- felhívja a figyelmet
79

. Tanulmányának egyik igen érdekes megállapítása, mely szerint 

„joggal feltételezhetjük, hogy a definiálás adózási szempontból bír jelentőséggel”
80

.  

A venture capital – risk capital – private equity kifejezések magyarra fordításánál a probléma 

a következőkben foglalható össze: (1) nemzetközi szinten sem világos az angolszász 

terminológia által lefedett ügyletek köre, (2) a Karsai Judit által bevezetett, minden tárgykört 

fedő „kockázati tőke” kifejezés szolgai másolása a szerzők körében (3) az egyértelmű 

jogforrási definíciók hiánya.  

 

II.3. A kockázati tőke, mint fogalom megjelenése a jogforrásokban 

 

Az angolszász jogforrások közül az Egyesült Államokban 2010. júniusában elfogadott Dodd-

Frank törvényt
81

 azért érdemes megvizsgálni, mert azon túl, hogy ez a kézirat lezárásához 

viszonyított egyik legfrissebb jogforrás, a venture capital és private equity kifejezések 

tartalmi különbségeire mutat rá
82

. A törvény 407. szakasza a befektetési tanácsadók 

regisztrációs kötelezettsége alól felmentést ad kizárólag kockázati tőkealapoknál 

foglalkoztatott tanácsadók számára. A szakaszban felhatalmazást kap a Securities and 

Exchange Commission (SEC), hogy a törvény hatályba lépésétől számított 1 éven belül 

definiálja a „venture capital” fogalmat. Ebből implicite következik, hogy a private equity 

alapoktól egyértelműen eltérő kategóriaként kell kezelni a venture capital alapokat, már csak 

a tartalmi különbség a kérdés. Az amerikai Nemzeti Kockázati Tőke Egyesület (National 

Venture Capital Association, NVCA) a törvény véleményezése során kifejtette aggályait a 

definíciókkal kapcsolatban
83

, amennyiben megállapítja, hogy a private equity kifejezés az 

elmúlt 15-20 évben széles körben elterjedt jelentése szerint magába foglalja általában mindazt 
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 Miskolczi-Bodnár 2003. 647-663. o. 
80

 uo. 657.o. 
81

 H.R.4173 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
82

 Egyben érdekes adalék, hogy annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban van a legrégebbi hagyománya a 

kockázati tőkebefektetéseknek, a mai napig adósak maradtak a definícióval.  
83

 az NVCA levele 2011. 01.14-én a Bizottsághoz, letölthető az NVCA holnapjáról. 
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az „alternatív vagyont”, amely a venture capital fogalmába eső ügyleteket, és a kivásárlási 

ügyleteket. Ez problémaként merülhet fel azon esetekben, amikor az üzleti nyomtatványaikon 

a valójában venture capital alapként működő szervezetek következetesen magukat private 

equity alapként azonosítják. 

A törvénytervezetben
84

 a venture capital fund, magyarra kockázati tőkealapként fordítható 

vagyontömeg definíciója a jellemzők felsorolását jelenti az alábbiak szerint:  

A kockázati tőkealap egy olyan magántőke-alap, amely  

(1) tulajdoni hányadot szerez gazdasági társaságokban abból a célból, hogy működő tőkét 

vagy növekedési tőkét biztosítson (ezek az ún. minősített portfólió társaságok), és ezen 

megszerzett tulajdonrészt legalább 80%-ban közvetlenül a társaságtól szerezte meg  

(2) közvetlenül vagy saját befektetési tanácsadóin keresztül felajánl vagy nyújt lényeges 

irányítási támogatást a társaságban, vagy afelett tényleges kontrollt gyakorol  

(3) nem nyújt hitelt vagy más pénzügyi támogatást a portfólió társaságnak (ide nem értve a 

rövid távú, áthidaló kölcsönt)  

(4) nem biztosít visszavásárlási jogot vagy más likvidációs elsőbbséget a befektetőinek, ide 

nem értve a különleges eseményeket  

(5) a befektetői felé kifejezetten kockázati tőkealapként jelenik meg és  

(6) a Befektetési Társasági Törvény alapján nem regisztrálták úgy, mint Üzleti Fejlesztési 

Társaság.  

 

A fenti definíció gyakorlati érvényesülését tekintve a (3) pont problematikusságát maga a 

Bizottság is elismerte, hiszen a kockázati tőkealapok gyakran nyújtanak más pénzügyi forrást 

is a céltársaságoknak. E pont feltétlen szerepeltetése mellett az az érv szól, hogy a Dodd-

Frank Törvény kifejezetten a hitelezési tevékenységben látja a pénzügyi rendszer-kockázatot, 

így ha a kockázati tőketársaságok tanácsadóit kivételként szerepelteti a törvény a regisztrációs 

kötelezettség alól, akkor az általuk menedzselt társaságok tevékenységi körében – a 

törvényhozó elvárása szerint – nem szerepelhet a hitelezési tevékenység.  

A definíció egy másik, sokkal fontosabb következménye, hogy a jogforrás kizárólag az 

intézményi kockázati tőkebefektetések definícióját adja meg, így az a kérdés, hogy pontosan 

mely ügyletek minősülnek kockázati tőkebefektetésnek, továbbra is nyitott marad.  
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Az Európai Unió kockázati tőkével foglalkozó jogforrásainak bemutatására korábban 

részletesen kitértem, így itt összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy a dokumentumok (1) 

bevezetik a risk capital más országokban vagy régiókban egyáltalán nem használatos fogalmát 

(2) az egyes kifejezések tartalma változik, a változás nem következetes, és szakmailag nem 

megalapozott (3) a hivatalos dokumentumok magyar nyelvű változatai szintén több 

fordításban és változatos tartalommal tárgyalják az egyes kifejezéseket, így összességében az 

EU-s jogforrások tekintetében a kockázati tőkebefektetések definícióját nem tudjuk 

azonosítani. Fontos változás előtt áll ugyanakkor az európai jog a kockázati tőke tekintetében, 

amennyiben megvalósul az egységes európai kockázatitőke-alapokra vonatkozó szabályozás. 

 

A kockázati tőkebefektetéseket a magyar jog először 1998-tól szabályozta törvényi szinten: 

április 1-ével lépett hatályba a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, 

valamint a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény. Már megalkotásától 

kezdve komoly kritika övezte, amelyet a gyakorlat azzal igazolt, hogy 6 éves „élettartama” 

alatt mindössze egyetlen társaság tartozott a hatálya alá. A legfőbb ellenvetés az volt, hogy 

olyan szigorú alapítási és befektetési szabályokat tartalmazott, amelyek a kockázati tőke 

nemzetközi világában teljesen idegenek voltak. Két ilyen anomáliát emelnék ki:  

(1) a nemzetközi gyakorlatban a befektető intézmények nem tartanak portfóliójukban be nem 

fektetett szabad pénzeszközöket, ezzel szemben a törvény a teljes alaptőke befizetését írta elő 

alapításkor.  

(2) a befektetők megfelelő lehetőség híján nem helyeznek ki pénzeket, ezzel szemben a 

törvény előírta, hogy adott időn belül mekkora tőkét kell befektetni, ráadásul szankcióként az 

alap megszűnését helyezte kilátásba.  

 

Látva a rendszer működésének elégtelenségét, 2003-tól kezdődött meg az egyeztetés a 

kormányzat és a szakmai fórumok között. Ennek eredményeként a korábbi törvény egészét 

hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLXXXVI. törvény, és a kockázati tőkealapok 

szabályozása a tőkepiaci törvény (2001 évi CXX. törvény a tőkepiacról, a továbbiakban: Tpt.) 

keretei között nyert szabályozást. A kockázati tőkéről szóló szabályok lényegesen 

egyszerűsödtek, és a korábbiaknál sokkal rugalmasabbá váltak.  

Mindezek ellenére a jogalkotó egy fontos kérdéssel továbbra is adós marad: a kockázati 

tőkealapok és kockázati tőkebefektetések definíciójával. Sem az 1998-as törvény, sem a Tpt. 
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nem ad meghatározást a részletesen szabályozott fogalomra. A Tpt. értelmező rendelkezései
85

 

a kockázati tőkealapot mint jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeget jelölik meg, 

amelynek kezelésére hivatott a kockázati tőkealap-kezelő. A törvényszövegből tehát 

mindössze arra tudunk következtetni, hogy ha az egyéb feltételeknek megfelelő társaság 

érvényes vagyonkezelési és befektetési szabályzattal rendelkezik, és magát kockázati 

tőkealapként határozza meg, ekként fog bejegyzésre kerülni.  

 

A jogi dokumentumok között bár nem szabályozási jellegűek, mégis a magyar kockázati 

tőkepiac szempontjából meghatározó volument jelentenek a JEREMIE-programhoz 

kapcsolódó szerződések. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. július 15.-én meghirdetett 

pályázatában
86

 a nyertes kockázati tőkealapokkal kötendő szerződéstervezet szövege – a 

korábbi gyakorlatnak megfelelően – szintén nem tartalmaz meghatározást a kockázati 

tőkebefektetés mibenléte tekintetében. A szerződés-tervezet a definíciós rész tekintetében a 

magvető tőke, induló tőke és növekedési tőke tekintetében az Európai Bizottság 2006/C 194/2 

sz. dokumentumának 2.2. pontjában található fogalom-meghatározásokra utal vissza. A 

céltársaságok körét szűkítendő, innovatív befektetéseknek kizárólag azokat tekinti, amelyek: 

„újszerű (azaz a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló) (i) a 

találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény hatályaalá tartozó 

tevékenység, illetve találmány, valamint (ii) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

alapján oltalomban részesülő, számítógépes program (szoftver) támogatásátcélzó befektetés”. 

Ez a definíció a programon keresztül megvalósuló befektetéseket a nemzetközi gyakorlathoz 

képest erősen szűkíti.  
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 2001. évi CXX. törvény 5§ alapján: kockázati tőkealap: kockázati tőkealap-jegy zártkörű forgalomba 
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2012. január 26. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://www.nfu.hu/doc/1875


35 

 

II.4. A kockázati tőkebefektetéshez kapcsolt fogalmak definiálása 

 

A fentiek figyelembe vételével a magyar terminológiában a „kockázati tőkebefektetés” 

használatát, amelyet az angolszász terminológia venture capital kifejezésével azonosíthatunk, 

a következő definíció alapján tartom alkalmazhatónak:  

Tőzsdén nem jegyzett, nagy növekedési potenciállal rendelkező gazdasági társaságban való 

tulajdonszerzés, amelynek célja a társaság értékének növelése a tőke biztosításán túl a 

társaság vezetésében való részvétel útján, valamint az így megszerzett tulajdoni hányad nagy 

haszonnal történő értékesítése. 

Ezen kategóriába tartoznak tehát a fentiekben ismertetett magvető (seed), korai szakaszú 

(start-up), és terjeszkedési (expansion) finanszírozási formák, kiegészítve a kivásárlási  

tőkével (buy-out), amelyek ügyleteket megvalósíthatja mind formális (pl. kockázati tőkealap), 

mind informális befektető (pl. üzleti angyal) 

 

Ezen definíción túl a szűk értelemben vett kockázati tőkebefektetések alatt értjük a 

következőket: 

Kifejezetten erre a célra alapított kockázati tőketársaságok által megvalósított ügylet, amely 

során a kockázati tőketársaság nagy növekedési potenciállal rendelkező gazdasági 

társaságban való tulajdonszerzést követően részesedését előre meghatározott feltételek mellett 

meghatározott idő elteltével értékesíti.  

Ezen kifejezés alá tartoznak tehát az életszakasztól nem függő, de kizárólag intézményi  

kockázati tőkebefektetők által megvalósított ügyletek.  

 

A korábban ismertetett szakkifejezések közül a private equity, amelyet magyarra 

„magántőke”-ként fordíthatunk:  

Jelenti mindazokat a befektetési szerződéseket, amelyek eredményeként egy gazdasági 

társaság részesedést szerez egy másik gazdasági társaságban azzal a céllal, hogy a 

részesedését később nagy haszonnal értékesítse.  

Ide tartoznak a kockázati tőke tágabb fogalmán kívül mindazok az ügyletek, amelyek során 

gazdasági társaságok időlegesen részesedést szereznek egy másik társaságban, vagyis a 

vállalatközi fejlesztő-tőkebefektetések (corporate venturing), az áthidaló finanszírozás (bridge 

financig) és a hiteltámogatással megvalósuló menedzseri ki- ill. bevásárlás (leveraged buy-

out) ezen halmaz részét képezik. 
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A risk capital kifejezés, amelynek megfelelőjeként a „kockázati tőkebefektetés európai 

fogalma” megjelölést tartom elfogadhatónak: 

Mindazon kockázati és magántőke befektetések körébe eső ügyletek, amelyeket az Európai 

Unió mindenkor hatályos forrásai ekként azonosítanak.  

Ezzel a meghatározással az eddig is gyakran változó tartalomhoz lehet igazítani azt a 

fogalmat, amelyet gyakorlatilag kizárólag az EU és annak intézményei használnak.  

 

A dolgozat további részében a kockázati tőkebefektetések kifejezés alatt a fentiekben 

definiált, tág értelmű meghatározást értem.  

 

A fentiekben meghatározott kockázati tőkebefektetésekhez számos járulékos fogalom 

megismerése szükséges, amelyek a finanszírozási életszakaszokhoz, a módszerhez, illetve a 

nyereségszerzés mikéntjéhez kapcsolódnak. A később részletes ismertetésre kerülő 

szakirodalom jellemzője, hogy a korábban ismertetett definíciós aggályok sokkal kevésbé 

jelentkeznek, a gazdasági szakirodalom ezen fogalmakat részletesen, és (meglehetősen) 

egységesen kimunkálta.  

 

A kockázati tőkebefektetésekhez tartozó egyes, a vállalati életszakaszokhoz kötődő 

finanszírozás megismeréséhez a közgazdasági szakirodalom vállalati életciklus-modelljeinek 

megismerése szükséges. Zsupanekné Palányi Ildikó foglalja össze egy 2007-es 

tanulmányában a hazai és külföldi szakirodalom legfontosabb életciklus-modelljeit
87

. A 

vállalati életciklus-elméletek alapját jelentik egyrészt a Jeffry  A.Timmons
88

 és az Ichak 

Adizes által kidolgozott modellek
89

, illetve a magyar szakirodalom jelentős alakjai, Szerb 

László
90

, Salamonné Huszty Anna
91

 és Katits Etelka
92

 által kimunkált elméletek. Ezek 

összegzéseként, és a kockázati tőkebefektetések vonatkozásait is figyelembe véve, a vállalati 

életciklusokat 3 nagy szakaszra oszthatjuk, úgy mint: 1. előkészítési vagy bevezetési szakasz, 

2. növekedés és 3. hanyatlás időszaka. A szerzők az ezen belüli korszakolás tekintetében 

térnek el egymástól, amennyiben például Szerb a hanyatlás időszakát az innováció vagy 

hanyatlás alternatíváiban képzeli el, ugyanakkor hiányzik a céghalál jelensége az elméletéből, 

míg Adizes egyenlő időszakokra osztja az életciklust mind a növekedés, mind a hanyatlás 

                                                 
87

 Zsupanekné Palányi 2007, 45-56.o. 
88

 Timmons 1990. 
89

 Adizes 1992. 
90

 Szerb 2000 és 2005. 
91

 Salamonné Huszty 2006. 
92

 Katits 2002.  
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korszakai tekintetében. A kockázati tőkebefektetések helye az életciklus elején van: ezen 

finanszírozási forma szinte kizárólag a még növekedési potenciállal rendelkező társaságok 

számára nyújt tőkét. A korábbiakban ismertetett definíciós kérdések között felvetett 

turnaround vagy megfordító finanszírozás az egyetlen, amelyet a vállalkozás érett vagy késői 

szakaszában nyújt tőkét egy vállalkozásnak,ugyanakkor megjegyzendő, hogy ezen 

finanszírozási formát a szakirodalom fent ismertetett módon nem tartja feltétlenül a kockázati 

tőkefinanszírozás körébe tartozónak.  

 

Az életciklusokhoz kötődő befetetések egyes ügyleteinek elnevezése a szakirodalomban a 

következő:  

(1) Seed financing, vagy magvető finanszírozás alatt értjük mindazokat az ügyleteket, 

amelyek a válllakozás alapításához, indításához nyújtanak tőkét.  

(2) Start-up financig, vagy induló tőke biztosítása, amely már működő, de terméket még nem 

értékesítő, nyereséget nem termelő társaság számára, termékfejlesztésre, kezdeti marketingre, 

a termék piaci bevezetésére nyújtott finanszírozás. 

(3) Expansion capital, vagy terjeszkedés finanszírozása, amelynek elsődleges célja a 

termelési kapacitás növelése, a piac- vagy termékfejlesztés, illetve pótlólagos működőtőke 

biztosítása, függetlenül attól, hogy egy vállalat termel-e nyereséget vagy sem.  

(4) Buy-out, vagy kivásárlási tőke, egy vállalkozás létező részvényeinek vagy üzletrészének 

megszerzése egy másik pénzügyi befektetőtől vagy más tulajdonosoktól.  

(5) Turn-around vagy megfordító finanszírozás. Ezt a finanszírozási típust nem sorolja 

mindenki a kockázati tőke körébe, és a fent rögzített, jogi megközelítésű definíció szerint sem 

tartozik ide ez az ügylet. A megfordító finanszírozást értelmezhetjük úgy, mint az érett 

szakaszban lévő, de nehéz helyzetbe került vállalkozások „megmentése”, vagy az érett 

szakasz egy újabb lendülete.  

 

Annak ellenére, hogy a közgazdasági szakirodalom ezen kifejezések tartalmát, illetve az 

általuk lefedett ügyleteket részletesen kidolgozta, nem kerülhető meg a jogforrásokban 

megtalálható definíciók kérdése, amelyek – mint az láthatjuk – nem feltétlenül fedik a fenti 

kategóriákat.  

Ebben a tekintetben a legfontosabb forrás a korábban már hivatkozott Európai Bizottsági 

dokumentum, a Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba történő 
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kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról
93

. Ez a jogforrás azért 

kiemelkedő jelentőségű, mert egyrészről a későbbi uniós joganyagok döntően ezekre a 

definíciókra hivatkoznak, másrészt a magyar joggyakorlat is több helyen alkalmazza. A 

dokumentum a következő fogalom-meghatározásokat tartalmazza:  

Magvető tőke alatt értjük a kezdeti vállalkozási koncepció tanulmányozására, értékelésére és 

kidolgozására az induló szakaszt megelőző finanszírozás.  

Induló tőke ehhez képest a termékfejlesztésre és kezdeti marketingre nyújtott finanszírozás 

olyan vállalkozásoknak, amelyek terméküket még nem értékesítették üzletszerűen, és nem 

termelnek nyereséget. 

Növekedési tőke pedig a vállalkozásnak a növekedéshez vagy bővüléshez biztosított 

finanszírozás, amelynek célja a termelési kapacitás növelése, a piac- vagy termékfejlesztés, 

illetve a pótlólagos működőtőke biztosítása, függetlenül attól, hogy a vállalat nyereséges-e 

vagy sem.  

 

II.5. A kockázati tőkepiac szereplői 

 

A közgazdasági szakirodalom hagyományosan formális és informális szereplőkre osztja a 

kockázati tőkepiacot, ahol a formális szereplők közé tartoznak a kockázati tőkealapok és más 

intézményi befektetők, az informális szereplők csoportjába pedig jellemzően az üzleti 

angyalok és azok hálózatai. A piac jogi vizsgálatához azonban ez a megközelítés nem 

alkalmazható, hiszen ők a kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó aktusok egyik alanyi 

csoportját jelölik csak, és egyben nem jelent a fenti csoportosítás különbséget az ügyletekben 

megjelenő jogintézmények szempontjából sem. Így a szereplők vizsgálatakor új megközelítést 

szükséges alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93

 2006/C 194/2.  
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2. ábra 

A „törzstőkealapok” működése – Útmutató, 2004 

Forrás: Európai Bizottság 

 

 
 

Az Európai Unió szerveinek munkadokumentumai, különösen az Európai Bizottság 2006-os 

iránymutatása, illetve a kapcsolódó eljárási szabályok módosításáról szóló EFTA-határozat
94

 

az állami támogatások megjelenésének egyes szintjeiről a támogatottak körét három 

csoportban határozza meg. Az egyes szereplőket és kapcsolataikat a 2. ábra szemlélteti. 

 

 (1) Befektetők. A befektetők köre tartalmazza azokat a magánszemélyeket, akik egy 

vállalkozásba vagy vállalkozás-csoportba úgy eszközölnek befektetést, hogy annak keretében 

a vállalkozásban saját tőkét vagy kvázi-saját tőkét emelnek. A korábban ismertetett fogalmi 

keretekben ez a csoport magában foglalja az üzleti angyalokat, illetve a kockázati tőkealapok 

részjegyeinek tulajdonosait is. 

(2) Befektetési alapok, vagy befektetési eszközök. A közgazdasági szakirodalomban a 

kockázati tőkealapok és az intézményi befektetők (állami alapok, nyugdíj-alapok, bankok, 

biztosító-társaságok), akik a céltársaságokban közvetlenül valósítanak meg kockázati 

tőkebefektetések, mint forrást nyújtó gazdasági társaság. 

                                                 
94

 AZ EFTA Felügyeleti Hatóság Határozata 313/06/COL (2006. október 25.) az állami támogatások anyagi jogi 

és eljárásjogi szabályainak új 10.B fejezet: „Kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések 

előmozdítását célzó állami támogatások” bevezetésével történő ötvenkilencedik módosításáról  
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(3) Céltársaságok. Azok a gazdasági társaságok, akik a kockázati tőkebefektetések révén 

tőkeemeléssel forráshoz jutnak.  

 

ad (1) A szereplők közötti jogügyletek szempontjából az üzleti angyalok, mint közvetlen 

befektetők és a céltársaság által kötött szerződések lényeges tartalmi elemeiben nem 

különböznek a befektetési alapok, vagy más jogi formában működő vagyontömegek, mint 

formális befektetők céltársaságokkal kötött szerződéseitől. Ugyanakkor szabályozási 

helyzetük (adózás, nyilvántartás, transzparencia, támogatási eszközök) indokolja, hogy külön 

szereplőként kerüljenek rögzítésre. Szintén indokolt azon magánszemélyek, jogi személyek 

vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve egyéb jogalanyok 

megkülönböztetése, akik a befektetési eszközök tulajdonosai, tekintettel arra, hogy az üzleti 

angyalokéhoz hasonlóan sajátos megítélés alá esnek több szabályozási tárgykör tekintetében, 

kiemelt figyelemmel az adózási szempontokra. 

 

ad (2) A közgazdasági szakirodalom által legszélesebb körben feldolgozott ügylet-típus a 

kockázati tőkealapok tevékenysége során kötött szerződések, illetve azok egyes kondíciói, a 

portfólió-összetételre és a döntéshozatal mikéntjére vonatkozó kérdések.  

A kockázati tőkealapok működését a következő ábra szemlélteti. 

 

ad (3) A céltársaságok, amelyek körének pontos meghatározása a definíciós kérdések között 

felvetett aggályok miatt nem egyértelmű, a kockázati tőkebefektetések során kötött 

szerződések másik alanyi csoportja. A vázolt definíció szerint tőzsdén nem jegyzett, nagy 

növekedési potenciállal rendelkező társaságok, amelyek a későbbiekben részletezésre kerülő 

érvek alapján ugyan közjogi értelemben kiemelten támogatandó körét jelentik a 

vállalkozásoknak, ugyanakkor magánjogi szempontból számos faktor (információs 

asszimetria, szellemi tulajdonvédelem, tranzakciós költségek) hátráltatja pozíciójukat a 

szerződéskötés során.  

 

A dolgozat vizsgálati keretének meghatározása – a fenti definíciós kérdések ismertetése 

alapján – a következő: egyrészt a szűk értelemben vett kockázati tőkebefektetések 

szereplőinek meghatározása, és a köztük lévő szerződéses viszony elemzése, nemzetközi 

kitekintéssel, másrészt a magánjogi szerződéseken belül a kockázati tőkebefektetéshez 

kapcsolódó szerződési típus, illetve annak lényeges tulajdonságainak azonosítása. 
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III. A kockázati tőkebefektetések szabályozásának történeti áttekintése 

 

III.1. A kockázati tőkebefektetések rendszertani elhelyezése 

 

Az intézményesült kockázati tőke szereplőinek azonosítása, a felek jogainak és 

kötelezettségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok alapján nem megoldhatatlan feladat. Az 

informális kockázati tőkebefektetők, az üzleti angyalok működése és szerződési gyakorlata 

ugyanakkor már nem nevesített a hatályos magyar jogban (sem).  

 

Az alapfogalmaknál tisztázott, szűk értelemben vett kockázati tőkebefektetések szereplői a 

kockázati tőkealap, a kockázati tőkealap-kezelő valamint az a társaság, amely a finanszírozás 

címzettje. A felek közötti jogviszonyt szabályozza egyrészt a tőkepiaci törvény, részben a 

befektetési alapokról 2011 év végén elfogadott szabályozás, amely elsősorban a magántőke-

alapokra határoz meg új, az európai joggal harmonizáló szabályokat, illetve a gazdasági 

társaságokról szóló törvény, és háttérjogszabályként a polgári törvénykönyv.  

 

III.1.1. A kockázati tőkealap és az alapkezelő jogi jellege 

 

A kockázati tőkealapokat a tőkepiaci törvény úgy definiálja, mint kockázati tőkealap-jegy 

zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező 

vagyontömeg, amelyet a kockázati tőkealap-kezelő a befektetők általános megbízása alapján, 

azok érdekében kezel. A kockázati tőkealap a befektetési alapok egyik önálló típusa, amely 

2011 után egyedüliként maradt a tőkepiaci törvény hatálya alatt, mivel az uniós jogi átültetési 

kötelezettségek következtében a befektetési alapok, illetve a befektetési alapkezelési 

tevékenység teljes körű újraszabályozására volt szükség
95

. A megkülönböztetés indokát az 

adja, hogy míg a befektetési alapok és az alapkezelési tevékenység engedélyezési, működési 

rendszerét az Unió egységesíti, illetve szigorú kockázatkezelési és tájékoztatási feltételeket, 

illetve az ezzel járó adminisztratív terheket jelentősen módosítja, már a közösségi szabályozás 

                                                 
95

 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról, illetve a hozzájuk 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek:  

344/2011. (XII.29) Kormányrendelet a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, 

üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről 

345/2011. (XII.29) Kormányrendelet a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól 
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tárgyalása során egyértelmű volt a jogalkotó számára, hogy a kockázati tőkealapokat 

valamilyen módon mentesíteni kell a számukra indokolatlanul szigorú új szabályok alól.  

 

A kockázati tőkealapok, és tágabb értelemben véve a befektetési alapok gyökereit a következő 

alapvető jellemzők mentén kell keresnünk:  

(1) jogi személyiség, 

(2) önálló vagyontömeg, 

(3) a vagyon és a vagyonkezelési feladatok elválása, 

(4) értékpapír kibocsátása. 

 

A vagyonegyesítő társaságok közül az alapítvány, illetve a részvénytársaság, mint jogi formák 

egyes tulajdonságait fedezhetjük fel a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő 

vizsgálatakor. 

A jogi személyiségű vagyontömegek közül az alapítvány annyiban mutat hasonlóságot a 

kockázati tőkealapokkal, amennyiben a vagyon (alapítványi vagyon és kockázati tőkealap) és 

annak kezelésével megbízott szervezet (kuratórum és kockázati tőkealap-kezelő) hasonlóan 

elkülönül egymástól, ugyanakkor az alapítványra jellemző nonprofit jelleg a kockázati 

tőkealap esetén teljességgel hiányzik.  

A részvénytársasági működéshez ehhez képest annyiban hasonlít a kockázati tőkealap, 

amennyiben mindkettő profitorientált működési elvű, és a vezető tisztségviselő(k) feladata(i) 

(igazgató, igazgatótanács és kockázati tőkealap-kezelő) elválik a tulajdonosi szereptől.  

A fent vázolt szervezetek közötti legfontosabb különbség mégis a szabályozásban rejlik, 

mivel a kockázati tőkealapot, és annak mögöttes intézményét, a befektetési alapot illetve a 

kezelésüket végző kockázati tőkealap-kezelőt illetve a befektetési alapkezelőt a pénzügyi 

intézményrendszert szabályozó, elsősorban közjogi jellegű normák között találjuk, míg az 

alapítvány és a részvénytársaság szabályozása tisztán magánjogi jelleggel a polgári 

törvénykönyben, illetve a gazdasági társaságokról szóló törvényben található.  

A megkülönböztetés fő iránya így abban rejlik, hogy míg alapjában véve három magánjogi 

jogalany működésének jogi feltételeiről szólva a kockázati tőkealap és alapkezelő szabályai a 

közjogi normák között találhatóak, amivel a jogalkotó szorosabb kapcsolatot vélelmez a 

kockázati tőkealapok és alapkezelők vonatkozásában a pénzügyi szektorral, mint a klasszikus 

magánjogi területekkel.  
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Ez a megkülönböztetés köszön vissza a tagsági jogot megtestesítő okirat, a kockázati 

tőkealap-jegy szabályozásában is.  

 

III.1.2. A kockázati tőkealap-jegy, mint értékpapír 

 

A kockázati tőkealap-jegyek megszerzésének folyamata a befektetési szerződéssel történik. 

Ez a szerződési típus Barta Judit és szerzőtársai szerint olyan speciális szerződés, amely a 

megbízási szerződés, a letéti szerződés és a bizományosi szerződés szintézise. A megbízási 

szerződés a befektető, mint megbízó és későbbi alapjegy-tulajdonos és a befektetési 

intézmény, társaság, a későbbi kockázati tőkealap-kezelő között keretjellegű és tartós 

jogviszonyt keletkeztet. A letéti jellegű szolgáltatás jellegét az mutatja, hogy a megbízott díj 

és költségeinek megtérítése ellenében folytatja tevékenységét. Az értékpapírokkal folytatott 

tényleges ügyletek lebonyolítását pedig a megbízott bizományi szerződés alapján végzi
96

.  

 

A kockázati tőkealap vagyoni hányadát megtestesítő kockázati tőkealap-jegy az értékpapírok 

között a befektetési jegyek csoportjába tartozik.  

Széchenyi László értékpapírjogi munkája a „befektetési jegyet” a kötelmi jogi – dologi jogi – 

tagsági jogi értékpapírok közötti megkülönböztetés során a tagsági jogi értékpapírok között 

helyezi el, nem nevesítve ezen belül a kockázati tőkealap-jegyet, holott az már 1998 óta létező 

kategória
97

. Harsányi Györgyi csoportosításában a társasági papírok – árupapírok – dologi 

papírok mellett a befektetési jegyek az egyéb, sui generis értékpapírok között találhatók
98

. 

Tomori Erika az értékpapír- és tőzsdejogi fogalmakon belül foglalkozik a befektetési jeggyel, 

és azon belül annak speciális fajtájaként nevesített kockázati tőkealap-jeggyel
99

.  

 

A magyar szakirodalom a fentiek alapján is látható módon még nem alakított ki egységes 

álláspontot a kockázati tőkealap-jegyek besorolását illetően dacára annak, hogy a kézirat 

lezárásakor már 14 éve hoznak forgalomba ilyen jellegű értékpapírokat. A szerző véleménye 

szerint a kockázati tőkealap-jegyek az értékpapírokon belüli elhelyezése során indokoltabb a 

befektetési jegyeknek a klasszikus kötelmi-dologi-tagsági papírokon kívüli elhelyezése, mint 

sui generis értékpapíroké, mivel az tükrözi a magánjogi és közjogi jellegből adódó 

különbségeket, valamint a tagsági papírok közé sorolásával eltűnnének a kockázati 

                                                 
96

 Bartal  et al. 2000, 197-200.o. 
97

 Széchényi 2002, 58.o. 
98

 Harsányi  2010, 133-140.o. 
99

 Tomori 2003, 413-423.o. 
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tőkealapnak a befektetési alapokon belül is megfigyelhető elkülönülésének okai. Ezen belül is 

kiemelném azt a tulajdonságát a kockázati tőkealap-jegynek, hogy a tulajdonos a befektetett 

összegre csak a tőkealap megszűnése után, vagyis annak végelszámolása vagy felszámolása 

esetén tarthat igényt. 

 

III.2. A kockázati tőkepiacot közvetlenül érintő magyar jogszabályi háttér 

 

A közép-kelet európai régióban az 1990-es években Magyarország volt a legkedveltebb 

célpontja a kockázati tőkebefektetéseknek
100

. A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület 

(továbbiakban: MKME vagy HVCA) módszeres adatgyűjtéseit megelőzően azonban pontos 

adatok nem állnak rendelkezésre sem a hazánkba érkező tőke nagyságrendjéről, sem 

forrásáról vagy eredményességéről. Az mindazonáltal tény, hogy a megvalósult befektetések 

forrásai külföldi jog alapján létrehozott befektetői körből érkezett
101

.  

 

A Magyar Kockázati Tőke Egyesület (az MKME jogelődje) 1999-es évkönyve és a későbbi 

kutatások alapján megállapítható, hogy az ebben az időben kockázati tőkefinanszírozást 

nyújtó társaságok több lábon álltak, vagyis üzleti tevékenységüknek csak töredékét adta a más 

társaságokban történő üzletszerű részesedés-szerzés. Az ágazat magyarországi székhelyű 

befektetői olyan gazdasági társaságok alapvetően két csoportja különül el: az egyik csoportba 

tartoznak a piaci szereplők által működtetett, elsősorban részvénytársasági formában működő 

gazdasági társaságok, a befektetők másik csoportjába pedig az állami forrásokat kezelő, 

állami tulajdonú társaságok tartoznak
102

. A befektetett tőke nagyságrendje azonban 

mindenképpen a külföldi bejegyzésű társaságoktól származó tőke túlsúlyát mutatja
103

.  

 

III.2.1. Az 1998. évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről 

 

A kockázati tőkebefektetések eredményes működéséhez elkerülhetetlen a jól működő törvényi 

szintű szabályozás. A kockázati tőkebefektetéseket a magyar jog először 1998-tól 

szabályozta: április 1-ével lépett hatályba a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati 

tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény 

(továbbiakban: Kbtv).  

                                                 
100
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 uo 793-795.o. 
103
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A törvény hatálya alá tartoztak a kockázati tőketársaságok, a kockázati tőkealapok és 

alapkezelők, valamint a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei.  

A későbbi jogalkotás az alanyok közül már kiveszi a kockázati tőketársaságokat, amelyeket a 

Kbtv úgy definiál, mint a kizárólag a törvényben meghatározott kockázati tőkebefektetési 

tevékenységet folytató, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően alapított, 

illetve működő részvénytársaság. (2§. f. pont). Az így meghatározott társaság minimális 

jegyzett tőkéje 500 millió forint, amelyet kizárólag pénzbeli hozzájárulásban lehetett 

teljesíteni, névre szóló részvényekből állt, és a tőkejegyek névértékét a jegyzéskor teljes 

egészében be is kellet fizetni. Az egyes alapokat, illetve a tőketársaságot legalább 6 éves 

időtartamra, vissza nem váltható részjegyek kibocsátásával lehetett alapítani.  

 

A törvény egyik hiányossága, hogy bár a kockázati tőkealapok számára meghatározta a 

minimális 500 milliós alaptőkét, ugyanakkor a szervezeti és tőkekövetelményeket részletező 

6. §. nem tárgyalta az alapkezelő jegyzett tőkéjének minimumát, így arra a gazdasági 

társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény előírásai, mint háttérszabályok alkalmazásával 

az általános szabályok szerint lett volna alapítható azzal a korlátozással, hogy a részvényei 

kizárólag névre szólóak lehetnek.  

 

A Kbtv. 32§. szerint a tőketársaság és az alap a megszerzett részesedéseken túl csak 

állampapírban vagy bankbetétben tarthatta a tőkéjét.  

 

A befektetési szabályok között a 28.§. szerint a nyilvántartásba vételt követő 2 éven belül az 

alap és a tőketársaság jegyzett tőkéjének 30%-át kell befektetni, és a negyedik naptári év 

végéig nem csökkenhet 30% alá. Ennél is szigorúbb előírás, hogy 6 naptári év átlagában az 

50%-ot, és legalább 3 év átlagában a 70%-ot kellett elérnie a befektetéseknek a jegyzett 

tőkéhez viszonyítva.  

 

Már a Kbtv. is tartalmazott korlátozásokat az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 

tárgyában, amennyiben a tőketársaság csak saját működésének céljára szerezhet ingatlan-

tulajdont a jegyzett tőke legfeljebb 10%-a erejéig, illetve a kockázati tőkealap egyáltalán nem 

szerezhet ingatlan-tulajdont. Ez alól kivételt jelentett a tőketársaság, illetve az alap 

tulajdonába csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy bírósági végrehajtási eljárás során 

került ingatlan, amely vonatkozásában a szerzés időpontjától számított két éven belül 
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elidegenítési kötelezettsége volt a társaságnak illetve az alapnak, kivéve, ha az ingatlant hat 

hónapon belül olyan társaságba apportálta be nem pénzbeli hozzájárulásként, amelyben a 

tőketársaság, illetve az alap legalább huszonöt százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkezett. 

 

A kölcsönnyújtási tevékenység szigorú korlátját jelentette az a későbbiekben is alkalmazott 

gyakorlat, amelynek értelmében a társaság vagy az alap olyan társaságnak nyújthat kölcsönt, 

amelyben legalább 25%-os tulajdonrésze volt, legfeljebb akkora összegben, amekkora a 

szerzett részesedése, és legfeljebb az alap vagy társaság saját tőkéjének 20%-a erejéig. 

 

A jogalanyok felügyeleti hatósága az akkori Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (a PSZÁF 

jogelődje), amely részére 38.§ alapján a tőketársaság, az alap és az alapkezelő, valamint a 

fióktelep felügyeleti díjat volt köteles fizetni, mértéke évente négyszáz ezer forint, amelyet 

negyedéves részletekben kellett megfizetni. A felügyelet részére történő adatszolgáltatás 

részletes szabályait a kockázati tőketársaságok, a kockázati tőkealap-kezelők és a kockázati 

tőkealapok kockázati tőke befektetési tevékenységéhez kapcsolódó adatszolgáltatási 

kötelezettségéről az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére szóló 29/1998. (X. 21.) PM 

rendelet tartalmazta.  

 

A törvényt már megalkotásától kezdve komoly kritika övezte, amelyet a gyakorlat azzal 

igazolt, hogy 6 éves „élettartama” alatt mindössze egyetlen társaság (IKTA – Informatikai 

Kockázati Tőkealap, 100%-ban állami tulajdonban) tartozott a hatálya alá. A legfőbb 

ellenvetés az volt, hogy olyan szigorú alapítási és befektetési szabályokat tartalmazott, 

amelyek a kockázati tőke nemzetközi világában teljesen idegenek voltak.  

 

Két ilyen anomáliát emelek ki:  

(1) a nemzetközi gyakorlatban a befektető intézmények nem tartanak portfóliójukban be nem 

fektetett szabad pénzeszközöket, ezzel szemben a törvény a teljes alaptőke befizetését írta elő 

alapításkor.  

(2) a befektetők megfelelő lehetőség híján nem helyeznek ki pénzeket, ezzel szemben a 

törvény előírta, hogy adott időn belül mekkora tőkét kell befektetni, ráadásul szankcióként az 

alap megszűnését helyezte kilátásba.   

 

Ezen első szabályozás alkalmával a magyar törvényhozás még dacosan elutasította annak 

lehetőségét, hogy az intézményi befektetők, például a magánnyugdíj-pénztárak ilyen alapokba 
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fektethessenek, holott nemzetközi viszonylatban ők alkotják a kockázati tőkepiac egyik 

legjelentősebb forrását, és egy 2010-es felmérés szerint hajlandóak is lettek volna a magyar 

kockázati tőkepiacon befektetőként megjelenni
104

.  

 

III.2.2. Kockázati tőke a tőkepiaci törvényben 

 

Látva a rendszer működésének elégtelenségét, 2003-tól kezdődött meg az egyeztetés a 

kormányzat és a szakmai fórumok között. Ennek eredményeként a korábbi törvény egészét 

hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLXXXVI. törvény, és a kockázati tőkealapok 

szabályozása a tőkepiaci törvény (továbbiakban: Tpt.) keretei között nyert szabályozást. A 

kockázati tőkéről szóló szabályok lényegesen egyszerűsödtek, és a korábbiaknál sokkal 

rugalmasabbá váltak. A szabályozás érdekessége ugyanakkor, hogy sorrendben előbb 

tárgyalja az alapkezelőt, mint a kockázati tőkealapot magát.  

 

A tőkepiaci törvény már nem ismeri a kockázati tőketársaság fogalmát, így a kockázati 

tőkebefektetési tevékenységet már csak a kockázati tőkealap, illetve annak kezelő szerve, a 

kockázati tőkealap-kezelő folytathat
105

. A törvény hatályba lépéséről rendelkező szabályok 

között a 180.§. (6) bekezdése értelmében a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati 

tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény 

alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett kockázati tőkealap-

kezelő és nyilvántartásba vett kockázati tőkealap 2006. június 30-áig köteles a Tpt. 296/A-

296/Q. §-ában foglalt előírásoknak megfelelni. Sem a módosításokat bevezető törvényszöveg, 

sem a kapcsolódó jogszabályok nem rendezik tehát azoknak a részvénytársaságoknak a 

helyzetét, amelyek kockázati tőketársaság formában működtek volna a korábbi szabályozás 

                                                 
104

 Karsai  2010. 
105

 A tőkepiaci törvény fogalommeghatározásai az alábbiak: Tpt. 5§. (1) 

71. kockázati tőkealap: kockázati tőkealap-jegy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és 

működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a kockázati tőkealap-kezelő a befektetők 

általános megbízása alapján, azok érdekében kezel, 

72. kockázati tőkealap-kezelő: kockázati tőkealap-kezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező 

részvénytársaság, illetve fióktelep, 

73. kockázati tőkealap-kezelési tevékenység: a kockázati tőkealap-kezelő által a meghirdetett befektetési 

elveknek megfelelő kockázati tőkealap kialakítása és a kockázati tőkealap vagyonának a kockázati tőkealap-

kezelő döntése alapján a kockázati tőkealap alapkezelési szabályzatában meghirdetett befektetési elveknek 

megfelelő kezelése, befektetése, 

74. kockázati tőkealap-jegy: a kockázati tőkealap nevében (javára és terhére) - e törvényben 

meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, 

átruházható értékpapír. 

(Hatályos szöveg,  2011. augusztus 16.) 
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szerint. Ugyanakkor tény, hogy a törvény hatályban léte alatt egyetlen ilyen vállalkozás sem 

tartozott a nyilvántartás szerint a törvény hatálya alá.  

 

Az alapkezelő tevékenységi körébe sorolja még a törvény a befektetésekhez kapcsolódó 

tanácsadást is (296/A. § (2) b. pont). Ennek jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy az 

alapkezelési tevékenységet hosszas és költséges előkészítő munka előzi meg, amelynek 

elszámolására korábban nem volt mód. 

 

Alapkezelést továbbra is csak olyan részvénytársaság végezhet, amelynek jegyzett tőkéje 

kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll, és a jegyzett tőke rendelkezésre állását igazolja. A 

PSZÁF-hoz be kell nyújtani a társaság alapító okiratát, részvénykönyvének másolatát, 

szervezeti és működési szabályzatát, üzleti tervét,  könyvvizsgáló nevét, és számviteli 

politikájára vonatkozó adatait.  

 

Az alapkezelő a tevékenységi engedély megszerzésétől számított 6 hónapon belül meg kell 

kezdenie tevékenységét (ez korábban egy év volt), vagyis legalább kérelmeznie kell egy 

kockázati tőkealap bejegyzését a Felügyeletnél. 

 

A korábbi merev szabályozástól eltérően a Tpt. a kockázati tőkealap jegyzett tőke minimumát 

a korábbi 500 helyett már csak 250 millió forintban rögzíti. Alapításkor elég csak a jegyzett 

tőke 10%-át befizetni, a fennmaradó összeget legkésőbb az alapítást követő 6 éven belül kell 

rendelkezésre bocsátani. Meg kell tenniük ezt akkor is, ha a hatodik évig az alap egyetlen 

befektetést sem eszközöl. A korábbi szabályozáshoz képest mindenképpen lényeges előnyt 

jelent, hogy a jegyzett tőke a futamidő alatt bármikor felemelhető. 

 

A tőkealap létrehozása továbbra sem jár Cégbírósági regisztrációval, a korábbiaknak 

megfelelően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) veszi 

konstitutív hatállyal nyilvántartásba, és az onnan való törléssel szűnik meg. Alapvető 

újdonság, hogy kockázati tőkealap más tőkealap átalakulásával is létrejöhet. Egyesülés és 

szétválás esetében az abban résztvevő alapok tőkealapjegy-tulajdonosainak írásbeli, egyhangú 

jóváhagyó nyilatkozata szükséges.  

 

Szintén új eleme a szabályozásnak, hogy az alapkezelő vezető tisztségviselői között legalább 

egy személynek ötéves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amelyet igazolhat 
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tőkebefektetési tevékenységet végző társaságnál, vagy ehhez szorosan kapcsolódó tanácsadó 

vagy vagyonkezelő társaságnál eltöltött idővel. (296/B. § 5-6 bekezdései) 

 

A korábbi szabályozásból átvett elemként létrehozott tőkealap kizárólag zártvégű lehet, a 

futamidő legalább 6 naptári évet kell, hogy kiadjon. Míg az 1998-as Kbtv szerint az alap 

futamideje legfeljebb még egyszer, az eredeti futamidőnek megfelelő időtartamra volt 

meghosszabbítható, a hatályos szabályok szerint a futamidő növelése és csökkentésének 

lehetősége is korlátozás nélkül adott (Tpt. 296/G. (5) bekezdés). 

 

A tulajdonosok háromféleképpen juthatnak nyereséghez: ha a tőkealap futamidő közben 

hozamot fizet; ha futamidő közben eladják tőkejegyeiket; vagy ha a tőkealapot a futamidő 

lejártával végelszámolják, a befolyó pénzt pedig a tőkejegyek arányában szétosztják a 

tulajdonosok között. A hozamfizetés tekintetében régi/új szabály, hogy tilos a hozamfizetés 

akkor, ha ezáltal az alap jegyzett tőkéje (és egyben befizetett tőkéje) a törvényi minimum alá 

csökkenne. Szintén megmaradt az a szabály, hogy hozam csak akkor fizethető, ha az az alap 

rendelkezésére áll, vagyis hitelből hozam nem finanszírozható.  Ha azonban az alap jól 

teljesít, hozamfizetésre akár egy év alatt többször is sor kerülhet, míg a korábbi Kbtv 18§ (1) 

bekezdése alapján hozamkifizetést az alap csak egy alkalommal teljesíthetett évente. 

 

A tőkejegy adásvételét illetően az új szabályozás szerint a szabályzat előírhatja, hogy a 

tőkejegy átruházásához az alapkezelő, illetve a többi tulajdonos jóváhagyása szükséges.  

 

A végelszámolásra vonatkozó rendelkezések nagymértékben változtak, ezek közül a 

legelőnyösebb, hogy a végelszámolás megkezdéséhez képest az alapjegyeket 18 hónapon 

belül kell értékesíteni, amely határidő további hat hónappal meghosszabbítható. Ráadásul, ha 

az alap tulajdonában tőzsdére vezetett értékpapírok vannak, ezeket nem kell értékesíteni, 

hanem természetben feloszthatók a tulajdonosok között.  

A tőkealap a végelszámolási úton kívül még két módon szűnhet meg: ha futamidő közben a 

tőkealap alapkezelő nélkül marad, illetve a futamidő végén, vagy a megszűnési eljárás alatt a 

tőkealap saját tőkéje negatívvá válik. Ilyen esetekben a megszüntetést a PSZÁF által kijelölt 

közhasznú szervezet végzi (Tpt. 296/O (1) bekezdés).  

 

Az új törvény tagadhatatlanul legnagyobb előnye, hogy megszüntette a befektetésekkel 

összefüggő korábbi kényszerelőírásokat. Nincs rendelkezés arra nézve, hogy mekkora 
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összeget kell befektetni, és az alapításhoz képest mikor. A korábbi jogszabály által az 

adókedvezmény köréből kivont jogalanyokat is megilleti az új törvény szerint a kedvezmény, 

és egyetlen ágazat vállalkozásai sincsenek kizárva a befektetési célpontok köréből.  

Megszűnt az a korlát is, hogy a társaság nem szerezhet tulajdont tőzsdére vezetett 

vállalkozásban, mindössze annyi a kitétel, hogy az első szerzéstől számított egy éven belül 

legalább 10%-os részesedést érnek el az adott vállalatban, és ezt az arányt fél éven keresztül 

tartják.  

 

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos korábbi tilalom is enyhült annyiban, hogy a kényszerből 

(pl. csőd, felszámolás által) az társaság tulajdonába került ingatlanvagyont a szerzéstől 

számított két éven belül el kell idegeníteni, vagy apportálni olyan vállaltba, amelyben a 

társaságnak legalább 10%-os tulajdonrésze van.  

 

A pozitív irányú változásokkal szemben az új törvény hiányossága, hogy még mindig szigorú 

az egy vállaltba fektethető tőkével szemben. A törvénynek megfelelően az egy vállalkozásba 

fektethető összes tőke arány 20% (hitellel együtt 25%), de ezt az arányt nem a jegyzett 

tőkéhez képest mérik, hanem a jegyzett tőke befizetett részéhez viszonyítva. 

 

A felügyelet, amely a hatályos jogszabályok szerint a PSZÁF, továbbra is felügyeleti díjra 

jogosult, amely két részből áll: alapdíj és változó díj. Az alapdíj éves mértéke az 

alapdíjegység és a Tpt. 380. § (4) bekezdése a) pontja által meghatározott szorzószám (négy) 

szorzata, a hatályos szabályok szerint a kockázati tőkealap-kezelő esetében évi 200.000 forint. 

A kockázati tőkealap által fizetendő változó díj éves mértéke az alap nettó eszközértékének 

0,25 ezreléke. 

A végrehajtási szabályok közül a 216/2000. (XII.11) Kormányrendelet szabályozza a 

beszámoló-készítés és a könyvvezetés részletes szabályait, a 48/2008. (XII.31.) PM rendelet 

az adatszolgáltatási kötelezettség egyes részleteit a Felügyelet felé, és az 5/2011. (III.21) 

PSZÁF rendelet tartalmazza a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap 

adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló részletes rendelkezéseket. 
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III.3. Az Európai Unió kockázati tőke-politikája 

 

Az Európai Unió szabályozási politikájának alapja, hogy egyes gazdasági-jogi jelenségeket 

csak akkor szabályoz, ha azok a közös piacot, az Európai Közösségeket érintik. A kockázati 

tőkebefektetések, mint gazdasági jelenségek így nem tartoznak az EU látókörébe, viszont az 

állami részvétellel megvalósított befektetések már igen, illetve az ilyen ügyletekhez 

kapcsolódó állami támogatási programok egyes elemei is.  

 

Az Európai Unió aktívan a 2000-es évektől kezdett el foglalkozni a kockázati 

tőkebefektetésekhez kapcsolódó jelenségekkel, illetve azoknak a közös piaci hatásaival. Azt 

azonban hozzá kell tenni, hogy ez a lisszaboni folyamat, és a Lisszaboni Program 

elfogadásának időszaka, tehát az Unió prioritása ebben az időszakban a versenyképesség 

drasztikus növelése volt. Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni az Egyesült Államokhoz 

képest számított mintegy 30 éves lemaradást. 

 

Az állami kockázati tőkeprogramok európai jogi megközelítése a kezdetek óta változatlan: a 

szabályozási rendszerben a versenypolitika tárgykörén belül helyezik el, és az állami 

támogatások között ítélik meg mind a közvetett, mind a közvetlen beavatkozási eszközöket.  

Ennek az elhelyezésnek az elsődleges következménye, hogy az állami részvételt elsősorban 

annak piaci hatása, piaci indokoltsága determinálja, vagyis elfogadhatóságának elsődleges 

értékmérője a piactorzító hatás vizsgálata. Ellenkező előjellel megközelítve a kérdést: az EU 

vizsgálati szempontja az, hogy az elfogadott/előkészített állami aktus a megfelelő piaci 

működéshez szükséges-e, van-e olyan piaci rés, amely indokolja a beavatkozást, illetve annak 

mértéke és módja nincsen-e torzító hatással a piac egészére nézve.  

 

Ezen okok felderítésére számos tanulmány, elemzés és indokolt vélemény látott napvilágot az 

elmúlt 10 évben, amelyek közös pontjait az alábbiakban lehet összefoglalni:  

(1) az EU a kockázati tőke tekintetében saját fogalommal operál, amely a következő: 

„vállalkozások részére a korai növekedési szakaszokban (magvető, induló és növekedési 

szakasz) saját tőke vagy kvázi-sajáttőke útján nyújtott finanszírozás
106

” 

                                                 
106

 Összevetve ezt a meghatározást az elméleti részekben leírtakkal megállapíthatjuk, hogy az EU sokkal kevésbé 

szofisztikált a fogalom-meghatározás terén, mint a szakirodalom.  
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(2) a kockázati tőke állami támogatásának megítélése szorosan kapcsolódik két másik 

prioritáshoz: az innovációs politikához, és a kkv-szektor fejlesztéséhez, a jogforrások a három 

problémát gyakran egyszerre tartják kezelhetőnek, illetve fejleszthetőnek 

(3) a kockázati tőkeprogramok indokoltságát a hitelekhez való korlátozott hozzáférésben 

látják, vagyis a kiemelten fejlesztendő és támogatandó kkv-szektor tőkeszükségletét 

kielégítendő van szükség az alternatív tőkeforrások támogatására 

(4) az elkészült dokumentumok és vélemények egyike sem vitatja a finanszírozási rés létét, de 

csak a magvető és induló szakaszok tekintetében
107

 

 

A kockázati tőkepiac sajátos kérdéseire adott tagállami válaszok tekintetében az Európai Unió 

által meghatározott vízválasztó: a versenyjog. Az állami támogatások, mint szűk körben 

alkalmazható eszközök a gazdaságpolitikában, nem irányulhatnak olyan célra, amelyet a piac 

maga is meg tud valósítani. Annak ellenére, hogy tudjuk, a kockázati tőke gazdasági irodalma 

megosztott a kérdésben
108

, egyértelmű kétely nem fogalmazódott meg a közösségi jogban, 

hogy a kockázati tőkepiac egyáltalán segítségre szorul-e.  

 

III.3.1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107-108. cikkei 

 

Elsődleges jogforrásként a lisszaboni szerződéssel módosított Európai Közösségeket 

létrehozó szerződés (továbbiakben EUMSZ, a korábbi Római Szerződés) új számozás szerinti 

107-109. cikkei foglalkoznak az állami támogatásokkal, amelyek a korábbi Római szerződés 

87-88. cikkei voltak. A változások 2009. december 1-től hatályosak.  

Az állami támogatásokról szóló rendelkezések adják meg a kockázati tőkével összefüggő 

közösségi jog alapját, illetve határozzák meg a másodlagos jogforrások szabályozási kereteit. 

A hatályos szabályozás a korábbi joganyagot változatlan formában veszi át, vagyis a 107. 

szakasz rögzíti, hogy a közösségi piacot érintő, és versenytorzító állami támogatások 

általában véve tilosak. Meghatározza azokat a támogatási formákat, amelyek 

összeegyeztethetők a belső piaccal, illetve a 108. cikkben felhatalmazza a Bizottságot a 

támogatásokkal kapcsolatos eljárások és vizsgálatok lefolytatására, a 109. cikkben pedig a 

Tanácsot, hogy rendeletekben szabályozza az egyes végrehajtási kérdéseket. 

                                                 
107

 Például: EGSZB vélemény 2006/C 10/08, Az Európai Parlament állásfoglalása az innovációs támogatásokról 

2006/2044(INI) 
108

 Például kanadai piacon Cumming és MacIntosh 2006,  belga piacon Manigart és Hyfte 1999, német 

vállalkozások körében Bürgel et al. 2000 fejti ki szögesen ellentétes véleményét az állami beavatkozás 

indokoltságáról. 
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A kockázati tőkepiac szempontjából döntő jelentőséggel bír a 107. cikk (3) bekezdése, amely 

tételesen sorolja fel az összeegyeztethető támogatásokat, úgy mint például:  

„c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító 

támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi 

feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben;” illetve 

„e) a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket a Tanács a Bizottság javaslata alapján hozott 

határozatával határoz meg”. 

Szintén a másodlagos jogforrási kereteket jelöli ki a 108. cikk (4) bekezdése, amely a 

csoportmentességi rendelet megalkotására hatalmazza fel a Bizottságot: 

„(4) A Bizottság rendeleteket fogadhat el az állami támogatások azon csoportjaira 

vonatkozóan, amelyeket a Tanács a 109. cikknek megfelelően az e cikk (3) bekezdésében 

említett eljárás alól mentesíthetőnek ítélt”. 

 

Tekintettel arra, hogy a lisszaboni szerződés az EKSZ vonatkozó korábbi rendelkezéseit 

átvette, a másodlagos jogforrásokra való hivatkozáskor nem ellentmondásos, hogy keletkezési 

dátumuk jóval megelőzi a lisszaboni szerződés hatályba lépését.  

 

III.3.2. A másodlagos jogforrások 

 

Időrendben haladva az 1998-as Kockázati Tőke Akcióterv (a részleteit 1999-ben fogadta el a 

Bizottság) az első olyan dokumentum, amely részleteiben foglalkozik a közösségi teendőkkel 

a kockázati tőkepiac relevanciájában
109

. A Tanács felhatalmazása alapján a Bizottság 5 éves 

tervet fogadott el, amely a belső piacon a finanszírozáshoz való könnyebb hozzájutást tűzte ki 

elsődleges célul. A következő 5 évben gyakorlatilag a következő lépcső előkészítése történt 

meg, illetve a Bizottság éves előrehaladási jelentéseket
110

 közölt az akcióterv megvalósulása 

kapcsán. 

 

Az RCAP a kockázati tőke előtt álló akadályok megszüntetését célzó intézkedéseket is 

tartalmaz, mint például a határokon átnyúló működést gátló akadályok, valamint az  

                                                 
109

 Risk Capital – a key to job creation in the European Union. (DG Economic and Financial Affairs) SEC(1998) 

552 final (a Hivatalos Lapban nem publikált) Az elfogadott akcióterv: COM(1999) 232. 
110

 Risk capital: Implementation of the action plan - Proposals for moving forward, 2000-2004. A hivatalos 

lapban nem publikált jelentések, rövid összefoglalójuk elérhető itt: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l24195_en.htm 

(letöltés ideje: 2010. 12. 14.) 
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adóztatással kapcsolatos intézkedések, amely utóbbi területen az egyes tagállamok között  

nagyok az eltérések. Az akcióterv mérettől függetlenül minden olyan cég számára előnyös 

volt, amely tőkebevonást kíván végrehajtani. Az akcióprogram a legnagyobb  hangsúlyt 

azonban a viszonylagosan nagy összegű (átlagosan 5 millió euró)  finanszírozási ügyletekben 

érdekelt ágazatra helyezi, holott ebben a szegmensben a legkevésbé kimutatható a 

finanszírozási rés megléte.  

 

Az állami támogatásokról és a kockázati tőkéről szóló közlemény
111

 fogalmazza meg először 

a szoros összefüggést a kockázati tőkepiac fejlesztési lehetőségei, és az ehhez nyújtott állami 

támogatások párhuzamos vizsgálata tárgyában. Hivatkozik a lisszaboni program azon 

célkitűzésére, hogy 2003-ra el kell készíteni a Kockázati Tőke Akcióterv új változatát, amely 

a szegmens célzottabb támogatását valósíthatja meg. Az elsődleges feladatként a közlemény 

azt rögzíti, hogy a kockázati tőkepiac ösztönzéséhez az állami segítséget olyan formában kell 

megvalósítani, hogy az a piaci szereplők aktivitásához vezessen, például az egyes tőkealapok 

bevonásával a kockázati tőkebefektetések területére
112

. Ugyanakkor felmerül a közvetlen 

támogatási forma elfogadhatóságának vizsgálata is, vagyis itt veti fel először a Bizottság, 

hogy a Római Szerződés 87. cikkével (EUMSZ 107.cikk) való összeegyeztethetőséghez az 

állami támogatások új értelmezésére, adott esetben pontosítására van szükség a kockázati 

tőkepiac ösztönzésével összefüggésben. Tényszerűen megállapításra kerül az is, hogy míg az 

állami támogatásokkal kapcsolatban az államilag támogatott hitelekkel és állami garancia-

vállalással kapcsolatban vannak értelmező másodlagos jogforrások, addig kifejezetten a 

kockázati tőkére vonatkozó állami támogatások elfogadhatósága tekintetében hivatkozható 

jogforrási háttér nincsen.  

 

A Bizottság állásfoglalása szerint 2001-ig az állami támogatások nyújtásának szabályai nem 

illeszkedtek megfelelően a kockázati tőkével kapcsolatos intézkedések bizonyos típusaihoz, 

különösen a kockázati tőkealapok tekintetében. A szabályoknak való megfeleltetés céljából az 

állami támogatásokat bizonyos típusú ráfordításokhoz kellett hozzákapcsolni, mint például a 

rögzített befektetések, kutatás és fejlesztés, képzés stb., amelyek elszámolható költségek 

voltak.  

 

                                                 
111

 HL C 235., 2001.8.21. 3.o. 
112

 Uo. 1.6. pont 
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Az elfogadott közlemény az államilag finanszírozott kockázati tőkével kapcsolatos 

intézkedések szerepét olyan esetek kezelésére korlátozva határozta meg, amelyekben 

felismerhető a piac elégtelen működése.  Az iránymutatást oly módon állították össze, hogy 

tükrözze a Bizottság általános állásfoglalását a kockázati tőke támogatásának az előmozdítása 

vonatkozásában. Ezt a Bizottság 1998. évi, az RCAP programmal megerősített  Kockázati 

tőke: Kulcs a munkahelyek létesítéséhez az Európai Unióban című kiadványa körvonalazta, 

de a gyakorlati megvalósulása – a visszajelzések alapján úgy tűnik – nem volt kellően 

eredményes.   

 

A közlemény megfogalmazza azt a három kockázati tényezőt, amelyet (a gazdasági 

szakirodalom szerint) azóta sem sikerült maradéktalanul kiküszöbölni:  

(1) annak kockázata, hogy a támogatottak versenyelőnyt szereznek a nem támogatottakhoz 

képest, és ez versenytorzító hatást eredményez 

(2) annak kockázata, hogy a támogatottak ugyanezt a tőkét piaci forrásból is megszerezhették 

volna, vagyis a piac-élénkítő hatás elmarad 

(3) az ún. „kiszorító hatás” kockázata, vagyis hogy a kedvezőbb feltételű állami támogatással 

szemben a piaci finanszírozás kiszorul a piacról. 

A támogatások értékelésénél pedig meghatározza azt a három szintet, amelyeknél a támogatás 

megvalósul, úgy mint 

(1) a befektető vállalkozás: amennyiben a befektető így olyan feltételekkel jut pénzhez, amely 

a piaci feltételeknél kedvezőbb 

(2) a befektetési alap, mint közvetítő: bár nem ők az elsődleges kedvezményezettek, 

előfordulhat a támogatás olyan formája, ahol egy alapkezelő olyan módon vagy 

mennyiségben kap támogatást, mintha ő maga is céltársaság lenne 

(3) a céltársaság: a vizsgálati szempont az, hogy a kapott támogatást piaci szereplőtől is 

hasonló kondíciókkal szerezhette volna meg a társaság, vagyis normál piaci feltételek szerint 

is elfogadható támogatást kapott-e. 

 

Összefoglalóan a közlemény azt állapítja meg, hogy a kockázati tőkebefektetésekhez nyújtott 

állami támogatás, amelyet úgy értelmezünk, mint az innovatív, nagy növekedési potenciállal 

rendelkező kis-és középvállalatoknak nyújtott támogatás, a Római Szerződés állami 

támogatásokról szóló rendelkezéseivel összhangba hozható.  
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Megfigyelve és távolabbról nézve a közlemény szövegét arra a következtetésre kell jutnunk, 

hogy felfedett és megnevezett minden olyan problémát, amelyet azóta sem sikerült teljes 

mértékben kiküszöbölni, mint például a méretgazdaságosság kérdése, a piaci kiszorító hatás, 

az információs asszimetria. Ugyanakkor hangsúlyosan hívta fel a figyelmet a piaci rés 

igazolásának szükségességére, illetve arra, hogy a jövőben az egyes tagállamoknál külön-

külön fogja vizsgálni a piaci hiányosság létét, amely a beavatkozás legitimációját megteremti. 

 

A közlemény megadta a formai kereteket a jövőbeli fejlesztésekhez, és rámutatott a kockázati 

tőkebefektetésekhez kapcsolódó állami részvétel gyenge, vagy legalábbis külön figyelmet 

érdemlő pontjaira. A közlemény megjelenését kötető években a statisztikai adatok is azt 

támasztották alá, hogy a szegmens intenzív támogatása összeurópai szempontból kiemelkedő 

jelentőségű.  

 

2004-től kezdetét vette a kockázati tőkepiac komplex átgondolása
113

, illetve az ehhez 

kapcsolódó állami támogatások átértékelése. Amint azt korábban is kifejtettem, a kockázati 

tőke egyes intézményeihez kapcsolt szabályozás nem választható külön a kkv-fejlesztéstől, az 

innováció-finanszírozástól, és mint legfőbb keret, az állami támogatásoktól
114

.  

A definíciós kérdések körében már tárgyalt fogalmi bizonytalanság egy kiváló példája a 2004-

es Útmutató, amely a kockázati tőkefinanszírozás körébe vonja a klasszikus tőkebefektetésen 

túl a kapcsolódó hitelezési és garancia-vállalási tevékenységet is, és mindezeket együtt érti 

kockázati tőkefinanszírozás alatt.  

 

Az EVCA 2005. novemberében publikált statisztikái már azt jelzik, hogy az Európai 

Közösségek számára a kockázati tőkepiac a versenyképesség és foglalkoztatottság 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű területté lépett elő. Az alábbi táblázat szerint a 

kockázati tőkével finanszírozott vállalkozások 73%-a vizsgálati időszakban átlagosan évente 

több, mint 25%-kal növelte a dolgozói létszámát.  

 

 

 

                                                 
113

 pl. Európai Bizottság (2004) Útmutató a kockázati tőke finanszírozáshoz a regionális politikában. Regionális 

Politikai Főigazgatóság.  2004. július Letölthető: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/risk/risk_hu.pdf Letöltés ideje: 2011. július 26. 
114

 A magyar szakirodalomból Kosztopulosz Andreász (2004) elemzi részletesen az Akcióterv elfogadásának 

körülményeit, és annak első tapasztalatait. 
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1.táblázat 

A foglalkoztatotti létszám emelkedése a 

kockázati tőkével finanszírozott vállalatoknál 1997-2004 között 

Átlagos éves 

foglalkoztatotti létszám 

emelkedés 

 

Érintett 

vállalatok 

száma 

 

Az összes 

vállalkozás 

arányában (%) 

Több, mint 100% 13 16,9 

50-100% között 23 29,9 

25-50% 20 26 

10-25% 8 10,4 

0-10% 7 9,1 

0% 4 5,2 

Létszám csökkenés 2 2,6 

Forrás: EVCA 2005 

 

A kevesebb és célzottabb állami támogatás, mint bizottsági és általában közösségi célkitűzés a 

Római Szerződés és az elfogadott korábbi dokumentumok felülvizsgálatának szükségességét 

vetíti elő. A Bizottságnak az Állami támogatás cselekvési tervhez kapcsolt tárgyalási 

dokumentuma (II.2.) 30. pontja azt mondja ki, hogy „sürgős intézkedésre van szükség az 

üzleti környezet javítása céljából, ami különösen a teljes adminisztrációs teher csökkentésén, 

a jogszabályok egyszerűsítésén és minőségük javításán, az új vállalkozások gyors 

elindításának elősegítésén, illetve az üzleti tevékenységet jobban támogató környezet 

megteremtésén keresztül valósítható meg”. A fent ismertetett közvetett állami beavatkozási 

eszközök felsorolását találhatjuk tehát itt, amelynek átalakítása a Bizottság szerint 2005-ben 

„sürgős intézkedéseket” követelt.  

Ez az intézkedési terv tökéletesen összhangban van a szakirodalmi – piaci elvárásokkal, 

amelyek abban egyetértenek, hogy az innovatív kkv-k számára az adminisztratív akadályok 

felszámolása és a jogi szabályozás egyszerűsödése kézzelfogható eredménnyel járna. A 

megvalósítás ugyanakkor nemcsak nehézkes, de eddig eredménytelen is. 

 

A megoldás összetett voltát mutatja (szándékosan elkerülve a sikertelenség kifejezést), hogy 

nemzetközi összehasonlításban a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2009-es felmérése 
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szerint egyre több olyan európai tagállam van, amely a vállalkozásindítás költségeit tekintve 

az egyre drágábban szolgáltató országok közé tartozik. Az alábbi táblázat az átlagtól való 

eltérést mutatja. Némi öröm az ürömben, hogy Magyarország ebben a felmérésben igen 

előkelő helyen szerepel, amennyiben az átlagosnál mintegy 50%-kal kedvezőbb anyagi 

kondíciókkal teszi lehetővé a vállalkozásindítás.   

A kockázati tőkepiaccal foglalkozó konkrét célok között került megfogalmazásra, hogy a 

Bizottság felülvizsgálja a kockázati tőkebefektetésekről szóló közleményt, és a felülvizsgálat 

célja, hogy az induló és fiatal, innovatív kkv-k még inkább fókuszába kerüljenek a szektornak 

nyújtott állami támogatásoknak.  

 

3. ábra 

A vállalkozás indításához szükséges tőke nagysága 

– eltérés nagysága a 2009-es globális trendhez képest 

Forrás: GEM 2009 Executive Report 

 

 

III.3.3. Új lendület a kockázati tőkepiac támogatásában 

 

Míg az Európai Unió 2005-ig a kockázati tőkepiac ösztönzését elsősorban a vonatkozó jogi 

korlátok egyértelmű kijelölése mentén valósította meg, a 2005-ös év vége döntő változást 

hozott a beavatkozási módszerben. 2005. november 24-én jelentette be az Európai Bizottság 

Regionális Politikai Főigazgatósága Brüsszelben, hogy az Európai Beruházási Bank 
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bevonásával a kkv-k és mikrovállalkozások fejlesztésének finanszírozásában új 

kezdeményezésbe kezd.  

 

4. ábra 

A JEREMIE program forrásallokációja európai és hazai szinten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JEREMIE program (Mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai 

források) egyesíti a Bizottság által előkészített kockázati tőkére vonatkozó elveket és az 

Európai Beruházási Bank által folytatott befektetési gyakorlatot, és ennek egyfajta szervezeti-

működési keretet biztosít. Számos elemzés mutatott rá arra, hogy a korábbi erőfeszítések a 

kockázati tőkepiac élénkítésére eredménytelenek maradtak
115

, ezért indokolt egy koncentrált, 

szervezett forma a források hatékonyabb elosztására.  

                                                 
115

 Elismeri egyrészt a Gazdasági és Szociális Bizottság a JEREMIE-hez fűzött véleményében is a 2.6.2.4. 

pontjában, illetve statisztikai adatokkal támasztja alá a Flash Eurobarometer 2005 októberében közzétett 

kutatása: „SME Access to Finance” címmel. Az elemzés érdekes abból a szempontból is, hogy a magyar 

vonatkozásoknál is említett forráshiány, mint elsődleges fejlődést akadályozó tényező ebben a kutatásban sem 

mutatható ki, sőt, a vállalkozások harmada azt állította, hogy fejlődését leginkább a szektor-specifikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarországon: MV Zrt 

által kezelt 

Holding alap 

GOP 

(40 mrd) 

KMOP 
(5 mrd) 

Európai Strukturális Alapból: 

Európai Beruházási Bankon keresztül: 

EURÓPAI BEFEKTETÉSI ALAP 

Piaci 

finanszírozók 

Nemzeti 

kormányzatok 

 

HOLDING ALAP 

Tagállami vagy regionális 

közvetítők 

Holding alapjai 

Pénzügyi közvetítők (kockázati 

tőkealapok, bankok, garancia-

intézmények) 

Kis- és középvállalkozások 

 

Pénzügyi közvetítők (8 kiválasztott 

kockázati tőkealap-kezelő) 

 

Kis- és középvállalkozások 
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A program 3 építőeleme: mikrofinanszírozás, hitelgarancia-programok és kockázati tőke 

nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó tanácsadási tevékenység. Annak ellenére, hogy a 

meghirdetésre 2005 végén sor került, 2010-ig
116

 a 27 tagállamból mindössze 15 tagállam 

építette ki a támogatási rendszerét, amely 30 működő holding alapot jelent, 3,5 milliárd 

eurónyi lekötött összeg nyilvántartása mellett.  

 

A JEREMIE meghirdetésétől és működésétől függetlenül, az állami támogatások 

rendszerének felülvizsgálata során az Európai Bizottság által elkészített tervezetekhez az 

Európai Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) fűzött 

észrevételeket.  

Az innovációs célú állami támogatásokról szólva a Parlament rögzítette azt a tényt, hogy az 

EU-ban az innováció szintje az optimális szint alatt van, elmarad kereskedelmi partnerei 

mögött, és így nem csak az európai „szürkeállomány”, hanem a tőke is elvándorol más 

földrészek felé. Ennek a folyamatnak a megfordításában egy fontos tényező a kockázati 

tőkéhez való hozzájutás könnyítése, és egyben a vállalkozói szellemiség ösztönzése.  

Ehhez azonban az állami támogatások megítélésének egy új megközelítésére van szükség, 

amely kialakításához a Parlament az innováció megközelítésének más módját javasolja, 

egyben kifejezésre juttatja, hogy „az állami támogatásokra csak azok a projektek legyen 

jogosultak, amelyek az ügyfelek számára további vagy új hasznot hoznak, kockázatosak, 

célzottak, átadható előnyökkel járnak és pozitív externáliákat hoznak létre”
117

.  

A Parlament fogalmazza meg egyedül azt a kívánalmat, hogy a kockázati tőkebefektetések 

révén ne csak a kezdeti és az induló szakaszban, hanem a működési szakaszban is 

biztosítsanak támogatást, de csak rövid távon és elsősorban magánbefektetésekkel 

kiegészítve. A Parlament itt mindössze azt a tényt hagyta figyelmen kívül, hogy az állami 

támogatás indokoltságához szükséges piaci rés a vállalatok terjeszkedési szakaszában nem 

mutatható ki. 

 

                                                                                                                                                         
szabályozás fejlesztése és a szociális jogszabályok újragondolása segítené. Ugyanezt támasztja alá Kovács 

Balázs 2008-as magyarországi felmérése is, amelyben a már kockázati tőkét kapott vállalkozások is úgy 

nyilatkoztak, hogy a társaságot leginkább segítő állami beavatkozási forma a jogszabályi környezet változtatása 

lenne, és nem a pótlólagos tőke biztosítása. 
116

 Conference on JEREMIE&JESSICA: Towards successfull implementation. 2010. október 29-30. Forrás és 

anyagok elérhetőek: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm Letöltés ideje: 2010. 12. 

10. 
117

 Az Európai Parlament állásfoglalása az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési terv ágazati 

vonatkozásairól: innovációs támogatások. 2006/2044(INI) 2006 április 27, Brüsszel. 21.pont 
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Az EGSZB 2006. márciusában már kifejezetten a JEREMIE-kezdeményezéssel kapcsolatban 

fejtette ki álláspontját
118

, amelyben a célkitűzésekhez az alábbi kiegészítéseket tette:  

(1) támogatni kell a nem juttatásjellegű eszközöket 

(2) a juttatásokat annak érdekében kell felhasználni, hogy a pénzeszközökhöz való 

hozzáférést megkönnyítő infrastruktúrákat hozzanak létre és tartsanak fenn. 

Az EGSZB a 2.1.7. pontban felveti „új kockázatitőke-fajták” létrehozatalának lehetőségét is, 

amely arra lenne hivatott, hogy a kockázati tőkebefektetésekkel kapcsolatos bizalmatlanságot 

csökkentsék, illetve bevonják az egyéni vállalkozókat a kedvezményezettek körébe.  

 

A JEREMIE programtól független jogforrásként, a 2001-es közlemény felülvizsgálatának 

eredményeként született meg az az átfogó dokumentum, amely a kockázati tőkéhez 

kapcsolódó állami támogatások szabályozását és szerepét határozza meg
119

.  

A két jogforrás érdekessége, hogy míg az elsőt a lisszaboni stratégia meghirdetése ihlette, 

addig a másodikat a lisszaboni stratégia 2005-ös újragondolása, tehát a kockázati tőke 

megítélése és annak állami támogathatósága szorosan kötődik az európai versenyképesség 

fejlesztéséhez. 

 

Míg 2001-ben mondhatjuk azt, hogy a kockázati tőkepiac támogatási rendszerének definitív 

meghatározása volt az elsődleges cél, 2006-ban már a tapasztalatok beépítése, és az 

elhatárolás finomítása volt a Bizottság elsődleges feladata. Összehasonlítva a két jogforrást, 

elmondható, hogy a kockázati tőkepiac 5 év alatt nem sok újdonságot tudott felmutatni – 

tisztán jogalkotási szempontból. A kritikus pontok (állami támogatásokkal való 

összeegyeztethetőség, a piaci rés vizsgálata, a támogatásban részesülők oldalán felmerülő 

vitatható kérdések, az egyes támogatás típusok) gyakorlatilag változatlanok. Annyi különbség 

mindenképpen van, hogy a 2006-os dokumentum – a tapasztalati eredmények beépítésével 

összhangban – mélyebb kérdésekre is rá tud mutatni, mint a jogi-technikai kereteket 

boncolgató, 2001-es, úttörőnek mondható közlemény.  

 

A szabályozás és támogathatóság indokai között szinte változatlan formában találjuk az alábbi 

érveket: a kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz való nehezebb hozzáférése, az 

                                                 
118

 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: A JEREMIE közös kezdeményezés. 2006/C 

110/08. 2006.5.9. 
119

 HL C 194, 2006.8.18. Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati 

tőkebefektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról. 
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információs asszimetria és a méretgazdaságosság
120

, vagy tranzakciós költségek problémái. A 

Bizottság 2001-ben a Közlemény VI.4. pontjában határozottan rögzíti: a fenti jelenségek 

egyértelműen megalapozzák és legitimálják az állami támogatásokat. 

 

A megengedhetőség vizsgálatakor a Bizottság két tényezőt emel ki az állami támogatásokkal 

kapcsolatos minimális elvárások között: egyrészt hogy kizárólag a piaci résekre koncentráló 

támogatások fogadhatók el, másrészt hogy az így kihelyezett források profit-orientált módon 

kerüljenek felhasználásra. Ezt a Bizottság 2001-ben akkor látta megalapozottnak, ha a kapott 

támogatás nélkül is ugyanolyan feltételekkel valósulna meg egy befektetés, mint a 

támogatással, amely így csak mintegy katalizátorként funkcionál, valamint hogy az állami 

támogatás mellé kötelezően bevonandó elem a magántőke. Mindössze előnyként volt 

értékelhető 2001-ben az, ha az alapkezelő (general partner, fund manager) juttatásai 

arányosak az elért befektetési eredménnyel, illetve ha a döntésben részt vesznek a magántőke 

képviselői is, valamint ha az alapkezelés legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói 

felügyelet mellett zajlik. 

Ehhez képest 2006-ban a nyereségorientált befektetés ismérve az, ha a tőkét üzleti alapon 

fektetik be (szó szerint veszi át a 2001-es szabályozás fent ismertetett 3 ismérvét), valamint 

minden egyes befektetésnél vizsgálják az üzleti tervet, és világos és valós kilépési stratégiát 

fogalmaznak meg a befektetési döntés meghozatalakor.  

 

Az elfogadhatóság feltételi között találunk számszerűsített értékeket is, amelyek korábban 

alacsonyabb értékkel szerepeltek. A kockázati tőkebefektetéssel kapcsolatos intézkedés egy-

egy 12 hónapos időszak során nem állhat 1,5 millió eurónál nagyobb finanszírozási 

összegekből megcélzott kkv-nként, függetlenül attól, hogy részben vagy egészben 

finanszírozzák-e állami támogatásból.  

 

A korábbi dokumentumhoz képest újdonság, hogy az Iránymutatás 5.  pontja tartalmazza 

azokat az esetköröket, amikor bár egy támogatás az általános előírások valamelyikének nem 

felel meg, részletes vizsgálat során megállapítható az elfogadhatósága. Ezek a pontok külön 

figyelmet érdemelnek. 

(1) értékhatár-túllépés: ha a piaci hiányosság bizonyított, a Bizottság egyedi döntésével 

elfogadhatónak minősítheti a 12 hónap alatt 1.5 millió EUR-t meghaladó támogatást 

                                                 
120

 Ezen fogalmakkal részletesen foglalkozik a kockázati tőke magánjogi aspektusait bemutató fejezet. 
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(2) nem támogatott területi vállalkozások növekedési szakaszának támogatása: bár a fejlettebb 

régiókban a piaci rés, illetve a finanszírozási hiányosság kevésbé kimutatható, a Bizottság 

egyedi mérlegelése alapján bizonyítani lehet a támogatás elfogadhatóságát 

(3) egymást követő befektetések: a korai szakaszban már támogatott vállalkozások további 

finanszírozása elfogadható lehet, mert biztosíthatja egy vállalkozás folyamatos 

finanszírozottságát 

(4) alacsonyabb magánbefektetői részvétel: az egyes tagállami kockázati tőkepiacok eltérő 

fejlettsége miatt a Bizottság egyedileg elfogadhatónak ítélhet támogatásokat, ahol a 

magántőke nagysága nem éri el a szükséges küszöböt 

(5) kimondottan befektetési eszközöket is magában foglaló intézkedések: elfogadhatóságát 

szintén egyedileg mérlegeli a Bizottság 

(6) „felkutatási költségek”: az egyes tagállami piacokon jól megfigyelhető a tranzakciók 

számának alacsony volta, ezért a Bizottság elfogadhatónak találhat olyan támogatásokat is, 

amelyek arra ösztönzik a kockázati tőkepiac szereplőit, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a 

céltársaságok felkutatására
121

  

 

A 2006-os Közösségi iránymutatás tehát tovább részletezi a kockázati tőkebefektetésekre 

vonatkozó állami támogatások megítélésének szabályait, és számos kérdésben választ ad az 

1998 óta felmerült szakmai kérdésekre.  

 

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2006. október 25-én elfogadott határozata elfogadta az állami 

támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak új fejezetét, amely átülteti az 

iránymutatásban elfogadottakat az eljárási szabályok közé.  

 

A kockázati tőke támogatásának 1998-as első felvetése óta számos belső dokumentum és 

elemzés készült arról, hogy az Európai Unió milyen módon tudná a kockázati 

tőkebefektetések piacát élénkíteni.  

Az EU 2006-ban a cselekvések két irányát határozza meg: egyrészt támogathatja a kockázati 

tőkealapokat, mint az intézményes kockázati tőke megjelenési formáját, másrészt a 

céltársaságokat, vagyis az innovatív kis- és középvállalkozásokat. A célkitűzések az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

                                                 
121

 Ennek különösen nagy jelentősége akkor látszik, ha a 2010-es magyar adatokat vizsgáljuk a sajtóhírek 

fényében: annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló 18 alapkezelő, köztük a 8 nyertes igen nagy összegű tőkéhez 

jutott, év végéig mindössze 10-12 tranzakció előkészítéséről tudunk. Az előzetes szakértői számítások szerint  

évi több, mint 200 tranzakcióval lehetne elkölteni a rendelkezésre álló JEREMIE-forrást.   
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(1) Az egyes kormányzati politikák biztosíthatnak ösztönzőket a kockázatitőke-iparágnak, és 

serkenthetik az innovatív kkv-kba történő befektetéseket. A közszféra általi társfinanszírozás 

különösen hasznos lehet a magvető tőke kínálatának javítása, a tőkeszakadék áthidalása és a 

kockázatitőke-piacok fejlesztése szempontjából; ugyanakkor tekintettel kell lenni a 

tagállamok kockázatitőke-piacainak eltérő fejlettségi szintjére. 

A horizontális alapon, célzottan juttatott állami támogatás szintén ösztönzőleg hathat a 

magánbefektetésekre. A kutatáshoz, fejlesztéshez és az innovációhoz nyújtott állami 

támogatásról szóló közösségi keretrendszer
122

 szerint a fiatal, innovatív vállalkozásoknak 

nyújtott állami támogatás segítheti a kkv-kat az első években, hogy áthidalják az elégtelen 

források miatti kezdeti készpénz-hiányt, és támogathatja a növekedésüket. A kkv-kba történő 

kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásáról szóló  iránymutatás
123

 

2010. decemberi módosítása után egy egyszerű összeegyeztethetőségi eljárást tartalmaz, 

amely például egy 12 hónapos időszak során 2,5 millió EUR-ban határozza meg az egy kkv-

nak juttatott tőke maximumát; ezen küszöbérték alatt a Bizottság elfogadja a piaci 

elégtelenség fennállására vonatkozó feltételezést
124

. 

 

(2) Minden kockázatitőke-befektetésnek kulcsfontosságú eleme a kilépési stratégia – az a 

pont, ahol a kockázatitőke-befektető eladhatja a részvényeit, és egyben tőkét szabadít fel az 

újabb befektetési lehetőségekhez. A kockázati tőkének a kutatások egyértelmű eredménye 

szerint likvidebb kilépési piacokra van szüksége az EU-ban, különösen olyan növekvő 

tőzsdékre, amelyek biztosítják a szükséges likviditást, valamint a tanácsadói szolgáltatások 

kritikus tömegét.  

 

(3) Noha a kockázatitőke-befektetés sok tekintetben helyi szinten kötött üzletnek számít, 

amely során a befektető és a vállalkozó szorosan együttműködik, de egyben globális üzlet is, 

ahol verseny folyik mind az alapokért, mind a befektetési lehetőségekért. A kockázati tőke jól 

gyarapszik az új ötleteket és vállalkozókat teremtő klaszterek és egyetemek közelében. Az 

európai innovációs politika különös figyelmet fordít a klaszterek támogatására és a 

közöttük meglévő együttműködésre, amely az ügyletek folyamatos generálása által szintén 

segítheti a kockázatitőke-iparágat és annak hosszú távú fenntarthatóságát. 

                                                 
122

 HL C 323., 2006.12.30., 1–26. o. 
123

 HL C 194., 2006.8.18., 2–22. o. 
124

 HL C 329., 2010.12.07. 4-5.o. 
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(4) A tőke szabad mozgása egyike a Szerződésben rögzített szabadságoknak és egyben a 

pénzügyi integráció motorja. Az integrált pénzügyi piac a tőke hatékony allokációján 

keresztül kedvez az európai gazdaságnak, és növeli hosszú távú teljesítményét. A jól működű 

kockázatitőke-piac fontos részét képezi a pénzügyi piacnak, különösen az innovatív és 

versenyképes Európa megteremtésében betöltött szerepén keresztül.  

 

(5) A határokon átívelő ügyleteket hátráltató további tényezőt jelenthet a zártkörű 

kibocsátás európai rendszerének hiánya. Ez magasabb szervezési költségeket eredményez 

a forrásgyűjtés során, ami főleg – a befektetők által megfizetett – jogi és tanácsadói díjakban 

jelentkezik, amely negatívan hat a hozamokra és a befektetési kedvre. A zártkörű kibocsátás a 

befektetési termékeknek közvetlenül az intézményi befektetők részére történő eladásának egy 

különös módszere. A zártkörű kibocsátásokra vonatkozó tagállami szintű szabályozások 

jellemzően a széles közönségnek szánt alapok – például tőzsdei jegyzés útján történő – 

forgalmazására vonatkozó szabályok korlátainak feloldása irányába mutatnak. A zártkörű 

kibocsátásokra vonatkozó jelenleg hatályos rendszerek nagyon eltérnek egymástól. Egy közös 

rendszer létrehozásával lehetővé válna a az alapkezelők számára, hogy bárhol az EU-ban 

közvetlenül foglalkozzanak a tapasztalt befektetőkkel, és anélkül terjesszék ki 

tevékenységüket, hogy a kisbefektetők aggályainak okot adjanak. A gazdasági válság nyomán 

élénkülő pénzpiaci szabályozás, és az elfogadott alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 

61/2011/EU irányelv már ezen irányt erősíti. 

  

(6) Az EU-ban jelenleg számtalan formában, illetve számtalan jogszabály és struktúra szerint 

lehet alapot létrehozni, melyek sokfélesége adott esetben akár kettős adóztatáshoz is 

vezethet. A tagállamokat e tekintetben nagyjából három kategóriába lehet sorolni:  

- Fejlett kockázatitőke-piaccal rendelkező tagállamok, ahol az adózási szempontból 

átláthatónak ítélés
125

 vagy adómentesség nyújtásán keresztül különös megoldásokat dolgoztak 

ki a hazai és külföldi kockázatitőke-befektetők kezelésére, így például a betéti társaságként 

működő alapokra.  

- Olyan tagállamok, ahol kimondottan a kockázatitőke-befektetéshez külön társasági formát 

alakítottak ki, amely adómentességet élvez (adózás szempontjából átláthatónak minősül). 

                                                 
125

 Az adózási szempontból átláthatóság azt jelenti, hogy a jövedelem és a tőkenyereség az alap szintjén alanyi 

adómentes abban az országban, ahol az alapot létrehozták.  
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Ugyanakkor ezek a formák túlságosan bonyolultak és/vagy korlátozó jellegűek, éppen ezért a 

gyakorlatban nem is használják ezeket. 

- Olyan tagállamok, ahol egyáltalán nem létezik különös szabály vagy rendelkezés, illetve 

társasági forma; a befektetések kizárólag off-shore cégen vagy valamilyen közvetítőn 

keresztül, esetleg egyéb meglevő társasági forma alkalmazásával (korlátolt felelősségű 

társaság, betéti társaság, befektetési társaság, valamilyen zártvégű befektetési alap, 

részvénytársaság, illetve egyéb társasági vagy befektetési struktúrában) valósíthatók meg. 

 

Az ágazattal és a tagállamokkal folytatott átfogó konzultáció
126

 rávilágított, hogy a kockázati 

tőke számára Európában jelenleg elérhető formák nem felelnek meg az EU-n belülről vagy 

kívülről érkező külföldi befektetők mindegyikének.  

A határokon átívelő befektetésekkel járó esetleges adózással kapcsolatos hátrányok 

kiküszöbölése érdekében ezért párhuzamos elemeket is tartalmazó, összetett szerkezetű 

alapokat kell felállítani. Az ilyen struktúra létrehozásának
127

 és kezelésének magas 

tranzakciós költsége, valamint az ezeket övező jogi bizonytalanság, tovább erősíti a 

kockázatitőke-alapoknak a határokon átívelő befektetésektől való idegenkedését. 

A Nordic Innovation Centre javasolt
128

 néhány megoldást az északi országok kockázatitőke-

piacát alakító feltételek javítására: a betéti társaságként létrehozott alapokat adózási 

szempontból átláthatónak kell tekinteni; az alap menedzsmentjét végző cégnek 

áfamentességet áfa-mentességet kell biztosítani, és a külföldi alapokat nem szabad 

megadóztatni.  

 

(7) Ideális esetben ki lehetne dolgozni egy egységes formát a kockázati tőke számára, 

amely bárhol az EU-ban bármely alap befektetője számára ugyanazokat a feltételeket 

biztosítaná.Ez a megoldás nem zárná ki a különböző tagállami formák használatát a tagállami 

és helyi szinten létrehozott alapok tekintetében. Ugyanakkor ez a megoldás rövid távon nem 

tűnik megvalósíthatónak a különböző jogrendszerek szerint tevékenykedő befektetőkre 

vonatkozó eltérő adózási szabályok okozta összetett helyzet miatt. 

 

 

                                                 
126

 Európai Bizottság (2006):Report of the Alternative Investment Expert Group – Developing European Private 

Equity. 
127

 Az alap működésének 10 éve alatt az összes költség akár a befektető kötelezettségvállalásainak 1%-át is 

elérheti.  
128

 Obstacles to Nordic Venture Capital Funds, (Az északi kockázati tőkealapokat korlátozó akadályok) a Nordic 

Innovation Centre 2007. szeptemberi tanulmánya. 
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III.3.4. Az EU kockázati tőkéhez kapcsolódó konkrét támogatási programjai  

 

Az alábbi táblázat foglalja össze a kockázati tőkebefektetések támogatására vonatkozó igény 

megjelenésétől a kézirat lezárásáig tartó időszak legfontosabb közösségi programjait. 

 

2. táblázat 

Az Európai Unió kockázati tőkét támogató közvetlen finanszírozási programjai 

Meghirdetés 

ideje 

Alapprogram Részletes megvalósítás 

2000 előtt RCAP – Risk 

Capital Action 

Plan 

232/1999 

Bizottsági 

határozat 

European Seed Capital Fund Scheme (1988-1995) 

Innovation and Techology Equity Capital, I-TEC 

(1997-2001) 

European Technology Facility, ETF (1997-2000) 

2001-2006 MAP – 

Multiannual 

Program for 

Enterprise and 

Entrepreneurship 

in Particular for 

SMEs 

819/2000 EC 

határozat 

Seed Capital Action Plan – Kockázati Tőke 

Akcióterv (2001-2006) 

European Technology Facility, ETF-Start up Facility 

(2001-2006) 

Állami Támogatás Cselekvési Terv (2005) 

 

2007-2013 CIP – 

Competitiveness 

and Innovation 

Framework 

Programme 

1636/2006/ EC 

határozat 

High Growth and Innovative SME Facility, GIF  

(2007-2013), az ETF-Start folytatása 

JEREMIE –Joint European Resources for Micro to 

Medium  Enterprises határozat (2009-) 

Alternatív befektetési alapkezelőkről szóló közösségi 

irányelv 61/2011/EU irányelv 

(saját szerkesztés) 
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A European Seed Capital Fund Scheme  közvetlen előzménye a CREA (Capital Risque pour 

les Enterprises d'Amorçage sque pour les Enterprises d'Amorçage)  program, amelyet 1988-

ban továbbfejlesztve az Európai Bizottság egy kísérleti programot indított azzal a céllal, hogy 

3 éven belül 24 kockázati tőkealapot hoz létre a 12 tagállamban, amelyek kizárólag a 

vállalkozások korai szakaszában nyújtanak finanszírozást.  A támogatást a vállalkozások nem 

közvetlenül pályázták, hanem a végrehajtás felelőseként kijelölt Európai Beruházási Bank 

által kiválasztott alapkezelőkön keresztül. 

Szintén kísérleti programként indult a Bizottság Innováció/KKV-k programján belül az I-

TECH 1997-ben, amely az Európai Beruházási Alappal együttműködésben választott ki 

kockázati tőkealapokat, mint közvetítőket, hogy a kifejezetten technológia-intenzív 

vállalkozások korai életszakaszának finanszírozását támogassák. 

Az Európai Beruházási Bank által 1997-ben meghirdetett amszterdami program
129

 részeként 

bevezetett ETF kifejezett célja volt, hogy kockázati és magántőkét juttasson az induló 

vállalkozásoknak európai forrásokból. A tőkét az Európai Feljesztési Alapon által kiválasztott 

alapkezelők juttatták el az innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező 

vállalkozásokhoz. A program sikerei alapján szerves folytatása volt a következő költségvetési 

tervezési időszakban az ETF Start-up Facility és a GIF, amely ugyanezek elvek alapján, de 

bővített forrásokkal csatornázott közösségi forrásokat közvetítő alapkezelőkön keresztül kis- 

és középvállalkozásokhoz. 

A Seed Capital Action Plan, vagyis a Magvető tőke Akcióterv célja a vállalkozások 

támogatásán túl olyan szakemberek képzése, akik az ETF-forrásokat hatékonyan tudják majd 

felhasználni, ezért a támogatás egy része a menedzsment-költséget fedezi a kockázati 

tőkealapoknál. 

Nem közvetlen forrásként, de annál fontosabb eredményként tartozik a 2001-2006-os 

tervezési időszakhoz az Állami támogatás cselekvési terv
130

 2005-ös elfogadása, amely a 

kockázati tőkebefektetésekhez nyújtott állami támogatások megítélésében előre vetítette a 

JEREMIE-program kapcsán később elfogadott keretszámokat.  

A  következő tervezési időszak egyik legfontosabb eseménye az alternatív befeketetési 

alapkezelőkről szóló 61/2011/ EU irányelv elfogadása, amelyet elsősorban a gazdasági válság 

nyomán keletkező közös szabályozási igény hívott életre. A dokumentum elemzése külön 

fejezetben található.  

 

                                                 
129

 Amsterdam Special Action Programme (ASAP). Bővebben: http://cordis.europa.eu/finance/src/eib-asap.htm 
130

 COM/2005/0107 final. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://cordis.europa.eu/finance/src/eib-asap.htm


69 

 

 

III.4. A gazdasági válság hatása a kockázati tőkealapok szabályozására 

 

III.4.1. A gazdasági válságról általában 

  

A 2008-as évhez kötődő pénzügyi és gazdasági válság számos szabályozási kérdést vetett fel 

világszerte. Természetes reakcióként a jogalkotók a pénzügyi piacok egyes intézményeire, 

illetve azok egyes szereplőire vonatkozó szabályok gyors újragondolásában látják biztosítva 

az újabb piaci válság elkerülhetőségét. Ez a jogalkotási dömping megfigyelhető az Egyesült 

Államokban éppúgy, mint az Európai Unióban. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa azokat 

a jogszabályi változásokat, amelyek a kockázati tőkealapokat érintették, közvetlen 

összefüggésben a gazdasági válsággal. A kockázati tőkebefektetések körüli terminológiai 

bizonytalanság, amelyre a szerző egy korábbi tanulmánya hívja fel a figyelmet
131

, döntő 

hatással bír egy olyan helyzetben, amikor a kockázati tőkealapok és tőkealap-kezelők piaci 

elhelyezkedését kell vizsgálni a pénzügyi közvetítő rendszerben. A következőkben az 

Egyesült Államok és az Európai Unió közelmúltban elfogadott jogforrásai kerülne 

összehasonlításra.  

 

A 2008-as évhez kötődő
132

 pénzügyi/gazdasági válság okairól, lefolyásáról és várható 

következményeiről a közelmúltban számos szakirodalmi forrás jelent meg
133

. Ezek közül 

egyesek döntő jelentőségű, pusztító erejű válságként jellemzik (Soros
134

, Jaksity
135

), mások 

magának a kapitalista rendszernek a végét látják az eseménysorban (Friedman
136

), míg megint 

mások objektív tényezőkre visszavezethető természetes következményként jellemzik 

(Stiglitz
137

, Wallisson
138

). Jelen tanulmánynak nem célja ezek érdemi összevetése, és messze 

nem célja új elmélet kidolgozása, ugyanakkor az alapvető gazdasági háttér-információk nélkül 

                                                 
131

 Glavanits  2012  
132

 A válság kezdete 2007 volt, amikor az amerikai ingatlanpiacon jelentkezett túlkínálat, és ezzel egyidejűleg a 

hitelek visszafizetési hajlandóságának drasztikus visszaesést. Ugyanakkor a globális válság  biztos kezdetének 

2008. szeptember 15-ét tekinthetjük, amikor az amerikai FED hagyta összeomlani a világ negyedik legnagyobb 

brókerházát, a Lehman Brothers-t.  
133

 Egy komoly, szintetizáló jellegű munka a Critical Review nevű interdiszciplináris folyóirat válsággal 

foglalkozó különszáma, amelyben a legrangosabb gazdasági szaktekintélyek tanulmányai kaptak helyet. A 

tanulmány nagyban támaszkodik ezen forrásra. Critical Review 21/2–3. (2009) Special Issue: Causes of the 

Financial Crisis. A tanulmányok könyv formájában is megjelentek: Friedman 2011. 
134

 Soros 2008. 
135

 Martin – Várkonyi 2010.  
136

 Friedman 2011. 
137

 Stiglitz 2009. 
138

 Wallison 2008. 
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a jogalkotási folyamat nem helyezhető megfelelő kontextusba. Ezért szükségesnek tartom a 

válság rövid ismertetését, kiemelve azokat a témaköröket, amelyekben a szakirodalmi 

álláspont egységesnek látszik. 

 

A gazdasági világválságként aposztrofált eseménysort elsődlegesen az amerikai jelzálogpiac 

válsága idézte elő. Ennek hátterében az az amerikai szabályozási politika állt, amely a 

hitelezés ösztönzése érdekében a jegybanki alapkamat tartósan alacsonyan tartásán keresztül 

igyekezett könnyíteni az olyan lakossági ügyfelek ingatlanhoz jutását, akik egyéb 

körülmények között nem vagy nehezen kaptak volna lakáscélú hitelt (subprime hitelezés). A 

kihelyezett hitelek forrását a jelzáloghitelek értékpapírosítása jelentette, amely döntő 

jelentősége abban rejlik, hogy az ingatlanszektorról ezen oknál fogva terjedt át a válság a 

pénzügyi szektorra. Az ingatlanok értékének drasztikus visszaesése ugyanis az ingatlan-

fedezetű értékpapírok értékének egyidejű eséséhez vezet. Minthogy ezek az értékpapírok nem 

csak az Egyesült Államokban, hanem a világ többi térségében is forgalomba kerültek, így az 

egy országot érintő válság világgazdasági folyamatokat gerjesztett
139

.  

A korábbi szabályozás nem tartalmazott szigorú prudenciális előírásokat a kockázat-kezelés 

és kockázat-értékelés terén, így gyakorlatilag a banki szabad mérlegelés körébe esett a 

kockázatvállalás megítélése. A kontrollt maga a piac jelentette: a hitelminősítő intézmények 

értékelései határozták meg a kockázati besorolást, és nem a jogi szabályozók, és ezen 

hitelminősítők nem vették figyelembe (minthogy nem is feladatuk) a globalizált pénzügyi 

rendszerben rejlő rendszerszintű kockázatokat. Losoncz Miklós 2009-ben azt állította egy 

tanulmányában, hogy a tapasztalatok alapján önmagába a piaci mechanizmusok 

alkalmatlanok a pénzügyi problémák megoldására, mind a fejlett, mind a felzárkózó 

országokban öngerjesztő módon mélyítik a válságot
140

. 

 

A válság hatásainak enyhítése érdekében, de főként egy újabb válsághullám megelőzésére a 

nemzeti kormányok a pénzügyi segélycsomagok mellett jogi válaszokat is kerestek. Az 

Egyesült Államok szövetségi törvényhozása által elfogadott legfontosabb jogforrás, az 

alábbiakban ismertetésre kerülő Dodd-Frank törvény, illetve ezzel párhuzamosan az EU 

intézményei által kidolgozott, az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelv
141

 

                                                 
139
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140
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(továbbiakban: ABAK-irányelv) hivatottak a két gazdasági nagyhatalom pénzügyi 

intézményrendszere szabályozásának gyökeres átalakítására. Mindkét jogforrás hatással van a 

kockázati tőkealapok és magántőke-alapok szabályozására is, valamint a harmadik 

országokban bejegyzett pénzügyi szolgáltatók tevékenységét is mindkét forrás a korábbinál 

jóval szigorúbban szabályozza.  

   

III.4.2. A Dodd-Frank törvény és végrehajtási szabályai 

 

A Dodd-Frank Act, vagyis a Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
142

 

(Wall Street reform és fogyasztóvédelmi törvény) a közgazdasági szaksajtó szerint Roosevelt 

óta a legjelentősebb változásokat hozta az amerikai szövetségi pénzügyi rendszerben
143

. A 

Christopher Frank massachusettsi demokrata képviselő és Chris Dodd connecticuti demokrata 

szenátor (a szenátus bankügyi bizottságának elnöke) által kidolgozott, 2319 oldalas törvény 

aláírásakor (2010. július 21.) Barack Obama kijelentette, hogy a Dodd–Frank törvény után 

„nem lesz több bankmentő intézkedés az adófizetők pénzéből”, hiszen ezzel elejét lehet venni 

a pénzintézetek túlzott kockázatvállalásának és a nem megfelelő ellenőrzés miatt bekövetkező 

hitel- és bankbedőléseknek
144

. A törvény aláírása óta számos elemzés és kritika jelent meg a 

politikai lobbik eredményeként létrejött jogszabályról
145

, amelyet az elnök mint az egyik 

legnagyobb győzelmeként ünnepel, ugyanakkor a Kongresszusban később többségbe kerül 

republikánus párt nem tartja elég szigorúnak
146

.  

 

A törvény a pénzügyi felügyeleti rendszer átalakítása kapcsán a fogyasztóvédelem 

szempontjait helyezi előtérbe az új intézmények létrehozásakor.  

A Pénzügyi Szolgáltatások Fogyasztóvédelmi Hatósága (Consumer Financial Protection 

Bureau) független vezetőjét a Szenátus jóváhagyásával az Egyesült Államok elnöke nevezi ki, 

és költségvetését a központi forrásokból különítik el. A Hivatal fontos jogalkotási hatáskört is 
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 Pub.L. 111-203, H.R. 4173 
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 pl. Paletta, Damian – Aaron LucchettiSenate Passes Sweeping Finance Overhaul. Wall Street Journal. July 
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Governance and Financial Regulation. July 21, 2010.  
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kapott az ellenőrzési jogkörön túl a több mint 10 milliárd USD vagyont kezelő bankok, 

hitelintézetek és más, hitelezéshez kapcsolódó intézmények eljárásaival összefüggésben.  

A másik új intézmény, amely a rendszerszintű kockázatok elemzésével és jelzésével 

foglalkozik, a Pénzügyi Stabilitást Felügyelő Tanács (Financial Stability Oversight Council), 

amelynek 10 tagját a pénzügyi szabályozó területről delegáltak adják, egy független 

biztosítási szakember tagból, és 5 tanácskozási jogú tagból áll, akiket a pénzügyi szereplők 

választanak, elnöke pedig a mindenkori pénzügyminiszter. A Tanács feladata, hogy a túl nagy 

méretű pénzügyi intézmények egyes tevékenységi területeinek leválasztására javaslatot 

tegyen, amennyiben pénzügyi kockázatot lát az intézményben. A Tanács keretein belül 

működik majd egy szakértő testület, amely szakmai publikációkkal segíti a pénzügyi 

szereplők és a szabályozók munkáját is (Office of Financial Research). 

 

A törvény egyik kiemelkedő célkitűzése, hogy a fedezeti alapok (hedge fund) működését 

szigorú szabályokhoz kösse, kiküszöbölve ezen alapok működéséből adódó pénzpiaci, 

rendszerszintű kockázatokat. Ezen kockázatok csökkentését a működési adatok átláthatóbbá 

tételén keresztül látta a jogalkotó megvalósíthatónak, így nem magukra az alapokra, hanem az 

ott dolgozó befektetési tanácsadókra (investment adviser) nézve írt elő a korábbinál szigorúbb 

követelményeket az adatszolgáltatás és az adminisztráció tekintetében. A fedezeti és 

magántőke alapokkal kapcsolatban ugyanakkor a törvény széles körű mérlegelési jogkört 

telepít olyan intézményekre, mint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottság, Securities 

and Exchange Commission (SEC), a Központi Bank, Federal Reserve (FED) és a 

létrehozandó Pénzügyi Stabilitást Felügyelő Tanács, Financial Stability Oversight Council 

(FSOC), amelyek a végrehajtáshoz szükséges részletszabályokat alkotják meg. Csak az 

Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottság számára 90 témakörben ró jogszabály-alkotási 

kötelezettséget a törvény, a legtöbbre nézve a törvény hatályba lépésétől számított 1 éves 

határidővel
147

.  

 

A Dodd-Frank törvény IV. fejezete tartalmazza a fedezeti és magántőke-alapokra vonatkozó 

új előírásokat, amely keretében módosítja az 1940-es, befektetetési tanácsadókról szóló 

törvényt is, döntő változásokat hozva a regisztrált befektetési tanácsadók regisztrációs 

eljárásában. A korábbi szabályozás szerint a magántőke alapok azon privát tanácsadóinak 

(private investment adviser), akik 15 befektetési társaságnál kevesebb ügyféllel rendelkeztek, 
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és nem gyűjtöttek nyilvános felhívással ügyfeleket magukat befektetési tanácsadóként 

feltüntetve, nem kellett regisztrálniuk az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottságnál. Ez 

nem csak adminisztratív könnyítést jelentett, hanem anyagi jellegűt is, mivel a regisztrációs és 

éves tagsági díj meglehetősen magas. Ezen túl a Bizottság ellenőrzési és felügyeleti jogkörrel 

is rendelkezik ezen befektetési tanácsadók tevékenysége felett. A törvény a „magán alapok” 

(private funds) közé sorolja a fedezeti alapokat, a magántőke-alapokat és más olyan célzott 

befefektetési stratégiával rendelkező alapokat (pooled investment vehicles), amelyek nem 

esnek az 1940-es Befektetési Törvény hatálya alá. Ezek az alapok vagy zártkörű kibocsátás 

révén jöttek létre és 100-nál kevesebb tulajdonossal rendelkeznek, vagy zártkörű alapítás 

során tulajdonosaik kizárólag minősített vevők (qualified purchaser)
148

. 

 

A Dodd-Frank törvény a befektetési tanácsadók regisztrációs kötelezettségét kiterjeszti 

minden befektetési tanácsadóra (investment adviser), kivéve 3 csoportot: a kockázati 

tőkealapok tanácsadói, a középméretű magántőke-alapok tanácsadói, illetve bizonyos külföldi 

befektetési tanácsadók kivételként szerepelnek oly módon, hogy a kivételekhez tartozó 

részletszabályokat és értelmező rendelkezéseket a Bizottság jogalkotási körébe utalja.  

A törvény indoklása szerint ugyanis a kivételként meghatározott csoportok mögött álló 

intézmények nem képviselnek akkora tőkenagyságot, amely rendszerszintű kockázatokat 

rejtene magában, így a befektetési alapkezelők befektetési tanácsadóira vonatkozó szigorú (és 

költséges) előírásokat az ő esetükben nem kell alkalmazni. A kockázati tőkealapok 

meghatározása így a végrehajtási szabályok kardinális elemévé lépett elő.  

 

A Dodd-Frank törvény 407. szakasza szerint
149

: 

 

A Befektetési tanácsadókról szóló 1940. évi törvény (15. U.S.C.80b-3) 203. szakasza kiegészül 

a hatályos szöveg végén a következőkkel: 

„(1)A KOCKÁZATI TŐKEALAPOK TANÁCSADÓIRA VONATKOZÓ KIVÉTEL. – Azok a 

befektetési tanácsadók, akik kizárólag egy vagy több kockázati tőkealap számára végeznek 

befektetési tanácsadási szolgáltatást, nem alanyai az ebben a címben meghatározott 

                                                 
148
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regisztrációs kötelezettségnek a kockázati tőkealap számára folytatott tanácsadói tevékenység 

tekintetében. Jelen szakasz hatálybalépésétől számított 1 éven belül a Bizottság jogszabályt 

alkot a „kockázati tőkealap” kifejezés meghatározására ezen szakasz értelmezéseként. A 

Bizottság előírja, hogy ezen tanácsadók éves jelentéseket vagy más beszámolókat kötelesek  

vezetni olyan formában, ahogyan az Bizottság szerint szükséges vagy indokolt a közérdek 

vagy a befektetők védelme érdekében.” 

 

A törvény 408. szakasza egyes magántőke-alapokat is kivételként határoz meg az alábbiak 

szerint
150

:  

 

„A Befektetési tanácsadókról szóló 1940. évi törvény (15. U.S.C.80b-3) 203. szakasza 

kiegészül a hatályos szöveg végén a következőkkel: 

(m)BIZONYOS MAGÁNTŐKE-ALAP TANÁCSADÓKRA VONATKOZÓ KIVÉTEL ÉS 

BESZÁMOLÓ.- 

ÁLTALÁNOS SZABÁLY – A Bizottság a fenti regisztrációs eljárás alóli kivételként határozza 

meg mindazon magántőke-alap tanácsadóit, akik kizárólagos tevékenységként magántőke-

alapok számára nyújtanak tanácsadási tevékenységet, és az általuk kezelt tőkealap vagyona 

nem haladja meg az Egyesült Államokban a 150.000.000 USD-t. 

BESZÁMOLÓ - A Bizottság előírja, hogy ezen kivételként meghatározott tanácsadók éves 

jelentéseket vagy más beszámolókat kötelesek  vezetni olyan formában, ahogyan az Bizottság 

szerint szükséges vagy indokolt a közérdek vagy a befektetők védelme érdekében. 

(n) KÖZÉPMÉRETŰ MAGÁNTŐKE-ALAPOK  REGISZTRÁCIÓJA ÉS ELLENŐRZÉSE. – A 

középméretű magántőke-alapok befektetési tanácsadóira vonatkozó, jelen szakaszban 

található előírások meghatározásakor a Bizottság figyelembe veszi a magántőke-alap 

méretre, irányításra, és befektetési stratégiára vonatkozó információkat annak eldöntéséhez, 

hogy a magántőke-alap jelent-e rendszerkockázatot, és az alap által jelentett kockázati 

szinthez igazodó, a befektetési tanácsadóra vonatkozó regisztrációs és ellenőrzési 

előjárásokat határoz meg.” 

 

A szabályozás tekintetében a Bizottságnak jogalkotási kötelezettsége van abban a tekintetben, 

hogy a szövetségi törvényhozás történetében először kell elkülöníteni egymástól a 

magántőke-alapokat és a kockázati tőkealapokat per definitionem. A SEC több szakmai 
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szervezet állásfoglalását is kérte a fenti distinkció szakszerű megoldásához. A kockázati- és 

magántőke ágazat érdekképviseleti szerve, a Nemzeti Kockázati Tőke Egyesület (National 

Venture Capital Association – NVCA) hívja fel a figyelmet nyilvános észrevételében a 

terminológiai különbségekben rejlő veszélyekre
151

. Az NVCA tájékoztatása szerint az 

Egyesült Államokban mintegy 15-20 évre visszamenőleg a magántőke elnevezés használatos 

számos olyan vagyontömeg-formára, amelynek része a kockázati tőke, a kivásárlási tőke, és 

még számos ügylettípus, amelyek célja és módszere egymástól lényeges eltéréseket mutat. 

Ennek eredményeként a nagy befektetői múlttal rendelkező társaságok dokumentumaikban 

következetesen a különböző befektetési formákra egyformán jellemző magántőke kifejezést 

használták.  

 

A SEC 2011. július 21-i hatálybalépéssel jelentette be a végrehajtási jogforrást
152

, amelyet 

széles körű társadalmi egyeztetés előzött meg. A vitában részt vevő társadalmi szervezetek 

két, a végleges szövegtől eltérő értelmezést is ajánlottak a Bizottságnak. Az egyik álláspont 

szerint a legnagyobb kockázati tőke múlttal rendelkező Kalifornia állam törvényhozásának 

definíciója lehet alkalmas a kockázati tőke és a magántőke fogalmának elhatárolására. A 

Bizottság ezt azért vetette el, mert a Dodd-Frank törvény célja az volt, hogy a lehető 

legszűkebb értelmezését adja a kockázati tőkének és a kockázati tőke-alapoknak, míg a 

hivatkozott tagállami szabályozás éppen a kettő rész-egész viszonyát hangsúlyozva tág 

értelmezési keretet ad
153

. A társadalmi egyeztetés egy másik csoportját képezték azok, akik a 

kockázati és magántőkét a vállalati méret alapján látták megkülönböztethetőnek, és a 

kockázati tőke-alapokat, mint a „kis” vállalatokba fektető alapokként látták definiálhatónak. 

A méret-meghatározás (ti. mi a kisvállalkozás) azonban a Bizottság állásfoglalása szerint még 

problematikusabb, mint az eredeti  kérdés, vagyis hogy mi a kockázati tőke-alap
154

.  

 

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottság által elfogadott végleges definíció a 

következő
155

:  
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A kockázati tőke-alap olyan magán alap, amely 

(1) a befektetők és potenciális befektetők felé úgy jelenik meg, mint kockázati tőke típusú 

stratégiát folytató alap,  

(2) a minősített befektetésektől és rövidtávú befektetéseitől különböző vagyonelemeinek 

megszerzése után közvetlenül jegyzett és megfizetett vagy még meg nem fizetett együttes 

vagyonának nem több, mint 20%-át tarthatja nem minősített befektetésekben (amelyek nem 

minősülnek átmeneti tulajdonszerzésnek), amelyeket beszerzési vagy valós értéken tart nyilván 

az alap, és amely értéket folyamatos működése során is figyelembe veszi 

(3) nem kölcsönöz vagy nem bocsát ki hitelviszonyt megtestesítő kötvényt, nem nyújt garanciát 

vagy nem biztosít más módon tőkeáttételt a jegyzett és befizetett valamint be nem fizetett tőke 

15%-át meghaladóan, valamint az ilyen jellegű kölcsönzés, hitel, garancia vagy tőkeáttétel 

futamideje nem megújíthatóan nem haladhatja meg a 120 naptári napot, kivéve azokat a 

garanciavállalásokat, amelyeket a minősített céltársaság kötelezettségvállalása biztosítására 

köthet 120 napon túl is  

(4) kizárólag olyan értékpapírokat hoz fogalomba, amelyek nem biztosítanak a tulajdonosnak 

a rendkívüli körülmények kivételével többletjogokat, mint a visszalépés, visszavásárlás és 

visszavételi jog, de lehetőséget biztosíthat a tulajdoni hányadok arányában megillető 

kifizetésekre, valamint 

(5) nem regisztrálták a Befektetési társaságokról szóló törvény 8. szakaszának megfelelően 

(Section 8 of the Investment Company Act of 1940, 15 U.S.C. 80a-8) és nem választották meg 

mint vállalkozásfejlesztő társaság (BDC) ugyanezen törvény 54. szakaszának megfelelően (15 

U.S.C. 80a-54). 

 

A Bizottság előzetes számításai szerint az új szabályozás mintegy 800 aktív befektetési 

tanácsadót érint, akik a grandfather clause miatt regisztráció nélkül folytathatják 

tevékenységüket
156

. Ez a kivétel azon a befektetési alapok esetén lesz alkalmazandó, amelyek 

2011. július 21. előtt az alap jegyzését befejezték, még ha a jegyzett tőkét nem is fizették meg 

ezen időpontig. A befektetési alap elnevezésében sem kell szerepelnie a kockázati tőkealap 

                                                 
156

 A grandfather clause, vagy grandfathering kifejezés eredeti az amerikai polgárháborúig vezethető vissza, 

amikor az afroamerikai lakosság szavazati jogának korlátozására bevezettek egy új választójogi szabályt. 

Eszerint súlyos anyagi cenzushoz és írástudáshoz kötötték a választójogot, de kivételt képeztek ezalól azok, akik 

felmenői (nagyszülei) polgárháborús veteránok voltak, és életükben rendelkeztek választójoggal. A kifejezés mai 

értelmében olyan szabályt jelöl, amely korábban szerzett jogokra tekintettel kivételt enged egy új szabályozás 

alól. Erről részletesebben: Riser, R. Volney 2006. 
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kifejezésnek, ugyanakkor a kockázati tőkealapokra jellemző befektetési stratégiával kell 

rendelkeznie. A stratégia milyenségének megítélésére felhasználható minden olyan 

közlemény, amelyet az alap a befektetők vagy potenciális befektetők felé elérhetővé tesz.  

 

A piacra újonnan belépő tanácsadók által menedzselt alapok számára választási lehetőség 

adott, hogy a kockázati tőke-alapokra vonatkozó definíciós keretek között folytatják a 

tevékenységüket, vagy ha attól eltérően (praktikusan) magántőke-alapként működnek, akkor a 

tanácsadók regisztrációs díja egyszeri 45.000 USD nagyságrendet jelent, az éves 

adminisztrációs és működési költségek pedig évente mintegy 50.000 USD többletkiadást 

jelentenek
157

.  

 

A külföldi befektetési tanácsadókra vonatkozó szabályozás a törvény 275.202(a)(30)-1 

szakaszában található. Az Európai Unió és az Egyesült Államok, mint stratégiai és befektetési 

partnerországok viszonylatában döntő fontosságú az a kérdés, hogy a másik államában 

bejegyzett társaságok milyen feltételekkel tudnak befektetni, tőkét irányítani az adott 

térségbe. Ebből a szempontból a kockázati tőkealapok vonatkozásában az Egyesült Államok 

törvényhozása sokkal gyorsabb volt, mivel több mint egy évvel korábban szabályozták ezt a 

piacot, mint az Európai Unió Tanácsa és Parlamentje.  

 

A Dodd-Frank törvényt megelőző szabályozás értelmében egy külföldi befektetési tanácsadó 

akkor nem volt alanya a regisztrációs eljárásnak, ha tevékenysége megfelelt a tanácsadókról 

szóló törvény 203. szakaszának ÉS nem rendelkezik 15-nél több ügyféllel. Az ügyfelek 

számításánál kizárólag a Egyesült Államokban honos kockázati tőketársaságokat kellett 

figyelembe venni, így azok a társaságok, amelyek ugyan más államban bejegyzettek, de az 

Államok területén tevékenységet folytattak, nem számítottak a 15-ös korlátnál.  

 

Az új szabályozás szerint a regisztráció alóli kivételek közé tartozó külföldi befektetési 

tanácsadó mindaz, aki nem rendelkezik székhellyel az Egyesült Államok területén, 15-nél 

kevesebb olyan ügyfele (client) van, aki az Egyesült Államokban honos, vagy az Egyesült 

Államokban magántőke alapok befektetője (investor).  

Az új szabályozás átalakítja a ügyfél (client) fogalmába tartozók körét az alábbiak szerint:  

                                                 
157

 A számításokat a SEC az NVCA adatainak, az ügyvédi és consulting társaságok munkadíjainak, valamint az 

eljárási költségek figyelembevételével számította ki.  
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Egy ügyfélnek kell számítani a természetes személyt, annak kiskorú leszármazóját vagy más, 

vele egy lakcímen bejegyzett hozzátartozóját, azon bankszámláját és célvagyonát, amelyek 

tekintetében kizárólagos kedvezményezett. Egy ügyfélnek kell számítani a jogi személyt, 

tulajdonosát, vagy más jogi személyű gazdasági társaságot, ha a tanácsadási tevékenység ezen 

gazdasági tevékenységhez kapcsolódó befektetést érint, és nem a gazdasági társaság mögötti 

tulajdonosi befektetéseket. Amennyiben a tanácsadási tevékenység kiterjed a tulajdonos 

magánvagyonára is, úgy őt külön ügyfélnek kell tekinteni.  

Szintén definiálja a jogszabály a befektető (investor) fogalmát, amennyiben befektető mindaz, 

aki (i) egy magán alap elsőbbségi részvényeinek kedvezményezett tulajdonosai közé számít, 

akkor is, ha elsőbbségi részvények kizárólagos tulajdonosa minősített vevő (qualified 

purchaser) (ii) illetve a rövid futamidejű értékpapírok elsőbbségi tulajdonosa. Ha a fent 

jellemzett befektető a tanácsadó által menedzselt több alapba is befektet, akkor őt egy 

befektetőnek kell számítani. 

 

A gazdasági és jogi szaksajtó kiemeli, hogy bár fontos eleme a Dodd-Frank törvényhez 

kapcsolódó jogalkotásnak, hogy definiálja az egyes kockázati és magántőke-alapokhoz 

tartozás részletes feltételeit, ugyanakkor a jelentéstételi kötelezettség (reporting) folytán az 

adminisztratív és anyagi teher nem lett sokkal kisebb azon tanácsadók részére, akik ezen 

befektetési alapok menedzsmentjeként működnek.  

A regisztrációra kötelezett tanácsadókhoz képest a kivételt képező tanácsadók jelentései 

részleteiben kisebb terjedelműek, ugyanakkor a fizetendő eljárási díj megegyezik a regisztrált 

tanácsadók által fizetett díjjal, amely a kezelt vagyontömeg nagyságától függően 40 és 225 

USD között változik. A jelentésekhez használt formanyomtatványok is azonosak, csak a 

rajtuk kötelezően megjelenítendő információ mennyisége különböző. A jelentési 

kötelezettségnek először 2012. január 1. és 2012. március 30 között kell eleget tenniük a 

kedvezményezett befektetetési tanácsadóknak.  

 

III.4.3. Az EU alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelve 

 

Az Európai Unió a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatok kiküszöbölését elsősorban a 

pénzügyi/befektetési döntéshozó szervek szabályozottabb működésén keresztül látja 

megvalósíthatónak, ezért a jogalkotás során a pénzügyi felügyeleti rendszer átalakításán túl a 

befektetési alap-kezelők szabályozásának újragondolása került előtérbe a gazdasági válságot 

követően.  
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Az Európai Parlament 2008. szeptember 23-i ülésén szólította fel a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki részletes jogalkotási javaslatot, jogalkotási javaslatot, amely lefedi az összes 

lényeges pénzpiaci résztvevőt, azon belül a fedezeti alapokat és a magántőke-befektetési 

alapokat. A Bizottság az előkészítés során nagyban támaszkodott a Rasmussen-jelentésre
158

, 

illetve a Larosiére-jelentésre
159

, amelyek egyértelműen kiemelték a szigorúbb szabályozás 

szükségességét az ágazatban. Ehhez előfeltételként szükséges az európai pénzügyi piacokon 

az új felügyeleti rendszer kidolgozása. A Bizottság 2009-es közleménye az Európai pénzügyi 

felügyeletről vázolta fel azt a rendszert, amelyben a tagállami együttműködés 

megvalósulásával egyidejűleg mind makro-, mind mikroszinten ellenőrizhetőek a kockázatot 

jelentő pénzügyi intézmények
160

. A rendszer két pillérre épül az alábbiak szerint: a 

makroszintű felügyeletet biztosítja az Európai Rendszerszintű Kockázati Tanács (European 

Systemic Risk Council - ESRC), amely figyelemmel kíséri és értékeli a makrogazdaság 

alakulásából és a pénzügyi rendszer egészének alakulásából eredő pénzügyi stabilitási 

kockázatokat. A mikroszintű kockázatokat szűri az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszer 

(European System of Financial Supervisors - ESFS), amelyben a tagállami pénzügyi 

felügyelők hálózatot alkotva működnek együtt az új európai felügyeleti hatóságokkal annak 

érdekében, hogy a pénzügyi stabilitás az egyedi pénzügyi vállalkozások szintjén is 

fennmaradjon és hogy védjék a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit. 

2010. december 16-án kezdte meg működését az ESRC, és a magyar elnökséggel egyidejűleg, 

2011. január 1.-vel  a három mikro-felügyeleti szerv,  az Európai Bankhatóság (EBA) az 

Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA), valamint az 

Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA). 

 

A felügyeleti rendszer átalakításával párhuzamosan készítette elő a Bizottság az alternatív 

befeketetési alapkezelőkről szóló irányelvet is (ABAK-irányelv)
161

. Az alternatív befektetési 

alapokat a bizottsági előterjesztések úgy határozzák meg, mint olyan alapok, amelyekre nem 

terjed ki az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra 

vonatkozó törvényi, rendeleti, és közigazgatási rendeletek összehangolásáról szóló irányelv 
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 Az Európai Parlament jelentése a fedezeti alapokról és a magántőkéről. A6-0338/2008 
159

 Az EU-ban a pénzügyi felügyelettel foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése, 2009. február 25. 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf Letöltés ideje: 2011. július 13. 
160

 A Bizottság közleménye. Európai pénzügyi felügyelet. COM(2009) 252 végleges 
161

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve 
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(ÁÉKBV-irányelv)
162

. A 2009/65/EK irányelv szerint azok a vállalkozások minősülnek 

ÁÉKBV-nek (1) amelyek kizárólagos célja a befektetőktől nyilvánosan bevont tőke 

átruházható értékpapírokba vagy  egyéb likvid pénzügyi eszközökbe történő befektetése, és 

amelyek a kockázatmegosztás elvén működnek; és (2) amelyek befektetési jegyeiket a 

tulajdonosok kérésére közvetlenül vagy közvetve eszközeik terhére vásárolják vagy váltják 

vissza. Amennyiben az ÁÉKBV intézkedést tesz annak biztosítása érdekében, hogy 

befektetési jegyeinek tőzsdei értéke és nettó eszközértéke ne térjen el jelentősen, ezt a fent 

említett visszavásárlással vagy visszaváltással egyenértékűnek kell tekinteni. 

 

Praktikusan a fentiek alapján működő befektetési vállalkozás egy olyan befektetési „esernyő 

struktúrát” jelent, amely alatt számos eltérő működési mechanizmusban, piaci szegmensben 

és célban érdekelt „részalap”, azaz sok különböző fajta kollektív befektetési vállalkozás is 

működhet. Ez azt jelenti, hogy a befektető egyetlen értékpapír megvásárlásával több másik 

kollektív befektetési vállalkozás értékpapírjába fektet és azok befektetési értékének a 

növekedését is élvezheti. Ezen vállalkozások alapíthatók mind a kötelmi jog alapján 

(alapkezelő társaság által kezelt közös alapokként), mind a befektetési alapokra vonatkozó 

jogszabályok alapján (zártvégű alapként), mind pedig a társasági jog alapján (befektetési 

társaságokként, vagy befektetési vállalkozásokként). 

 

Az alternatív befektetési alapkezelők tehát mindazon befektetési alapok, amelyek nem 

sorolhatók a fenti kategóriába. A szabályozás célja, hogy harmonizált szabályozást valósítson 

meg ezen a területen, a jogszabályok folyamatos közelítése, és végül egységesítése mentén. A 

közös szabályok megvalósítására az elfogadott jogforrás az alábbiakat irányozza elő. 

 

Az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelv előkészítése és elfogadása során mind 

a Bizottság, mind a véleményező szervek rögzítették, hogy a gazdasági válság nem elsősorban 

ezen alapkezelők és az általuk kezelt alapok tevékenységének következménye. Így az irányelv 

elsődleges célja nem az, hogy engedélykötelessé tegye ezen alapkezelők működését, csupán 

az, hogy a felügyeleti hatóságok számára releváns információkat szolgáltassanak a főbb 

eszközökről, amelyekkel kereskednek, valamint arról, hogy a kezelésükben lévő befektetési 

alapok milyen főbb kitettségekkel rendelkeznek, és melyek a főbb céljaik. A tagállami 

                                                 
162

 az Európai Parlament és Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal 

foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések összehangolásáról 
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szabályozás hatálya alatt azonban nem kizárt, hogy az irányelvnél szigorúbb szabályozást 

vezessenek be a tagállamok.  

 

A tagállamok számára megállapított harmonizációs teendőket és az előirányzott határidőket 

az 5. ábra szemlélteti.  

5. ábra 

Az ABAK-irányelv átültetésének ütemezése 

(saját szerkesztés) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kockázati tőkealap-kezelők számára döntő fontosságú kérdés, hogy (1) a meghatározás 

alapján az irányelv hatálya alá tartoznak-e, és ha igen (2) milyen új feltételei vannak a 

szabályszerű működésnek. 

A tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény 296/G.§ (1) bekezdés második fordulata alapján a 

kockázati tőkealap kizárólag határozott futamidőre, vissza nem váltható kockázati tőkealap-

jegyek zártkörű forgalomba hozatalával hozható létre. A 2009/65/EK irányelv 3. cikke szerint 

nem tartoznak az irányelv hatálya alá (1) a zártvégű kollektív befektetési vállalkozások (2) 

azok a kollektív befektetési vállalkozások, amelyek anélkül szereznek tőkét, hogy befektetési 

jegyeiket a Közösségben vagy annak egy részén nyilvánosan értékesítenék. A kockázati 

tőkealapok így nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, vagyis alternatív befektetési 

alapoknak minősülnek.  

 

Az alternatív befektetési alapok alapkezelői tekintetében a szabályozás elsődleges célja a nagy 

tőkeáttétellel működő fedezeti alapok (hedge fund) és magántőke-alapok szabályozása volt, de 

2010. november 

11. 

 

Az irányelv 

szövegének 

Parlamenti 

elfogadása 

2013-2015 

 

A két éves 

átmeneti időszak 

után harmonizált 

európai útlevél-

mechanizmus 

alkalmazása 

2015-2018 

 

A harmonizációs 

időszak után a 

rendszer 

egyidejűleg 

hatályos a 

tagállamok 

nemzeti 

rendszereivel, 

amelyekre 

bizonyos 

minimális 

harmonizált 

feltételek 

vonatkoznak 

2018 után 

 

 

A nemzeti 

rendszerek 

megszüntetése, a 

Bizottság erre 

vonatkozó 

felhatalmazáson 

alapuló jogi 

aktusának hatálya 

kiterjed minden 

tagállamra. 
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minthogy a magántőke-alapok részhalmazaként értelmezi a EU a kockázati tőkealapokat is, 

ezért a kockázati tőkealap-kezelők is az új irányelv hatálya alá tartoznak. A Bizottság által 

előterjesztett szöveg véleményezés során az Európai Központi Bank megfogalmazta
163

 azt az 

aggályát, mely szerint az irányelv a fedezeti alapokra, árubefektetési alapokra, nyíltvégű 

ingatlanalapokra, a magántőke-alapokra és a kockázati tőkealapokra is vonatkozik. Ezek az 

alapok a befektetések olyan heterogén csoportját alkotják, amelyek különböző országokban, 

különböző formákban és szabályok szerint szerveződtek, ugyanakkor a működési 

különbségeiket az irányelv nem veszi figyelembe.  

Az Európai Gazdasági és Szociális bizottság véleménye szerint
164

, elismerve az irányelv 

hatálya alá tartozó társaságok sokszínűségét, az irányelvnek egységesen biztosítania kell a 

hiányzó lehetőséget az átláthatóság irányában történő előrelépésre az alternatív alapok 

ágazatában.  

 

Az irányelv a magántőke alapokon belül értelmezett kockázati tőkealapok számára két módon 

biztosít mentességet az engedélyezési eljárás alól. Egyrészt, az összesen kevesebb, mint 100 

millió euró értékű eszközből álló portfóliókat kezelők mentesülnek az irányelv rendelkezései 

alól. A küszöb 500 millió euróra emelkedik azon alapkezelők esetében, amelyek csak nem 

tőkeáttétellel finanszírozott alapokat kezelnek, és amelyek a befektetőknek nem biztosítanak 

visszaváltási jogot az alap létrehozásának dátumát követő öt éven belül
165

 (de minimis 

mentességek).  

Mentességi ok továbbá, amikor az alapkezelő, illetve az általa kezelt alap tőzsdén nem 

jegyzett társaságban való befolyásoló részesedés szerzése esetén akkor mentesül a bejelentési 

kötelezettség alól, amennyiben a céltársaság kis- és középvállalkozásnak minősül
166

.  

Szintén könnyítés, hogy az amerikai szabályozáshoz hasonlóan a már működő, zártvégű 

alapok számára adott a lehetőség, hogy ha a tagállamok számára átültetési időszakként 

meghatározott átmeneti időszak lezárulta után (várhatóan 2013 eleje) nem valósítanak meg 

befektetéseket, nem tartoznak az irányelv hatálya alá. Hasonlóan, azok a zártvégű befektetési 

alapok, ahol a jegyzési időszak lezárul az irányelv hatályba lépése előtt, és amelyek legfeljebb 
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 CON/2009/81. Hivatalos Lap 2009.11.13. C 272/1. A hivatkozott rész az 5.pontban található. 
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2016-ig működnek, alapkezelőik mindössze éves jelentéstételre lesznek kötelezettek
167

 

(grandfathering).  

 

Az irányelv hatálya alóli mentesülés azonban nem jelent teljes mentességet az engedélyezési 

folyamat egésze alól. Az irányelv 2a. cikk (3) bekezdése értelmében a de minimis mentességet 

élvező alapkezelők is bejegyzés-kötelesek a székhelyük szerinti tagállamban, az illetékes 

hatóságoknak információt kell szolgáltatnia a bejegyzés időpontjában, majd a működés alatt 

folyamatosan arról, hogy milyen főbb eszközökkel kereskedik, valamint hogy a kezelésében 

lévő alternatív befektetési alapok milyen fontosabb kitettséggel rendelkeznek és melyek a 

fontosabb koncentrációik, hogy az illetékes tagállami hatóságok hatékonyan nyomon 

követhessék a rendszerszintű kockázatokat. A hatály alá nem tartozó alapkezelők ugyanakkor 

az EU-útlevélből adódó előnyökkel sem rendelkeznek, így lehetőségük van önként vállalni az 

irányelv alá tartozást. 

 

Tekintettel arra, hogy a kockázati- és magántőke piac globalizált, a befektetői csoportok által 

legnagyobb vitát a nem-uniós jogalanyok helyzetével kapcsolatos szakaszok váltották ki.  Az 

elfogadott szövegváltozat hosszas egyeztetés eredménye, ugyanakkor a gyakorlati 

érvényesülésére még éveket kell várni. 

A harmadik országokra vonatkozó különös szabályok az irányelv 35-35i. cikkeiben 

találhatók. A szabályozási koncepció lényege, hogy egy viszonylag hosszú átmeneti időt hagy 

a bevezetésre, és eközben több lépcsőben valósítja meg a teljes jogharmonizációt. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2013-ban záruló harmonizációs időszak végéig a harmadik 

országok alapkezelői a nemzeti szabályozásoknak megfelelően végezhetik a tevékenységüket. 

2013-2015 között az EU-tagállamok alapkezelői már csak az irányelv által előírt regisztrációs 

eljárást követően kezelhetnek alternatív befektetési alapokat, míg a harmadik országokban 

honos alapkezelőkre továbbra is a nemzeti szabályozás lesz irányadó. 2015 és 2018 között 

párhuzamosan lesz érvényben az EU-útlevélhez kötött engedélyezési eljárás, és a tagállami 

szabályozás, de ebben az esetben már kedvezőbb feltételeket jelent az EU-útlevél 

megszerzése, míg 2018 után kizárólag ennek birtokában kezelhetnek uniós alternatív 

befektetési alapokat nem-uniós befektetési alapkezelők, illetve értékesíthetnek befektetési-

alap jegyeket az európai piacon
168

.  
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 A folyamatot ismerteti például: EVCA (2010): AIMFD Essential. Brüsszel, 2010. december. 
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A fenti szabályok érvényesülésének további előfeltételeket is szab az irányelv 35a. cikk (2) 

bekezdése, mégpedig hogy egyrészt az alapkezelő székhelye szerinti tagállam illetékes 

hatóságai, valamint a nem uniós alternatív befektetési alap székhelye szerinti harmadik ország 

felügyeleti hatóságai között megfelelő együttműködési megállapodással kell rendelkezni, a 

Pénzmosás és Terrorizmus Elleni Pénzügyi Munkacsoport nem szerepeltetheti a harmadik 

országot a nem együttműködő országok és területek jegyzékén, valamint a két ország között 

olyan kétoldalú adóügyi megállapodásnak kell léteznie, amely minden feltételében megfelel 

az OECD adóügyi modellegyezményének. 

 

A korábbi szöveg-tervezetekben éles kritikát váltott ki az a rendelkezés, amely szerint a 

befektetési alapok letétkezelője kizárólag uniós hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 

lehetett volna. A végső szövegváltozat 21. cikke szerint letétkezelő lehet olyan, nem az uniós 

tagországokban székhellyel rendelkező társaság, amely (1) annak a tagállamnak, ahol a nem 

uniós ABA befektetési jegyeit vagy részvényeit forgalomba kívánják hozni, illetve ha ettől 

eltér, az ABAK letelepedése szerinti tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságai a 

letétkezelő hatáskörrel rendelkező hatóságaival együttműködési és információcsere- 

megállapodást írtak alá, (2) a letétkezelőre olyan prudenciális szabályozás, ideértve a 

minimális tőkekövetelményeket, és felügyelet vonatkozik, amely egyenértékű az uniós joggal, 

és amelyet ténylegesen végre is hajtanak, (3) a letétkezelő letelepedése szerinti harmadik 

ország nem szerepel a pénzmosás és terrorista finanszírozás elleni pénzügyi akció 

munkacsoporttal nem együttműködő országok és területek jegyzékén, (4) a letétkezelő 

letelepedése szerinti harmadik országgal olyan megállapodást kötött, amely teljes mértékben 

megfelel az OECD jövedelem- és tőkeadóztatási modellegyezményének 26. cikkében 

meghatározott szabályoknak, és biztosítja az adóügyi információk tényleges cseréjét, 

beleértve adott esetben a többoldalú adó-megállapodásokkal kapcsolatosakat is, illetve (5) a 

szerződésben előírt felelősséggel tartozik a befektetési alapnak, vagy az alap befektetőinek, és 

kifejezetten vállalja, hogy a letétkezelői feladatok esetleges átadása során az irányelv 

rendelkezéseinek megfelelően jár el. 

Az elfogadott szabályokkal kapcsolatban mind a szakmai szervezetek, mind a külföldi 

befektető csoportok óvatosan fogalmaznak, és az amerikai példához hasonlóan Európában is 

döntő szerephez jut a Bizottság és az Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) a 

részletszabályok kidolgozása során
169

. 
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III.4.4. Válaszok a pénzügyi válságra – az elfogadott intézkedések összehasonlító 

elemzése  

 

A pénzügyi válság utáni időszakban egyfajta szabályozási versenyhelyzet állt elő a pénzügyi 

piacokon: ki lehet az első, és ki fogja követni a másik megkezdett munkáját
170

. Az 

időbeliségben az Egyesült Államok ugyan korábban fogadta el a Wall Street reformjáról és a 

pénzügyi rendszer átalakításáról szóló Dodd-Frank törvényt, a részletszabályok kidolgozása 

ugyanakkor éppúgy elhúzódik, mint az Európai Unió által elfogadott, az alternatív befektetési 

alapkezelőkről szóló irányelv, és az ennek kapcsán módosított szabályok átültetése. Annál is 

inkább, mivel az EU a teljes jogharmonizációs időszakot is 2018-ig halasztotta el, de 2 éves 

átmeneti idő még az európai tagállamoknak is rendelkezésére áll, hogy új szabályaikat 

elfogadják. A gyorsaság azonban nem feltétlenül jelent minőségi elsőbbséget sem. A két 

jogforrás összehasonlítása során láthatjuk, hogy mindkét jogalkotó igen hasonló módszerrel, 

és hasonló eszközökkel látja megvalósíthatónak a pénzügyi szektor befektetési alapkezelőinek 

megregulázását, illetve azon belül a kockázati tőkebefektetéseknek a speciális 

gazdaságpolitikai szerepét is hasonlóan értékelik.  

 

A leginkább szembetűnő hasonlóság a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatok által indukált, 

azok elkerülésére létrehozott szervezetekben, illetve azok működési szabályaiban található. 

Az Egyesült Államokban a pénzügyi stabilitást felügyelő tanács, Financial Stability Oversight 

Council (FSOC) hivatott elsősorban a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatok kiszűrésére. A 

Tanácsnak, amelynek az elnöke a pénzügyminiszter, 10 szavazati joggal rendelkező tagja van, 

és 5 tanácskozási jogú tag, amelyek mindegyike a pénzügyi szektor és az államigazgatás 

pénzügyi szervezeteinek kiemelkedő tagjaiból áll. A Tanács legfontosabb feladatai közé 

tartozik, hogy szabályozási javaslatokat tegyen a tőkeszükséglet, a hitelezés, kockázatkezelés 

területén a Federeal Reserve (FED) részére, folyamatosan felügyelje a banki és nem-banki 

szektor egészére és egyes szereplőire vetítve a vállalt kockázatokat, illetve hogy megelőzze az 

olyan intézmények létrejöttét, amelyek „túl nagyok, hogy elbukjanak”. Ezen intézményeket a 

                                                                                                                                                         
állást foglaltak a szakmai szervezetek. Pl. EVCA válasza az irányelv egyes értelmezési kérdéseiről, 2011. május 

16. Letöltető: 

http://www.evca.eu/uploadedFiles/Home/Public_And_Regulatory_Affairs/AIFM_Directive/Response_to_ESM

A_Discussion_Paper_on_Scope-160511.pdf Letöltés ideje: 2011. július 25. 
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tagok 2/3-ának szavazatával akár több részre is szedhetik, ha végső megoldásként a 

kockázatcsökkentésnek nincs más módja. 

Az Európai Rendszerszintű Kockázati Tanács szintén a pénzügyi rendszer alakulásából eredő 

pénzügyi stabilitási kockázatok figyelemmel kísérésével foglalkozik, kockázati 

figyelmeztetéseket ad ki, szükség esetén ajánlásokat ad a feltárt kockázatokra válaszul 

hozandó intézkedésekről. Tagjai a 27 tagállam központi bankjainak elnökei, az Európai 

Központi Bank elnöke (egyben a Tanács elnöke is), a három felügyeleti hatóság elnöke, 

illetve az Európai Bizottság képviselője. Ennek a szervnek jóval szűkebb hatásköre van, mint 

az amerikai tanácsnak, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy feladatát összetettebbé teszi, 

hogy a 27 tagállami érdek és az uniós érdekek egyeztetésére is kiterjedően kell ajánlásait 

megfogalmaznia. A szerv jogi személyiség nélküli, feladatai az Európai Központi Bankra 

ruházhatók.  

 

Az Egyesült Államokban a felügyeleti rendszer új eleme a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Iroda, 

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), amely a szövetségi törvényhozás részét 

képezve szakmailag is segíti a pénzügyi tárgyú jogforrások megalkotását, saját jogalkotási 

hatáskörében a pénzügyi fogyasztóvédelem területén jogszabályt alkot, támogatja a pénzügyi 

oktatást, felvilágosítást ad és fogyasztói panaszokat kezel, valamint a teljes pénzügyi piac 

fogyasztói szempontú felügyeletét ellátja. Működését 2010. szeptemberében kezdte meg.  

Az ezzel párhuzamosan létrejött Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszer (ESFS),  amelyben a 

tagállami pénzügyi felügyelők szilárd hálózatot alkotva működnek együtt az új európai 

felügyeleti hatóságokkal annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitás az egyedi pénzügyi 

vállalkozások szintjén is fennmaradjon, és hogy védjék a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit. 

Az ESFS 3 felügyeleti hatóságot összefogó rendszere kötelező szakmai standardokat dolgoz 

ki, értelmező iránymutatásokat készít, biztosítja az európai uniós szabályok egységes 

alkalmazását. A hatóságok közös európai felügyeleti gyakorlatot teremtenek, és 

felhatalmazást kapnak egyes, egész Európára kiterjedő tevékenységet folytató intézmények 

(pl. hitelminősítők, elszámolóházak) engedélyezésére és felügyeletére.  A rendszer és az 

egyes felügyeleti hatóságok 2011. január 1-vel kezdték meg működésüket. 

 

A kockázati és magántőke-befektetések területére áttérve a szabályozás egyértelmű 

hasonlóságot mutat. Az Egyesült Államokban magától értetődő, Európában még mindig 

magyarázatra szorul, hogy a magántőke-alapok nem elsősorban felelősei a gazdasági 

válságnak, ugyanakkor az eddigi megengedő szabályozás ezen a területen is szigorításra 
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szorul. Mindkét jogalkotó szembesült a kockázati tőke és a magántőke fogalmának és 

tevékenysége elkülönítésének problémájával, de a konkrét megoldások alapvetően más 

megközelítést eredményeztek.  

Az egyik legfontosabb eltérés, hogy míg az Egyesült Államokban a kérdés a kockázati 

tőkealap meghatározása volt, addig az Unió irányelve mindvégig az alapkezelő 

megközelítésében vizsgálta a kérdést. Ugyanakkor a változó szabályok az Államokban is 

végső soron a befektetési tanácsadókra, praktikusan a befektetési alapkezelő menedzsmentjére 

vonatkoztak. 

 

Az Egyesült Államok szövetségi törvényhozása a SEC-re hárította azt a feladatot, hogy a 

szakmai szervezetekkel egyeztetve alkossa meg a „kockázati tőkealap” fogalmát. Maga a 

tevékenység, ti. a kockázati tőkebefektetés, mint ügylet továbbra is tisztázatlan marad, 

mindössze azok a befektetési társaságok kerülnek definiálásra, akik ezzel a speciális 

tevékenységgel foglalkoznak. A fentiekben már ismertetett, széles körű társadalmi egyeztetés 

felszínre hozott számos, korábban csak a szakirodalom által felvetett értelmezési kérdést, és a 

vélemények sokszínűsége predesztinálta, hogy az elfogadott törvény végül csak bizonyos 

csoportok elképzeléseit tükrözi vissza. Ennek ellenére igen jelentősnek mondható ez a lépés, 

hiszen először definiálja részletesen a jogalkotó az intézményi kockázati tőkepiac szereplőit. 

Ezen meghatározás az európai fogalom-meghatározásokhoz képest nem tartalmaz 

tőkekorlátot, ugyanakkor széles körű megkötéseket vezet be az alap által megvalósítható 

befektetések tekintetében. Ezen belül is az európai szabályozással rokon vonást mutat az a 

korlátozás, amely a tőkekihelyezést kiegészítő egyéb forrásokra, ezen belül a hitelezésre 

vonatkozik. A definíció tehát magát az alapot érinti, de a változó előírások az alapkezelőt, 

vagy befektetési tanácsadót terhelik, számára írnak elő regisztrációs kötelezettséget, vagy 

adatszolgáltatási kötelezettséget. 

 

Közös elem az amerikai és európai szabályozási módszerben a már működő alapok 

tanácsadói, alapkezelői számára biztosított átmeneti idő, illetve kivételes eljárások, 

amelyekkel az új szabályok alkalmazása elkerülhető (grandfathering szabályok).  

 

Az Európai Unió jogalkotási mechanizmusában korántsem ilyen egyértelmű az a szándék, 

hogy a relatíve kis tőkét kezelő, és a pénzügyi kockázatok terén elhanyagolható 

rizikófaktorral rendelkező kockázati tőkealapok kikerüljenek az új, és igen szigorú 

regisztrációs eljárás alól. Itt már a kezdetektől nem volt szó ezen piaci szegmens kiemeléséről, 
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sőt, a kivételként megjelölt befektetési alapkezelői csoport sem egyértelműen a kockázati 

tőkeágazat kiemelését célozza, mindössze a de minimis elveket rögzíti. Kétségtelen, hogy ha 

egy kockázati tőkealap vállalja, hogy tőkeáttétel nélkül finanszíroz vállalkozásokat, akkor a 

legtöbb kockázati tőkealap az 500 millió eurós korlát alá kerül, valamint a célcsoport, vagyis 

a  kis- és középvállalkozások tekintetében a is, (ha a kockázati tőkealap valóban a célként 

megjelölt kkv-szektornak nyújt finanszírozást)  kizárólag ilyen társaságokban szerez 

részesedést, mentesülhet az irányelv rendelkezései alól
171

.  

 

A szabályozások szintén közös jellemzője, hogy a kivételként megfogalmazott társaságok, így 

a kockázati tőkealapok sem mentesülnek teljes mértékben az új eljárásrend alól. Az Egyesült 

Államokban a szövetségi kormányzat teljes egészében a SEC-re bízta annak meghatározását, 

hogy mi az a szolgáltatandó adatmennyiség, amely elegendő ahhoz, hogy az engedélyezési 

eljárás alól mentesült alapkezelők a pénzügyi rendszerek átláthatóságát ne gátolják. A SEC 

által hozott elfogadott szabályozás a szakma meglepetésére alig szűkítette az éves beszámolók 

és értesítési kötelezettséggel érintett adatok körét. Az elektronikusan is kitölthető 

nyomtatványok (Form ADV) több mellékletét is folyamatosan vezetni és aktualizálni kell, és 

az ezekért fizetendő költségtérítés is megegyezik a regisztrációra kötelezett tanácsadókra 

kirótt összeggel. 

Az Európai Unió 61/2011/EU irányelve 3. cikk (6)c. pontja alapján az Európai Bizottság 

fogja megalkotni saját hatáskörében azokat a részletszabályokat, amelyek az irányelv hatálya 

alá nem tartozó alapkezelők tájékoztatási kötelezettségére vonatkozik.  

 

Az Európai Unió Bizottsága 2011. október 12-én publikálta „A stabilitás és növekedés 

menetrendje” c. közleményét
172

, amelyben a fentieknek megfelelően fontos célkitűzésként 

jelölte meg az euro-övezet válságkezelésének és a Unió gazdasági növekedésének egyaránt 

részét képező elképzelést, amely szerint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak gyorsított 

eljárás keretében szükséges döntést hoznia a kis- és középvállalkozások kockázati tőkéhez 

jutását segítő program egyes előterjesztéseit. Ennek részeként kerül bemutatásra az európai 

kockázatitőke-alapról szóló javaslat is.  
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legnagyobb alaptőkével létrehozott Finext Startup Kockázati Tőkealap jegyzett tőkéje is „csupán” 7,36 milliárd 

forint, amely gyenge forinttal számolva is bőven alatta marad a 100 millió eurós alsó korlátnak.  
172

 Európai Bizottság COM(2011) 669. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:HU:PDF Letöltés ideje: 2012. 

január 30. 
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III.4.5. Az európai kockázatitőke-alap tervezete  

 

A 2006-os, korábbiakban részletezett célkitűzések kézzelfogható eredményeként 2011. 

december 7-én az Európai Bizottság közzétette rendelet-javaslatát az európai kockázatitőke-

alap intézményének létrehozására.  

 

A javaslatot széles körű társadalmi egyeztetés, és hosszú szakmai előkészítő munka előzte 

meg, amelynek eredményeként a Bizottság arra jutott, hogy a 2008-as válság nyomán fellépő 

hitelezési visszaesés, illetve az általános keretjogszabályok változásai (köztük a 2011/61/EK 

irányelv) indokolják a választási alternatívák közül az új intézményi és szabályozási keret 

kialakítását.  

 

Egyben ez a jogszabály jelentheti a találkozási pontot a hazai és európai szabályozás 

irányvonalában, sőt, mint azt a definíciós kérdések között már felvetettem, az amerikai 

jogszabályokkal is.  

 

A rendelet új irányt jelöl ki a kockázati tőkealapok szabályozásában, amennyiben szervesen 

illeszkedik a befektetési alapkezelők új szabályai által meghatározott irányvonalba. Az 

Európai Unió pénzügyi tárgyú jogforrásai a 2008-as válság után egyértelműen a közös, 

harmonizált és mindenkire nézve kötelező szabályok mellett foglaltak állást, amelynek 

magától értetődő eleme a kockázati tőkealapok egységes szabályozásai is. Ami tehát 2006-

ban még nehezen megvalósítható célkitűzésnek tűnt, az 2012-re – a válság és egyben 

változási kényszer hatására – kézzelfogható eredményeket mutat. 

 

A 2011/2012-es évek egyben a magántőke-alapok és a kockázati tőkealapok jogszabályi 

különválásához is vezettek. A gazdasági válság nyomán az egyes pénzügyi szereplők 

szabályozásának, illetve újraszabályozásának kérdése során a befektetési alapok új 

megközelítését látjuk.  

 

A korábbiakban ismertetteteknek megfelelően az alternatív befeketetési alapkezelők közül 

mentességet élveznek az új szabályok alól azok az alapkezelők, amelyek eszközértéke nem 

haladja meg a 100 millió EUR küszöbértéket, illetve az 500 millió EUR küszöbértéket, ha az 

alapkezelő portfóliója kizárólag olyan alternatív befektetési alapokból áll, amelyek nem 
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tőkeáttétellel finanszírozottak, és amelyek esetében a létrehozás dátumát követő 5 éven belül 

nem gyakorolhatók visszaváltási jogok.  

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az irányelv-javaslathoz fűzött véleményében 

példálózó felsorolást ad a (magyar terminológiában sem gyakori) alternatív befektetési 

alapokról
173

. Ide sorolja a fedezeti alapokat, a magántőkealapokat, a kockázati tőkealapokat, 

az ingatlanbefektetési alapokat, az infrastrukturális alapokat és az árubefektetési alapokat. (A 

felsorolást kiegészíti az Európai Központi Bank irányelvhez fűzött véleményének 5. pontja  a 

jegyzett zártvégű alapokkal.
174

) Ugyanakkor az EGSZB-vélemény is kiemeli, hogy azok a kis 

kockázati tőkealapok, amelyek tárgyukat tekintve ugyan az irányelv hatálya alá tartoznak, de 

nem jelentenek a pénzügyi piacokra nézve rendszerszintű kockázatokat, ezért támogatandó, 

hogy a de minimis szabályok alá essenek.  

 

A fenti különbségtétel is indokolta, hogy ha a kockázati tőkealapokat kikerülnek az irányelv 

hatálya alól, akkor egy másik jogforrásban szükséges szabályozni ezen piaci szereplőket. Ez a 

jogforrás a 2011. decemberében előterjesztett, az európai kockázatitőke-alapról szóló 

rendelet-tervezet
175

. Szembetűnő különbség, hogy míg az ÁÉKBV-t és az ABAK-t 

irányelvben, addig a kockázatitőke-alapokat rendeletben szabályozza az unió, vagyis ezen 

utóbbiak közvetlenül alkalmazandók, míg az előbbiek nemzeti jogba való átültetést 

igényelnek. Ennek az átültetési kötelezettségnek tett eleget Magyarország a befektetési 

alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011.évi CXCIII. törvény 2011. 

december 29-i elfogadásával.  

 

Az ABAK-irányelv gyakorlati tapasztalata alapján az európai kockázati tőkealap-kezelők 

98%-a nem tartozik az irányelv hatálya alá, mert az általuk kezelt eszközök értéke nem 

haladja meg az 500 millió EUR-s határt
176

. Ennek praktikus következménye, hogy ezen 

alapkezelők előtt két választási lehetőség áll: vagy csatlakoznak önként az irányelvhez, és 

vállalják annak adminisztratív terheit, és egyben élvezik a harmonizált szabályozás előnyeit, 

vagy a másik lehetőségük, hogy a jelenlegi formájukban tovább működve, a nemzeti 

jogrendek hatálya alatt folytatják tevékenységüket.  

                                                 
173

 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: Vélemény. 2010. április 29. INT/488.  
174

 Az Európai Központi Bank véleménye. HL 2009.11.13. C 272/1. 2009. október 16.  
175

 Európai Bizottság: Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai kockázatitőke-alapról. 

COM(2011) 860. 
176

 Az EVCA 2011-es adatai alapján a szerző saját számítása. Hivatkozza ugyanezt az adatot a Bizottsági javaslat 

preambulumának 2. oldala is.  
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Ennek a helyzetnek a feloldására szolgál az európai kockázatitőke-alap létrehozása, amely 

egyszerre teszi lehetővé, hogy a kollektív befektetési vállalkozás élvezze a közös 

szabályozásból adódó előnyöket, ugyanakkor mentesül az ABAK-irányelvben meghatározott 

adminisztratív eljárások alól.  

 

A rendelet-tervezet
177

 gyakorlatilag a már meglévő, nemzeti szinten szabályozott kockázati 

tőkealapokon belül egy új, megkülönböztetett kockázati tőkealap-fajtát hoz létre, amely 

szupranacionális szinten szabályozott, és az Európai Értékpapír Hatóság által vezett, nyilános 

adatbázisban nyilvántartott jogi személy. 

 

A rendelet célja, hogy kizárólag azok a kollektív befektetési vállalkozások használhassák az 

európai kockázatitőke-alap kifejezést, amelyek a rendelet feltételinek megfelelnek. Ők abban 

az előnyben részesülnek ezáltal, hogy az Európai Unió székhelyen kívüli tagállamai, mint 

fogadó államok nem írhatnak elő semmiféle követelményt vagy adminisztratív eljárást a 

minősített kockázatitőke-alapok forgalmazásával kapcsolatban, valamint nem köthetik a 

forgalmazást előzetes jóváhagyáshoz (rendelet-tervezet 15. cikk 2. pont) Így a bejegyzés 

székhelyének állama joga alapján bejegyzett, és a rendeletben előírtaknak megfelelően 

létrehozott európai kockázatitőke-alap és annak kezelője adminisztratív korlátozás nélkül 

forgalmazhatja eszközeit az Unió területén. 

 

A kockázatitőke-alap akkor minősített kockázatitőke-alap, ha összesített tőke-

hozzájárulásainak és le nem hívott tőkéjének legalább 70%-át minősített befektetésekbe 

helyezi ki. 

A minősített befektetés meghatározása takarja gyakorlatilag azokat a befektetéseket, 

amelyeket a rendelet kockázati tőkebefektetésként azonosít. Ezek tehát olyan sajáttőke- vagy 

kvázi-sajáttőke eszközök, melyet  

minősített portfólióvállalkozás bocsátott ki, és a kockázati tőkealap közvetlenül szerzi meg 

minősített portfólióvállalkozás bocsátotta ki tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírért  

cserébe, vagy 

                                                 
177

 Bizottsági javaslat COM(2011) 860.  
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minősített portfólióvállalkozás anyavállalata által kibocsátott olyan eszköz, amelyet a 

kockázati tőkealap a minősített portfólilóvállalkozás által kibocsátott, tulajdonviszonyt 

megtestesítő értékpapírért cserébe szerzett meg. 

A minősített portfólióvállalkozás definícióját korábban már ismertettük, ugyanakkor fontos 

itt is hangsúlyozni a megkülönböztető ismérveket: szabályozott piacon nem jegyzett kis- és 

középvállalkozás, amely nem kollektív befektetési vállalkozás.  

 

A fenti definíciókból egyértelműen hiányzik az innovatív jellegre, vagy a növekedési 

potenciálra utalás, amely viszont a gazdasági szakirodalomban egyértelmű differentia 

specificaja a kockázati tőkebefektetéseknek. A jogszabály meghatározásai így gyakorlatilag a 

tőzsdén nem jegyzett kkv-k teljes körét vonják a kockázati tőkebefektetések potenciális 

célcsoportjába. 

 

Ha a fentiekkel párhuzamosan vizsgáljuk a korábban hivatkozott amerikai jogforrást, 

láthatjuk, hogy  a SEC sem igyekezett szűkíteni a közgazdasági definícióknak megfelelően a 

céltársaságok körét. Az elfogadott szöveg szerint minősített portfólió-vállalkozás (qualifying 

portfolio company) az, amely 

(1) a befektetési időszak alatt nem nyilvánosan működő társaság (a szabályozott piacon nem 

jegyzett), 

(2) a befektetési időszak alatt, azzal összefüggésben nem ad, illetve nem vesz igénybe hitelt, 

és 

(3) maga nem befektetési társaság. 

 

Az amerikai szabályozás a kockázati tőkealap befizetett tőkéjének 80%-át rendeli minősített 

társaságokba helyezni, vagyis a kockázati tőkealap tőkéjének 20%-a számolható el működési 

költségként, míg az európai tervezetben ez az arány 30%. A SEC által elfogadott definíciónak 

szintén része, hogy a kockázati tőkealap olyan részjegyekből áll, amelyek nem teszik lehetővé 

a visszaváltás lehetőségét (csak különleges körülmények között), míg az európai rendelet-

tervezet ilyen szabályt nem tartalmaz. 

 

Az európai kockázatitőke-alap szabályai között találunk több olyan előírást is, amely 

általában a kockázati tőkealapok szabályozására jellemző: ilyen például, hogy nem vesz fel 

kölcsönt, nem bocsát ki hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, illetve nem vállal garanciát.  
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A rendelet-tervezet a kockázati tőkealapba fektetők körét azonban szűkre szabja: a tervezet 6. 

cikke szerint az alapjegyek csak olyan befektetők részére forgalmazható, akik a MIFID-

irányelv szerint szakmai ügyfeleknek minősülnek, vagy kérésükre szakmai ügyfélként 

kezelhetők
178

, valamint azon befektetők, akik legalább 100.000 EUR befektetésére vállalnak 

kötelezettséget, de ez utóbbiaknál az alapkezelőnek írásban dokumentálnia kell, hogy 

meggyőződött arról, hogy a befektető tisztában van az ügylet kockázataival.  

 

A kockázati tőkealap-kezelőre szigorú összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz a rendelet-

tervezet. Ezek a esetkörök érintik a tőkealap-kezelőket, a tevékenységet ténylegesen ellátó 

személyeket, az ellenőrzést gyakorló és ellenőrzött személyeket, és az alap befektetőit is. A 

rendelet ezen felül csupán azt az alapelvet rögzíti, hogy az alapkezelőnek hatékony szervezeti 

és adminisztratív megoldásokkal kell biztosítaniuk, hogy az összeférhetetlenségi 

követelményeknek megfeleljenek.  

 

A rendelet részletesen szabályozza azokat a kérdésköröket, amelyekről az alapkezelőnek 

tájékoztatást kell adnia a befektetők felé (12.cikk). Azon országokban, ahol önállóan 

szabályozottak a kockázati tőkealapok, hasonló tájékoztatási követelményekkel találkozunk, 

illetve az előírások jelentős része szerepel a 2003/71/EK irányelvben előírt, az értékpapírok 

nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóban is. 

Ugyanakkor ezen irányelv hatálya alá nem tartoznak a zártvégű befektetési vállalkozásokon 

kívül a kollektív befektetési vállalkozások által kibocsátott jegyek
179

, valamint azok a 

kibocsátások sem, amikor az értékesítés kizárólag „képesített befektető” részére történik
180

.  

A kockázati tőkealapok kezelőjének többlet-kötelezettségét az alábbiakban lehet 

összefoglalni:  

(1) a minősített kockázatitőke-alap kockázati profiljának ismertetése 

                                                 
178

 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól… HL 2004.4.30. L 

145/1. Az irányelv II. melléklete határozza meg azokat az ismérveket, amelyek alapján egy ügyfél szakmai 

ügyfélnek tekinthető, vagyis aki rendelkezik a saját befektetési döntései meghozatalához és az ezzel járó 

kockázatok megfelelő felméréséhez szükséges tapasztalattal, ismeretekkel és szakértelemmel. Ide sorolhatók a 

nemzeti és nemzetközi kormányzati szervek, meghatározott pénzügyi mutatóknak megfelelő nagyvállalatok, és 

azok a szervezetek, amelyeknek a pénzügyi piacokon való működéséhez engedély kell, vagy amelyek működését 

szabályozzák (pl. hitelintézetek, biztosítók, nyugdíjalapok…) 
179

 2003/71/EK irányelv 1. cikk (2) a, pont  
180

 uo. 3. cikk (2) A tájékoztató közzétételének kötelezettsége nem vonatkozik azalábbi fajtájú kibocsátásokra: 

a) a kizárólag képesített befektetőknek szóló értékpapír-kibocsátás; és/vagy 

b) a képesített befektetőkön kívül tagállamonként száznál kevesebb természetes vagy jogi személy befektetőnek 

szóló értékpapír-kibocsátás…” 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



94 

 

(2) a befektetési stratégia, cél és technika leírása, illetve az érvényes befektetési 

korlátozások mibenléte 

(3) az eszközértékelés módjának és árazási elveinek leírása 

(4) a befektetőkre terhelhető díjak, költségek meghatározása, kiszámításuk módszerei 

(5) azon eljárások leírása, amelyekkel a tőkealap megváltoztathatja befektetési stratégiáját 

vagy politikáját.  

 

Az európai kockázatitőke-alap elsődleges felügyeleti szerve azon ország felügyeleti hatósága, 

amelyben bejegyzésre került. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága folytatja le az 

engedélyezési, nyilvántartásba vételi, felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat. Ezen belül is 

különösen jogában áll a kockázati tőkealap kezelőjétől bármikor teljes körű tájékoztatást kérni 

(dokumentumokba való betekintés, haladéktalan adatközlésre való felszólítás), helyszíni 

ellenőrzést lefolytatni, illetve ellenőrizni a jogszabályoknak megfelelő működést. A rendelet-

tervezet ugyan a 19. cikk szerint a tagállamok hatáskörébe utalja a jogszabályellenes működés 

esetén alkalmazható eljárások és szankciók részletszabályai megalkotásának kötelezettségét, 

ugyanakkor a 20. cikk 2. pontjában az illetékes hatóság számára a következő intézkedési 

lehetőségek adottak: megtiltja a az „európai kockázatitőke-alap” megnevezéssel való 

forgalmazást, illetve törli a kockázatitőkalap-kezelőt a nyilvántartásból.  

 

A felügyeleti rendszer második szinteként értelmezhető az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 

(EÉPH), amely elsődleges feladata, hogy egy olyan központi adatbázist működtessen, amely 

tartalmazza a rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett valamennyi minősített 

kockázatitőke-alapot, valamint kialakítsa a bejelentési eljárás végrehajtás-technikai 

standardjait. A rendelet szabályozási tárgykörében a tagállamok illetékes hatóságai és az 

EÉPH szorosan együttműködnek, ennek keretében kicserélik egymással azokat a 

dokumentumokat és információkat, amelyek a rendelet megszegésének megállapításához, 

illetve a kötelességszegések orvoslásához szükségesek. A rendelet a 22. cikkben külön 

nevesíti a hatóságok és az EÉPH titoktartási kötelezettségét a bizalmas információkkal 

kapcsolatban.   
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IV. A kockázati tőke működését meghatározó tágabb keretrendszer 

 

 

A kockázati tőkebefektetések és általában a kockázati tőke, mint támogatott tevékenység 

állami ösztönzésének széles körű hazai
181

 és nemzetközi szakirodalma
182

 van, elsősorban 

közgazdaságtani szempontból közelítve meg a témát. A disszertáció feladata ezen eddigi 

eredmények rendszerező feldolgozásán túl az, hogy a témát érintő legfontosabb jogforrásokat 

is tematikusan megismertesse, illetve vázolja a lehetséges fejlődési irányokat. Az állami 

szerepvállalás feldolgozása során a korábban is alkalmazott történeti összehasonlító módszert 

alkalmazom, három kiemelt vizsgálati területtel: az Egyesült Államok, az Európai Unió és 

Magyarország fontosabb jogforrásait vetem össze.  

 

IV.1. A szakirodalmi álláspontok összevetése 

 

Az állami szerepvállalás megítélése kapcsán a gazdasági szakirodalom markáns vonalat húz a 

közvetett és közvetlen beavatkozási formák közé
183

. Véleményem szerint a két eszköztípus 

kizárólag egymást szervesen kiegészítve működhet eredményesen, annál is inkább, minthogy 

a közvetett beavatkozási eszközök maradéktalan megvalósítását még egyetlen ország sem 

vállalta. Az alábbiakban összefoglalom az állami beavatkozási eszközök vázát, annak eddig 

előfordult eseteit.  

A táblázatban követem a szakirodalom által kimunkált közvetett-közvetlen eszközökre 

vonatkozó megkülönböztetést, ugyanakkor az adóösztönzőket, mint a központi költségvetésre 

közvetlenül ható támogatási formákat a közvetlen támogatások közé sorolom.  

 

 

 

 

 

                                                 
181

 A közelmúltban két doktori értekezés is született a témában: Kovács Balázs 2011b, illetve Kovácsné Antal 

Anita 2011, Karsai Judit már az 1990-es évek óta publikál tanulmányokat az államnak a kockázati tőkepiacon 

betöltött szerepéről, és a JEREMIE-program meghirdetése óta a gazdasági szaksajtó (pl. HVG online, 

Világgazdaság) is többet foglalkozik a témával.  
182

 A kockázati tőke fogalmának meghatározásakor több fontos forrás is megjelölésre került, itt csak utalnék az 

irodalomjegyzékben fellelhető számos tanulmányra és monográfiára a témában, különös tekintettel Douglas J. 

Cumming, Paul Gompers, Josh Lerner és John Armour munkáira (ld. részletesen az irodalomjegyzékben). A 

nemzetközi, azon belül is az európai szakirodalom kategorizáló ismertetését adja: Rosiello et al 2011. 
183

 pl. Kovács B. 2011b,  Cumming és Johan 2009.  
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6. ábra 

A kockázati tőke állami támogatásának eszközrendszere 

(saját szerkesztés) 

 

KÖZVETLEN ESZKÖZÖK KÖZVETETT ESZKÖZÖK 

 

Állami tulajdonú tőkealap 
pl. Széchenyi Kockázati Tőkealap 

Adminisztratív eszközök 

Költség 
(vállalkozás 

alapítása, 

működtetése) 

Idő 
(cégbírósági 

bejegyzés ideje, 

változásbejegyzés) 

Eljárás 
(egyszerű, 

könnyen 

adminisztrálható, 

követhető) 

Hibrid finanszírozás Jogszabályok 

 

Co-financing 

 
az állam önálló jogi 

személyiségű kockázati 

tőkealapja együtt valósít 

meg befektetéseket 

magánkézben lévő 

alapokkal 

 

Hibrid alap 

 
az állam és a 

magántőke közösen 

hoz létre egy 

kockázati tőkealapot 

(pl. ELAN SBI 

Capital) 

 

Befektető-védelmi 

szabályok 

 

Szellemi tulajdon 

védelme 

Vissza nem térítendő támogatás v. díj 
pl. SBIR program 

Nemzetközi szinten megvalósuló 

 ösztönzők 

Kettős adóztatás 

elkerülése 
pl. OECD 

modellegyezmény 

alkalmazása vagy 

többoldalú 

megállapodások 

Letelepedés és 

szolgáltatás 

szabadsága 

Tőkeáramlás 

szabadsága 

Adóösztönzők Vállalkozói környezet 

Adókedvezmény 
pl. a kockázati 

tőkebefektetésekből 

származó 

tőkejövedelmek 

adójának 

csökkentése 

Elhatárolás 
pl.veszteségelhatárolás 

 

Innovatív kkv-k  

támogatása 
(pl. egyetemi spin-off 

vállalkozások) 

 

 

Likvid tőkepiacok,  

tőzsdeszabályozás 

 

A fenti táblázat szolgál alapul az állami szerepvállalás jobb megértéséhez, és tematikus 

elemzéséhez, amelynek logikai irányát a továbbiakban követni kívánom, mint a kockázati 

tőkebefektetések közjogi aspektusai.  

 

Bár nem a fenti megközelítést alkalmazza, mégis igen fontos indikátor az Európai kockázati 

tőkepiac jogi aspektusai vizsgálatához az EVCA (European Venture Capital and Private 

Equity Association) által kiadott összehasonlító elemzés, amely 2003 óta rendszeresen 

rangsorolja az európai országokat a kockázati tőke-barát szabályozási és adókörnyezet 
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szempontjából. A legfrissebb, 2008-as értékelés
184

 szempontjai között találjuk elsőként az 

intézményi befektetők, elsősorban a nyugdíj-alapok és biztosító társaságok számára nyújtott 

adókedvezményeket, amelyek a kockázati és magántőke piac számára a megfelelő 

mennyiségű likvid tőkét biztosítják, és illeszkednek az ágazat hosszú távú befektetési 

stratégiájához. Az EVCA szerint a tőkepiacon befektetetett állami pénzalapok, és a kiegészítő 

nyugdíj-megtakarítások ösztönzése ösztönző hatással van a kockázati tőkepiacra. A második 

értékelési szempont a befektetési alapok kellően rugalmas szabályozása, amely egyszerre kell, 

hogy megfeleljen a hazai és nemzetközi forrásból érkező tőke számára. A szabályozás 

legfontosabb eleme, hogy a befektetési alapkezelők szabadon csatornázhassák forrásaikat a 

legnagyobb nyereséggel kecsegtető vállalkozásokba. A befektetők számára az adózási 

szabályok átláthatósága nélkülözhetetlen, valamint igényként merül fel az alapkezelői díjak 

adótartamának megfizetéséért való felelősség, illetve a befektetéseket szükségtelenül 

korlátozó szabályoktól való mentesség. Alapvető követelmény az országokkal szemben a más 

államban alapított befektetési alapok és alapkezelők tevékenységének elismerése, elkerülve 

ezzel a kettős adóztatást. Mindezeken felül a fiskális ösztönzők is előnyt jelentenek az ország 

számára.  

 

A céltársaságok számára kiemelkedően fontos, hogy a szabályozási környezet támogassa 

azokat a technológia-intenzív, kezdő vállalkozásokat, ahol a kutatási és fejlesztési költségek 

fajlagosan magasak, és a vállalkozás első életszakaszában nem, vagy alig termelnek 

nyereséget. Az állam részéről a kedvező mértékű társasági adó, a kutatás és fejlesztéshez 

nyújtott fiskális támogatások az ösztönzés legfontosabb eszközei, valamint a kutatói  

szerződésekhez nyújtott támogatások, és a technológiai transzferek támogatása. A 2008-as 

összehasonlítás már elvárásként fogalmazza meg az államok számára, hogy tegyék lehetővé a 

kamat és kamatokhoz kapcsolódó költségek minél hatékonyabb leírását, hogy ezzel is több 

forrás jusson a fejlesztésekre. Az innováció támogatásának egyik legfőbb eszköze pedig a 

tehetséges szakemberek helyben tartása, amelyre vonatkozó programok, ösztönzők szintén az 

értékelés részét képezik. Ennek részeként nem csak a tudósok, alkalmazott kutatók megtartása 

a fontos, hanem a kockázati tőkepiac számára nélkülözhetetlen szakemberek, tanácsadók és 

alapkezelők megfelelő támogatása és jogi védelme, illetve a megtartásuk eszközeként 

használható részvényopciók és kamatjövedelmek kedvező adóztatása is.  

 

                                                 
184

 EVCA 2008b.  
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Az OECD 2003-as jelentése
185

 a következő pontokban összegzi a kívánatos tagállami 

magatartást a kockázati tőke támogatása körében:   

(1) az intézményi befektetőkre vonatkozó szabályok enyhítése a piacon elérhető növelése 

érdekében 

(2) a tőkejövedelmek adójának csökkentése egyszerre ösztönözné a vállalkozókat és a 

befektetőket, és egyidejűleg elkerülhetőek lennének a kockázati tőkebefektetésekre vonatkozó 

egyedi adójogszabályok 

(3) a közvetlen kormányzati tőkeprogramok ugyan rövid távon élénkítik a kockázati 

tőkepiacot, de a piaci működés helyreállása után ezek kivezetése is szükséges 

(4) az üzleti angyal hálózatokat állami programokkal kell összekötni, ezzel párhuzamosan a 

technológiai inkubációt is támogatni kell 

 

John Armour már  2003-ban felhívta a figyelmet
186

 a fokozódó szabályozási versenyre a 

kockázati tőkepiacon. Tanulmányában kiemeli, hogy az olyan szabályozási tárgykörök, mint  

a tőkejövedelmek adója, csőd- és fizetésképtelenség joga, és a munkajog (amennyiben az 

hatással van a vállalkozói aktivitásra) azok a területek, amelyek döntő befolyással bírnak a 

befektetők számára azon kérdésben, hogy melyik országban alapítsanak kockázati tőkealapot, 

illetve hozzák létre annak alapkezelőjét (utalva itt a forum shopping lehetőségére)
187

. 

Ugyanerről a versenyhelyzetről számol be Jeng és Wells 2000-ben
188

, megerősíti az OECD 

idézett 2003-as tanulmánya
189

, valamint Jääskeläinen és szerzőtársai 2007-ben.
190

 

 

Rosellio és szerzőtársai
191

 a kockázati tőkepiacon való állami szerepvállalás irodalmát 2011-

ben két részre osztották: (1) a tradicionális irodalom, amelynek középpontjában a monetáris 

ösztönzők és az intézményi folyamatok állnak, és (2) az evolúciós irodalom, amely az állami 

kockázati tőke-politika kialakítása során figyelembe veszi a high-tech klaszterek és a 

kockázati tőkepiac szereplőinek kapcsolata nyomán felmerülő megoldandó kérdéseket is. Az 

evolúciós szemlélet eredményességét Izrael és Skócia példáján mutatják be, és megállapítják, 

hogy a sikeres állami szerepvállalás mögött éppúgy állnak közgazdaságtani szemléletbeli 

különbségek, mint regionális és nemzeti eltérések. A nemzeti sajátosságokra visszavezethető 

                                                 
185

  OECD 2004. Letölthető: http://www.oecd.org/dataoecd/4/11/28881195.pdf (2012. január 24.) 
186

 Armour 2003 
187

 uo. 157-158.o. 
188

 Jeng és Wells 2000. 
189

 OECD 2003 18-24.o. 
190

 Jääskeläinen, Maula és Murray 2007. 913-929.o. 
191

 Rosiello, Avnimelech és Teubal 2011. 196-197.o. 
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faktorokat Ronald J. Gilson is igazolja
192

, illetve az izraeli állami program sikereit Gil 

Avnimelech szintén részben az időzítés és az ország sajátosságaira vezeti vissza
193

. 

 

Maula és szerzőtársai
194

 a nemzeti kormányzatok számára a következőkben összegezték azon 

eszközöket, amelyek a jól működő kockázati tőkepiac kialakításához szükségesek: 

(1) Elsősorban a tehetséges vállalkozókat, és a tehetős üzleti angyalokat kell ösztönözni arra, 

hogy egymásra találva helyben hasznosítsák tudásukat. 

(2) Az állam nem szoríthatja ki a piacról a magántőkét, feladata mindössze annak katalizálása, 

a figyelemfelkeltés, és nem a helyettesítés. 

(3) A vállalkozókat fel kell készíteni nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon elérhető 

sikerekre is. 

(4) Minthogy a kockázati tőkeügyletek lényege a sikeres kiszállás, így meg kell teremteni a 

vállalati részesedések értékesítéséhez a leginkább kedvező körülményeket. 

 

Látható tehát, hogy bár maga a közgazdasági irodalom is megosztott a kérdésben, alapvetően 

az állami beavatkozásokat megközelíthetjük a közvetett-közvetlen formák mentén, és 

megállapítható, hogy az egyes országok által választott eszközrendszer több tényező által is 

determinált.  

 

IV.2. Közvetlen állami szerepvállalási formák  

 

IV.2.1. Állami tőkealapok 

 

A közvetlen eszközök közé sorolható az állami tulajdonú kockázati tőkealapok működtetése, 

amely módszer a legtöbb ország eszköztárában fellelhető. A nemzetközi gazdasági 

szakirodalom több szempontból is górcső alá vette az állami alapokat, vizsgálva az 

eredményességet
195

, a piaci változásokra való reakcióidőt
196

. Az átfogó kutatások között 

számos ország-specifikus tanulmány állította
197

, hogy ezen állami alapok jótékony hatással 

                                                 
192

 Gilson 2003 
193

 Avnimelech- Teubal 2004. 114-116.o. 
194

 Maula et al. 2006.  34-35.o. 
195

 Jääskeläinen et al 2007. 
196

 Hirsch 2006a.   
197

 pl. Izrael esetében Avnimelech és Teubal 2004, az Egyesült Államok piacáról Lerner 1999, Ausztráliáról 

Cumming 2007a és 2007b. 
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vannak a kockázati tőkepiacra, míg az összehasonlító elemzések gyakran egészen más 

eredményre vezetnek
198

.  

 

Brander és szerzőtársai
199

 2010-ben egy 25 országban megvalósultó, 21.852 vállalkozást 

érintő kockázati tőkebefektetéseket vizsgáló tanulmányban megállapították, hogy a 

kiszállások sikeressége mérésekor az állami háttérrel megvalósult kockázati tőkebefektetések 

csak abban az esetben sikeresek, ha 

(1) olyan időszakban valósul meg az állami tőke bevonása, amikor a piacon a kockázati tőke 

elérési szintje alacsony 

(2) azoknál a vállalkozásoknál volt sikeres az állami részvétel, ahol a kismértékű állami tőke 

mellé nagyobb arányú piaci finanszírozás is csatlakozott.  

 

Az állami forrásokból működő kockázati tőkepiaci szereplők két csoportját különböztethetjük 

meg: egyrészt a tisztán állami tulajdonú társaságokat, másrészt az ún. hibrid finanszírozási 

struktúrát, amikor az állam a magánszektorral együtt valósít meg befektetéseket. Ezen utóbbi 

formának két előfordulási esetköre ismert: egyrészt a közösen létrehozott és működtetett 

kockázati tőkealapok, másrészt amikor a két független alap közösen valósít meg 

befektetéseket (co-investment). 

A szakirodalmi álláspont szerint az államot kettős motiváció vezérli ezen struktúrák 

működtetése során: egyrészt az igazoltnak tekintett piaci hiányosság egy megoldási módja, 

másrészt közvetett ösztönzés a piaci szereplők számára a további tőkenövelésre. 

Általánosságban elmondható, hogy míg az európai országok az igazolást az előbbi érvben 

keresik, az angolszász mintára működő piacokon az állami szerep inkább az utóbbi, ún. hello-

effektust célozza. 

 

A kockázati tőkepiac állami tőkealapokon keresztüli ösztönzésének egy sikertelen példája 

Kanada, ahol a 2010-ben megjelent elemzés szerint az állam nem csak sikertelenül vett részt a 

piaci műveletekben, de kifejezetten hátráltatta annak teljesítményét.  

Kanada kockázati tőkepiacának egyik markáns szereplője a Business Development Bank of 

Canada Kockázati Tőke csoportja, amely a befektetések minden szegmensében, ipari 

orientáció nélkül érdekelt. Működésének 25 éve alatt 465 vállalkozásban valósított meg 1,2 u 

                                                 
198

 pl. Jääskeläinen et al 2007, Maula és Murray 2003, OECD 1997, 2004 
199

 Brander – Du – Hellman 2010  
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A 2010-ben publikált, széles körű empirikus kutatásra alapozott felmérés egyik fő 

megállapítása volt, hogy a kanadai kockázati tőkeipar ciklikus lejtmenetben van 2001 óta, 

amely eredményeként az átlagos éves megtérülési ráta -5%. Ezt felismerve a piaci intézményi 

befektetők gyakorlatilag elhagyták a piacot, amely 20 éves mélypontján van.  

Douglas J. Cumming 2007-es kanadai kockázati tőkepiaci elemzése már rámutatott arra, hogy 

a mindenkori kormányzat rosszul választja meg az eszközeit, és a fenti alapon túl alkalmazott, 

más közvetlen támogatási formák is teljesen kudarcot vallottak
200

. Ezek között is Kanada 

egyedi megoldása a munkavállalói szakszervezetek részvételével alapított tőkealapok 

(Labour-Sponsored Venture Capital Corporations - LSVCC). Ezek a befektetési társaságok, 

amelyek részben állami tőkéből, részben magánszemélyektől gyűjtött tőkével működő alapok, 

egy szakszervezet közreműködésével tőzsdén nem jegyzett társaságokban szereznek 

részesedést, és a klasszikus kockázati tőkebefektetések elvén működnek. Legfőbb előnyük, 

hogy a tulajdonos magánszemélyek a befektetéseik után adókedvezményben részesülnek, 

amelynek összegét magán-nyugdíjpénztári számlájukon írja jóvá az állam. A befektetők 

számára korlátozás, hogy 8 évig nem értékesíthetik az alapban szerzett befektetésüket. 2005-

ben 125 LSVCC működött Kanadában, 16 szövetségi szinten, a többi provinciális alapon 

szervezett. 2005-ig a Kanadában felhalmozott kockázati tőke vagyonállomány mintegy felét 

(!) ezen társaságok adták 10 milliárd dollár értékben,  ugyanakkor az összegyűjtött tőke 

jelentős része nem céltársaságokhoz került befektetésre, hanem biztonságos állampapírokban 

kamatozik. 2000 és 2005 között mindössze 3 LSVCC tudott a befektetésein pozitív belső 

megtérülési rátát felmutatni. A menedzsment költségek a vagyontömeg átlagosan 4%-át teszik 

ki, és ezzel korrigálva az eredményességet, gyakorlatilag minden LSVCC veszteséges
201

! 

 

Az állami kockázati tőkeprogramok világszinten legsikeresebbnek tekintett programja az 

izraeli kormány által bevezetett Yozma. A program célja az volt, hogy olyan kockázati 

tőkealapok jöjjenek létre részben állami, részben magántőke bevonásával, amelyek csak a 

korai fázisban lévő kkv-kat finanszírozzák, és amelyek tulajdonosai között nagy múlttal 

rendelkező, külföldi kockázati tőkealapok állnak. A feltételeknek megfelelően létrehozott új 

kockázati tőkealapokban az állam a tőke legfeljebb 40%-ig szerzett részesedést, vagyis a 100 

millió dollárnyi kormányzati tőke minimálisan további 150 millió USD magántőke 

rendelkezésre állását jelentette a finanszírozási rendszer alapján. Minden új alapnak opciós 

                                                 
200

 Cumming 2007b 
201

 Cumming és MacIntosh 2007 
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vételi joga volt a kormányzati rész tekintetében, rögzített kamat mellett
202

 az alapítástól 

számított 5 évig. Így a befektető növelni tudta a nyereségét azzal, ha az alapból kivásárolta az 

államot, így a nyereséget nem kellett megosztania, mindössze az előre kialkudott kamatrátával 

növelt összeget kellett megfizetnie, vagyis minél sikeresebb az alap, az állam kivásárlásával 

annál nagyobb nyereségre lehetett szert tenni. A program eredményességét mutatja, hogy a 

létrejött 10 alapból 8 élt a kivásárlás lehetőségével
203

. 

Nemzetközi összehasonlításban az OECD felmérése alapján a program sikeres végrehajtása 

után az izraeli kockázati tőkepiac az Egyesült Államok után a második legfejlettebb, a 

NASDAQ-on több izraeli hight-tech céget jegyeznek, mint európai, indiai és kínai vállalatot 

együttvéve.  

 

Az izraelihez hasonló struktúrában működik az Ausztrália által bevezetett Innovation 

Investment Fund (IIF), amely 1997-ben kezdte meg működését. A létrehozott 9 alapban az 

állam 2/3 részben tulajdonos, működését tekintve pedig egy piaci alapon szervezett kockázati 

tőkealap szabályai szerint hozza a döntéseket. A jegyzett tőke 60%-át kötelező az első 5 

évben fiatal, innovatív, ausztrál kis- és középvállalkozásokba fektetni, amelyek az alap 

tőkéjének 10%-ánál, vagy 4 millió ausztrál dollárnál nem kaphatnak nagyobb összegű tőkét. 

Cumming 2007-es kutatása
204

 azt igazolta, hogy az alapok nemzetközi összehasonlításban 

eredményesen működnek. 

 

A finn kormány által 1967-ben létrehozott SITRA-program az egyik legjobb európai példa az 

állami tőkéből finanszírozott kockázati tőkealapokra. A program, amely a finn parlament 

ellenőrzése alatt álló, de a kormányzati irányítástól függetlenül működő szervezetet takar, a 

finn kutatás-fejlesztés célzott támogatására jött létre.  

A kockázati tőkebefektetési tevékenységet 1990-ben kezdte meg a társaság, és 2004-ben 

módosított a fókuszcsoportot úgy, hogy kizárólag a gépipart, az egészségügyet és az energia-

szektort érintő kutatásokkal foglalkozó társaságok részesülnek a kockázati tőkebefektetések 

piaci gyakorlatának megfelelően tőketámogatásban
205

. A befektetés feltétele, hogy a társaság 

vállalja a külföldi piacokon való megjelenést.  

A SITRA egyrészt maga is kockázati tőkebefektetőként működik, amely során kifejezetten az 

induló vállalkozások támogatására specializálódik. Emellett működő, piaci kockázati 

                                                 
202

 A tőkén és a kamaton felül a befektetést kapott vállalkozások jövőbeli nyereségének 7%-át kérte az állam.  
203

 Avnimelech 2009, 8.o. 
204

 Cumming 2007a  
205

 Kalske 1999. 
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tőkealapokba is fektet, és azok a portfólió-társaságok, amelyek megérettek a nemzetközi 

piacra való bevezetésre, ezen társaságokon keresztül kaphatnak tőkét
206

. A támogatás nem 

csak tőkeemelésben valósul meg, hanem egyfajta állami inkubációs programba kerül be a 

célvállalkozás, amely sikeres működés esetén folyamatos forrásbevonást tesz lehetővé a 

vállalati életciklus előrehaladtával.  

A piaci nyitottság és a kormányzati erőfeszítések eredményeként Maula és szerzőtársai
207

 egy 

kutatás eredményeként arról számolnak be, hogy Finnországban a vállalkozások jóval 

nagyobb arányban kezdeményeznek kockázati tőkebevonást, mint Európa más országaiban. 

2006-ban készült átfogó elemzés
208

 a finn innovatív vállalkozások állami finanszírozásáról, 

amelynek egyik eredményeként a piaci szereplők a program hátrányaként értékelték a SITRA 

szektor-specifikus működését, ugyanakkor a szerzők kiemelték a program kiemelkedő sikereit 

az induló vállalkozások és az üzleti angyalok közötti kapcsolat megteremtésében. 

 

Az Európai Unió Bizottságának Regionális Politikai Főigazgatósága által összeállított 

Útmutató a kockázati tőkefinanszírozáshoz a regionális politikában (2004) c. munkaanyaga 

modellezi a tagállami (és uniós) forrásból támogatott kockázati tőkealapokat. 

Az Uniós döntéshozók feltételezése szerint elsősorban azok a vállalkozások kaphatnak ilyen 

típusú finanszírozást, akik a piaci forrásokból egyébként kiszorulnának, vagyis az állam 

szerepe a piaci rés kitöltésére szorítkozhat.  

Ugyanakkor az uniós joganyagok többsége kiemeli, hogy 

(1) az uniós eljárásrend szerint állami támogatásnak nem minősülő általánosabb strukturális 

intézkedések, mint a vállalkozói kultúra támogatása, a semlegesebb adózás bevezetése, a piaci 

integráció ösztönzése és a szabályozási és adminisztrációs szigor enyhítése szintén 

hozzájárulnak a kockázati tőkepiac élénkítéséhez. 

(2) nem beszélhetünk az Európai Unióban általános kockázati-tőkepiaci hiányosságról, 

mindössze bizonyos típusú befektetések esetén léteznek piaci elégtelenségek a vállalkozások 

finanszírozásának területén. Így az elfogadott állami intézkedések csak akkor tekinthetők a 

közös piaccal összeegyeztethetőnek, ha azok ezen szűk piaci hiányosságot ellensúlyozzák. 

 

Lawton 2001-ben publikált elemzése azt támasztja alá, hogy a korai európai támogatási 

programok ezen második alapelvnek nem tudtak megfelelni, ezért nem is tudták betölteni azt 

                                                 
206

 Forrás: http://www.sitra.fi/en/Corporate+funding/funding.htm letöltés ideje: 2011. augusztus 3. 
207

 Maula 2006.   
208

 Maula − Murray − Jääskeläinen 2006. 
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az áthidaló szerepet, amely a korai életszakaszban lévő kisvállalkozások finanszírozásában 

szántak nekik
209

. 

 

A magyar állami részvétel a kockázati tőkepiacon tükrözi mind a Kelet-közép Európa 

országaira jellemző közreműködési formákat, és általában az európai mintákat is, amennyiben 

a piaci részvételére elsősorban a közvetlen források megnyitása a jellemző.  

 

Történetiségét tekintve az első, kockázati tőkét közvetítő intézmény a Magyar Fejlesztési 

Bank volt, illetve az annak tulajdonában álló társaságok. Ezek közül is kiemelkedő szerepet 

tölt be az Informatikai Kockázati Tőkealap (IKTA), illetve a Corvinus Első Informatikai 

Kockázati Tőkealap (CELIN). A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján az IKTA 2004-

en 3 milliárd forint tőkével alakult, és 2011-ig 14 társasággal kötött befektetési szerződést, 

ahol az átlagos befektetési méret meghaladta a 200 millió forintot
210

.  A Corvinus Kockázati 

Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt CELIN alap 2011-ig mindössze 4 társasággal kötött 

szerződést, amelyek közül 2 felszámolás alá került
211

. Mindkét alap célja az volt, hogy a piaci 

finanszírozásból kiszoruló, induló kis- és középvállalkozásoknak nyújtson kockázati tőke 

jellegű finanszírozást.  

 

A 2011-ben megalakításra került Széchenyi Kockázati Tőkealap (SZTA) szervesen követi a 

korábbi finanszírozási gyakorlatot: a célcsoport ugyanaz, mint a korábban létrehozott állami 

alapok esetében, saját tájékoztatásának megfelelően a társaság potenciális partnernek tekint 

minden olyan vállalkozást, amely legfeljebb 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeg erejéig 

végrehajtott tőkejuttatás befogadásával képes piaci pozícióját stabilizálni és fejleszteni, 

munkahelyeket teremt és hozzájárul az egyes régiók gazdasági helyzetének megerősítéséhez.  

 

A magyar állam kockázati tőkepiaci részvételének egy új stádiumát jelentették a hibrid 

alapok, amelyek egyértelműen paradigmaváltást jeleztek 2009 folyamán az ágazatban. Ez az 

időpont jelenti az Európai Unióban a JEREMIE-forrásokhoz tartozó pályázatok első körének 

lezárultát, amelyen a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. is nyertes volt, és mint közvetítő, 

2009 folyamán kötött szerződést a magyar kis- és középvállalatokba fektető, Magyarországon 

                                                 
209

 Lawton 2001. 
210

 Az alap működésével kapcsolatban jogi aggályok merültek fel 2011-ben. Lásd részletesebben: 

http://www.budaigyula.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=1 letöltés ideje: 2011. 

augusztus 1. 
211

 A statisztikai adatok az MFB éves beszámolói, a Cégközlöny adatai és sajtóhírek alapján állnak 

rendelkezésekre, illetve Kovács Balázs saját adatfeldolgozása alapján kerülnek idézésre.  
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bejegyzett kockázati tőkealap-kezelőkkel. A nyertes alapkezelők listáját az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  

 

Az Uniós forrásoktól függetlenül, szintén hibrid alap struktúrában indult el az ELAN SBI 

Capital Zrt, mint alapkezelő, és az általa kezelt SBI European Tőkealap. Az alap kizárólagos 

befektetője az SBI Group és az MFB Invest. Az SBI Europe Fund menedzsmentjét 

kizárólagosan az ELAN SBI Capital Partners adja. Az ELAN SBI többségi tulajdonosa a 

szingapúri SBI Holdings Ltd., amely az SBI Holdings 100%-os tulajdonú leányvállalata. A 

másik részvényese az MFB Invest, a Magyar Fejlesztési Bank tőkebefektetési leányvállalata. 

A piac számára úgy pozícionálták a társaságot, mint a magas növekedési potenciállal 

rendelkező, már működő, és nyereséges vállalkozásokra fókuszáló alap, amely nem csak 

Magyarországon, hanem más közép- és kelet-európai országok, beleértve Bulgária, 

Horvátország, Montenegró, Románia és Szerbia irányába is terjeszkedik. Ezen befektetési 

politika ugyanakkor megkérdőjelezi, hogy az állami részvétel valóban a piaci hiányosságokat 

szűri-e ki, hiszen a piaci szereplők fókuszcsoportja szintén ez a vállalati réteg. 

 

Karsai Judit az állami kézben lévő alapokkal kapcsolatban már 2007-ben egyértelműen 

kijelenti
212

, hogy a megoldás egyrészt elavult, másrészt a nemzetközi gyakorlat szerint 

eredménytelen. Kutatásai alapján állami befektetők a célcsoportként meghatározott, innovatív 

kis- és középvállalkozások helyett a hagyományos vállalkozásokat részesítették előnyben, 

ezért csak szerény hatást gyakoroltak az innovációt hordozó, technológiai vállalkozások 

fejlődésére. Amikor a közvetlen kormányzati tőkebefektetések negatív tapasztalatai és magas 

költsége külföldön már nagyrészt meggyőzte a kormányzatokat arról, hogy a professzionális 

és kizárólag nyereségérdekelt befektetők felhasználása sokkal hatékonyabb, mintha az állam 

maga próbál meg jártassággal rendelkező befektetőként fellépni az új cégeknél, akkor 

Magyarország és általában Európa még mindig ebben a módszerben látta a „megváltás” 

lehetőségét. Ezt támasztja alá az is, hogy 2010. decemberében nyilvántartásba vette a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Széchenyi Tőkebefektetési Alapkezelő Zrt-t, és 

annak 100%-os állami tulajdonú tőkealapját, a Széchenyi Tőkebefektetési Alapot, amely még 

a JEREMIE-programhoz képest is jelentős visszalépést jelent a finanszírozási módszerben
213

.  
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 Karsai 2007b. 1093.o. 
213

 Az Alapot a PSZÁF KE-III-542/2010. sz. határozatával 2010. december 14-én vette nyilvántartásba.  
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A fentiek teljes figyelmen kívül hagyásával a hibrid finanszírozási típus mellett foglal állást 

Kovácsné Antal Anita disszertációjában
214

, amelyben szerző megállapítja, hogy „az állam 

korlátozott hozamelvárására és a magánbefektetők által alkalmazható kivásárlási opcióra 

épülő megoldás a legalkalmasabb az alapkezelők hatékony ösztönzésére, sikeres befektetések 

végrehajtására és a portfólió cégekben a hozzáadott érték növelésére.”  

 

Ugyanerről a struktúráról állítja Kovács Balázs szintén egy 2011-es disszertációban, hogy a 

JERMEMIE-alapok, amelyek pontosan ezen finanszírozási elv mentén működnek, csak 

korlátozott eredmények elérésére predesztináltak, éppen a veszteségmérséklés és  a 

korlátozott hozamelvárás miatt, amit az előbbi szerző a finanszírozás előnyeként emel ki. 

Disszertációjában megállapítja, hogy „mivel JEREMIE-program visszatérítendő forrás, nem 

mindegy, hogy a közös európai kasszába mennyit sikerül visszaforgatni, mennyi lesz az újra 

kihelyezhető tőke összege. A magyar program ugyanakkor maximálja az állami hozamot, 

nem tesz lehetővé tőkeemelést vagy pótbefizetést, ami az esetleges hozamot növelhetné. Ezek 

olyan tényezők és motívumok, amelyeket már kipróbáltak más országok, és bizonyított, hogy 

a program csak korlátozott eredményre képes. Ahhoz, hogy ezt a szabályozói mechanizmust 

értékelni tudjuk, a már lezárult és értékelésre került nemzetközi gyakorlati példákat vizsgálva 

megállapítható, hogy az eddigi, a JEREMIE-hez hasonló megoldásokat alkalmazó országok 

kockázati tőkeprogramjai sikertelenek
215

” 

 

A Start Tőkegarancia Zrt. 2010-ben publikált felmérése
216

 alapján az Új Magyarország 

Kockázati Tőkeprogram részeként bevezetett JEREMIE-kezdeményezés részletszabályai 

illetve elvárásai nem tükrözi a hazai piaci gyakorlatot, elvárásokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
214

 Kovácsné 2011. 33.o. 
215

 Kovács B. 2011b. 131.o. 
216

 Zoltán 2010 
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3. táblázat 

Magyar kis- és középvállalkozások forrásbevonási gyakorlata és a JEREMIE-program 

elvárásai, 2008 

Forrás: Zoltán Csaba (2010) 

Szempont 

JEREMIE 

program 

tervszámai 

Kkv-k 

tőkebevonása, 

2008 

A célok 

aránya a 

valósághoz 

Évi befektetés (HUF milliárd) 10,0 4,4 230% 

Átlagos befektetési méret (HUF 

millió) 
250 85 294% 

Befektetések száma 40 52 77% 

Innovatív vállalkozások aránya 40% 6% 667% 

Közép-Magyarországi Régió 20% 62% 32% 

 

A fentiek alapján tehát pusztán a rendelkezésre álló források drasztikus növelésével kevesebb 

társaság jutna sokkal több növekedési tőkéhez a konvergencia-régiókban, sokszorosára 

növelve az innovatív vállalkozások támogatottsági arányát.  

 

IV.2.2. Közvetlen állami támogatások, díjak, garanciavállalás 

 

Az amerikai Small Business Innovation Research (SBIR) program az eddigi legsikeresebb, 

kockázati tőke-ösztönző, amely kormányzati támogatással valósult meg
217

. Szerkezetét, 

formáját tekintve eltér a világ más országaiban alkalmazott modellektől, bizonyos 

szempontból a mai napig egyedi megoldásnak mondható.  

 

A folyósított állami támogatás nem a kockázati tőkefinanszírozásban megjelenő tőkeemelés, 

hanem „díj”, amely nem jelent tulajdonszerzést a célvállalkozásban, nem jelent menedzsment-

                                                 
217

 Elfogadta az 1982. évi Small Business Innovation Development Act (P.L. 97-219). Az eljárási szabályokat 

folyamatosan módosítják, jelenlegi formájában 2011. szeptember 30.-ig működik. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



108 

 

támogatást, és nem tartalmaz kiszállási stratégiát sem. A támogatás címzettje lehet azon 

vállalkozás (taxatív, konjunktív felsorolás), amely  

(1) profitorientált vállalkozás,  

(2) amely legalább 51%-ban amerikai állampolgár vagy az Egyesült Államokban tartósan 

letelepedett külföldi állampolgár tulajdonában van, 

(3) vagy amely legalább 51%-ban olyan más, profitorientált vállalkozás tulajdonában van, 

amely legalább 51%-ban amerikai állampolgár, vagy az Egyesült Államokban tartósan 

letelepedett külföldi állampolgár tulajdona, és 

(4) alkalmazotti létszáma nem haladja meg az 500 főt
218

. 

 

A támogatás 3 fázisban valósul meg. Az első fázisban 150.000 USD-t kap (a program 1983-as 

indításakor ez az összeg 50.000 USD volt) a vállalkozás 6 hónapos időtartam alatt, hogy 

innovációs ötletét kidolgozza. A díj elnyerését 11 szövetségi tanácsban döntik el, ahol 

mérlegelik a vállalkozás, illetve a vállalkozási ötlet innovativitását, a vállalkozói kvalitásokat, 

és a jövőben realizálható nyereséget is. A második fázisban 2 éven keresztül 1.000.000 USD 

(eredetileg 500.000 USD) finanszírozással segítik a korábbi szakasz nyerteseit abban, hogy a 

kidolgozott és megvalósított innovációs ötletet üzleti alapokra helyezze. A harmadik fázis, 

vagyis a piaci bevezetés már nem jár pénzügyi támogatással, ebben a szakaszban a 

vállalkozónak a kockázati tőkepiac szereplői közül kell finanszírozóra találnia, de egyes 

közvetítő ügynökségek dönthetnek további támogatási összegekről is.  

 

A döntéshozók a szövetségi államok Kutatási és Fejlesztési Ügynökségei
219

, akiknek az éves 

költségvetésükből kell elkülöníteni a program fedezetét. A döntés meghozatalakor több, 

szakterületekre bontott testületet hoznak létre, ahol a mérlegelési szempontok alapján 

elsősorban a pályázatban rejlő technológiai lehetőségeket kell értékelni, és nem a sokkal 

szubjektívebb piaci bevezetés esélyét. Az első fázisban támogatást kapott társaság a második 

szakaszban is ugyanazon ügynökséggel folytatja a munkát, így a termékfejlesztés és annak 

piaci bevezetése egy ügymeneten belül zajlik.  

 

                                                 
218

 http://www.sbir.gov/about/about-sbir Letöltés ideje: 2011. augusztus 3. 
219

 A kormányzati portál információi alapján 2011-ben 11 közvetítő ügynökség dönt a pályázatokról. 

www.sbir.gov  
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A Védelmi Minisztérium, mint az egyik közvetítő több konferencián is beszámolt a program 

eredményes működéséről, amelyeket Audretsch és szerzőtársai ismertettek 2002-ben
220

, 

kiemelve, hogy a támogatott vállalkozások által fejlesztett termékek kereskedelmi bevezetése 

kiemelkedően sikeres, valamint a díjazottak által generált társadalmilag hasznosítható 

hozzáadott érték is jelentős. Mindezt persze egy olyan országban mutatták ki, ahol az összes 

innovációs forrás 20-25%-a kormányzati forrásból származik
221

.  

 

Josh Lerner 1999-ben publikált empirikus felmérése alapján elmondható, hogy az első 

fázisban a jelentkezők nagyjából 10%-a nyeri el a támogatást, míg a nyertesek fele jut később 

finanszírozáshoz a jóval nagyobb tőkét jelentő második fázisban
222

.  

 

Az elemzés 2 szempontot vizsgált: az eladások növekedését, és a munkavállalók számának 

növekedését. Megállapítása az, hogy a támogatást nyert vállalkozások mindkét területen 

szignifikánsan jobban teljesítettek, mint a támogatásban nem részesült, hasonló vállalkozások. 

Azonban a kutatás másik nagyon fontos eredménye az volt, hogy azok a vállalkozások, akik 

támogatást nyertek, és olyan helyen rendelkeztek székhellyel, ahol a kockázati tőkepiac aktív, 

más támogatást nyert vállalkozásokhoz képest is sokkal jobban teljesítettek a vizsgált 10 éves 

időszak alatt
223

.  

 

2004-ben az Amerikai Tudományos Akadémia egy kutatócsoportja értékelte a program 20 

évét
224

, és megállapították, hogy a sikeresség tükrében nem lehet kétséges a program 

szükségessége, legfeljebb a továbbfejlesztés irányai
225

. 

 

Lerner egy 2002-es tanulmánya megállapítja
226

, hogy a sikeres állami kockázati 

tőkeprogramok nagyban függnek a döntéshozók személyétől. Kutatásai alapján 

megállapította, hogy az állami alkalmazottak tisztességtelen befolyásolása az egyik gátló 

tényező, a szakmai kompetencia hiánya, illetve a motiváció hiánya pedig növelik annak 

esélyét, hogy nem azok a vállalkozások jutnak forrásokhoz, akik a program valódi 

                                                 
220

 Audretsch -  Link - Scott 2002, 146-147.o. 
221

 Branscomb - Auerswald 2002, 20-24.o. 
222

 Lerner 1999 295.o. 
223

 uo 304.o. 
224

 Wessner 2004. 6-10.o. 
225

 uo. 28.o. 
226

 Lerner 2002, 73-84.o. 
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célcsoportjai. Ugyanezt erősíti meg Karsai Judit is az állami szerepvállalás hatékonysága 

kapcsán
227

. 

 

IV.2.3. A kockázati tőkebefektetések adózása 

 

Az adózás a kockázati tőkebefektetések minden szereplőjét, minden ügylettípusát érinti, ezért 

nem véletlen, hogy a kockázati tőke állami ösztönzésével foglalkozó tanulmányok központi 

elemei a kedvező adópolitika kialakításának egyes eszközei, megoldásai.  

 

Közgazdaságtani oldalról Christian Keuschnigg foglalkozott több tanulmányában is
228

 

részletesen az adózás és a kockázati tőke kapcsolatával, amely munkákban elsősorban az 

optimális adótételek megállapításának matematikai modellezésével. Kutatási alapján, 

melyeket az egyes országok gyakorlatával is összevetett, megállapította, hogy a többi 

szabályozási eszköz figyelmen kívül hagyása mellett is, önmagában a tőkejövedelmek 

adójának csökkentése a kockázati tőkepiac élénkülését vonja maga után. Ezzel szemben 

Poterba 1989-ben még azt állította, hogy az adóösztönzők nem elsősorban kockázati 

tőkealapokat és az alapkezelőket motiválja, hanem a vállalkozói kedv növelésével megteremti 

az esélyt arra, hogy minél több potenciális befektetési lehetősége adódjon a tőkéseknek
229

. 

 

A kockázati tőkebefektetések adózásának megközelítéséhez szempont lehet az adóztatás 

módjának illetve alanyi körének vizsgálata. Caselli
230

 az adózás módjának meghatározásakor 

alapvetően 4 területet jelöl ki: tőkejövedelmek adója, munkajövedelem adója, a kezdő 

vállalkozások fiskális ösztönzése, és a kutatás-fejlesztési tevékenység fiskális támogatása.  

 

Douglas J. Cumming 2007-ben
231

 a munkavállalói kockázati tőkealapok eredménytelenségét 

megállapítva ötféle adózási megoldásra tett javaslatot a kanadai kormányzatnak: a 

tőkejövedelmek adójának csökkentését, a kutatás-fejlesztés adótámogatását, a 

részvényopciókra kivetett adók csökkentését illetve az offshore-társaságok engedélyezésével 

együtt a kettős adóztatást elkerülő egyezményekhez való csatlakozást, valamint célzottan 

egyes kockázati tőketársaságoknak nyújtandó adókedvezményeket.   

                                                 
227

 Karsai 2004. 2-4.o. 
228

 ld. részletesen az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmányokat. Itt a következő munkájának eredményeit 

idézem: Keuschnigg - Nielsen 2004, 1033.o.  
229

 Poterba 1989, 47-67.o 
230

 Caselli 2009, 84.o. 
231

 Cumming 2007b, 8-10.o. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



111 

 

 

Tekintettel arra, hogy a kockázati tőkebefektetések jelentős hányada határon átnyúló 

tevékenységként valósul meg, a kettős adóztatás elkerülésének kérdése folyamatosan 

napirenden van mind az országok közötti kapcsolatokban, mind az Európai Unió 

jogalkotásában.  

A kockázati tőkebefektetések szereplői egy ügyleten belül akár 4 különböző állam 

adórendszere alá is tartozhatnak, amennyiben a befektető, vagy kockázati tőkealap-jegy 

tulajdonos, a menedzsment, vagy kockázati tőkealap-kezelő, maga a tőkealap, illetve a 

portfólióban lévő céltársaság mind különböző államban honosak.  

 

Az EVCA a legutóbbi, 2008-as jogi és adózási szempontokat értékelő ország-

tanulmányaiban
232

 a kockázati és magántőke-befektetések számára kedvező adóösztönzőket a 

következők szempontok szerint értékelte: 

 

(1) a tőkealap-kezelői juttatások ÁFA-mentessége 

(2) a tőkealapok és alapkezelők adózási rendszerének átláthatósága 

(3) a kutatók alkalmazásának támogatása adókedvezményekkel 

(4) adókedvezmények a vállalkozások és egyetemek/kutatóintézetek együttműködései 

tekintetében 

(5) a spin-off/out vállalkozások adóösztönzése 

(6) a kutatás-fejlesztési beruházások kedvező adózása 

(7) a technológia transzfer adókedvezményekkel történő támogatása (pl. a szabadalmak, 

licenciák bejegyzése, vásárlása során) 

(8) tőkejövedelmek adózása, mértéke 

(9) a személyi jövedelemadó mértéke 

(10) a részvényopciók adózása, annak időzítése (a bevétel keletkezésekor, vagy  a jogosultság 

megszerzésekor) és módja (mint tőkejövedelem vagy mint személyi jövedelemadó alá eső 

tétel) 

(11) a menedzsment juttatások (carried interest) adózási megítélése (tőkejövedelem vagy bér 

jellegű kifizetés) 

 

                                                 
232

 EVCA 2008b, 167-176.o. 
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Az OECD 2003-ban összefoglalta azon intézkedéseket, amelyeket a kockázati tőkepiac 

globális ösztönzése érdekében a kormányok számára megfontolásra javasol
233

. Ezek között 

kiemeli, hogy az olyan megoldások, mint az Egyesült Királyság és Kanada által alkalmazott 

közvetlen, nagy mértékű adókedvezmény gyakran arra vezet, hogy a befektetők és a tőkét 

közvetítő társaságok célja kizárólag az adó-optimalizálás, és nem az innovatív kis- és 

középvállalkozói szektor erősítése. Az OECD ezért a tőkejövedelmek adójának általános 

csökkentését megfelelőbb eszköznek tartja, mint a célzott támogatási formákat. A kifejezetten 

kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó kedvezmények közül ajánlott megoldás a 

befektetésen elért eredményre vonatkozó adókedvezmény vagy mentesség, amely egyszerre 

képes motiválni a befektetőt és az alapkezelőt és a céltársaságot is.  

 

Az Európai Bizottság 2007-től működtet olyan munkacsoportokat, amelyek a kockázati 

tőkebefektetések határon átnyúló akadályainak felszámolása érdekében több tanulmányban is 

véleményezték a lehetséges jogalkotási területeket és azok tartalmát
234

. Legutóbb 2010. április 

30-án jelent meg az adózással összefüggő akadályokról szóló elemzés
235

, amely lényében 

kizárólag a tőkejövedelmek adójának egységesítését, a kettős adóztatás elkerülését és az 

osztalékok és kamatjövedelmek adóztatásának egységesítését jelölte meg, mint olyan 

tényezők, amelyek hátrányosan befolyásolják a kockázati tőkepiac működésének 

hatékonyságát. 

 

Az alábbiakban összefoglalom a nemzetközi szakirodalom által feldolgozott, a nemzetközi 

joggyakorlatban fellelhető, vagy megfontolásra érdemes eszközöket, amelyek a kockázati 

tőkebefektetések adózásához kapcsolódva kedvezően befolyásolják a kockázati tőkepiac 

működését.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
233

 OECD 2004, 18-24.o. 
234

 Európai Bizottság: Final report of the expert group on simplified tax compliance procedures for SMEs. 2007. 

június. 
235

 Európai Bizottság: Report of the exert group on removing tax obstacles to cross-border venture capital 

investment. 2010. április 30. 
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4. táblázat 

A kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó ügyletek adózáshoz kapcsolódó támogatási 

formái 

(saját szerkesztés) 

 Az adókedvezmény alanya 

Befektető Befektetési társaság Céltársaság 

 

 

A kedvezmény 

formája 

- tőkejövedelmek 

alacsony adókulcsa 

- szja alacsony 

adókulcsa 

- a kockázati 

tőketársaságban szerzett 

részesedés kedvező 

adózása 

- átlátható 

adójogszabályok 

- az alapkezelői 

juttatások kedvező 

adózása (köztük a 

részvényopciók is) 

- az alapkezelői 

tevékenység ÁFA-

mentessége 

- kutatás-fejlesztési 

költségek kedvező 

elszámolása 

- kutatók alkalmazására 

vonatkozó 

kedvezmények 

- spin-off vállalkozások 

célzott adókedvezményei 

- a technológiai 

transzferhez kapcsolódó 

adókedvezmények 

 

 

 

IV.2.4. Nemzetközi legjobb gyakorlatok az adózás körében 

 

Az Egyesült Államokban szövetségi szinten jelenleg nincsen olyan jogforrás, amely központi 

adókedvezményben részesítené a kockázati tőkebefektetéssel érintett szereplők bármelyikét. 

Ennek ellenére az adózási környezet mégis az egyik legkedvezőbb a világon, ugyanis a 

befektetés során felmerülő kamatköltségek beszámíthatók a befektetésen elért nyereséggel 

szemben, sőt szűk körben az általános bevételekkel szemben is. A tőkeveszteség szembe 

állítható a nyereséggel, és az ún. passzív befektetések (kevesebb, mint 10%-nyi tulajdoni 

arány egy másik társaságban, vagy betéti társaságon keresztül szerzett részesedés) 

beszámíthatók a nyereséggel szemben. 

 

Nem expressis verbis a kockázati tőkebefektetésekhez, inkább a kis- és középvállalkozások 

finanszírozásához kapcsolódó előnyként jelenik meg az adókedvezmények 3 szintje a 

központi szabályozásban.  

(1) A minősített kisvállalkozásban szerzett tulajdonhoz kapcsolódó kedvezmény.  

(2) Az újra-befektetéshez kapcsolódó kedvezmény 

(3) A veszteség leírásához kapcsolódó adókedvezmény. 
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ad (1) a belső adózás rendjéről szóló törvénykönyv, Internal Revenue Code (IRC) 1202. 

szakasza szerint a minősített kisvállalkozásban szerzett és legalább 5 évig megtartott részvény 

értékesítéséből származó bevétel 50%-át nem kell beszámítani az adóalapba. Az így 

figyelembe vehető összeg felső értékhatára adóévenként 10 millió USD. 

Minősített kisvállalkozásban szerzett részvénynek (qualified small business stock - QSBS) 

minősül az az értékpapír, amelyet 1993. augusztus 10-e után bocsátottak ki
236

, és a kibocsátó 

megfelel a minősített kisvállalkozás követelményeinek mind a részvény megszerzésekor, 

mind az értékesítés időpontjában. Praktikusan ez magában foglalja a következő további 

követelményeket is: 1993-tól kezdve sem a részvény kibocsátásának időpontjáig, sem azt 

követően a vállalkozás bruttó vagyonállománya nem haladhatja meg az 50 millió USD-t, 

valamint ezen időszak alatt vagyona legalább 80%-át aktív, „minősített kereskedelmi és üzleti 

tevékenység” folytatására használta fel.  

 

ad (2) az IRC törvény 1045. szakasza lehetővé teszi, hogy az a befektető, aki a minősített 

kisvállalkozásban szerzett tulajdonrészét eladta, amennyiben 60 napon belül újabb minősített 

kisvállalkozásba fekteti be az így szerzett ellenértéket, mentesül az adófizetési kötelezettség 

alól. A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a befektető nem gazdasági társaság
237

 

(corporation), az eladott részvény legalább 6 hónapig a tulajdonában volt, és a kedvezmény 

igénybevételéről határozott. 2007. augusztus 13-tól ezt a kedvezményt igénybe vehetik a 

társas vállalkozások tagjai is (partners of a partnership), akik részesedésüket értékesítik és 

helyette új kibocsátású részvényeket vásárolnak a társaságban.  

 

ad (3) az IRC 1958-ban bevezetett 1244. szakasza teszi lehetővé, hogy azok a 

magánszemélyek, akik veszteséggel értékesítették kisvállalkozásban (small business 

company) szerzett részesedésüket, ezt a negatív eredményt 50.000 USD összeghatárig nem 

tőkeveszteségként (capital loss) hanem általános veszteségként (ordinary loss) kezeljék és 

számolják el. Az így elszámolt veszteség szembe állítható a bevételekkel, így jelentős adó-

megtakarítást eredményez a befektetőnek. Korlátozások vonatkoznak a részvényre, 

amennyiben az lehet törzsrészvény vagy elsőbbségi részvény, de annak ellenértéke csak 

                                                 
236

 Minthogy a törvény ezen szakaszának hatályba lépése is ez a nap. 
237

 Az amerikai adórendszerben az „S corporation” nem adóalany, hanem a vállalkozás nyereségét és veszteségét 

a tulajdonosok között elosztják, és azt ők a személyi jövedelemadójuk keretében számolják el. A „C corporation 

ehhez képest a hagyományos értelemben vett gazdasági társaság, ahol az adó alanya a társaság, és az osztalék 

után fizetnek adót a tulajdonosok. A törvényszöveg szerint a kedvezményt az veheti igénybe, aki nem 

„corporation”, a szövegmagyarázat szerint pedig ez a következőket jelenti: a kedvezmény alanya lehet 

természetes személy, vagy S corporation. Erről részletesen: Sergi – Jones – Kuusisto 2008.  
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pénzben vagy olyan apportban teljesíthető, amely nem részvény vagy kötvény. A 

kisvállalkozásnak belföldi honosnak kell lennie, a bevételeinek több, mint 50%-át aktív 

kereskedelmi vagy üzleti tevékenység eredményeként kell felmutatnia a veszteséget megelőző 

5 évben, és a részvények kibocsátását megelőzően nem részesülhetett 1 millió USD-nál 

nagyobb összegű tőkebefektetésben. 

 

Áttérve a közvetlenül a kockázati tőkebefektetéseket érintő szabályozásra, a 2010-es évben 

merült fel először kormányzati körökben az alapkezelők juttatásaihoz kapcsolódó 

adójogszabályok módosításának lehetősége. A legtöbb kockázati tőkealap a statisztikai adatok 

szerint
238

  az alap által elért nyereség mintegy 20%-ának megfelelő összeggel, mintegy 

sikerdíjként (carried interest) fizeti ki az alapkezelőt (general partner), és ezt kiegészítendő 

az alap tőkéjének 2%-a a működési költség. Az Egyesült Államokban az alapkezelők 

motivációjaként speciális adókedvezményt élveztek ezen tisztségviselők, mivel a 35%-os 

átlagos személyi jövedelemadó mérték helyett 15%-os kulccsal adóztak. A gazdasági válság 

nyomán előtérbe kerülő új szabályok azonban várhatóan elvonják ezt a kedvezményt, a 

kézirat lezárásához képest az utolsó információk szerint
239

 a Szenátushoz már egy olyan 

javaslat kerül, amely a sikerdíjból származó jövedelem 55%-a az általános szabályok szerint 

adózna, míg 45%-a továbbra is a kedvező, tőkejövedelmek adójával egy tekintet alá eső 

jövedelemként számítana.  

 

Az egyes tagállamok ugyanakkor számos kedvezményt alkalmaznak, mind a befektetők,mind 

a céltársaságok támogatása érdekében. Virginia állam 1998-ban vezette be az üzleti 

angyalokat támogató adórendszerét, amelynek értelmében az a magánszemély, aki virginiai 

székhelyű, biotechnológiában vagy feldolgozóiparban érdekelt high-tech kisvállalkozásban 

szerzett tulajdonrészt, jövedelmének 50%-a erejéig, de legfeljebb 50.000 USD értékben 

jövedelemadó-mentességet élvez
240

. 

 

Az ausztrál kormányzat 1997-től kezdett érdemben foglalkozni a kockázati tőkepiac 

ösztönzésével. A szakirodalom által jól ismert és részletesen elemzett állami befektetési 

programok bevezetésével megindította a kockázati tőke iparágának fejlődését az országban
241

. 

Az állami beavatkozás ezen formája azonban a szakirodalom jelentős része szerint sem 

                                                 
238

 NVCA, EVCA adatok alapján   
239

 http://www.usa-investment-tax.com/policy_issues.asp  Letöltés ideje: 2011. augusztus 8. 
240

 Virginia Code 58.1 - 339.4 
241

 Az első programokat részletesen bemutatja: Cumming 2007a. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://www.usa-investment-tax.com/policy_issues.asp


116 

 

elegendő
242

, így a közvetett beavatkozási módok közül az adózási rendszer átalakítását 2002-

ben kezdték meg.   

 

Az ausztrál kormányzat 2002-ben alakította ki a kockázati tőkebefektetések ösztönzését célzó 

adópolitikájának egyes elemeit, amelyeket azóta is fokozatosan fejleszt. 2002-ben még csak 

meghatározott országokból származó befektetői csoportoktól érkező tőke részesült 

kedvezményekben, a 2007-es pénzügyi évtől azonban a kedvezményeket kiterjesztették a 

hazai tőkebefektetőkre is.  

 

2007. január 1-étől vezette be jelenleg is működő, ösztönző adórendszerét az ausztrál 

forrásokból származó kockázati tőkebefektetések számának és mértékének növelésére. Az új 

intézmény neve korai szakaszú kockázati tőke társaság (Early Stage Venture Capital Limited 

Partnership – ESVCLP), amelynek tulajdonosai korai szakaszban lévő, innovatív 

vállalkozásokban szereznek részesedét a vonatkozó törvényben meghatározott feltételek 

szerint. Mivel a társaság létrehozásának célja a korai szakaszban lévő vállalkozások 

támogatása, így a céltársaságokra tekintettel a következő előírásoknak kell megfelelni: 

 

(1) a befektetett tőke értéke 10-100 millió AUD értékű lehet, 

(2) egy társaságba legfeljebb az alaptőke 30%-át lehet fektetni 

(3) a céltársaság alaptőkéje a befektetés időpontjában nem haladhatja meg az 50 millió AUD-

t, és a részesedést értékesíteni kell abban az esetben, ha a céltársaság saját tőkéje meghaladja a 

250 millió AUD-t 

(4) az ECVCLP-nek az Innovation Australia nevű kormányzati szerv által elfogadott 

befektetési tervvel kell rendelkeznie, amelynek megvalósulásáról évente jelentést kell 

készíteni, amelyet hivatalosan is közzétesznek.  

 

A társaság tulajdonosai számára a tőkejövedelemből származó nyereség vagy veszteség 

mentes a jövedelemadó alól abban az esetben, ha az ügylet, amelynek során keletkezett, 

megfelel a befektetési követelményeknek, azt az illetékes hatóságoknál feltétel nélkül 

nyilvántartásba vették, és a társaság a tulajdonrészt legalább 12 hónapig a portfóliójában 

tartotta. A társaság vezető tisztségviselője (general partner) mentesül a jövedelemadó 

megfizetése alól, ha ausztrál állampolgárságú, vagy olyan állam állampolgára, amellyel 
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Ausztráliának kettős adóztatást elkerülő egyezménye van hatályban. Szűk körben a 

tőkejövedelem adójára vonatkozó kedvezmény érvényesíthető olyan ausztrál, alapok alapja 

formában működő kockázati tőkealap számára is, amely ESVCLP-n keresztül fektet korai 

szakaszú vállalkozásokba. Szintén részesülhetnek az adómentességben azok, akik ESVCLP 

által finanszírozott társaságból osztalékot szereznek a befektetési időszakon belül.  

Ugyanakkor a vezető tisztségviselő, aki kamatjövedelemként szerez járandóságot a 

befektetésekből, nem élvez adómentességet. A társaság tulajdonosai által elszenvedett 

veszteség, amely a befektetés leírásából származik, a jövedelemadó számításakor nem 

beszámítható.  

 

Az állami szerepvállalás első részletes bemutatása Brian Watson és Josh Lerner nevéhez 

fűződik, akik az ausztrál kockázati tőkepiac eredményeit elemezve azt állapították meg, hogy 

Izrael és India mellett (amely államok szintén a gyakorlatilag nem létező kockázati tőkepiaci 

állapotról építettek fel működő struktúrákat) Ausztrália kormányzata is jelentős és 

dokumentálható eredményeket ért el a kockázati tőkepiac fejlesztése terén
243

.  

 

Az Európai Unió országai közül Nagy-Britannia rendelkezik a legfejlettebb kockázati 

tőkepiaccal, amelynek egyik fontos eleme a korán bevezetett, és folyamatosan 

továbbfejlesztett adóösztönzők megjelenése a jogrendszerben.  

 

A kontinensen egyedülállónak mondható szervezeti forma, a venture capital trust 

(továbbiakban: VCT) olyan, a londoni értéktőzsdén jegyzett vállalkozás, amely kizárólag 

magas kockázatú, tőzsdén nem jegyzett kereskedelmi kisvállalatokba fekteti a vagyonát. A 

VCT tőkéjét magánszemélyek adják, akik befektetéseikért cserébe jelentős 

adókedvezményben részesülnek. A kockázati tőketársaságok ezen formáját Nagy-

Britanniában az 1995-ben vezették be kifejezetten azzal a céllal, hogy a kis- és 

középvállalkozások forrásait magánszemélyek megtakarításaiból tudják növelni.  

 

A hatályos szabályozás alapján
244

 az a magánszemély, aki VCT-ban részesedést vásárolt, az 

éves befektetésének 30%-át (2006 előtti adóévek vonatkozásában a 40%-át), leírhatja az 

adójából, feltéve, ha nagykorú, új kibocsátású tulajdonrészt jegyzett, amelyet legalább 5 évig 
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a tulajdonában tart, és a társaság nem biztosít számára visszaváltási lehetőséget. Az 

érvényesíthető kedvezmény legfeljebb évi 200.000 GBP után vehető igénybe, és abban az 

adóévben érvényesíthető, amelyben a részesedést megszerezték, tehát nem kell kivárni az 5 

éves tartási időszakot.   

A VCT által fizetett osztalék teljes egészében mentes a jövedelemadó alól. A részesedés 

értékesítésekor keletkezett bevétel szintén mentes a tőkejövedelmek adója alól.  

 

A kockázati- és magántőke alapok tisztségviselőit illetően már 1987-ben megállapodás 

született a kormányzat, és a szakma érdekeit képviselő British Private Equity and Venture 

Capital Association ( BVCA) között
245

, hogy a menedzsment a tőkealap eredménye után 

kapott jövedelme (carried interest) tekintetében nem az általános jövedelemadó-szabályok 

szerint adózik, hanem mint tőkejövedelemből származó bevétel. Ezt a megállapodást a felek 

2003-ban megerősítették, így a hatályos adókulcsok tekintetében a menedzsment jövedelmek 

18%-os adóteher alá esnek az általános 40%-oshoz képest, amely jelentős megtakarítást 

jelent.   

 

Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága legutóbb 2009-ben tette 

közzé a határon átnyúló kockázati tőkebefektetések akadályairól szóló közleményét
246

, amely 

egyben felülvizsgálata a hasonló tárgyú 2007-es kiadványuknak. amely kifejezetten az 

adózási kérdésekre koncentrál
247

.  

2009-ben megállapításra került, hogy az Európai Unió országai közül egyedül Finnország 

rendelkezik a kockázati tőke számára átlátható adózási rendszerrel, amelynek alapelve, hogy  

a társaság csak ott adózik, ahol a központi ügyintézés helye van.  

A EU többi tagállama vagy nemzeti jellegű ösztönző programokat vezetett be (vagy azok 

bevezetését tervezte), vagy bilaterális egyezményektől tette függővé az EU más tagállamaiban 

bejegyzett társaságok számára az adóharmonizációt, vagy kedvezményeket. 
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IV.2.5. A kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó adóterhek Magyarországon 

 

A kézirat lezárásakor hatályos jogszabályok alapján Magyarországon nincsen olyan 

adójogszabály, amely kifejezetten a kockázati tőkebefektetések ösztönzésére szolgálna. Ez 

nem jelenti azt, hogy a magyar üzleti környezet ne lenne kedvező a kockázati tőke számára. 

Az EVCA 2008-as ranglistája alapján a magyar jogi és adózási környezet az európai átlag 

felett kevéssel, a középmezőnyben található
248

.  

 

Ezt az eredményt a következő vizsgálati időszakig több tényező is korrigálhatja. Pozitív 

hatásai lehetnek a társasági adó és az osztalékadó csökkentésének, ugyanakkor a pénzügyi 

szervezeteket érintő különadó a kockázati tőkealap-kezelőket is érintő változásai negatív 

hatásúnak tekinthetők. A tőkejövedelmek adójának és általában a személyi jövedelemadó 

kulcsának 16%-ra való csökkentése mindenképpen előremutató eredmény, hiszen 2008-ban 

az szja-terhek EU27-es átlaga 39,6% volt, míg a tőkejövedelmekre kivetett adó átlagos kulcsa 

15,2% volt.  

 

A kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati 

tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) tervezetének készítői 

a viták hatására elálltak attól az eredeti szándékuktól, hogy a kockázati tőke hazai forrásokból 

történő növelése érdekében a megtakarítóknak külön kedvezményeket adjanak. Az eredeti 

elképzelés mögött az a megfontolás állt, hogy valamilyen módon kompenzálni kell a 

megtakarítók számára a nagyfokú kockázatot, különben nem fog összegyűlni a vállalkozások 

kockázati finanszírozásához elegendő hazai forrásból származó megtakarítás. Tekintettel 

azonban arra, hogy a megtakarítókat nem az adómegtakarítás, hanem az ennél jóval nagyobb 

profit, azaz a portfolió egészének értékesítésével elérhető kiemelkedően nagy 

árfolyamnyereség motiválja, a megtakarítások kedvezményezése lekerült a napirendről. 

 

Ennek megfelelően a magánszemélyek kockázati célú befektetései esetében az osztalék és az 

árfolyamnyereség az általános szabályok szerint adózik, nem csak a Kbtv., hanem az hatályos 

Tpt. szerint is. A kockázati tőke-társaságokba és tőkealapokba történő befektetések esetében 

magánszemélyek igénybe vehetik az úgynevezett adóhitel-konstrukciót, egészen 2004. január 

1-ig, amikor is ez a kedvezmény is kivezetésre került.  
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A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja) XII. fejezete tartalmazza 

a tőkejövedelmek adózására vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabály 65-68. §-i határozzák 

meg a tőkejövedelem körébe tartozó bevételeket, amelyek a következők:  

 

(1) kamat 

(2) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem 

(3) csereügyletből származó jövedelem 

(4) osztalék  

(5) árfolyamnyereség 

(6) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem 

(7) tartós befektetésből származó jövedelem 

(8) vállalkozásból kivont jövedelem.  

 

A tőkejövedelmeket terhelő adók közül az osztalékra, az árfolyam-nyereségre és a 

vállalkozásból kivont jövedelemre kiszabott adóra vonatkozó szabályok különösen fontosak a 

kockázati tőkebefektetések szempontjából. A 2011-es adóévtől kezdve a fent nevesített 

jövedelmek után egységesen 16%-os adókulccsal kell adózni.  

 

ad (4) Adózási szempontból az osztalék teljes egészében jövedelemnek minősül. Ugyanilyen 

elbírálásban részesül az osztalékelőleg adózása is. Az osztalékkal auonos módon adózik még 

a kamatozó részvény kamata, a külföldi állam jogszabályai által osztaléknak minősülő 

jövedelem, a kockázati tőkealap jegyének hozama. 2011-ben az osztalék adója a korábbi 

25%-ról 16%-ra csökkent.  

 

Az osztaléknak minősülő jövedelmek között a törvény 66§ (1) ad) pontja nevesíti a kockázati 

tőkealap-jegy hozamát. Ez az adóteher érinti azokat a magánszemély befektetőket, akik 

kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok, és ezen tulajdoni hányaduk után osztalékra jogosultak.  

 

A külföldről származó osztalék után a Magyarországon fizetendő személyi jövedelemadót a 

magánszemély tulajdonosnak magának kell megállapítania és megfizetnie az osztalék 

megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig, amennyiben az nem kifizetőtől 

származik. Amennyiben az osztalék külföldi pénznemben kifejezett, abban az esetben azt a 
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magánszemély választása szerint vagy a megszerzés napján, vagy a megszerzést megelőző 

hónap 15. napján érvényes MNB árfolyamon kell forintra átszámítani. 

 

Amennyiben a magánszemély olyan államból szerzett osztalékot, amellyel a Magyar 

Köztársaság kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött, abban az esetben a 

magyarországi adóból annak teljes összegéig, míg egyéb államból származó osztalék esetében 

legfeljebb a magyarországi adó 95 százalékáig levonható a külföldön megfizetett osztalékadó. 

 

A külföldről megszerzett osztalék után keletkező 14 százalékos mértékű egészségügyi 

hozzájárulás fizetési kötelezettséget a magánszemélynek magának kell teljesítenie az osztalék 

megszerzésének negyedévét követő hónap 12-ig az adóhatóság felé. 

 

ad (6) 2010. január 1-jétől szűnt meg a tőzsdei ügyletek és nem tőzsdei ügyletek közötti 

különbségtétel az Szja törvényben. Ezen időponttól ellenőrzött tőkepiaci ügyletek és ezeken 

kívüli ügyletekről beszélünk. 

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül a befektetési szolgáltatóval a befektetési 

vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló törvény szerint meghatározott - csereügyletnek nem 

minősülő – pénzügyi eszközre – így különösen részvényre, kamatjövedelem alá nem tartozó 

egyéb értékpapírral, határidős ügyletre, opciós ügyletre, árura kötött ügylet, valamint, a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás 

keretében, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás keretében 

devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, ha az megfelel az 

említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, és az Szja. törvényben meghatározott 

szolgáltatón és annak tevékenysége keretében kerül megkötésre.  

 

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött 

ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek) alapján - ideértve a magánszemélyt megillető választás szerint 

a törvényi szakasz hatálya alá vont tőkepiaci ügyletet is: 

- az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek (ide nem értve, ha az 

kamatjövedelem, vagy ha az ügylet alapján tartós befektetésből származó jövedelmet kell 

megállapítani) együttes összegének (összes ügyleti nyereség) 
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- a magánszemélyt terhelő, az adóévben pénzben elszámolt ügyleti veszteségek és az 

ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes 

összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része 

 

Az említett ügyletekből az adóévben realizált árfolyamnyereség csökkenthető az adóévben, 

vagy az azt megelőző két évben elszenvedett - még nem figyelembevett - 

árfolyamveszteséggel. (De csak 2006. augusztus 31. után között ügylet vehető figyelembe.) 

Az árfolyamnyereség csökkenthető a a járulékos bizományosi díjakkal, illetve számlavezetési 

díjakkal. 

 

ad (8) Az üzleti angyal befektetőket érinti különösen az a pont, amely a vállalkozásból kivont 

jövedelmet, mint tőkejövedelmet is az egységes 16%-os adóteher közé helyezi el.  

 

Az adókiegyenlítés intézményének alkalmazását az törvény 2008. január 1-jétől teszi 

lehetővé. Ennek értelmében (az Egyesült Államok már ismertetett gyakorlatának 

megfelelően) a befektető az adóév és az azt megelőző két adóév viszonylatában az 

elszenvedett veszteségét szembeállíthatja ugyanezen időszakban elért nyereségével. Ez 

történhet olyan formában is, hogy a korábban szerzett nyereségét csökkentheti a később elért 

veszteségével és visszaigényelheti ennek erejéig a befizetett adóját. 

 

Az adókiegyenlítés másik formája értelmében a korábbi évek nyereségeit is szembe lehet 

állítani a későbbi évek veszteségével. Ez azt eredményezi, hogy az előző két évben befizetett 

tőzsdei/ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó árfolyam-nyereségadóból – a veszteség 

erejéig - visszaigényelhető a befizetett adó összege, a fennmaradó veszteség pedig 3 adóév 

tekintetében továbbgörgethető.  Az OECD tőzsdei ügyleteken kívüli ügyleteket az 

adókiegyenlítés esetében csak 2010. január 1-jétől lehet az adókiegyenlítés tekintetében 

figyelembe venni.  

 

A részvényopciós program lényege, hogy abban meghatározott személyi kör adott 

időpontban vételi jogot szerez a munkáltató, illetve a vállalatcsoportba tartozó holdingcég 

részvényeire, a jog megszerzésének időpontjában fennálló piaci árfolyamon. A vételi jogot a 

részvények megszerzését követő néhány éven belül lehet gyakorolni. Amennyiben ez alatt az 

időszak alatt az érintett cég piaci megítélése folyamatosan javult, a jogosult vételi joga alapján 

a cég részvényeit lényegesen piaci értékük alatt szerezheti meg, azaz jelentős 
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jövedelemjuttatásban részesülhet. Vételi jogának érvényesítéséről azonban a jogosult maga 

határozhat, így az esetleges veszteséges gazdálkodás kockázatát nem kell, hogy viselje, 

egyszerűen nem él a vételi jogával. 

 

Az opciós jog jogosultja több időpontban szerezhet jövedelmet. Elsőként akkor, amikor - 

vételi jogával élve - piaci ár alatt részvényt vásárol. Ilyenkor jövedelem a vételár és a piaci ár 

különbözete. A részvény megszerzését követően lehetőség nyílhat osztalékfizetésre is, az 

osztalék a rá vonatkozó külön szabályok alapján adózik. Végezetül jövedelem keletkezhet a 

részvény eladásakor, amennyiben az eladási ár meghaladja a vásárláskori piaci értéket. 

A hatályos jogszabályok alapján mindhárom jövedelemre az egységes, 16%-os adókulcs 

vonatkozik.  

 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao) 28.§. szerint – főszabály szerint – a 

belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó a társasági adó megállapításakor az 

adóalapot úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet 

(amelynek része az osztalék után fizetett adó is), ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. 

Amennyiben ilyen szerződés nincs hatályban, a belföldi illetőségű adózó és a külföldi 

vállalkozó a társasági adóból adóvisszatartás formájában levonhatja a külföldön fizetett 

(fizetendő), a társasági adónak megfelelő adót. 

A külföldön fizetett összeget a jövedelem jogcíme szerint és forrásállamonként külön-külön 

kell meghatározni. Az egyes jövedelmek alapján levont adó nem haladhatja meg a külföldön 

fizetett (fizetendő), illetve a nemzetközi szerződés alapján külföldön érvényesíthető adó közül 

a kisebb összeget, nemzetközi szerződés hiányában a jövedelemre külföldön megfizetett 

(fizetendő) adó ráfordításként elszámolt összegének 90 százalékát, de minden esetben 

legfeljebb az adott jövedelemre az átlagos adókulcs szerint kiszámított adót. Az átlagos 

adókulcs az adókedvezményekkel csökkentett társasági adó, osztva az adóalappal; e 

hányadost két tizedesre kerekítve kell meghatározni. 

 

Annak ellenére, hogy Magyarországon külföldön bejegyzett kockázati tőkealapok és 

belföldön bejegyzett kockázati tőketársaságok a gyakorlatban már a 90-es évek eleje óta 

aktívan foglalkoznak kockázati tőke kihelyezésével, a magyar jog az (azóta már hatályon 

kívül helyezett) Kbtv. 1998. márciusi elfogadásáig nem ismerte a kockázati tőke fogalmát. 

Azoknak a gazdasági társaságoknak, amelyek üzletszerű tevékenység keretében más 

társaságokban szereztek tulajdont, ugyanolyan szabályok szerint kellett adózniuk és 
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ugyanolyan számviteli szabályokat betartaniuk, mint bármely más vállalkozásnak 

Magyarországon. Az 1998 előtti szabályozás szerint tehát e társaságoknak többek között a 

befektetéseikből származó árfolyamnyereség után társasági adót kellett fizetniük, s 

tulajdonosaik az így nyert jövedelem után természetesen maguk is fizettek személyi 

jövedelemadót. A befektetések eladásakor keletkezett árfolyamnyereség így kétszer adózott: 

egyszer a cég szintjén, egyszer pedig a tulajdonosok szintjén. A számviteli törvény előírásai 

arra sem voltak tekintettel, hogy a kockázatos kihelyezések után a tőkebefektetésre szakosodó 

cégeknek céltartalékot kell képezniük, illetve hogy az egy-egy részvény-, illetve 

üzletrészcsomag eladásakor keletkezett veszteségek és a nyereségek a cég szempontjából 

együttesen, hosszabb távon befolyásolják az eredményt. 

 

Láthattuk a nemzetközi jogi gyakorlat ismertetése során, hogy a fejlett tőkepiaccal rendelkező 

országok jogi szabályozása szerint viszont a vállalati részesedések vásárlásával üzletszerűen 

foglalkozó szervezetek - alapok vagy társaságok -, miután a megtakarítások gyűjtésében és 

befektetésében csak közvetítő szerepet látnak el a tulajdonosok érdekében, saját maguk 

többnyire nem adókötelesek. Az adófizetési kötelezettség csak és közvetlenül a 

megtakarítások tulajdonosait terheli. Az angolszász országokban a kettős adóztatás elkerülését 

lehetővé tevő társasági forma - a hazai betéti társaságokra sok tekintetben emlékeztető - 

úgynevezett limited partnership. A nyugati országokban emellett létrehozhatók olyan 

befektetési alapok, amelyek kockázati tőke kihelyezésével professzionálisan foglalkoznak, 

ezek - a hazai befektetési alapokhoz hasonlóan - nem esnek a társasági adó hatálya alá. 

 

Az 1998-as törvény legnagyobb eredménye, hogy megteremti a kockázati tőke-társaság és 

kockázati tőkealap jogi fogalmát. A két szervezeti forma között csak jogi szempontból tesz 

különbséget, hiszen e szervezetek egyaránt kizárólag kockázati tőke befektetése céljából 

jönnek létre. Amíg azonban a kockázati tőke-társaság saját alaptőkéjét fekteti be, addig a 

kockázati tőkealap csak befektetésre váró - jogi személyiséggel rendelkező - vagyontömeg, 

amelynek felhasználásáról (működtetéséről) másik szervezet gondoskodik. A fő különbség 

tehát az, hogy amíg a kockázati tőketársaság saját döntéshozó és végrehajtó szervei 

határoznak, gondoskodnak a döntések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, addig a kockázati 

tőkealapnak nincsenek döntéshozó és végrehajtó szervei. Esetükben különálló szervezet, a 

kockázati tőkealap-kezelő látja el e feladatokat.  
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A gyakorlatban azonban a kockázati tőkealapot már eleve az a kezelő hozza létre, amely - a 

tőkealap tulajdonosainak általános megbízása alapján - majd működtetni fogja az alapot, így 

többek között dönt annak befektetéseiről.  

 

Az 1998-as törvénynek a kockázati célú megtakarításokat érintő legfontosabb rendelkezése, 

hogy a kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok számára az első hat évre 0 

százalékos társaságiadó-kulcsot ír elő, ugyanakkor a kockázati tőkealap-kezelőkre ez az 

előírás nem vonatkozott. A 0 százalékos adó, bár jelentős közeledést mutat a nyugati 

gyakorlat átvételéhez, s mint ilyen, a hazai kockázati célú befektetések számára a 

korábbiaknál egyértelműen kedvezőbb feltételeket teremt, mégsem azonos a külföldi 

kockázati befektetők adómentességével.  

 

A hatályos tőkepiaci törvény XXXI/A. és XXXI/B. fejezetei foglalkoznak a kockázati 

tőkealappal és annak kezelőjével. Míg a korábbi Kbtv. a kockázati tőkealapot ugyan a 

társasági adó hatálya alá tartozónak azonosította, de a működése első 6 évében 0%-os kulccsal 

adózott.  

A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és 

könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  216/2000. (XII.11.) Korm. rendelet 

5. §-a (2) bekezdésének 2008. december 31-ig hatályos rendelkezése szerint „a kockázati 

tőkealap a kockázati tőkealap-jegy után fizetendő hozamot az adózott eredménye terhére 

köteles elszámolni”. 

 

A hivatkozott kormányrendeleti előírás kizárólag addig volt értelmezhető, amíg a kockázati 

tőkealapok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 

hatálya alá tartoztak. Mivel a Tao. hatálya alól 2004. június 10-ével kikerültek a kockázati 

tőkealapok, a kockázati tőketársaságok intézményét pedig a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvény (Tpt.) módosítása törölte, így a kockázati tőkealapoknál a számviteli törvény szerinti 

értelemben – a Tao. tekintetében – „adózott eredmény” nem keletkezik, ezért a kockázati 

tőkealap-jegyek után fizetett hozam valójában adózatlan eredményt terhel. Ennek 

megfelelően, a fizetett hozamot úgy kell kezelni, mint egy kamatjellegű ráfordítást.  

 

Mivel a hivatkozott kormányrendeleti előírás értelmét vesztette, a legközelebbi jogszabály-

módosítással a fizetett hozam adózott eredmény terhére történő elszámolása helyett a 

kamatráfordításként történő elszámolás lesz a jogszabályban rögzítve, (mint ahogy azt a 
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korábbi számviteli szabályozás kezelte a 90-es évek végéig, mindaddig, amíg a kockázati 

tőkealapok nem kerültek a Tao. hatálya alá).  

 

A fentieket erősítette meg a számviteli törvény 84. §-a (3) bekezdése b) pontjának módosítása 

(2008. évi LXXXI. tv.), valamint a kockázati tőkealapok beszámoló készítési sajátosságaira 

vonatkozó 216/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet fent hivatkozott 5. §-a (2) bekezdésének 

módosítása [331/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet], amely egyértelművé tette a kockázati 

tőkealap-jegyek után fizetett hozam kamatkénti elszámolását az alapnál és a befektetőnél 

egyaránt. 

 

A hatályos, számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 179.§ (1) c, pontja 

felhatalmazása alapján a 216/2000. (XII.11) Kormányrendelet szól a kockázati tőketársaságok 

és kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól.  

A kockázati tőkealap a kormányrendelet 7.§. alapján kettős könyvvitelt köteles vezetni oly 

módon, hogy abból a PSZÁF információs igénye mindenkor kielégíthető legyen. Az alap 

mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletekből álló éves beszámolót készít, 

amelynek tételes tartalmát a kormányrendelet mellékletei tartalmazzák.  

 

A kockázati tőkealap-kezelő, amely a Tpt. 296/C. § rendelkezései szerint kizárólag 

részvénytársaságként vagy fióktelepként működhet, a gazdasági társaságokról szóló, illetve a 

fióktelepekről szóló törvény hatálya alatt áll, adóalanyiságát tekintve pedig a társasági adó 

hatálya alá tartozik.  

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint a kockázati tőkealap-kezelő, mint jogi 

személyiségű gazdasági társaság a helyi adónak is alanya.  

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény az (ÁFA törvény) 86§ (1) g) 

pontja alapján a kockázati tőkalap-kezelési tevékenység mentes az ÁFA alól, így a magyar 

gyakorlat megfelel annak a nemzetközi elvárásnak, amely ezt a tevékenységtípust kivonja a 

forgalmi adó megfizetésének kötelezettsége alól.  

 

A korábban ismertetetteknek megfelelően a mindenkori kormányzat számos eszközzel tud 

kedvező környezetet teremteni a kockázati tőkebefektetések célcsoportját jelentő innovatív 
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kis- és középvállalkozások számára. A felsorolt eszközök közül Magyarországon a 2011-es 

adózási szabályok között találunk kedvezményeket a kutatás és fejlesztés támogatására, 

amennyiben a kutatásra fordított bérköltség egy része után, valamint a megvalósult, 

kutatáshoz kapcsolódó beruházás után is jár adókedvezmény. A 2012-es adóváltozások 

azonban ezt a kedvezményt kivezetik.   

 

2012. január 1-től a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok adózása terén jelentős változás 

következett be, amennyiben a társasági adóról szóló törvény bevezette a „bejelentett 

immateriális jószág” fogalmát
249

. A jogdíjbevételre jogosító szellemi termék, vagyoni értékű 

jog szerzését szintén 60 napon belül lehet bejelenteni az adóhatóságnak. Abban az esetben, ha 

az adózó legalább egy évig az eszközei között tartja nyilván a bejelentett immateriális javakat, 

akkor az azok értékesítésével, kivezetésével realizált nyereséggel csökkentheti az adózás előtti 

eredményt, illetve veszteség esetén adózás előtti eredménynövelési kötelezettsége keletkezik. 

 

Olyan, adózást érintő kedvezményt, amely kifejezetten kockázati tőkebefektetésekhez 

kapcsolódna, a hatályos magyar jogrendszer nem alkalmaz. A magyar kockázati tőkepiac 

élénkítése szempontjából, figyelembe véve a fent ismertetett nemzetközi példákat, az adózás 

területén számos beavatkozási lehetőség adódik a mindenkori kormányzat számára. A Magyar 

Kockázati és Magántőke Egyesület 2012-ben az adózási kérdések terén számos javaslatot 

fogalmazott meg, ezek közül a fiatal, innovatív vállalkozásoknak nyújtott helyi adó 

kedvezmények, a kutatás-fejlesztési kiadásokkal összefüggő járulék-csökkentés már több 

országban működő gyakorlat. A javaslat szintén tartalmazza a fent ismertetett, és külföldön 

alkalmazott leírható adóveszteségek körének szélesítését, valamint az adócsoport 

létrehozásának lehetőségét
250

.   

 

 

 

 

                                                 
249

 Tao tv. 4.§.: „5/a. bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (szellemi 

termék, vagyoni értékű jog) szerzése, feltéve, hogy az adózó a szerzést követő 60 napon belül bejelenti az 

adóhatóságnak; a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye; e rendelkezés 

alkalmazásában szerzés időpontjának a cégbírósági bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul 

szolgáló jogügylet hatályosulásának napja minősül; az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó e 

rendelkezést azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az első jognyilatkozat megtételének napját követő 60 napon 

belül jogosult bejelentést tenni azokról a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágokról, amelyeket a belföldi 

illetőség megszerzése előtt szerzett” 
250

 HVCA 2012a. 10-13.o. 
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IV.3. A közvetett állami intézkedések egyes formái  

 

IV.3.1. A „vállalkozó-barát” jogi és üzleti környezet elemei 

  

A közvetett állami beavatkozási eszközöket más megközelítésben interpretálhatjuk úgy is, 

mint olyan megoldások, amelyek megteremtik a kockázati tőkebefektetés ügyleteinek 

szereplői számára azt a környezetet, amelyben a tevékenységük a leghatékonyabban 

működhet. A kockázati tőkebefektetések tágabb környezetében ezek az előírások elsősorban 

az innovatív kis-és középvállalkozásokra vonatkozó, vállalkozó-barátként jellemezhető 

intézkedések, folyamatok. A kis- és középvállalkozások támogatása a korábban már 

említetteknek megfelelően több más gazdasági-politikai intézkedéscsomaggal is szoros 

kapcsolatot mutat: ilyen az innováció-támogatás, a vállalkozói kedv ösztönzése, a 

gazdaságfejlesztés, a versenyképesség növelése, mint főbb célkitűzések.  

 

7.ábra 

Az üzleti működést akadályozó tényezők Magyarországon. 

 

Forrás: WEF Global Competitiveness Report 2011-2012. 

 

Egy adott állam vagy térség vállalkozók számára vonzó mivolta több közgazdasági 

felmérésben is nyomon követhető. Globális szinten a World Economic Forum közöl 
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rendszeresen elemzéseket arról, hogy a versenyképességi mutatók alapján egy adott ország 

üzleti környezete mennyire segíti elő a gazdasági fejlődést. A 2011-2012-es adatok alapján az 

vállalkozások működését akadályozó tényezők közül Magyarország esetében a 7. sz. ábrán 

látható adatokat közölték
251

. 

 

A megkérdezett vállalkozások növekedésük legfőbb gátjának már évek óta a finanszírozási 

forrásokhoz való hozzáférés korlátozottságát látják, ugyanakkor a 2008-as válságot követő 

hitelezési stop az arányokat még jobban módosította. Az adózási előírások túlzott 

bonyolultsága, gyors változásai szintén évek óta visszatérő faktorok
252

.  

 

A Global Entrepreneurship Monitor 2011-es adatai összeállításakor a vállalkozói környezet 

vizsgálata során a következő tényezőket vette figyelembe. 

(1) a hagyományos finanszírozási formákhoz való hozzáférés (banki kölcsön, hitel, 

garanciák) 

(2) a kormányzati politikában a kis- és középvállalkozások támogatásának helye, illetve a 

vállalkozói lét támogatása 

(3) a kormányzat kifejezetten vállalkozás-támogatási programjainak mértéke és minősége 

(4) a vállalkozói oktatások: a vállalkozóvá válásnak, illetve a vállalkozás működtetésének 

oktatása általános- és középiskolákban, illetve a felsőoktatásban 

(5) kutatás-fejlesztési eredmények közvetítése a kisvállalkozások felé 

(6) kereskedelmi és jogi keretek, azon belül a szellemi tulajdonvédelem, elszámolási 

rendszerek, egyéb kapcsolódó jogi és kereskedelmi szolgáltatások elérhetősége 

(7) az új vállalkozások piacra jutásának lehetősége, és a szabályok változásának 

gyakorisága 

(8) az infrastruktúra megléte és állapota (pl. kommunikáció, logisztika) 

(9) a vállalkozói státuszt jellemző kulturális és szociális normák
253

. 

 

 

 

 

                                                 
251

 World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2011-2012. Letölhető: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/ Letöltés ideje: 2012. február 21. 
252

 ld. Szerb – Ulbert 2007. 
253

 Bosma - Wennekers - Amorós 2012. 
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IV.3.2. A szellemi tulajdonjogok védelmének szerepe a kockázati tőkebefektetések 

körében 

 

A szűk értelemben vett kockázati tőkebefektetések célcsoportjába a korábban 

ismertetetteknek megfelelően az innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező 

vállalkozások tartoznak. A kockázati tőke típusú finanszírozási formák közül az induló, korai 

szakaszban lévő vállalkozások tőkével való ellátása eredményezi az egyik legnagyobb 

hasznot
254

, különös tekintettel arra, hogy ezen társaságok tulajdonosai a vállalati életciklus 

szempontjából is döntő lépés előtt állnak: korábbi, vagy folyamatban lévő kutatási 

eredményeik első nyilvánosságra hozatala és a hozzá kapcsolódó kereskedelmi értékesítés a 

vállalati élet új szintét jelenti
255

 – annak anyagi és jogi kihívásaival együtt.  

 

A kockázati tőkés és a céltársaság szempontjából is döntő fontosságú a vállalatnál megtermelt 

szellemi tulajdon megfelelő kiaknázása, és adott esetben akár nemzetközi védelme is. Az 

innováció-támogatásnak, a versenyképesség növelésének elengedhetetlen feltétele a 

megfelelő jogvédelem megléte. A szellemi tulajdonjogok védelmének kezdetei a 19. századig 

nyúlnak vissza, de a globalizáció és a hozzá kapcsolódó információs forradalom előtérbe 

helyezte ezen jogok nemzetközi védelmének erősítését.  

 

Az Európai Unió az Európa 2020 stratégián belül is kiemelten kezeli a kérdést, azon belül is 

az egységes európai szabadalomvédelemre irányuló javaslat és a hozzá kapcsolódó fordítási 

nehézségek leküzdésére irányuló bizottsági erőfeszítések mutatják az első, kézzelfogható 

eredményeket. Ugyanakkor az EU-n kívüli piacokon, elsősorban az Egyesült Államokban is 

megfigyelhető a nemzetközi jogvédelemre irányuló fokozott igény. Ennek egyik legfontosabb 

állomása a EU, az USA és Japán által kötött háromoldalú egyezmény az egységes szabadalmi 

bejelentési formanyomtatványról és annak joghatásairól
256

. A szellemi tulajdonjogok másik 

kiemelkedő jelentőségű területén, a védjegyek nemzetközi oltalma kapcsán mind a 

                                                 
254

 Az EVCA évkönyvei alapján és a szakirodalmi feldolgozások (pl. Karsai Judit, Douglas Cumming, Josh 

Lerner) alapján látható, hogy az expanziós szakasz után, amelyet a dolgozatban a kockázati tőke tág fogalma 

tartozónak tekintettünk, az induló szakasz finanszírozása a leginkább jövedelmező a befektető szempontjából. 

Erről lásd még: EVCA Yearbook 2003-2008. Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity Report. 

EVCA, Brüsszel, 2008. 
255

 Adizes szerint a vállalati fejlett kor is innen számítható. A témáról lásd részletesebben: Adizes 1992, 25-

98.oldal. 
256

 Basic principles of the common application format. 2007. november 30. Elérhető: 

http://www.trilateral.net/projects/pct/CAF/principles.pdf Letöltés ideje: 2012. január 31. 
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nemzetközi mind az uniós szabályozás olyan tekintetben fejlettebbnek mondható, hogy a 

kapcsolódó szabályozás már korábban elfogadásra került.  

 

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 2012-ben tette közzé összefoglalóját a szellemi 

tulajdonvédelem aktuális kérdéseiről, és lehetséges fejlődési irányairól, amelyben hangsúlyos 

részként szerepel az infó-kommunikációval összefüggő jogvédelmi rendszerek komplex  

erősítése, és a biotechnológia és nanotechnológia egyes eredményeinek védelme is
257

. Ezen 

utóbbi területről megállapíthatjuk, hogy a kockázati tőkebefektetések szempontjából 

kiemelten fontos területek. Az ágazat jellemzőit rendszeresen összefoglaló nemzetközi 

szervezetek statisztikai adatai alapján a kockázati tőkebefektetések legfontosabb területét 

jelentik továbbra is a telekommunikációs vállalkozások (különösen igaz ez a kelet-közép 

európai országok piacaira), valamint 2010-ben az európai piacokon a második legnagyobb 

volumenű tőkekihelyezés az élettudományok (life sciences) területén valósult meg
258

. Az 

amerikai piacon 2011 legnagyobb kockázati tőke-befektetése egy gyógyszeripai 

vállalkozásnál jött létre
259

.  

 

Hazánkban 2005-ben készült felmérés a Magyar Szabadalmi Hivatal megbízásából az 

innováció és az iparjogvédelem kapcsolatának vizsgálatára
260

. A 405 válaszadó hazai kis- és 

középvállalkozás negyede rendelkezett valamilyen szellemi tulajdon területére eső 

oltalommal, amelynek 58%-a védjegy, 29%-a szabadalom. A teljes mintára vetítve a 

védjegyek aránya 14%, a szabadalmaké 7% volt, míg 2%-uk rendelkezett használati 

mintaoltalommal, és csupán 1%-nak volt formatervezési minta-oltalma. A vállalkozások 

közül a felmérés eredményei szerint a jogi személyiséggel rendelkező, kutatási és export-

tevékenységet is végző nagyvállalatok azok, akik a szellemi tulajdonuk védelmével és 

iparjogvédelmi tapasztalattal rendelkeznek. A kockázati tőkebefektetések szempontjából ez 

azt jelenti, hogy a célcsoportba eső vállalkozások nagy valószínűséggel még nem, vagy nem 

elegendő tapasztalattal rendelkeznek ezen a fontos jogterületen. 

 

A továbbiakban csak a kockázati tőkebefektetések szempontjából elsődleges jelentőséggel 

bíró szabadalmi, és érintőlegesen védjegyjogi kérdésekkel foglalkozom. 

 

                                                 
257

 ICC 2012. 
258

 EVCA 2010-es adatai alapján.  
259

 NVCA 2012-es adatai alapján.  
260

 Petz et al 2006. 40-55.o. 
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A szűk értelemben vett kockázati tőkebefektetők és a céltársaság viszonyában döntő 

fontosságú lehet, hogy a vállalkozás milyen és főként milyen értékű szellemi tulajdonnal 

rendelkezik. Különösen nagy szerepe van a szellemi tulajdon értékelésének induló vagy 

kezdeti fázisban lévő, innovációra épülő vállalkozásnál, ahol a cégérték döntő hányadát a 

vállalat tulajdonában lévő technológia értéke, vagyis az abban megtestesülő üzleti potenciál 

adja. A szellemi tulajdon értékelésének igénye olyankor is felvetődik, amikor a tulajdonos 

magát a szellemi tulajdont vagy annak hasznosítási jogát kívánja értékesíteni, és ehhez 

racionális árat szeretne meghatározni.  

 

A közgazdasági szakirodalom az értékelés folyamán a szellemi tulajdon fogalma alá nem csak 

a jogi védelem alá helyezhető szellemi javakat vonja, hanem minden olyan értékelhető emberi 

teljesítményt, információt, amely egyedileg azonosítható
261

. Szintén a közgazdasági és a 

kockázati tőke gazdasági megközelítésű szakirodalma veti fel azt a kérdést, hogy kell-e, 

indokolt-e a vállalati szellemi tulajdon „regisztrált” jogi védelme
262

, vagy elegendő oltalmat 

jelent a polgári jogi titokvédelem eszköztára? A szellemi tulajdon értékelésének egyes konkrét 

formáit, valamint a titokvédelem korlátait és szerződési kereteit a kockázati tőkebefektetési 

szerződési folyamat során mutatjuk be.  

 

A szellemi tulajdonjogokon belül a kockázati tőkével érintett vállalkozások gyakorlatilag az 

oltalomban részesíthető jogok teljes spektrumát lefedik. Az EVCA 2011-es évkönyve a 

következő befektetési területeket azonosítja. 

 

A 8. sz. ábra alapján látható, hogy a kockázati tőkebefektetések kiemelt célcsoportjai a 

fogyasztási javakat előállító vállalkozások, az élettudományok, a kommunikáció, az üzleti és 

ipari termelés területén működő társaságok, vagyis a beruházási és vállalatértékelési 

döntéseknél a szerzői jogi kérdések éppúgy érintettek, mint az iparjogvédelem, és azon belül 

is a szabadalmi és védjegy oltalmak területei.  

 

 

 

 

 

                                                 
261

 A definíciót Landes és Posner adja (2003),. 1-2.o. 
262

 Lásd például: Smahó 2005, 61-79. o.  
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8. ábra 

2011 kockázati tőkebefektetéseinek iránya 

Forrás: EVCA Yearbook 2011 

 

 

 

A befektetési folyamat során, majd az együttműködés ideje alatt a vállalkozás jellemzően új 

terméket, szolgáltatást vezet be a piacra, és a befektetési döntés megszületése után, 

amennyiben a céltársaságnál már kimutatható tudományos eredmények keletkeztek, 

haladéktalanul megindul a szellemi tulajdon védelmére irányuló eljárás is.  

 

Amennyiben az eljárás szabadalmi jog megszerzésére irányul, a kockázati tőkés 

szempontjából a következő kérdések kritikusak: (1) ki legyen a szabadalmas/védjegy-

jogosult? (2) átruházható jogok kerülnek-e bejegyzésre? (3) hol indítsa meg a jogvédelmi 

eljárást? (4) milyen átfutási idővel kell számolni, mire a szabadalom/védjegy (az ideiglenes 

szabadalom) bejegyzésre kerül? (5) milyen felmerülő költségei vannak az eljárásnak, illetve a 

jogi oltalom fenntartásának? 

 

ad (1) A felek közötti kockázati tőkebefektetési szerződés része, hogy a vállalkozásnál 

keletkező szellemi értéknek ki legyen a jogosultja. Alapvetően más a helyzet abban az 

esetben, ha a céltársaság már rendelkezik szabadalmaztatható, vagy védelem alá helyezhető 

értékkel, illetve akkor, ha a kutatások a kockázati tőkebefektetést követően kezdődnek el a 
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vállalkozásnál, vagyis a tőkebefektetés révén jön létre a védelem alá helyezhető eredmény. Ez 

egyben tovább is vezet a következő kérdéshez. 

 

ad (2) A nemzetközi gyakorlatban ugyanis kétféle eljárás azonosítható: a bejegyzett 

szabadalmi jog jogosultja a védelmi időn belül átruházhatja a szabadalmas státuszt, vagy csak 

a vagyoni jogok a hasznosításának jogát adhatja át. A hatályos magyar jog szerint az 1995. 

évi XXXIII. törvény 25.§ (1) bekezdés alapján „a találmányból és a szabadalmi oltalomból 

eredő jogok - a feltaláló személyhez fűződő jogai kivételével - átszállhatnak, átruházhatók és 

megterhelhetők”.   A feltaláló személyhez fűződő jogai a névjog, és a nyilvánosságra hozatal 

joga. A kockázati tőkebefektetések esetén a befektető tulajdonos lesz a szabadalmi eljárást 

kezdeményező vállalkozásban, ugyanakkor a befektetési időszakot követően (ami 3-5 éves 

időszakot jelent) a személyhez fűződő jogok jogi jellege miatt a befektető legfeljebb a 

vagyoni jogokat „viheti tovább” a jogviszonyból. A védjegyek esetében személyhez fűződő 

jogokról nem beszélhetünk, a jogutódlást a nemzeti és nemzetközi jogforrások egyaránt 

engedik. 

 

ad (3) Az eljárás megindításának lehetősége mindazon országokban adott, ahol a védelmet a 

jogosult igényli. A természetes személy igénybejelentő az állampolgársága szerinti országban 

minden körülmények között megindíthatja az eljárást. A hatályos magyar jog szerint a 

szolgálati találmányra a szabadalom a munkáltatót illeti meg, míg az alkalmazotti találmány 

feltalálója, így szabadalmasa a munkavállaló, de a munkahelyet hasznosítási jog illeti meg
263

.  

A szabadalmi eljárás egy adott országban történő megindítása fontos eljárási határidőket von 

maga után, amennyiben a jogosult több országban is jogvédelmet szeretne élvezni. Ennek 

részleteit fent ismertettük, itt mindössze arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a multilaterális 

megállapodásokkal rendelkező országok ebből a szempontból előnyt élveznek.  

 

ad (4) A határidők számításakor a szabadalmi eljárásban általában nem a hivatali jogkörben 

eljáró szerv, hanem a kérelmező számára találunk kötelező, adott esetben jogvesztő 

határidőket. Az eljárások hossza függ a bejelentés tárgyától, annak nemzeti vagy nemzetközi 

jellegétől. A hatályos magyar szabályozás kifejezetten rögzíti, hogy „a szabadalmi 

eljárásokban nem érvényesül a közigazgatási eljárásról szóló törvényben (2004. évi CXL. 

törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól továbbiakban: 

                                                 
263

 1995. évi XXXIII. törvény 8. §. 
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Ket) megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók a Ket.-nek azok a 

rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg 

határidőt”
264

. 

 

ad (5) A költségek összehasonlító elemzése szerint a hazai szabadalmi bejegyzések költsége a 

nemzeti eljárásrend alapján nagyban függ attól, hogy a feltaláló, vagy más bejelentő indítja-e 

az eljárást. A feltaláló költségei mintegy 50%-kal alacsonyabbak, mint más bejelentő 

esetében. A nemzetközi szabadalmi oltalom költsége a nemzeti szabadalmi bejegyzésnek 

mintegy tízszerese, amennyiben a feltaláló maga kezdeményezi, és ezen túl még a nemzeti 

eljárásrendek alapján is külön kezdeményezni kell a védelmet. A védjegyek bejegyzése 

nemzeti eljárásrend szerint Magyarországon a szabadalmi bejegyzéssel nagyjából azonos, 

nemzetközi szinten alacsonynak mondható költséget jelent a jogosultnak. A madridi 

rendszerben bejegyzett nemzetközi védjegy-oltalom költsége pedig a nemzetközi szabadalmi 

eljárás költségének a harmada, vagyis a nemzeti költségek mintegy háromszorosa, de nem 

igényel nemzeti szintű további tennivalókat.  A költségek számítása körében fontos tényező 

lehet az esetlegesen szükséges fordítások költsége is, amelyről részletesen a továbbiakban lesz 

szó. 

 

Tekintettel arra, hogy a kockázati tőkebefektetések célcsoportjába tartozó vállalkozások 

jellemzően nemzetközi gazdasági tevékenységet is folytatnak, a szellemi tulajdonvédelem 

körében a nemzeti eljárásrenden túl kiemelkedő jelentősége van a találmányok nemzetközi 

védelmének is. Halpern és Muraközi a témakörben végzett 2010-es kutatási eredményei azt 

mutatják, hogy az innovációt végrehajtó vállalatok jelentősen több piacot érhetnek el, és 

nagyobb értékben exportálnak, mint nem innovatív társaik
265

. 

 

Hazánkban jelenleg érvényes szabadalmat vagy nemzeti- vagy európai- vagy a Szabadalmi 

Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül indított szabadalmi bejelentéssel lehet 

szerezni, amennyiben a bejelentés és a bejelentett találmány megfelel a jogszabályi 

előírásoknak. 

Nagyon fontos megjegyezni azonban, hogy a nemzetközi eljárások nem helyettesítik, nem 

váltják ki a nemzeti eljárásrendet, és nem jelentenek automatikus védettséget sem a 

szerződésben részes államokban, csupán megteremtik annak lehetőségét, hogy a nemzeti 

                                                 
264

 uo. 48.§ (7) 
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bejelentés elsőbbségi időpontjáig visszamenő időponttól meghatározott időn belül 

érvényesíthesse jogait a tulajdonos más országokban is.  

 

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés
266

 (PCT) engedélyezési rendszerét a WIPO (World 

Intellectual Property Organization – Szellemi Tulajdon Világszervezete) keretein belül 

találjuk. A Szerződésnek 2011-ben a 143 állam volt részese, amely gyakorlatilag a világ 

legkiterjedtebb szellemi tulajdon-védelmi rendszerét jelenti. A WIPO 1997 óta szoros 

együttműködésben dolgozik az Európai Szabadalmi Hivatallal (European Patent Office - 

EPO), amennyiben az EPO átvevő hivatalként, nemzetközi kutatási szervként és nemzetközi 

elővizsgálati szervként is szerepelhet a PCT eljárás során. Az Európai Szabadalmi 

Egyezmény ráadásul rögzíti a PCT-Szerződés elsőbbségét is arra az esetre, ha a két jogforrás 

között eltérés van. Ennek jelentősége többek között abban is áll, hogy nemzetközi bejelentés 

esetén az a 6 hónapos határidő, amelyen belül az érdemi vizsgálat iránti kérelmet az Európai 

Szabadalmi Egyezmény szerint be kell nyújtani, nem jár le a PCT-ben előírt 30 hónapos 

határidő előtt
267

.  

A nemzetközi kapcsolatok szempontjából döntő jelentőségű, hogy az Egyesült Államok 

szabadalmi hivatala a (U.S. Patent and Trademark Office –USPTO) ugyanilyen státuszban 

vesz részt az együttműködésben.  

 

A szabadalmat igénylők számára kiemelkedően fontos lehet, hogy az eljárás során fizetendő 

díjak értéke szerződő országonként eltérő
268

, attól függően, hogy milyen devizában teljesít a 

kérelmező. A WIPO a 2012-es évre 1330 CHF, 1094 EUR és 1453 USD alapköltségekkel 

kalkulál, amely az árfolyamok változásával jelentős különbséget eredményezhet.  

 

2011. szeptember 16-án írta alá Barack Obama a ’Leahy-Smith America Invents Act’ 

törvényt
269

, amely az amerikai szabadalmi rendszert új alapokra helyezi. Az eddigi „first to 

invent” –elvet felváltja a „first inventor to file” elv, amelynek gyakorlati alkalmazására 2013. 

március 13 után kerül sor. Az új rendszer lényege, hogy a világ több más országához 

hasonlóan az elsőbbség dátuma nem a feltalálás napja, hanem a bejelentés napja
270

. 
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 Magyarországon kihirdette az 1980. évi 14. törvényerejű rendelet 
267

 Európai Szabadalmi Egyezmény 150. szakasz (2) bekezdés. 
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 A 2012. január 1-től érvényes alapdíjak a WIPO oldalán elérhetőek. http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf 
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A jelenlegi európai szabadalmi rendszer, különösen a fordítási követelmények tekintetében 

költséges és bonyolult. A szabadalom iránti kérelmeket az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 

– a 38 ország (EU 27 + 11 egyéb európai ország) részvételével működő kormányközi Európai 

Szabadalmi Szervezet egyik szerve – vizsgálja meg, és az felel az európai szabadalom 

biztosításáért, ha a vonatkozó feltételek teljesülnek. Annak érdekében azonban, hogy a 

megadott szabadalom hatályos legyen egy tagállamban, a szabadalmasnak nemzeti szinten 

hitelesítést kell igényelnie minden egyes országban, ahol szabadalomvédelmet kíván igénybe 

venni. Ez az eljárás további jelentős fordítási és adminisztratív költségekkel jár. 

 

Az Európai Bizottság számításai szerint egy 13 országban hitelesíttetett európai szabadalom 

akár 18 000 euróba is kerülhet, amelyből közel 10 000 eurót tesz ki csak a fordítások díja
271

.  

Ehhez képest az Egyesült Államokban a szabadalmi eljárás költsége a 2012-es árakkal 

kalkulálva nagyjából 1250 USD, amelyhez képest is 50%-os engedményt kapnak az ún. small 

entity-k, vagyis a magánszemély szabadalmas, a nonprofit szervezetek, és azok a 

vállalkozások, amelyek a jogszabályok alapján kisvállalkozásnak minősülnek
272

.  

A fenti különbségek következményei megjelennek a nemzetközi statisztikai adatokban is. A 

WIPO 2010-es évkönyvének adatai alapján
273

 a legtöbb szabadalmat bejelentő ország az 

Egyesült Államok (az összes bejelentett PCT-szabadalom 27,3%-a), majd a rangsorban 

következők Japán (19,6%), Németország (10,7%), Kína (7,5) és a Koreai Köztársaság (5,9).   

 

Hazánk és a magyar szabadalmi kezdeményezések számára jelentős előrelépés, hogy a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2010 folyamán csatlakozott a japán kezdeményezésű ún. 

Szabadalmi Gyorsforgalmi Hálózathoz (Patent Prosecution Highway, PPH), amely 

világszerte 14 ország szabadalmi hivatalait köti össze kétoldalú megállapodások keretében. 

Ezen hálózat lényege, hogy a nemzeti (és egy regionális) hivatal által lefolytatott 

újdonságkutatások eredményeit felhasználva gyorsabb ügyintézésre ad lehetőséget, hosszú 

távon pedig egységes benyújtási kritériumokkal, az adatbázisok könnyebb 

hozzáférhetőségével lényegesen rövidülni tud a bejelentés és a szabadalmi bejegyzés közötti 

idő
274

.  
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 Bizottsági közlemény az európai szabadalmakról. IP/10/1714. 2010. december 14.  
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Annak ellenére, hogy az európai intézmények több évtizede foglalkoznak az egységes 

európai szabadalom kérdésével, a mai napig nem sikerült egyhangú álláspontot 

kialakítaniuk. Erre tekintettel 2011. március 10-én a Tanács határozatot
275

 fogadott el e az 

egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósuló megerősített 

együttműködés létrehozására. A megerősített együttműködésben részes államok (Belgium, 

Bulgária, CsehKöztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, 

Franciaország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, 

Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország 

és az EgyesültKirályság) területén egységes joghatást biztosítanak a megadott európai 

szabadalmaknak.  

 

A tervezet szerint az egységes szabadalmi oltalom választható, és annak bevezetése nem 

szünteti meg sem a nemzeti, sem az európai szabadalmat. Az Európai Szabadalmi Hivatal 

által megadott európai szabadalmak tulajdonosai az európai szabadalom megadásáról szóló 

értesítés meghirdetését követő 1 hónapon belül kérhetik az egységes joghatás bejegyzését.  

Jogi jellegét tekintve az egységes joghatással bíró európai szabadalmat, mint a vagyoni 

forgalom tárgyát, annak teljességében és valamennyi részt vevő tagállam azon tagállam 

nemzeti szabadalmának kell tekinteni, amelyben az Európai Szabadalmi Lajstrom értelmében 

a szabadalmi bejelentés benyújtásakor a jogosult lakóhelye vagy székhelye, vagy ennek 

hiányában üzleti telephelye található
276

.  

A vagyoni jogok tekintetében fontos szabály a javaslat 3. cikk 2. pontjának második mondata, 

amely szerint az egységes joghatással bíró európai szabadalom korlátozása, engedélyezése, 

átruházása, visszavonása vagy hatályvesztése csak az összes részt vevő tagállam 

vonatkozásában értelmezhető. 

 

A fenti rendelet-javaslat elválaszthatatlan egységet alkot a Bizottság ezzel párhuzamosan 

közzétett javaslatával az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében az egységes 

szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés 

végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletről
277

. Ennek indoka, hogy a hatályos szabályok szerint 

az európai szabadalom megadását követően a szabadalmat hitelesíttetni kell mindazon 

tagállamokban, ahol oltalmat kívánnak biztosítani. Ehhez a tagállamok előírhatják többek 

                                                 
275

A Tanács 2011. .március 10-i 2011/167/EU határozata az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának 
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között azt is, hogy a jogosult nyújtsa be az európai szabadalomnak az adott tagállam hivatalos 

nyelvén készült fordítását is. Ezen a helyzeten számottevően javított az ún. londoni 

egyezmény, amely 11 országban hatályos
278

, és rögzíti, hogy elegendő angol, német vagy 

francia nyelvre, vagyis az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek valamelyikére 

lefordítani az európai szabadalmat.  

 

A Bizottság rendelet-javaslatának 3. cikke értelmében, amennyiben jogvita kapcsán fordításra 

nincs szükség, és nem az átmeneti időszak alatt folyik az eljárás, nincs szükség további 

fordításokra, amennyiben az egységes joghatással bíró európai szabadalom leírását az Európai 

Szabadalmi Egyezmény 14. cikkének (6) bekezdésével összhangban tették közzé
279

. 

Praktikusan tehát, elég a szabadalom szövegét vagy angol, vagy német, vagy francia nyelven 

közzétenni, és csak az igénypontokat kell mindhárom nyelvre lefordíttatni. Jogvita esetén a 

jogvitában érintett tagállamok hivatalos nyelveire is szükséges fordítást készíteni, illetve az 

átmeneti időszak alatt benyújtott kérelmek tekintetében angol fordítást kell mellékelni, ha az 

eljárás német vagy francia nyelven folyik, illetve a szabadalom teljes leírásának fordítását a 

tagállamok valamelyik hivatalos nyelvén, ha az eljárás nyelve angol (7. cikk).  

 

A részt vevő tagállamok esélyegyenlőségét elősegítendő az Európai Szabadalmi Hivatal 

kompenzációs rendszert működtet, amely célja azok pénzügyi ellentételezése, akik 

szabadalmi bejelentéseiket valamely olyan nyelven nyújtják be a Hivatalhoz, amely nyelv 

nem tartozik a hivatalos eljárási nyelvek közé (5. cikk).  

 

A fent ismertetett rendelet-tervezetek elfogadásával az európai szabadalmi rendszer 

lényegesen kisebb költség-ráfordítással működhet.  

 

A szellemi tulajdonjogok fontos részét képezik a védjegyek, amelyek biztosítják egy termék, 

szolgáltatás, és a mögötte álló vállalkozás megkülönböztethetőségét, egyediségét. A kockázati 

tőkebefektetéssel érintett vállalkozások jelentős része a tevékenysége, terméke piaci 

bevezetése előtt, illetve az alatt találkozik a befektetővel. Már a befektetési folyamat előtt is 

van jelentősége a bejegyzett védjegyeknek, hiszen növelik a vállalat értékét, ugyanakkor a 
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 Magyarországon kihirdette 2009. április 30-án a 2009. évi XXIII. törvény, a hatályba lépés napja 2010. 

szeptember 1.  
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 ESZE 14. cikk (6) hivatalos magyar szövege a 2007. évi CXXX. törvény értelmében:  
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tőkeinjekció és a vállalati terjeszkedés időszakában elengedhetetlen, hogy mind a vállalkozás, 

mind annak finanszírozói biztosítva lássák a céltársaság szellemi vagyonát.  

 

A nemzetközi védjegyoltalom jogforrási alapjai az ún. madridi rendszer két párhuzamos, de 

egymástól független szerződése: az 1891-ben kelt Madridi Megállapodás
280

, és az 1989-es ún. 

Madridi Jegyzőkönyv, amely 1996-tól hatályos
281

. Mindkét szerződés alapján tett védjegy-

bejelentési eljárás ügyében a WIPO jár el. 2012-ben a Megállapodásnak 56, a 

Jegyzőkönyvnek 84 részes államát tartotta nyilván a szervezet
282

.   

A nemzetközi eljárást megelőzi a nemzeti hivatalok védjegy-bejegyzése, amelyet követően a 

tagállami hivatalon keresztül indul meg a WIPO-eljárás. Ennek eredményeként egyetlen 

eljárás (amelynek nyelve angol vagy francia) keretében lajstromozott védjegy ugyanolyan 

jogokat biztosít a jogosult számára a kérelmében megjelölt országban, mintha az oltalmat 

közvetlen bejelentéssel, nemzeti úton szerezte volna meg az adott országban
283

.  

 

A közösségi védjegyrendszer, amelynek alapját a tanács 207/2009/EK rendelet jelenti
284

, és az 

azt kiegészítő Bizottsági végrehajtási rendeletek adják a részletszabályait, olyan integrált 

iparjogvédelmi rendszer, amely az Unió egész területére kiterjedő oltalmat biztosít egységes 

szabályok szerint. Magyarországon a 2004-es csatlakozással jelentékeny jogszabályi 

változások figyelhetők meg az irányelv átültetési kötelezettsége nyomán. Ennek 

eredményeként a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 

számos olyan elemet is átvett, amely nem volt kötelező a tagállamokra, de számottevő 

nemzetgazdasági érdek fűződött hozzá
285

.  

 

A közösségi védjegyek adminisztrációjának fő szerve a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 

(BPHH) , amelynek eljárási nyelvei az angol, német és francia mellett az olasz és a spanyol is, 

vagyis az Európai Szabadalmi Hivatalhoz képest tágabb nyelvi lehetőségek állnak 

rendelkezésre. Sőt, a rendelet nyelvhasználati szabályai értelmében, ha a védjegybejelentést 
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 Magyarországon kihirdette az 1979. évi 29. tvr.  
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 Magyarországon kihirdette az 1999. évi LXXXIII. törvény 
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 2012. január 13-i állapot. 
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nem a hivatalos nyelvek egyikén nyújtották be, a BPHH gondoskodik a bejelentésnek a 

bejelentő által megjelölt nyelvre történő lefordításáról
286

.   

 

A védjegy jogosultja a szabadalmi jog jogosultjával szemben vagyoni jogokat szerez, 

amelyek korlátlanul átruházhatók, terhelhetők, fizetésképtelenségi eljárás alá vonhatók. A  

207/2009/EK rendelet 17. cikke alapján a közösségi védjegyoltalom átruházható az 

árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy azok egy része tekintetében, a 

vállalkozás átruházásától függetlenül. Az 1997. évi XI. törvény 19.§. (1) bekezdése szerint a 

védjegyhez kapcsolódó és a védjegyoltalomból eredő jogok átszállhatnak és átruházhatók, a 

(3) bekezdés alapján pedig a védjegyoltalom szerződéssel átruházható akár az árujegyzék 

valamely részére vonatkozóan is.  

 

A fent hivatkozott, hatályos magyar törvény a használati szerződés, vagy védjegy-licencia 

szerződés szabályai között a 24.§. (4) bekezdésében rögzíti, hogy a használati szerződés 

minden időbeli és területi korlát nélkül, az árujegyzékben szereplő valamennyi árura, illetve 

szolgáltatásra, a használat minden módjára és mértékére kiterjed. A használati engedéllyel 

kapcsolatban a 207/2009/EK rendelet 22. cikke a fentiekhez képest azt mondja ki, hogy a 

közösségi védjegy használatára engedély adható a Közösség egésze vagy egy része, illetve az 

árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy egy része tekintetében.  

 

A kockázati tőkebefektetések szempontjából a nemzeti védjegyoltalmon túl a korábban 

tárgyaltaknak megfelelően a nemzetközi védelem is fontos szempont a szellemi vagyon 

értékelésénél. Különösen felértékelődik ennek jelentősége akkor, amikor a befektető a 

jogviszonyból való kiszállását tervezi, vagyis a társaságban szerzett tulajdoni részesedését 

értékesíteni kívánja. A szellemi tulajdonjogok vagyoni értékén túl jelentősége van így annak 

is, hogy a korábban megszerzett és jogi védelem alá helyezett, lajstromozott jogosultságok 

milyen módon válhatnak jogutódlás tárgyává. A védjegyek oltalma körében a jogutódlás 

egyszerűbb eljárási keretben valósítható meg, mint a szabadalmi jogok körében, hiszen míg a 

feltalálónak a névjoga személyhez fűződő jogként változtathatatlan, addig a védjegyjogok 

tulajdonosának jogutódlása egyszerű bejelentéssel (és a megfelelő eljárási díjak 

megfizetésével) a nyilvántartásokban átvezettethető.  
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IV.3.3. Spin-off vállalkozások és a kockázati tőke 

 

A közpénzekből finanszírozott kutatások állami támogatásának oka, hogy a kutatási 

eredmények hasznosítása nyomán a társadalom számára hasznos gazdasági-szociális értékek 

jönnek létre. Bekkers és szerzőtársai 2006-ban publikálták, hogy Hollandia ipari 

fejlesztéseinek 21%-a mögött államilag támogatott kutatások állnak
287

. A közfinanszírozású 

intézmények tudományos eredményeinek ipari hasznosítása hazánkban éppúgy központi 

kérdés, mint az EU-ban, vagy az OECD államaiban.  

 

A közgazdasági irodalom megkülönbözteti azokat a vállalkozásokat, amelyek (1) valamely 

közpénzből finanszírozott kutatási intézmény szellemi tulajdonának hasznosítására újonnan 

létrejött vállalkozás, amelyben a kutatási intézmény részesedéssel rendelkezik, azoktól a 

vállalkozásoktól (2) amelyek a létrejött új gazdasági társaságban tevőlegesen nem vesznek 

részt, csupán a jogilag védett kutatási eredményt szolgáltatják a társaságnak. A 

megkülönböztetés lényege, hogy a szellemi alkotások joga által védett értéket létrehozó 

természetes személyek (kutatók) a létrejövő spin-off vállalkozásban is közreműködnek-e, 

vagy sem. Az előbbiek előnye, hogy a kutatók megtartása, motiválása, illetve az ipari 

kapcsolataik erősítése ebben a formában megoldható, ugyanakkor a nemzetközi kutatások 

szerint az ilyen kapcsolatok hátrányosan hatnak a publikációs tevékenységre. A további 

együttműködés mellett szól, hogy az alapkutatást végzők az ipari hasznosítás során a 

termékfejlesztésbe, illetve az esetleges továbbfejlesztésekhez kapcsolódva kiterjeszthetik 

kutatásaikat, kockázata viszont, hogy az alkalmazott kutatások irányába terelik az egyébként 

kiváló alapkutatókat
288

.   

 

A spin-off vállalkozások meghatározásakor irányadó az OECD 2001-es ajánlása, amely 

szerint ilyen vállalkozásnak tekinthetők azok,  

(1) amelyet közfinanszírozású intézmény vagy egyetem alkalmazottja alapított, 

(2) amely technológiáját egyetemtől, vagy más közfinanszírozású kutatóintézettől nyerte 

licenc-eljárás keretében, 

(3) amelyben egyetem, vagy más nemzeti kutató laboratórium tőkerészesedéssel vesz 

részt, 

(4) amelyet közfinanszírozású kutatóintézet alapított. 
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Buzás Norbert ezzel szemben a spin-off vállalkozások definícióját az alábbiak szerint adja: az 

a vállalkozási céllal létrehozott szerveződés, ahol az ott dolgozók döntően az 

anyaintézményben szerzett tudást és/vagy tapasztalatot hasznosítják. A spin-off 

vállalkozásokon belül megkülönböztet egyetemi, vállalati és ún. indirekt spin-off 

társaságokat, ahol az utóbbi jelenti azt a formát, amelyben az akadémiai szféra korábbi 

alkalmazottai új, tudásalapú vállalkozást hoznak létre anélkül, hogy formálisan hasznosítanák 

volt munkaadójuk szellemi tulajdonát
289

.  

 

A spin-off vállalkozásra egyértelműen alkalmazható magyar kifejezésünk, vagy jogi 

meghatározásunk nincsen. Az innovációs törvény a hasznosító vállalkozás kifejezést 

használja, amely „költségvetési kutatóhelyen - a 20. § alkalmazásában nonprofit kutatóhelyen 

is - létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, 

illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság”
290

. Ugyanakkor a 

magyar közgazdasági irodalomban nem terjedt el a hasznosító vállalkozás, mint szakkifejezés. 

A dolgozat további részében – a jogforrási megközelítést előtérbe helyezve – a spin-off 

vállalkozásokat úgy azonosítjuk, mint költségvetési forrásból származó kutatóhelyen létrejött 

szellemi alkotás hasznosítására létrehozott vállalkozást.  

 

Az egyetemek és az gazdasági szereplők közötti tudás és technológia-transzfer fontos 

szereplői a spin-off vállalkozások. A 2000-es évektől több közgazdasági kutatás is kimutatta, 

hogy az egyetemi kutatók alkalmazása számottevő előnyt jelent az innovációban érdekelt 

vállalkozások számára
291

, illetve hogy az egyetemek részvételével alakult, illetve onnan 

származtatható vállalkozások a szellemi tulajdon hasznosítása terén jobb eredményeket érnek 

el, mint versenytársaik
292

. Ennek legkitűnőbb példáját Mowery és szerzőtársai ismertetik az 

1980-ban az Egyesült Államokban elfogadott Bayh-Dole törvény kapcsán
293

. A törvény 

lehetővé tette, hogy az egyetemek a közpénzből folytatott kutatási eredményeiket saját nevük 

alatt jogi oltalom alá helyezzék, és azt a kereskedelmi forgalomban értékesítsék
294

. A 

amerikai szellemi tulajdon hivatalának statisztikai adatai alapján míg 1984-ben mindössze 

                                                 
289

 Buzás 2004, 258-259.o. 
290

 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és az innovációról, 4.§ 6.b. pont 
291

 Például: Gübeli - Doloreux 2005,  270.o. 
292

 Az orvostudományok terén bemutatja részletesen: Zucker et al 2002, illetve ausztriai egyetemek szabadalmi 

bejegyzéseit vizsgálva szintén erre a következtetésre jutnak Schartinger és szerzőtársai (2002). 
293

 Mowery et al 2001. 
294

 Bayh–Dole Act, vagy  Patent and Trademark Law Amendments Act. 35 U.S.C. § 200-212. 
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554 olyan szabadalmat jegyeztek be, amelynek jogosultja egyetem volt, addig 1997-ben már 

2236-ot
295

.   

 

Az egyetemi spin-off vállalkozások mindazonáltal a szellemi tulajdonjogokon kívül jelentős 

tőkével nem rendelkeznek, így felmerül a kereskedelmi hasznosításhoz szükséges tőke 

előteremtésének kérdése, amelyen keresztül ezen vállalkozások és a kockázati 

tőkebefektetések iparága találkozik. Sørheim és szerzőtársai 2011-ben publikált 

tanulmányukban kiemelik, hogy míg az Egyesült Államokban a spin-off vállalkozások 

könnyen jutnak kockázati tőkéhez, addig az európai kutatóintézetek komoly nehézségekkel 

küzdenek ezen a területen. Ennek eredményeként az európai eredményeket is gyakran 

amerikai tőke bevonásával hasznosítják az intézmények
296

. A finanszírozási forrás mellett 

Kenney és Florida azt is állítják, hogy a kockázati tőkebefektető által biztosított gyakorlati 

ismeretek, tacit tudás és gazdasági kapcsolatok legalább olyan fontosak az innovatív korai 

szakaszú vállalkozások fejlődése és sikeressége szempontjából
297

.  

 

Atkinson 1994-ben publikált cikkében elemzi az orvosi és biotechnológiai egyetemi 

fejlesztésekhez kötődő kockázati tőkebefektetések jellemzőit, és megállapítja, hogy ezen 

vállalkozások finanszírozása kizárólag akkor eredményes, ha a befektető fókuszált, célirányos 

és egymáshoz kapcsolódó vállalkozásokat támogat. Kiemeli, hogy ezen vállalkozások 

speciális kockázati tényezőkkel is rendelkeznek, úgymint a kutatók érdek-ellentéte az 

akadémiai foglalkoztatás és a vállalkozásban betöltött szerep kapcsán
298

.  

 

A gazdasági szakirodalom a közfinanszírozású kutatóhelyek szellemi termékeinek 

hasznosítása kapcsán három modellt dolgozott ki. Az első (open scince model) szerint a 

kutatóhelyeken elért eredmények jogait a kutató szerzi meg
299

. A második modell (licencing 

model) alapján a jogokat a kutatóintézet szerzi meg, és hasznosítja. Ezen elven működik az 

Egyesült Államok joga is a fent hivatkozott Bayh-Dole törvény elfogadása óta. A harmadik, 

ún. innovációs modell alapján a jogokat a kutatóintézet szerzi meg, de törekednie kell az ipari 

kapcsolatok bevonására a hasznosítás során. Az innovációs modell alapjait látjuk a magyar 

innovációs törvény vonatkozó rendelkezéseiben is.   

                                                 
295

 idézi Mowery im. 104.o. 
296

 Sørheim et al 2011 
297

 Kenney -  Florida 2000. Ezt az eredményt erősítik meg Mustar és szerzőtársai 2006-ban.  
298

 Atkinson 1994. 
299

 ismerteti például: Rhoten - Powel 2007. 
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Az OECD 2010-ben közzétett statisztikái alapján 2000 és 2007 között a közcélú kutatási 

intézmények által a PCT-eljárásban bejegyzett szabadalmak számát tekintve az összes 

szabadalomnak átlagosan a 6,12%-át jelentik be ilyen intézmények. Mindez arra enged 

következtetni, hogy a szellemi termékek hasznosítása kapcsán van kiaknázható tudás az 

állami fenntartású intézményeknél. 

 

9. ábra 

Kutatási intézmények által bejelentett szabadalmak, 2000-2007. 

Forrás:OECD 

 

 

A magyar spin-off vállalkozások, azokon belül is az egyetemekhez köthető gazdasági 

társaságok tevékenységének egyes részletszabályairól a Magyar Szabadalmi Hivatal 2010 

márciusában tett közzé részletes elemzést
300

.  

Az innovációs törvény 19. §-ának (1) bekezdése a költségvetési szervként működő 

kutatóhelyek részére kifejezetten is lehetővé teszi a hasznosító vállalkozásokban történő 

részesedésszerzést oly módon, hogy a szellemi alkotást nem pénzbeli hozzájárulásként 

gazdasági társaság (hasznosító vállalkozás) tulajdonába adhatják, apportálhatják. Az 

apportálás egyik előfeltétele, hogy a kutatóhely rendelkezzen az innovációs törvény 18. §-a 

szerinti szellemitulajdon-kezelési szabályzattal. 

 

                                                 
300

 MSZH 2010.  
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A kezelési szabályzatok összeállításához a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti 

Innovációs Hivatal 2005-ben módszertani útmutatót publikált, amely a közfinanszírozású 

kutatóhelyek számára tételes és részletes iránymutatást ad. A kezelési szabályzatok 

tartalmazzák azon esetkörök jogi kérdéseit is, amikor a kutatóhely egy ipari, gazdasági 

szereplővel kerül kapcsolatba, és együttműködésük során szellemi tulajdonvédelem alá eső 

érték keletkezik
301

.  

 

A hasznosító vállalkozás három évnél rövidebb időre nem hozható létre, és abban a 

költségvetési szerv felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az 

osztalékból való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú, azaz hasznosító 

vállalkozás gyakorlatilag csak korlátolt felelősségű társasági vagy részvénytársasági formában 

hozható létre. A vállalkozás létesítő okirata nem írhat elő pótbefizetési kötelezettséget a 

résztvevő költségvetési szerv terhére, de mellékszolgáltatás nyújtására való 

kötelezettségvállalást a törvény nem tilalmaz.  

A felelősség korlátozására és a pótbefizetés tilalmára vonatkozó rendelkezések 

értelemszerűen irányadók a költségvetési szerv által létrehozott vagy a részesedésével 

működő hasznosító vállalkozás által további gazdálkodó szervezet alapítása, illetve 

gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése esetén is, továbbá mindazon esetekben, 

amikor a hasznosító vállalkozás közvetett részesedésével működő gazdálkodó szervezet alapít 

gazdálkodó szervezetet vagy szerez gazdálkodó szervezetben részesedést.  

 

Papanek Gábor és Perényi Áron 2006-os kutatása megállapította, hogy az egyetemi spin-off 

vállalkozások Európa-szerte forráshiánnyal küzdenek, és az egyetemek és a kockázati 

tőkepiac szereplői közötti kapcsolat erősítése sokat segíthet a probléma megoldásában
302

.  

Az amerikai spin-off piac játékelméleti elemzése során Celestin Chukumba és Richard Jensen 

azt állapították meg, hogy a már hivatkozott Bahy-Dole törvény utáni Egyesült Államokban 

az egyetemek mellett működő technológiai transzfer irodák (technology transfer offices) 

meghatározó szerepet játszanak az új társaságok létrejöttében és a kockázati tőke 

bevonásában. A kutatási eredményeik és a piaci adatok összevetése során az derült ki, hogy 

ha a transzfer iroda nem tudja, vagy túlzott költségigénye miatt nem akarja az egyetemi 

„tudást” értékesíteni már működő társaságoknak, akkor az visszakerül a feltalálóhoz, aki így 

maga hoz létre társaságot a hasznosításra, és/vagy kockázati tőkebefektetőt keres ahhoz. 

                                                 
301

 MSZH 2005, 18-20.o. 
302

 Papanek– Perényi 2006. 
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Iparági adatokkal támasztották alá, hogy azon egyetemi spin-off társaságok esetében, ahol az 

egyetemnek kiterjedt kockázati tőkés kapcsolatai vannak, sokkal gyakoribb a szellemi 

tulajdonjogok bejelentése, mint ahol ilyen jellegű kapcsolatok nincsenek
303

.  

 

Az induló vállalkozások kockázati tőkéssel társulva a szerzők szerint a következő előnyökkel 

rendelkezhetnek:  

(1) a kockázati tőkebefektetőnek számottevően több gyakorlata van az új, piaci bevezetés előtt 

álló találmányok hasznosításában, mint egy működő vállalkozásnak. Jobban tisztában van az 

értékesítéshez szükséges információk és készségek mibenlétével, így az induló vállalkozás 

számára költség-megtakarítást érhet el. 

(2) Azok a vállalkozások, amelyeket a feltaláló maga alapít, azzal az előnnyel is 

rendelkeznek, hogy a feltaláló jobban ismeri a hasznosításra váró technológiát, mint bárki 

más, ezért a később felmerülő kérdések, szükséges módosítások megvalósítása gyorsabb és 

kisebb költséggel jár, valamint elkerülik az információs asszimetriát is.  

(3) Ha a technológiai transzfer irodának több lehetősége is van találmányok értékesítésére, a 

könnyebben és gyorsabban értékesíthetőkkel foglalkozik, automatikusan háttérbe szorítva 

azon találmányokat, amelyekbe arányosan több munkát kell fektetni. Ezt a relatív hátrányt 

küszöböli ki a feltaláló és a kockázati tőkés általi hasznosítás
304

.  

 

IV.3.4. A tőzsde szabályozásának szerepe a kockázati tőkefinanszírozásban 

 

A kockázati tőkebefektetésekből való kiszállás (exit) 5 meghatározó módja ismert: az első 

nyilvános részvény-kibocsátás (initial public offering – IPO), a vállalati felvásárlás vagy 

fúzió, a más befektetőnek való értékesítés, a menedzsment általi kivásárlás és a leírás. A 

befektető által a leginkább jövedelmező értékesítési mód a részvénypiaci értékesítés, így a 

fejlett kockázati tőkepiaccal rendelkező országokban ez az elsődleges kiszállási mód. 

Cumming és Johan 2008-ban amerikai és kanadai példákon bemutatták, hogy az IPO a 

befektetők által leginkább preferált tervezett kiszállási mód
305

.  

 

Arra a kérdésre, hogy hogyan függ össze egy adott ország tőzsdejoga, illetve tőzsde-kultúrája 

a kockázati tőkepiac működésével, számos szerző keresett már választ.   

                                                 
303

 Chukumba –Jensen 2005.  
304

 uő 3-4.o. 
305

 Cumming - Johan 2008, 1209.o. 
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Ronald Gilson és Bernard Black a 90-es évektől kezdődően foglalkoztak azzal a kérdéssel, 

hogy milyen összefüggések vannak egy ország tőzsdei viszonyai és a kockázati tőke ipara 

között. Arra a következtetésre jutottak, hogy az aktív kockázati tőkepiac elengedhetetlen 

feltétele a likvid, liberális tőzsdepiac
306

. Azt a gondolatot, hogy a tőzsdére lépés feltételei és a 

működési feltételek döntően befolyásolják a kockázati tőke jellegét és nagyságát egy 

országban, később több szerző is a magáévá tette. Különösen hangsúlyosan jelenik meg ez 

abban az összefüggésben, hogy az olyan, fejlett gazdasággal rendelkező országok, mint 

Németország és Japán miért nem rendelkeznek egyben fejlett kockázati tőkepiaccal is
307

. 

Jeng és Wells 21 országot összehasonlító tanulmányának egyértelmű következtetése, hogy az 

első nyilvános részvénykibocsátás lehetőségei és a tőzsde fejlettsége a leginkább meghatározó 

tényező az aktív kockázati tőkepiac kialakulása szempontjából
308

.   

 

Tamir Agmon és Avi Messica izraeli szerzők az állami ösztönzési programok mellett a siker 

egyik fontos tényezőjeként határozzák meg a befektető-barát tőzsdei környezetet. 

Tanulmányukban azt állítják, hogy az USA nem csak élen jár a kockázati tőkebevonás 

volumenében, hanem az európai tőketársaságok is befektetéseik egy részét a NASDAQ-on 

keresztül értékesítik
309

.  

 

Schwienbacher az egyes szerződési feltételek gyakorisága és alkalmazása kapcsán azt is 

kimutatta az európai és az amerikai szerződési gyakorlatban, hogy a tengerentúlon 

előszeretettel alkalmazott átváltoztatható kötvények alkalmazása többek között azért sem 

terjedt el Európában, mert a kontinensen kevésbé jellemző az első nyilvános 

részvénykibocsátás útján való kiszállás
310

.  

 

Ugyanakkor Cumming és szerzőtársainak empirikus kutatása azt támasztotta alá, hogy a 

fentiekkel ellentétben a döntő kérdés nem az aktív tőkepiac megléte vagy hiánya, hanem a 

jogrendszernek magának a minősége határozza meg, hogy egy országban melyik kiszállási 

mód dominál
311

.  

                                                 
306

 1999-ben két tanulmányt is tettek közzé. ld. irodalomjegyzék. Itt a következőkből idéztünk: Gilson - Black 

1999b: 36-40.o. 
307

 részletesen elemzi például: Pukthuanthong - Thiengtham - Walker 2007, 33-36.o. 
308

 Jeng – Wells 2000,  241.o. 
309

 Agmon – Messica 2008, 105-110.o. 
310

 Schwienbacher 2005. 
311

 Cumming - Fleming - Schwienbacher 2006. 
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V. A kockázati tőkebefektetések egyes magánjogi vonatkozásai 

 

V.1. Elméleti alapvetések  

 

V.1.1. Ügynök-elmélet és információs asszimetria a kockázati tőkebefektetések körében 

 

A korábbiakban már említett, széles körű közgazdaságtudományi elmélet a kockázati 

tőkebefektetések, mint szerződéses ügyletek számos jellemzőjét kutatták és elemezték. A jogi 

megközelítés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak ezek közül az ügynök-

elméletre, illetve ahhoz kapcsolódóan az információs asszimetria hatásaira, illetve erkölcsi 

kockázatra vonatkozó kutatási eredmények, amelyeket a következőkben foglalok röviden 

össze. 

 

Az ügynök-elmélet alapjait Jensen és Meckling 1976-os tanulmánya jelenti, amelyet azóta 

számos szerző egészített ki, és alkalmazták a kockázati tőkebefektetésekkel érintett társaságok 

vonatkozásában is.  

Eszerint megbízó-ügynök viszony akkor alakul ki emberek vagy csoportok között, amikor a 

megbízók saját tulajdonjoguk, vagy egyéb érdekeik képviselésének jogát delegálják egy 

ügynökre, vagy ügynökként viselkedő embercsoportra
312

. A megbízó akkor delegálja ezen 

jogainak képviseletét egy ügynökre, ha idő, erőforrás, képesség vagy ismerethiánya miatt úgy 

ítéli meg, nem képes, vagy nem kívánja önállóan gyakorolni érdekeinek képviseletét. Az 

elmélet kiindulópontja, hogy a megbízó-ügynök viszonyban a felek egyéni haszon-

maximalizálóak, racionálisan és opportunista módon viselkednek, azaz a saját haszon 

maximalizálását nem akadályozza a másik fél érdekeinek sértése. 

 

Jogi összefüggéseiben megbízó-ügynök viszony áll fenn a társaság tulajdonsai és a társaság 

vezető tisztségviselői között, az alapjegy-tulajdonosok és az alapkezelő, a munkaadó és 

munkavállaló között.  

A kockázati tőkebefektetések során az ügynök-elmélet két síkon merülhet fel. Egyrészt a 

kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok, mint befektetők, és az őket képviselő, nevükben eljáró 

alapkezelő, mint menedzsment között. Másrészt a viszony azonosítható a befektető 

(alapkezelő, üzleti angyal) és a céltársaság viszonyában is, amely kapcsolat tanulmányozása 

                                                 
312

 Williamson 1998-as tanulmánya foglalja össze az ügynök-elmélet eredményeit, és veti össze annak egyes 

elemeit a tranzakciós költségek elméletével.  
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során Mark Van Osnabrugge megállapította
313

, hogy míg általában az intézményi kockázati 

tőkebefektetők a szerződés előkészítése során fektetnek nagy hangsúlyt ennek 

kiküszöbölésére, addig az üzleti angyalok, mint informális kockázati befektetők az 

együttműködés ideje alatt törekszenek azt ellensúlyozni. 

 

Sapienza és Gupta kutatása alátámasztotta
314

, hogy a korai szakaszú, technológia-intenzív 

vállalkozásoknál, ahol a befektető és a céltársaság vezető tisztségviselőinek céljai jelentős 

eltérést mutatnak, a kockázati tőkebefektető nagyobb hangsúlyt fektet a vállalkozás 

folyamatos kontrolljára, mint a többi vállalkozás esetén, ezzel is csökkentve a megbízó-

ügynök viszonyból származó kockázatot. 

 

A kockázati tőkealap és az alapkezelő viszonyában fennálló ügynök-elméletből eredő 

kockázatokat és azok kezelési módszereit később részletesen tárgyaljuk.  

 

Az ügynök-elméletből származó kockázatokat és azok szerződéses kezelésének módját az 

alapkezelő és a céltársaság viszonylatában Bonnet és Wirtz foglalják össze az alábbiak 

szerint
315

.  

5. táblázat 

Az ügynök-elméletből származő kockázatok és azok kezelése 

Kockázat Kezelési mechanizmus 

 

A befektető nem tudja teljes körűen felmérni 

a vállalkozó képességeit 

- Due diligence eljárás lefolytatása, különös 

tekintettel a menedzsmentre 

- Teljesítmény-arányos díjazás beépítése a 

szerződésbe 

- Likvidációs jogok  

- Ütemezett, szakaszos befektetés 

A vállalkozó nem fektet elég energiát a 

társaságba a befektetést követő időszakban 

- Folyamatos monitoring 

- Teljesítmény-arányos bérezés 

- Ütemezett, szakaszos befektetés 

A befektető és a vállalkozó konfliktusa a 

befektetési időszak alatt 

- Kikényszeríthető kiszállás lehetőségének 

beépítése a szerződésbe 

- A vállalat irányításának testületi szintre 

emelése 

A vállalkozó kiszállása a társaságból  Elővásárlási jog a tulajdonrészre 

Forrás: Bonnet és Wirtz 2010 alapján saját szerkesztés 

 

                                                 
313

 Osnabrugge 2000. 91-93.o. 
314

 Sapienza – Gupta 1994. 1619-21.o. 
315

 Bonnet – Wirtz 2010, 14.o.  
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Az ügynök és a megbízó közötti információs aszimmetriát tárgyaló elméletek alapján az 

ügynök információ-ellátottsága – helyzetéből adódóan – sokkal kedvezőbb, mint a megbízóé. 

Egy racionális, opportunista magatartást követő ügynök ki is használja információs előnyét 

megbízójával szemben, hiszen olyan információkkal rendelkezik, amely a megbízó számára 

nem, vagy csak ráfordítások útján érhetők el. Az ügynök saját érdekeinek maximalizálására 

törekszik, akár a megbízó érdekeinek rovására is. Tipikus példája a közgazdaságtanban ennek 

a problémakörnek az alkalmazottak és a vezetők szükségtelenül magas személyi fogyasztása a 

vállalat terhére, amely luxusjárművek és irodák valamint luxuskörülményeket idéző 

„munkamegbeszélések, továbbképzések” formájában jelentkezik. A kockázati 

tőkebefektetések körében az információs asszimetria kettős: egyrészt formális befektetetések 

esetén az alapkezelő rendelkezik a céltársaságra, és általában a befektetési ügymenetre 

vonatkozó információk összességével, míg az alapjegy-tulajdonosok mindössze a vagyoni 

hányadot adják az ügyletek mögé. Az információs asszimetria másik vetülete a céltársaság és 

a kockázati tőkebefektető viszonylatában jelentkezik - a céltársaság tulajdonosa(i) javára. 

 

Az információs asszimetria nyomán keletkező erkölcsi kockázatot (moral hazard) vizsgáló 

elméletek szerint kockázatot jelent a megbízó számára, hogy az ügynök, mivel más érdekeit 

szolgálja, hajlamos túlzott kockázat vállalásra, mivel az esetlegesen bekövetkező magas 

hozamból részesedik, míg veszteség, bukás esetén csak a megbízó érdekei és vagyona sérül. 

A megbízónak az erkölcsi kockázat kiküszöbölése érdekében tehát szükséges olyan 

szerződéses viszonyt kialakítania az ügynökkel, hogy az ügynök opportunista magatartásából 

eredő kára a lehető legkisebb legyen. Az érdekeltségi rendszeren túlmenően a megbízónak 

célszerű kialakítani egy ellenőrzési, felügyeleti rendszert, amely az ügynök opportunista 

magatartását fékezi, illetve felhívja a megbízó figyelmét az opportunista magatartásra. 

 

A kockázati tőkebefektetések körében a morális kockázat lényege tehát abban áll, hogy 

milyen szerződési feltételeket ajánljon a befektető a céltársaság menedzsmentjének ahhoz, 

hogy az a befektetők számára legelőnyösebben végezze el vállalt feladatát. 

 

A magyarországi üzleti angyal befektetéseket vizsgálva Makra Zsolt és Kosztopulosz 

Andreász azt állapítja meg
316

, hogy az ügynökelmélet kontextusában jól magyarázható az 

üzletiangyal-finanszírozás több előnyös vonása is. Minthogy a kisvállalati környezetben a 
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 Makra – Kosztopulosz 2006.  
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morális kockázatból eredő költségek meghatározóak lehetnek, ezért az a forrásbevonási mód 

lehet sikeres, amely képes valamiképpen hozzájárulni ezen többletráfordítások 

csökkentéséhez. Minthogy az üzleti angyal befektetők általában rendelkeznek egyfelől  kellő 

előismerettel az iparágról, másfelől a szükséges tapasztalatokkal, készségekkel a 

vállalkozásban és a  vállalkozóban rejlő kockázatok felbecsüléséhez, ez alkalmas lehet a 

szerződés előtti átvilágítás viszonylag alacsony költségű elvégzésre. Megállapítják, hogy 

hatékony megoldást jelent a befektető számára a bizalmi struktúrák kiépítése, illetve a 

formális befektetők által egyáltalán nem alkalmazott üzleti megérzésekre való hagyatkozás. 

 

A tranzakciós költségek elméletét Coase dolgozta ki 1937-ben
317

, amely szerint a piac 

használata nincsen ingyen, a piaci tranzakcióknak pénzben és időben kifejezhető költsége van 

(tranzakciós költség). A kockázati tőkebefektetéseknek relatíve magas tranzakciós költségei 

vannak, amelyek több szinten is jelentkeznek: formális befektetések esetében a tőkealap és az 

alapkezelő, illetve az alapkezelő és a céltársaság viszonylatában.  

Oliver Williamson 1979-es tanulmánya
318

 kiegészíti a tranzakciós költségek elméletét a 

szerződési jogra vonatkoztatott megállapításaival, amely szerint a tranzakciók három kritikus 

dimenziója (1) a bizonytalanság foka, (2) a tranzakció ismétlődésének gyakorisága, és (3) a 

tartós tranzakció-specifikus beruházások mértéke.  

 

A kockázati tőkére vetítve a fentieket megállapítható, hogy az ügynökelmélet kapcsán 

felvetett erkölcsi kockázattal is nagyban érintett ügyletek tranzakciós költsége is magas, 

minthogy a felek közötti szerződés egyedi, egyszeri, kimenetele bizonytalan, és a felek 

kilétének fontos költség-következményei vannak, így a kapcsolatot a közgazdaságtan 

idioszinkratikusnak nevezi. 

 

Paul Alan Gompers és Josh Lerner a sokat idézett 1999-es kézikönyve
319

 a kockázati 

tőkealap-jegy tulajdonosok (limited partner) és a kockázati tőkealap-kezelő (general partner) 

viszonylatában részletesen elemezték a megbízó-ügynök viszonybó és a morális kockázatból 

                                                 
317

 Az eredeti mű: Coase, Ronald H. The nature of the firm. Economica, Vol. 4. 386-405.o. Magyar nyelven 

olvasható, válogatott tanulmányok: Coase, Ronald H. 2004. 
318

 Williamson 1979. Magyar nyelvű fordítása: A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok 

irányítása. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, II. évfolyam, 2. szám 235-255.o. 
319

 Gompers – Lerner 2004, 72-83.o. A szerzők több faktort említenek, mint amelyet ismertetek, de közülük több 

csak az Egyesült Államok piacán képzelhető el, így én az ismertetést korlátoztam a kontinentális 

jogrendszerekhez is maradéktalanul illeszthető esetkörökre.  

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



153 

 

eredő szerződési kikötéseket. Mintegy 140 amerikai kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó 

alap és alapkezelő közötti szerződést elemezve a következő megállapításokra jutottak.  

 

A kockázatok nagysága szempontjából több tényező befolyásolja a szerződési feltételeket, 

ezek  közül a legfontosabbak az alábbiak: 

(1) A céltársaságok életszakasza és tevékenysége. A kutatási tapasztalatok szerint a korai 

szakaszú, innovatív vállalkozásokba fektető kockázati tőkealapok alapkezelői hajlamosabbak 

az opportunista magatartásra, mint más alapkezelők. 

(2) Az alap mérete, az alapkezelő tapasztalata. Az amerikai piac adatai alapján minél 

régebben működik egy alapkezelő, annál több korlátozás található a szerződésében. 

(3) A motivációs rendszer rugalmassága, illetve siker-érzékenysége. A tapasztalatok szerint a 

régóta működő alapkezelők fizetési rendszere nagyobb részben áll a sikerrel arányos 

juttatásokból, mint a kevésbé nagy múlttal rendelkező alapkezelők esetében. 

 

A fenti kutatások indikátor-rendszerére építve számos tanulmány elemezte az állami 

részvétellel megvalósuló kockázati tőkealapok működését, és a megállapításokat 

szemléletesen foglalják össze Mikko Jääskeläinen és szerzőtársai, amikor számottevő 

különbséget mutatnak ki a tisztán piaci alapon működő és az ún. hibrid alapoknál az alap és 

az alapkezelő közötti szerződésekben. Ennek megfelelően kiegészíthetjük a fenti felsorolást.  

 

(4) Állami részvétellel megvalósuló, vagy piaci alapon működő alap. A fenti kutatás szerint az 

állami tőkével is finanszírozott alapoknál a piaci résztvevőket magasabb kompenzációs 

rátával szükséges motiválni ahhoz, hogy részt vegyenek az együttműködésben.  

 

A fenti megállapításoknak ugyanakkor másik vetületét jelentik az eredményességi mutatók. 

Rajarishi Nahata 2008-ban publikálta azt a tanulmányát, amely megvizsgálva az Egyesült 

Államokban 1991 és 2001 között kockázati tőkefinanszírozást kapott vállalkozásainak első 

nyilvános részvénykibocsátásának mutatóit, megállapította, hogy azok a céltársaságok, akik 

nagyobb múlttal, reputációval és tapasztalattal rendelkező kockázati tőkés finanszírozással 

léptek a nyilvános piacra, számottevően eredményesebb exit-eredményekkel rendelkeznek
320

. 
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  Nahata 2008. 
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V.1.2. A vállalkozások külső finanszírozásának egyes kérdései  

 

A közgazdaság-tudomány sokáig vezető elmélete szerint a vállalkozások optimalizálják 

tőkeszerkezetüket, és az egyes finanszírozási módok közötti választás esetén az ún. választási 

elmélet alapján (trade-off theory) hozzák döntéseiket. Myers ezzel szemben azt állítja, hogy a 

vállalkozások a finanszírozási források egy hierarchiáját állítják fel (packing order theory), 

amelyben a belső forrásokat preferálják, és ha külső finanszírozásra van szükségük, akkor a 

legbiztonságosabb értékpapírok (kötvény) kibocsátásától haladnak a legkockázatosabb 

(részvény) felé. A tőkeszerkezetben a kölcsön aránya a nyereség, az osztalékpolitika és a 

beruházási lehetőségek függvényében változik
321

.  

 

A választási elméletet a kockázati tőkebefektetések sajátosságaival kiegészítve vizsgálja 

Casson és szerzőtársai, amikor megállapítják, hogy az innovatív vállalkozások a források 

hierarchiájának felállításánál azért is preferálják a hitelt a tőke-típusú forrásokhoz képest, 

mert kevesebb irányítási jogot kell feláldozniuk egy banki partner esetében, mint egy 

tőkéstárssal kötött megállapodás során. A választás során az innováció típusának is 

jelentősége van  a kutatás szerint: a járulékos innovációs eredményeket elsősorban hitel típusú 

forrásokkal egészítik ki, míg a kutatás és fejlesztés szempontjából leginkább költségigényes 

eredmények több esetben vonzzák a kockázati tőke bevonását
322

. Winton és Yerramilli a hitel 

és a kockázati tőke közötti választás szempontjai között kiemelik a céltársaság 

tulajdonosainak azon elvét, amely szerint ha a vállalkozás a hosszú távú túlélés szempontjából 

a bankok által megkövetelt állandó likviditási feltételt könnyen tudja teljesíteni, akkor nem 

fordulnak az összességében drágábbnak mutatkozó kockázati tőke felé. Ezzel szemben a 

kockázati tőke bevonása akkor optimális egy társaság számára, ha az addigi, biztonságra 

törekvő struktúrákban nem elég nyereséges a társaság, a változatlan működés számottevő 

kockázattal jár, folyamatos likviditásának fenntartása nehézségekbe ütközik, a társaság 

aktuális likvidációs értéke alacsony, ugyanakkor sikeres befektetés esetén nagy haszonnal 

járhat
323

. A választás eredménye azonban több kutatás szerint is a jogrendszer és a pénzügyi 

kultúra által is determinált
324

.  
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 Myers 1984. 581.o. 
322

 Casson –  Martin – Nisar 2008. 209.o. 
323

 Winton – Yerramilli 2008, 70-71.o. 
324

 pl. a korábban már idézettek közül ezt az álláspontot képvisel: Gilson 2003, Avnimelech 2009.  
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6.táblázat 

A vállalkozások külső tőke bevonásának alternatívái (saját szerkesztés) 

 Hitel Kockázatit tőke Kötvénykibocsátás 

Szerződő fél Pénzintézet Kockázati 

tőkealap-kezelő 

(üzleti angyal) 

Értékpapír forgalomba 

hozatalára jogosult 

befektetési szolgáltató 

Szerződési 

típus 

Pénzkölcsön szerződés Befektetési 

szerződés 

vagy 

szindikátusi 

szerződés 

Értékpapír-forgalmazásra 

vonatkozó megbízási 

szerződés 

Futamidő 5-10 év 3-7 év 3-25 év 

Minimális 

tőkenagyság 

nincs 200.000 millió 

forint
325

 

500 millió forint
326

 

Hatalomgyakorlás Az ügylet feltételei 

között előírható a 

futamidő során az 

osztalék fizetésének 

tilalma, az 

eladósodottság 

mértékének felső 

határa, a banki 

kapcsolatok köre, 

futamidő közben az 

adós gazdálkodásába 

való beavatkozás. 

Szavazati jogok, 

opciós vételi 

jogok kikötése, 

tagdelegálás a 

döntéshozó 

testületbe, 

vétójog kikötése. 

A társaság irányítását 

nem érinti 

Költségek Kamat, díjak, kezelési 

költség, folyamatosan 

és egyoldalúan 

módosítható a 

futamidő alatt 

bármikor 

Évi 20-30%-os 

hozamelvárás 

mellett költségek 

csak a szerződés 

megkötésekor és 

a kiszálláskor 

merülnek fel 

Kamatfizetési 

kötelezettség, halasztott 

vagy egyösszegű 

tőketörlesztés a futamidő 

alatt 

Fedezetek Tárgyi fedezet 

szükséges (óvadék, 

jelzálogjog, 

bankgarancia, 

kezesség) 

nem szükséges Személyi, tárgyi fedezet 

szükséges 

Kiszállási mód Elő és végtörlesztés, 

futamidő lejárata 

IPO, MBO, 

értékesítés 

Fizetési kötelezettség az 

előre meghatározott 

                                                 
325

 A kockázati tőke finanszírozásának legfőbb nehézsége a vállalkozások számára az igényeikhez mért túlzott 

tőkenagyság. A JEREMIE-programban 2010-2011 során született 45 szerződés összértéke 12,2 milliárd forint, 

amelyből számítva az átlagos befektetési méret 271 millió forint. Az állami háttérrel megvalósított 

befektetésekről azonban a szakirodalom azt figyelte meg, hogy a piacon a legkisebb befektetési összegekkel 

dolgoznak, így ami ezen esetekben az átlagos befektetési méret, az a piaci feltételek mellett bátran tekinthető 

minimális értéknek.  
326

 A kötvénykibocsátás viszonylagosan nagy kezdeti fajlagos költségekkel rendelkezik, azért a szerző a magyar 

piaci szolgáltatók körében végzett kutatása alapján a minimális kibocsátási értéket a forgalmazók ajánlásai 

alapján állapította meg.  
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szakmai vagy 

pénzügyi 

befektetőnek, 

leírás 

feltételek szerint, a tőkét 

legkésőbb lejáratkor 

vissza kell fizetni.  

Leírás A fedezetek a 

pénzintézetet védik 

Mindkét fél 

veszteséget 

könyvel el 

A fedezetek védik a 

kötvénytulajdonosokat 

 

A vállalkozások külső finanszírozásának módja lehet a kötvénykibocsátás is, amely 

elsősorban a nagyobb múlttal rendelkező vállalkozások számára lehet valódi alternatíva, 

minthogy a kötvényértékesítésnél a vállalat múltja határozza meg a kibocsátás sikerességét. A 

kockázati tőkebefektetés célcsoportjába tartozó vállalkozások esetén az expanzió 

finanszírozásának szakaszában jelent érdemi alternatívát a társaság számára a befektető 

helyett a kötvénykibocsátás. A kockázati tőkebefektetések szűk értelemben vett definíciója 

azonban ennek a szakasznak a finanszírozását nem foglalja magában, így a továbbiakban ezt a 

kérdést csak érintőlegesen, tájékoztató jelleggel vizsgáljuk.  

 

A vállalkozás számára a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás és a kockázati tőke bevonásának 

alternatívái közötti választás főbb szempontjait a 6. sz. táblázat foglalja össze.  

 

A fentiek alapján elmondható, hogy míg a pénzintézetek a hitel vagy kölcsönszerződés 

feltételei között jellemzően a felajánlott biztosítékok értékére helyezik a hangsúlyt, addig a 

befektetők az irányítási jogokért cserébe kevesebb tárgyi biztosítékra tartanak igényt, 

ugyanakkor a tulajdonosi jogosítványok jelentenek védelmet számukra, illetve az ezzel 

összefüggően gyakorolható olyan jogok, amelyek a társaság gazdálkodásába, üzletpolitikájába 

engednek beavatkozni.  

 

V.1.3. A kockázati tőkebefektetés, mint jogügylet szakaszai 

 

A közgazdasági szakirodalom részletesen feldolgozta a befektetési szerződés létrejöttének 

egyes szakaszait, ugyanakkor jogi szempontból lényeges eltérés mutatkozik az angolszász és 

a kontinentális gyakorlat, valamint az egyes országok gyakorlata között is. Közös elem a 
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megállapodások megszületésének folyamata, a hozzáadott érték maximalizálása, ugyanakkor 

a kapcsolódó szerződési struktúrák már egyedi jellemzőket mutatnak
327

.  

 

A szerződési folyamat vizsgálatakor alapvetően három szakaszt különíthetünk el. Az első 

szakaszt jelenti a formális befektetések esetén magának a kockázati tőkealapnak, illetve az 

alapkezelőjének létrehozása, illetve már működő alapkezelő esetén a közöttük létrejövő 

szerződési feltételek kialakítása. Informális befektetéseknél, vagyis jellemzően üzleti 

angyalok esetében ez a szakasz értelemszerűen hiányzik.  

 

A szerződések egy újabb szakaszát jelenti a befektető és a céltársaság között létrejött 

jogviszonyt szabályozó dokumentáció-folyam elkészítése, amely – a későbbiekben 

bemutatásra kerülő tényezők miatt – akár 2 éves időszakot is felölnek, illetve döntő  

jelentőségű a befektetési szerződés megkötését követően a 3-5 év múlva esedékes „válás” 

írásba foglalása. Ezen szakasz mind az informális, mind a formális befektetések esetén 

nagyjából egyforma ütemben és módon zajlik.  

 

A kockázati tőkebefektetés zárásaként a befektető megválik üzletrészétől, amely – a leírást 

kivéve – szintén szerződési feltételek bonyolult rendszerét jelenti akár szakmai befektető 

szerzi meg a tulajdonrészt, akár a részvénypiacon értékesítik. Külön vizsgálati témaként 

jelentkezik az állami részvétellel megvalósuló befektetésekből való kiszállás vizsgálata, 

amely a szakirodalom szerint gyakran más jellemzőket mutat, mint a piac többi szereplőjének 

szerződési gyakorlata. 

 

A szerződési folyamat vizsgálatakor több forrásra is támaszkodhatunk. Részletes és gazdag 

irodalma van az angolszász, elsősorban az Egyesült Államokra jellemző tárgyalási 

struktúrának, ugyanakkor az európai piac sajátosságait is figyelembe vevő irodalom is 

megjelent az 1990-es évektől. A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület 2008-ban tette 

közzé Tőkebevonási Kalauzát
328

, amelyben tárgyalja többek között a kockázati 

tőkebefektetések szakaszait is – kifejezetten a magyar piaci szereplők számára.  

 

                                                 
327

 21 különböző jogi hagyományú ország gyakorlatát elemzi és Jeng és Wells 2000-es tanulmánya, amelynek 

egyik fontos megállapítása, hogy az angolszász jogi gyökerekkel rendelkező országok, a francia-germán 

jogcsalád, illetve a skandináv jogi kultúrájú országok szerződési gyakorlata számottevő eltérést mutat. 
328

 Vigh 2008. 
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A gazdasági szakirodalomban Klonowski elsősorban az angolszász mintákat alapul véve saját 

modellt alkotott a befektetések egyes szakaszairól
329

, amely egyrészt épít a korábbi 

eredményekre, másrészt a szerződést előkészítő eseményeket jobban részletezi, mint a 

korábban publikáló szerzők. A szakirodalom feldolgozása után a következő modellben 

képzelhetőek el a kockázati tőkebefektetés, mint jogügylet egyes szakaszai. 

 

7. táblázat 

A kockázati tőkebefektetés ütemezése  

(saját szerkesztés) 

Stádium Események Dokumentáció 

 

 

 

 

Előkészítés 

A gazdasági társaság (vagy 

az üzleti ötlet gazdái) üzleti 

tervet készítenek, amelynek 

megvalósításához befektetőt 

keresnek. A kockázati 

tőkealap-kezelő befektetési 

lehetőséget keres, így a 

kereslet és a kínálat 

egymásra talál. 

 

 

 

Befektetési szabályzat 

 

Üzleti terv 

Tárgyalások első köre Személyes találkozó 

keretében a felek az üzleti 

tervet alátámasztó további 

információkat cserélnek 

egymással, egyben a 

kockázati tőkebefektető dönt 

a tárgyalások további 

folytatásáról vagy az üzleti 

terv elvetéséről. 

 

Első üzleti ajánlat, 

szándéknyilatkozat – (offer 

letter, vagy letter of intent)
 

330
 

 

Titoktartási nyilatkozat 

Átvilágítás – due diligence Könyvelők, könyvvizsgálók, 

jogi és más szakemberek 

igénybevételével a 

céltársaság részletes 

átvilágításával a befektető 

meggyőződik az üzleti 

tervben foglaltak 

megfelelőségéről, és felméri 

a kockázatokat. 

 

 

Adatszoba-használati 

szabályzat 

 

Tanácsadói jelentések 

 

 

Értékelés Az átvilágítás eredményeként 

a felek a vállalat aktuális és 

tervezett értékében 

megállapodnak, és rögzítik a 

szerződés lényeges pontjait. 

 

Szerződés-tervezet - term 

sheet 

                                                 
329

 Klonowski 2010, 27.o. 
330

 az angolszász szerződési gyakorlatot részletesen bemutatja: Alex Wilmerding 2006: Term Sheets and 

Valuations. A Line by Line Look at the Intricacies of Venture Capital Term Sheets & Valuations. Aspatore 
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Tárgyalások lezárása A cél a végleges szerződés 

létrehozása, amelyben (a 

szerződési stílustól függően) 

a felek minden részletes, 

vagy aktuálisan részletes 

feltételben megállapodnak. 

Végső megállapodás – 

disclosure letter 

Jegyzési, befektetési vagy 

adásvételi szerződés 

Szindikátusi (részvényesi) 

szerződés 

Biztosítéki szerződések 

megkötése 

Monitoring A céltársaság 

gazdálkodásának nyomon 

követése, szükség (vagy 

szerződés) szerinti 

beavatkozás, szakaszos 

finanszírozás esetén döntés 

az újabb tőkeemelésről. 

 

 

Management-beszámolók 

 

Jegyzőkönyvek 

Kiszállás A befektetési szerződésben 

meghatározott vagy a 

körülmények változása miatt 

más módon a befektető 

értékesíti üzletrészét a 

vállalkozásban. 

Tőzsdei forgalomba hozatal 

dokumentációja 

 

Tulajdonrész (üzletrész, 

részvények) adásvételi 

szerződése 

 

A továbbiakban a jogügyletet három szakaszra osztjuk a szerződő felek szerint. Az első 

szakaszban a kockázati tőkealap és az alapkezelő viszonyát szabályozó dokumentumok 

jellemzőit tárgyaljuk, különös tekintettel az alap kezelési szabályzatára. A második 

szakaszban a kockázati tőkealap-kezelő és a céltársaság közötti szerződéses viszony egyes 

jogi jelentőséggel bíró dokumentumainak áttekintésére kerül sor. Végül harmadik szakaszként 

a befektetésből történő kiszállás során kötött szerződések főbb jellemzőit foglaljuk össze.  

 

V.2. A kockázati tőkealap és az alapkezelő viszonyát szabályozó szerződés 

 

V.2.1. A terminológiáról röviden 

 

Ezen a ponton foglalkoznunk kell a felek közötti szerződéses jogviszony vizsgálata kapcsán 

az angolszász és a kontinentális terminológia különbségeivel, valamint az egyes társasági 

formák közötti alapvető eltérésekkel.  

Az Egyesült Államok és az angolszász jogi hátterű országok gyakorlatában a kockázati 

tőkealapként és kockázati tőkealap-kezelőként magyarra fordított kifejezések egy, a 

kontinentális jogtól teljes mértékben eltérő társasági formát takarnak.  
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Az angolszász jogban a gazdasági társaságok két alapformája a company és a parnership, 

amelyek közül az előbbi takarja a kontinentális jogi értelemben vett, jogi személyiséggel 

rendelkező gazdasági társaságokat, a partnership a jogi személyiség nélküli, általában 

szerződéses keretben létrehozott társaságokat. A company a jogi szaknyelvben tág értelemben 

a társaság szóval adható vissza, szűk értelemben tőketársaság, míg a partnership adekvát 

fordítása a személyegyesítő társaság
331

.  

A személyegyesítő társaságok két alapvető formája a general partnership és a limited 

partnership. Az előbbi esetében minden tag felelőssége korlátlan, míg az utóbbinál a limited 

partner (továbbiakban: LP) és general partner (továbbiakban: GP) személyek mögött egy 

betéti társasághoz hasonlítható gazdasági társaságot találunk, ahol az LP elsősorban a vagyoni 

hozzájárulás megfizetésére kötelezett (mintegy bt-kültag), míg a GP a társaság működtetéséért 

felelős (kvázi bt-beltag)
332

.  

A limited liability company az Egyesült Államokban olyan személyegyesítő társaság szokásos 

megnevezése, amely társasági jogi értelemben kettős értelmű: adózása tekintetében a 

személyegyesítő társaságok közé tartozik, ugyanakkor a tagok a tőketársaságokra vonatkozó 

felelősségkorlátozás alá esnek
333

. Ennek a társasági formának a magyar kft-ként való fordítása 

téves.  

 

Ezen a kérdéskörön belül merül fel a laikus irodalomban igen elterjedt „csendestárs” fogalom 

tisztázásának kérdése is. 

A csendestárs, vagy csendes társaság forma a német jogban gyökerező intézmény, amelyet a 

kereskedelmi társaságok között találunk. A csendestársaság olyan társaság, amelyben valaki 

(csendestárs, stiller Gesellschafter) úgy vesz részt a más által folytatott kereskedelmi 

vállalkozásban, hogy abból vagyoni betétje – ami a vállalkozás tulajdonosának 

(üzlettulajdonos, beltag) tulajdonába megy át - révén részesedik
334

. 

 Az 1930. évi V. törvény rendelkezett az ún. csendes társaságokról, amely alapján csendes 

társaság keletkezik, ha valaki (a csendes társ) a nélkül, hogy kifelé tagul jelentkeznék, másnak 

vállalatában vagyoni betéttel úgy vesz részt, hogy azt a vállalat tulajdonosának 

rendelkezésére adni köteles
335

. A törvény szerint a csendes társ a nyereségből és a 

                                                 
331

 A terminológia tisztázása során irányadónak tekintettük Heidinger és szerzőtársainak 2004-e szaknyelvi 

művét is.  
332

 az egyes felelősségi alakzatokról részletesen például: Kleinberger 2006. 
333

 ld. részletesen: Bishop 1995. 
334

 Papp 2002. 
335

 1930. évi V. tc, 151. §.  
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veszteségből a társasági szerződés rendelkezései szerint részesedik, ennek hiányában a 

rendelkezésre bocsátott tőkéje arányában, éves kifizetés szerint.  

A csendestárs, mint egy vállalkozásban a tőkét szolgáltató, de az érdemi irányításból 

nagyrészt kimaradó tag a hatályos jogban nem ismert fogalom, minthogy a cégnyilvánosság 

elve és a hitelezők védelme nem engedik meg egy olyan társasági forma létrehozását, ahol a 

tagok vagy azok egy része nem ismert.  

 

A kockázati tőkebefektetések szűken vett fogalmi körébe tartozó ügyletek esetén az 

angolszász irodalom a venture capital firm (kockázati tőketársaság) kifejezés alatt érti azt a 

társaságot, amelynek elsődleges tevékenységi köre a kockázati tőke típusú befektetések 

megvalósítása, ezen belül azonban a jellemző társasági jogi alakzatra vonatkozó korlátozás 

nem használatos. A venture capital fund (az alapfogalmi fejezetben kifejtettek szerint) 

megfelel a kontinentális jogban kockázati tőkealapként leírt jogi személynek.  

A gazdasági szakirodalom alapján megállapítható, hogy a kockázati tőketársaságok a limited 

partnership szabályai szerint működnek, vagyis a kockázati tőkebefektetők mögött álló 

tulajdonosok, akik a kockázati tőkealap esetében az alapjegy-tulajdonosok, valamint a 

kockázati tőketársaság döntéshozó szerve, amely a kockázati tőkealap-kezelő tevékenységi 

körét is takarja egyben, hasonló szerződési feltételek mellett működnek.  

 

Az alap és alapkezelő, illetve a tőkebefektetést végző gazdasági társaság tagjai közötti 

szerződések terminológiáját is a fentiek figyelembe vételével kell értelmezni. Így a kezelési 

szabályzat magyar megfelelője az angolszász limited partnership agreement, minthogy 

mindkét dokumentum a befektetők és a befektetői menedzsment jogviszonyát hivatott 

szabályozni
336

.  

 

V.2.2. Az alapkezelési szabályzat jogi jellege 

 

Az alapkezelési szabályzat szerződési kategorizálása nem egyértelmű. A kockázati tőkealap, 

mint zártkörűen alapított vagyontömeg, és annak alapkezelője, mint gazdasági társaság 

közötti jogviszonyt szabályozó dokumentum formailag egyoldalú jognyilatkozat, tartalmát 

tekintve azonban kétoldalú szerződés, amely a szerződő felek jogait és kötelezettségeit 

tartalmazza.  

                                                 
336

Az amerikai szerződési gyakorlatot foglalja össze például: Rosenberg 2002. 
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A Lukács-Sándor-Szűcs szerzőtársak a vagyonkezelési szerződések között tárgyalják a 

kockázati tőkealap-kezelést, mint a vagyonkezelés speciális törvényi esete
337

. A 

vagyonkezelési szerződést úgy határozzák meg, mint atipikus szerződés, amelyben vegyesen 

érvényesülnek a megbízási és a vállalkozási szerződés egyes vonásai. A szerzők szerint a 

vagyonkezelési szerződésben három fő jogi szerkezet valósulhat meg: lehet 

eredménykötelem, irányulhat pusztán gondossági kötelem létrehozására, illetve 

megállapodhatnak a felek a kettő ötvözetében. A kockázati tőkealapok esetében is ezt 

láthatjuk: az alapkezelő köteles megfelelő gondosságot tanúsítani, és emellett megfelelő 

eredmény elérése esetén külön díjazásban részesül
338

.  

A vagyonkezelési szerződés szabályozása tekintetében újdonság, hogy az új Polgári 

Törvénykönyv tervezetéhez fűzött kommentár megvizsgálandónak tartja ezen szerződési 

típusnak az idegen dologbeli jogok közötti elhelyezését
339

.  

 

Magunk részéről az alapkezelési szerződés és a vagyonkezelői szerződés közötti 

hasonlóságok ellenére úgy látjuk, hogy az alapkezelési szerződésre vonatkozó számottevő 

kógens előírás, és annak a pénzügyi jogi tárgyú jogszabályok közötti elhelyezése nem 

indokolja, hogy a két szerződést azonos kategóriába soroljuk. Illés István a jogintézmény 

vizsgálatakor ugyanakkor egyértelműen úgy azonosítja a bizalmi vagyonkezelést, mint a 

befektetési célú vagyonkezelési szerződésekre alkalmazható jogi forma
340

.  

A jogtudományi vizsgálat alá került bizalmi vagyonkezelés polgári törvénykönyvbeli 

szabályozása, és a hozzá kapcsolódó joggyakorlat kimunkálhatja ennek a szerződési típusnak 

a kockázati tőkebefektetésekhez és általában a befektetési alapkezelési tevékenységhez 

kapcsolódó szerződési gyakorlatát.   

 

Az alapkezelési szabályzat külső megjelenési formáját tekintve nyilatkozat, amelyet előzetes 

jóváhagyásra kell megküldeni a pénzügyi felügyelet részére. A kezelési szabályzatban a 

kockázati tőkealap-kezelő nyilatkozik a zártkörűen forgalomba hozandó kockázati tőkealap-

jegy tulajdonosokkal előzetesen megállapított feltételekről. Ezen egyoldalú jelleg miatt sem 

                                                 
337

 Lukács – Sándor – Szűcs 381.o. 
338

 A vagyonkezelési szerződést a jogi szakirodalom elsősorban az állami vagyonnal összefüggésben elemzi, de a 

magánvagyonok tekintetében is találunk forrásokat. Ezek közös jellemzője, hogy a római jogi gyökerű fiducia és 

az angolszász trust elemzésén keresztül mutatják be a vagyonkezelési szerződést. például: Vékás Lajos 2010, 

vagy  Illés István 2011. 
339

 erről részletesen: Sándor  – Csizmazia 2002,10-29. o. 
340

 Illés im. 552-553.o. 
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gondolja a szerző, hogy a kezelési szabályzat egyértelműen besorolható a vagyonkezelési 

szerződések közé. A nyilatkozati formából következően a felek viszonyát a magyar gyakorlat 

bemutatása során nem szerződésként azonosítjuk a továbbiakban.  

 

V.2.3. A magyar jogszabályi háttér 

 

A Tpt. 296./K § (1)–(3) bekezdései értelmében a kockázati tőkealap-jegy forgalomba 

hozatalának feltétele a kockázati tőkealap-kezelő által készített kezelési szabályzat Felügyelet 

által történő jóváhagyása. A kockázati tőkealap Felügyelet (a hatályos jogaszabályok szerint a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, továbbiakban: Felügyelet) által jóváhagyott 

kezelési szabályzatát legalább a jegyzést, átvételt megelőző tizenöt nappal a kockázati 

tőkealap-jegy átvételére szándéknyilatkozatot tett befektetők részére meg kell küldeni. 

A kockázati tőkealap nyilvántartásba vételére a kockázati tőkealap-kezelő kérelmére akkor 

kerül sor, ha a kockázati tőkealap-kezelő - a kockázati tőkealap jegyzett tőkéjének 

összegyűjtésére nyitott számlát vezető hitelintézet által kiállított nyilatkozattal - igazolja, 

hogy  a Tpt. 296/G. § (7) bekezdésében meghatározott összeget (a kockázati tőkealap jegyzett 

tőkéjének legalább 10 %-át vagy legalább 250.000.000 Ft-ot) a befektetők befizették. 

 

Stefano Caselli
341

 az alap és az alapkezelő közötti szerződéses feltételeket (limited 

partnership agreement) az amerikai és brit szerződési gyakorlat vizsgálata alapján a 

következő pontokban foglalja össze: 

 

(1) felek meghatározása 

(2) a szerződés céljának rögzítése 

(3) definíciók és a szerződésben használt fogalmak részletezése 

(4) a jogszabály által megkövetelt részletességgel a felek azonosítására szolgáló adatok  

(5) a kockázati tőkealap létrehozására irányuló szándéknyilatkozat, illetve a felek 

képviselőinek megjelölése 

(6) a kockázati tőkealap működtetésének alapelvei 

(7) a kockázati tőkealap működési idejének meghatározása 

(8) az alaptőkére és annak szolgáltatására irányuló feltételek meghatározása 
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(9) az eredmény elosztásának módja, amely magában foglalja a tőke visszaválthatóságának 

lehetőségét, a nyereség felosztásának módját, kifizetésének részletszabályait 

(10) „carried interest” (sikerdíj): az alapkezelő részesedését az eredményből, és kifizetésének 

módját 

(11) az alapkezelő kijelölésének és visszahívásának szabályai, esetei 

(12) az alapkezelő tevékenységére vonatkozó korlátozások megnevezése, következményei 

(13) a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok jogai. Főszabály szerint a tulajdonosok az 

irányításban nem vesznek részt, minthogy a kockázati tőkealap vagyonegyesítő társaság, 

ugyanakkor a szerződésben bizonyos részjogosítványok kiköthetők. 

(14) az alapjegy-tulajdonosok „kiszállási” lehetőségei 

(15) hitelezési és áthidaló finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályok 

(16) a felmerülő költségek számításának és viselésének módja, elszámolásuk, annak részeként 

az alapkezelői állandó költségek meghatározása és kifizetése 

(17) az alap és az alapkezelő számvitelére, beszámolójára vonatkozó szabályok 

(18) döntéshozatali rendszer az alapkezelőnél 

(19) képviseleti jogosultságok és szavatossági igények 

(20) melléklet, amelyben az alapjegy-tulajdonosok kifejezik szándékukat a részvényjegyzésre, 

a tulajdoni hányadok és a hozzájuk kapcsolódó jogok megosztásának szabályai 

(21) vegyes rendelkezések, köztük a mögöttes jogszabályok meghatározása, titoktartási 

nyilatkozatok és egyéb fontos megjegyzések. 

 

A hatályos magyar jogban bár kötelező jogszabály nincsen a kockázati tőkealapok és 

alapkezelőik közötti szerződés tartalmára nézve, a felügyeleti hatósághoz benyújtandó 

dokumentációkból következtethetünk azokra a lényeges elemekre, amelyeket a szerződésnek 

tartalmaznia kell
342

.  

 

A 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 26. számú melléklete tartalmazza a kockázati tőkealap 

alapkezelési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit
343

. Látható, hogy a nemzetközi 

                                                 
342

 Az engedélyezési eljárás során benyújtandó dokumentumok szabályait és tartalmát a következő jogforrások 

tartalmazzák: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 

szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), illetve az 1/2010 (I. 8.) PM rendelet az ISIN azonosítóról 
343

 2011. augusztus 24.-én hatályos szöveg szerint: 

 „1. Bevezetés 

A kockázati tőkebefektetés jellegzetességeinek részletes leírása, a működési feltételek ismertetése. 

2. A kockázati tőkealap-kezelőre vonatkozó információk 

A kockázati tőkealap-kezelő 
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gyakorlatnak megfelelően kialakított a magyar szabályozás, amely a nettó eszközérték 

számítási módjának kötelező leírásával a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést 

szolgálja
344

.  

A kockázati tőkealapok és alapkezelők működését meghatározó alapvető szabályok szűk 

mozgásteret hagynak a felek szerződési autonómiájának. A jogviszonyt szabályozó, 

elsősorban közjogi természetű normák, az engedélyezési és felügyeleti rendszer szigorú 

szabályai egyes szerződési pontokat egyértelműen meghatároznak. 

 

V.2.4. A jogviszony alanyai 

 

Az angolszász gyakorlatban a kockázati tőketársaság (venture capital firm vagy venture 

capital fund) egy korlátozott felelősséggel bíró, tőkét biztosító, de az operatív működtetésben 

                                                                                                                                                         
a) cégneve, székhelye; 

b) a cégbejegyzésének száma, helye és ideje; 

c) a Felügyelettől kapott tevékenységi engedélyének száma, dátuma; 

d) a vezető állású személy neve, szakmai önéletrajza; 

e) a könyvvizsgáló neve, engedélyének száma. 

3. A kockázati tőkealapra vonatkozó információk 

a) a kockázati tőkealap neve; 

b) a kockázati tőkealap jegyzett tőkéje, a jegyzett tőke felemelésére és leszállítására vonatkozó szabályok, az 

ideiglenes kockázati tőkealap-jegy tulajdonosokkal való elszámolás módja; 

c) a kockázati tőkealap-jegyek névértéke, darabszáma, sorozat- és sorszáma, valamint a kockázati tőkealap-

jegyhez fűződő jogok bemutatása; 

d) a jegyzéskor vállalt vagyoni hozzájárulás felszólítás ellenére történő nem teljesítése esetén alkalmazandó 

rendelkezések; 

e) a kockázati tőkealap futamideje meghosszabbíthatóságának lehetősége és feltételei és lehetséges leghosszabb 

időtartama; 

f) a kockázati tőkealap befektetési elveinek leírása, megváltoztatásának lehetősége és feltételei, ideértve 

egyszemélyes társaságba való befektetés, illetve meghatározó vagy többségi részesedést eredményező befektetés 

lehetőségét vagy kizárását; 

g) hitelfelvétel lehetőségei, a törvényi korlátok, valamint a kockázati tőkealap-kezelő által felállított további 

korlátozások ismertetése; 

h) a kölcsönnyújtás feltételei, a kölcsönnyújtás lehetősége vagy kizártsága, kölcsönnyújtás esetén a törvény által 

meghatározott korlátozáson túli további korlátozások; 

i) a tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai, a kockázati tőkealap 

tőkenövekményének felosztására vagy újra befektetésére vonatkozó szabályok (a működési időn belül fizet-e 

hozamot a kockázati tőkealap, ha hozam képződik, vagy teljes egészében újra befekteti; ha fizetnek hozamot, 

milyen időközönként történhet a kifizetés stb.); 

j) a kockázati tőkealapot terhelő várható díjak és költségek tételes felsorolása, a díjak és költségek összegére 

vagy számítási módjára, továbbá azok elszámolására vonatkozó részletes tájékoztatás; 

k) a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok tájékoztatásának a szabályai; 

l) tanácsadóra vagy közreműködőre vonatkozó információk; 

m) a kockázati tőkealap megszűnésével kapcsolatos rendelkezések; 

n) a kockázati tőkealap-kezelő díjazására vonatkozó feltételek, a díj formája, mértéke, számításának módja, a 

kifizetés feltételei; 

o) az alapkezelési szabályzat vagy az e törvény által a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok jóváhagyásának 

előírása esetén a jóváhagyás eljárási feltételei; és 

p) a nettó eszközérték számítására és közzétételére vonatkozó előírások.” 
344

 Tpt. 266.§-a alapján.  
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részt nem vállaló félből (felekből) illetve a döntési és irányítási jogkörrel felruházott félből 

(felekből) áll.  

 Az előbbi a társaságban az ún. limited partner, az utóbbi az ún. general partner.  

 

Ezen a felelősség megosztásán alapuló formán belül az amerikai jogi irodalom 

megkülönböztet 4 alkategóriát
345

:  

(1) SBIC – Small Business Investment Company, amely egy, a szövetségi törvényhozás 

által megteremtett gazdasági társaság, amelynek elsődleges feladata az induló vállalkozások 

támogatása az államkincstártól kapott alacsony kamatozású tőke felhasználásával. Ezek a 

társaságok 1958-as megalapításuktól 1992-ig hitelkihelyezéssel foglalkoztak, de 1992 után 

lehetővé vált, hogy limited company-ként tőkebefektetések formájában helyezzék ki a 

vagyonukat.  

(2) A pénzintézetek által alapított kockázati tőkealapok, amelyek a klasszikus tőkealap és 

alapkezelő formájában működnek.  

(3) Vállalatközi kockázati tőkealapok, amelyeket gazdasági szereplők hoznak létre, valós 

kockázati tőkebefektetések keretében finanszíroznak technológia-intenzív induló 

vállalkozásokat.  

(4) Venture capital limited partnerships – azok a kockázati tőkebefektetéssel üzletszerűen 

foglalkozó társaságok, mint general partnerek által létrehozott alapok, amelyek nem kötődnek 

sem pénzintézetekhez, sem iparági csoportokhoz, és céljuk, hogy a kezelő szervezeten 

keresztül tőkét helyezzenek ki innovatív, induló szakaszban lévő vállalkozásokba.  

Ez utóbbi vállalkozási forma dominálja a kockázati tőkebefektetések alanyi körét, így a 

továbbiakban ezek szerződési gyakorlatára szűkítjük a vizsgálatot.  

 

A magyar szabályozásban a kockázati tőkealap, mint jogi személyiségű vagyontömeg mögött 

álló alapjegy-tulajdonosok – a zártkörű alapításból következően is – tekinthetők a szerződési 

feltételek alakítóinak mind a szabályzat elfogadásakor, mind annak módosítása során.  

 

A kockázati tőkebefektetések folyamán az angolszász venture capital investor, vagyis 

befektető alatt értjük a két fél együttműködéseként, szerződés alapján létrejött jogi személyt. 

Az angolszász társasági formák esetében ez egy szabályozottan működő gazdasági társaság, a 
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 ld. részletesen: Megginson 2004. 
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magyar (és általában a kontinentális) jogi struktúrákban azonban a befektető alatt a kockázati 

tőkealap-kezelőt értjük, aki a céltársasággal a befektetési szerződést megköti. 

 

A magyar kockázati tőkealapok és alapkezelők, mint szerződéses felek viszonyában nem 

tekinthetünk el annak a kérdésnek a vizsgálatától, hogy a kockázati tőkealap-kezelő maga is 

részvénytársaság vagy fióktelep formájában működő társaság
346

. A részvénytársaságra, mint 

vagyonegyesítő gazdasági társaságra vonatkozó szabályokat a Tpt. alkalmazni rendeli a 

kockázati tőkealap-kezelőre is (296/C.§ (1) bekezdés) a törvényben meghatározott 

eltérésekkel (pl. a minimális jegyzett tőke 250 millió forint, amely kizárólag pénzbeli 

hozzájárulásból állhat). A kockázati tőkealap-kezelő tulajdonosi köre a részvénytársasági 

forma következtében eltérő lehet az ott szakmai tevékenységet folytató körétől. A Tpt. szigorú 

előírásokat tartalmaz az alapkezelő vezető állású személyére vonatkozóan
347

, amely előírások 

megfelelnek a nemzetközi gyakorlatnak, illetve a korábban ismertetett európai jogforrásoknak 

is.  

  

V.2.5. A jogviszony lényeges tartalma 

 

Az alapkezelési szabályzat tartalmazza a kockázati tőkealap működésének leírását, alapelveit, 

a felek jogait és kötelezettségeit, a befektetési politikát, és a kezelési szabályzat 

módosításának egyes részletszabályait.  

 

A felek jogait és kötelezettségeit tekintve a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok a kockázati 

tőkealap és az alapkezelő működését a kezelési szabályzatban rögzített feltételek szerint 

befolyásolhatják, illetve a szabályzat módosításával növelhetik befolyásukat a 

döntéshozatalra. A kockázati tőkealap-kezelő széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik a 

társaság operatív működésével kapcsolatban, de a fent említett kezelési szabályzatban 

lefektetett pontok lényeges korlátozásokat jelenthetnek.  

 

Az alapjegy-tulajdonos fő kötelezettsége a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása, ezért cserébe a 

kezelési szabályzat módosítása terén széles körű jogosítványokkal rendelkezik. Az alapkezelő 

fő kötelezettsége a tevékenység gondos ellátása, vagyis az alap vagyonának a befektetési 

elveknek megfelelő kihelyezése, ezért legfőbb jogosítványa a díjazáshoz való jog.  

                                                 
346

 Tpt. 296/C. § (2) 
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 Tpt. 296/B. § 
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A felek jogait és kötelezettségeit az alábbi táblázat foglalja össze.  

 

8. táblázat 

Az alapjegy-tulajdonosok és az alapkezelő jogai és kötelezettségei 

 

 Kockázati tőkealap-jegy 

tulajdonos 

Kockázati tőkealap-kezelő 

 Jogszabályi 

feltétel 

Szerződési 

feltétel 

Jogszabályi 

feltétel 

Szerződési feltétel 

Jogok - kezelési 

szabályzat 

módosítása 

- döntés a 

futamidő 

hosszabbításáról 

- döntés az 

átalakulásról 

- hozamra való 

jogosultság 

- nyereségből 

való részesedés 

a futamidő 

végén 

- jegyzett tőke 

felemelése és 

leszállítása 

az alapkezelő 

vezető 

tisztség-

viselőjének 

kijelölése és 

visszahívása 

- szerződések 

kötése az alap 

vagyona javára 

és terhére 

- több alap 

kezelése, ha a 

szabályzat nem 

zárja ki 

- díjazás 

- opciós vételi jog a kockázati 

tőkealapban 

- döntéshozatali rend 

meghatározása 

- más finanszírozóval való 

együttműködésről szóló 

döntés 

- munkaerő-gazdálkodás 

meghatározása 

Kötelezettségek pénzbeli 

hozzájárulás 

szolgáltatása 

 - kockázati 

tőkealap-

kezelési 

tevékenység 

kifejtése 

- össze-

férhetetlenségi 

és befektetési 

korlátok 

figyelembe 

vétele 

- vagyon-

elkülönítés a 

saját és más 

alapok 

vagyonától 

- rendszeres tájékoztatási 

kötelezettség 

- a szabályzatban rögzített 

befektetetési korlátozások 

figyelembe vétele 

 

 

 

A tőkepiaci törvény értelmében a jegyzéskor a jegyzett tőke legalább 10%-át, de legalább 250 

millió forintot be kell fizetni, a fennmaradó összeget pedig legkésőbb az alapítástól számított 

6 éven belül kell szolgáltatni, kizárólag pénzbeli hozzájárulás formájában.  

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



169 

 

A kezelési szabályzat egyik igen lényeges pontja az alapkezelői juttatások meghatározása, 

amely hatással van a kockázati tőkealap működésére, a nyereség mértékére és annak 

elosztásának módjára is.  

Gompers és Lerner az Egyesült Államokban kötött 419 szerződés alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy a juttatások két részre oszthatók: egyrészt egy éves állandó 

költség, amelynek mértéke a befizetett vagy befektetett tőke 1,5-3%-a, másrészt a társaság 

nyereségének egy részéből származó juttatás, amely áltagosan 20%-os kifizetést jelent
348

. 

 

Kate Litvak 2004-ben 37 szerződés elemzésével arra a megállapításra jutott
349

, hogy a korábbi 

szakirodalommal szemben, amely az alapkezelő juttatásokat 2 részre bontotta, valójában 

annak 3 formája figyelhető meg a szerződésekben: egyrészt a rögzített alapkezelési díj (amely 

az ő megfigyelései szerint 2-2,5% között mozog a befizetett tőke arányában), az ún. „carried 

interest”, vagyis az alap teljesítményétől függő javadalmazás (amelynek mértéke a nyereség 

mintegy 12,5-30%-a), valamint az alapjegy-tulajdonosok által az alapkezelőnek juttatott 

kamatmentes kölcsön (interest-free loan). Ez utóbbi természetesen csak azokban az 

országokban jellemző, ahol a jogszabályi háttér ezt a típusú kölcsönt lehetővé teszi, 

elsősorban az angolszász jogi mintát követő országokban.  

 

Az alapkezelő működési költségeinek elszámolásához több módszer is megfigyelhető a 

joggyakorlatban, ezen belül is a legtöbb empirikus kutatás az angolszász gyakorlatra 

vonatkozóan jelent meg. A szakirodalmi adatok alapján a következő módszerek ismertek:  (1) 

a jegyzett tőke százalékában meghatározott költséghányad, (2) az alap működési idejével és a 

befizetett tőkével arányosan változó költséghányad, (3) a befektetett tőkével arányosan 

számított költség (4) a jegyzett és a befektetett tőkével egyaránt arányosított kifizetés (5) egy 

konkrét pénzösszeg rögzítése
350

. 

 

Az alapkezelői juttatások második összetevője a nyereségből számított részesedés, az adózási 

részek tárgyalásakor is vizsgált ún. carried interest, amely a magyar szerződési gyakorlatban 

sikerdíjként szerepel az alapkezelési szabályzatokban. A sikerdíj kifizetése és annak mértéke 

nagyban függ a felek által megállapított elvárt hozam feletti eredménytől.  

                                                 
348

 Gompers –Lerner 1999a, 6.o. 
349

 Litvak 2004. 
350

 Ezt állapítja meg: Litvak 2004 8.o., Gompers és Lerner 1994, 1999a.   
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Az állami háttérrel megvalósított befektetések esetében, ezek között is az Európai Unió 

országaiban jelenleg is működő, korábban már ismertetett JEREMIE-kezdeményezés 

keretében létrejött kockázati tőkealapok alapkezelői csak abban az esetben részesülhetnek 

sikerdíjban, amennyiben az alap likviditáskori saját tőkéje legalább a referencia-kamatláb 

(vagy elvárt hozam) feletti éves hozamot biztosít
351

.  

 

Fleisher ezzel szemben kimutatta, hogy számos esetben hiányzik az alap és alapkezelő közötti 

szerződésekből az elvárt hozamra vonatkozó kitétel. Ennek okaként a kockázati tőkealapok és 

alapkezelőik viszonylatában jelentkező fokozott ügynök-konfliktust jelölte meg, és a kutatásai 

eredményeként azt rögzítette, hogy a kockázati tőkealapok tulajdonosainak számottevő érdeke 

fűződik az elvárt hozam előzetes rögzítéséhez, kiszorítva így a piacról a gyengébben teljesítő 

alapkezelőket
352

.  

 

Az alapkezelői juttatásokkal és az azok motivációjával szorosan összefüggő kérdés tehát a 

felek közötti, korábban ismertett ügynök-probléma. Az ügynök-elmélet és erkölcsi kockázat 

nagy mértékben jelentkezik a tisztán vagyonegyesítő kockázati tőkealap és a vagyonkezelést 

végző alapkezelő között. Az alkalmazott szerződési kikötések rendszerében a következő 

tényezők hivatottak az alapkezelő opportunista magatartásának megelőzésére a vizsgált 

szerződési rendelekzések alapján: 

 

(1) Korlátozások az egy céltársaságba fektethető tőke nagyságára vonatkozóan. Ezzel 

megakadályozható, hogy az alap tőkéjének egy jelentős részét egy rosszul teljesítő 

vállalkozásba fektesse az alapkezelő, akár folyamatos tőkebevonás keretében is.  

(2) Hitelkihelyezés korlátozása. A céltársaság nem csak tőkeemelés, hanem tagi kölcsön vagy 

más elnevezésű hitel formájában is részesülhet a tőkealap vagyonából, így növelve a 

kockázatot.  

(3) Co-financing korlátozás. A kockázati tőkealap-kezelő akár több alap vagyonát is (akár a 

saját kezelésében van, akár más vagyonkezelésében) irányíthatja egyetlen céltársaság felé. Az 

ilyen irányú ügyletek kizárása, vagy maximalizálása is csökkentheti az erkölcsi kockázatot. 
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(4) A nyereség újra-befektetésének tilalma. Az alapjegy-tulajdonosok számára fontosabb 

érdek lehet a nyereségből való részesedés, mint annak újra befektetése esetén az újabb 

kockázatvállalás.  

(5) Új alap indításának tilalma. Az alapkezelő által indított újabb kockázati tőkealap a 

figyelem megosztását eredményezi, amely ellentétes az alapjegy-tulajdonosok érdekével, 

ezért korlátozhatják az alapkezelési szerződésben az újabb alapok létrehozását. 

(6) Kiegészítő tevékenységek folytatásának tilalma. Az előző esetkörhöz hasonlóan a figyelem 

és az energiák megosztása növeli az alapjegy-tulajdonosok kockázatát. 

(7) Új, vagy több tisztségviselő bevonása az alapkezelési tevékenységbe. A tapasztalatlan 

alapkezelők bevonása az ügyletekbe növelik a kockázatot, ugyanakkor a tanácsadói, szakértői 

csapat növelése számottevő előnyökkel is járhat, ezért a szerződések egy része az alapjegy-

tulajdonosok jóváhagyását írja elő a munkaerő-bővítéshez.  

(8) Az opciós jogok érvényesítésének időbeli elhatárolása. A legtöbb alapkezelő opciós vételi 

jogot szerez az alap vagy a céltársaság tulajdonrészének megszerzésére. A statisztikák szerint 

minél későbbi a jog érvényesíthetőségének kezdő időpontja, az alapkezelő annál kevésbé 

érdekelt veszteséges ügyletek kötésében, vagy akár az alapkezelési tevékenység 

megszüntetésében
353

. 

(9) Az alapkezelői juttatások elosztása. Az alapkezelők között jellemzően nagy tapasztalattal 

bíró szakemberek, és fiatalabb munkaerő egyaránt található, és a fizetéseik jellemzően a 

tapasztalati idővel arányos, és nem az elvégzett munkával. Az ebből eredő feszültségek 

kiküszöbölésére, illetve a fiatalabb kollégák (akik a napi munka javát végzik) motiválása 

érdekében gyakran az alapkezelővel kötött szerződésekben a javadalmazási politikát is 

rögzítik.  

 

A működési alapelveken belül a felek szerződési szabadságába tartozik a tőkealap befektetési 

elveinek leírása, megváltoztatásának lehetősége és feltételei, ideértve egyszemélyes 

társaságba való befektetés, illetve meghatározó vagy többségi részesedést eredményező 

befektetés lehetőségét vagy kizárását. Szintén ebbe a körbe tartoznak mindazok az egyes 

befektetések értékével, arányával, illetve a hitelezéssel összefüggő olyan szabályok, 

amelyeket a törvény nem korlátoz, vagy a törvényi határok között marad. A befektetések 

egyes részletszabályaira a magyar tőkepiaci törvény számottevő korlátozásokat alkalmaz a 
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befektetők védelme érdekében, hasonlóan az angolszász gyakorlathoz
354

. Az európai 

kockázati tőkealap tervezete szintén tartalmaz olyan szabályokat, amelyek a céltársaságra, a 

kihelyezhető összeg nagyságára és a tőkealap jegyzett tőkéjének arányára vonatkoznak
355

.  

 

A hatályos magyar tőkepiaci törvény 296/Q.§-a következő tilalmakat nevesíti:  

(1) az egy vállalkozásban, illetve a vállalkozás által ellenőrzött más vállalkozásban együttesen 

szerzett részesedés a befektetéskor nem haladhatja meg az alap jegyzett tőkéjének 20%-át 

(2) pénzkölcsön az alap terhére csak annak a vállalkozásnak nyújtható, amelyben az alap 

befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és ennek összege nem haladhatja meg a vállalkozásba 

fektetett tőke összegének kétszeresét. Az egy vállalkozás számára nyújtott tőke és 

pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg az alap jegyzett tőkéjének 25%-át 

(3) az alap által nyújtott összes kölcsön (ide értve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

kibocsátását is) nem haladhatja meg a befizetett jegyzett tőke 50%-át
356

, és azok futamideje 

nem haladhatja meg az alap futamidejét 

(4) a tőkealap szabályozott piacra bevezetett részvényt akkor szerezhet, ha a kibocsátóban az 

első szerzéstől számított 12 hónapon belül legalább 10%-os részesedéssel rendelkezik, és az 

így szerzett részvényeit 6 hónapon belül nem idegenítheti el. Az alap a céltársaság 

szabályozott piacra bevezetett részvényeit a tulajdonában tarthatja
357

. 

(5) az alap vagyona terhére ingatlan tulajdonjoga nem szerezhető meg, kivéve, ha az alaphoz 

az csőd-, felszámolás vagy egyéb végrehajtási eljárás keretében került, és az így megszerzett 

ingatlant a megszerzést követő 2 éven belül értékesíteni kell 

(6) az alap szabad pénzeszközei az EU vagy az OECD tagállamai által kibocsátott 

állampapírban vagy bankbetétben tarthatók 

 

A törvényileg részletesen szabályozott korlátozások közé tartozik a kockázati tőkealap 

átalakulásának, egyesülésének és szétválásának szabályozása
358

. Alapelvként rögzíti a 

törvény, hogy az egyesüléshez a részt vevő kockázati tőkealapok alapjegyei tulajdonosainak 

egyhangú jóváhagyása szükséges.  

 

                                                 
354

 pl. a korábban ismertetett Dodd-Frank törvényhez kapcsolód új szabályozás is hasonló korlátozásokat 

tartalmaz. 
355

 Javaslat COM(2011) 860 végleges 
356

 Ez egyébként következik az előző pont rendelkezéseiből is. (Tpt. 296/Q (7) - (9) bekezdésekből következik a 

(10) bekezdés, így annak külön említése látszólag felesleges) 
357
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V.2.6. A jogviszony megszűnése 

 

Az alapkezelési szerződés felei közül a kockázati tőkealap-kezelő személye tekinthető 

állandónak, hiszen a személye nem kizárólag egy kockázati tőkealap működéséhez kötődik. A 

törvény lehetővé teszi, hogy egy alapkezelő több alapot is kezeljen, sőt, az alapkezelő vezető 

tisztségviselője is legfeljebb 3 kockázati tőkealap-kezelőnél tölthet be ilyen tisztséget. Az 

alapkezelői szerződés megszűnése így az alap megszűnésekor automatikusan bekövetkezik, 

de ha az alapkezelő személye változik, az is megszünteti a szerződést.  

  

A kockázati tőkealap megszűnhet: (1) az előre meghatározott futamidő lejártával (2) 

átalakulással, illetve (3) ha a futamidő alatt a Felügyelet a kockázati tőkealap törlését rendeli 

el.  

 

ad 1) A kockázati tőkealap határozott futamidőre, vissza nem váltható kockázati tőkealap-

jegyek zártkörű forgalomba hozatalával hozható létre, vagyis megszűnése az alapításkor 

meghatározott időben következik be, kivéve, ha a futamideje alatt az alapítók a 

megszüntetésről döntenek. A kockázati tőkealap a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeletének nyilvántartásából való törléssel szűnik meg.  

 

A kockázati tőkealap futamideje a kezelési szabályzatnak megfelelően legfeljebb az eredeti 

futamidőt meg nem haladó időtartammal meghosszabbítható. A törvényszöveg a 

meghosszabbítások számát ugyan nem határozza meg, de az alapjegy-tulajdonosok a 

befektetéseikből származó jövedelmet az alap megszűnésekor szerzik meg, így az érdekeikkel 

ellentétes lenne a többszöri hosszabbítás.  

 

A futamidő lejártakor a pozitív saját tőkével rendelkező kockázati tőkealap kezelője megkezdi 

a vagyonelemek értékesítését. Ha az alapkezelő akadályoztatva van, vagy felszámolási eljárás 

alatt áll, a megszűnéshez kapcsolódó feladatokat a PSZÁF által létrehozott nonprofit 

gazdasági társaság végzi
359

.  

Megszűnés esetén a kockázati tőkealap portfóliójában lévő eszközöket 18 hónapon belül kell 

értékesíteni, amely határidő szükség esetén 6 hónappal meghosszabbítható. A vagyonelemek 

értékesítését követően kell elkészíteni a megszűnési jelentést, amelynek közlését követően 
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10 napon belül kezdi meg az alapkezelő a rendelkezésre álló összeg kifizetését a 

befektetőknek. A megszűnési jelentés kötelező tartalmi elemeit a Tpt. 296/O. § (4) bekezdése 

tartalmazza
360

.  

A megszűnéssel összefüggő eljárás kapcsán a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület 

aggályosnak találja a szabályozást, amelynek értelmében a kockázati tőkealap 

megszüntetéséről szóló közleményt a Felügyeleti határozat kézhezvételét követő két 

munkanapon belül kell közzétenni, a PSZÁF viszont a megszűnési jelentés kézhezvételétét 

követően dönt az alap megszüntetéséről, vagyis jelenlegi formájában lehetetlen a feltételeknek 

való megfelelés
361

.  

A negatív saját tőkéjű kockázati tőkealap megszűnése esetén az eljárást a PSZÁF által 

létrehozott nonprofit gazdasági társaság végzi.  

 

ad 2) Az átalakulás részletes szabályait a Tpt. 296/H.§-a tartalmazza, amely nevesíti az 

egyesülésen belül a beolvadást és az összeolvadást, a szétváláson belül pedig a különválást és 

a kiválást. Tekintettel arra, hogy a kockázati tőkealap-kezelő részvénytársasági formában 

működik, ezen átalakulási módok tekintetében a Gt. vonatkozó szabályait a Tpt, mint lex 

specialis felülírja. A legfontosabb eltérés a Gt. rendelkezéseihez képest, hogy az átalakuláshoz 

a jogelőd tőkealap-jegy tulajdonosainak egyhangú hozzájárulása szükséges, valamint hogy az 

átalakulási folyamat során a Felügyelet jóváhagyására van szükség
362

.  

 

ad 3) Az előre meghatározott futamidő alatt a kockázati tőkealap-kezelő végelszámolással 

nem szűnhet meg, de felszámolási eljárás alá kerülhet.  Az alapkezelő felszámolása esetén az 

általa kezelt kockázati tőkealap új kockázati tőkealap-kezelő részére átadható. Az átadáshoz 

szükséges szavazati arányokat a Tpt. 296/F.§ (7) bekezdése a kockázati tőkealap-jegy 

tulajdonosok 75%-ában határozza meg, de az alapkezelési szabályzatban előírható egyszerű 

többség is, de ebben az esetben az átadáshoz a Felügyelet jóváhagyása is szükséges.  

Ha nem kerül sor új alapkezelő kiválasztására, a Felügyelet a kockázati tőkealap törlését 

kezdeményezi.  

                                                 
360

 (4) A megszűnési jelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) a működés időtartamának lejáratakor a kockázati tőkealap tulajdonában álló vagyon nyilvántartási értéke; 

b) a vagyontárgyak értékesítése során befolyt ellenérték; 

c) az esetleges egyéb bevétel (pl. kamat); 

d) a végelszámolás során felmerült költségek; 

e) a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok között felosztható tőke, a felosztás elvei; és 
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Szintén törli a Felügyelet a kockázati tőkealapot a nyilvántartásból, ha – átvételre nem kerül 

sor – a kockázati tőkealap-kezelő tevékenységi engedélyét visszavonja. Erre akkor kerülhet 

sor, ha (1) a tevékenységi engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, és azok 

megfelelő határidőn belül nem pótolhatók, (2) a kockázati tőkealap-kezelő a tevékenységet 6 

hónap alatt nem kezdi meg, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamban nem folytatja, (3) a 

tevékenységgel felhagy (4) ismétlődő vagy súlyos jogszabály-sértést követ el, illetve (5) az 

engedélyt megtévesztő vagy jogszabálysértő módon szerezte. (Tpt. 296/D (3)) 

 

A kockázati tőkealap-jegyek a futamidő alatt nem válthatók vissza, de a kezelési 

szabályzatnak megfelelően az alapkezelő dönthet a jegyzett tőkének tőkealap-jegyek 

bevonásával való csökkentéséről.  

 

V.3. A befektetési szerződés, mint jogügylet 

 

V.3.1. A szerződés előkészítésének egyes jogi kérdései 

 

A statisztikai adatok alapján a kockázati tőkebefektetők 100 megkezdett tárgyalásából 

mindössze 1 végződik befektetéssel
363

, vagyis a szerződés és annak előkészítési szakaszai, 

valamint az eredménytelen tárgyalásokhoz kapcsolódó jogi kérdések tisztázása nem 

megkerülhető a dolgozat szempontjából.  

 

A 7. táblázatban a befektetési folyamat bemutatásakor a kockázati tőkebefektető létrejötte 

után következik a potenciális befektetési lehetőség keresése. Ennek során az alapkezelő, vagy 

kockázati tőketársaság számos üzleti lehetőséget tár fel, melynek elsődleges módszere a 

vállalkozások által összeállított üzleti terv elemzése.  

 

A vállalkozók már a tárgyalások ezen fázisában megfogalmazzák azon igényüket, hogy az 

általuk kitalált ötlet, terv, információ-összesség valamilyen jogi védelemben részesüljön. Hill 

és Power ezzel kapcsolatban egy csapdahelyzetet elemeznek. Abból a tényből indulnak ki, 

hogy a kockázati tőkebefektető célja a finanszírozásra érdemes társaságokba való befektetés, 

és nem az ötleteik mások általi megvalósítása. Így az üzleti titkok védelmének túlzott 
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erősítése a befektetést előkészítő folyamatban a tárgyalásokat hátráltató tényező lehet. Ezzel 

szemben ha a befektető mégsem dönt a finanszírozás mellett azért, mert a céltársaság 

tulajdonosi körét vagy annak kvalitásait nem találta megfelelőnek, de az általuk elővezetett 

ötletben lát fantáziát, a vállalkozó jogosan tarthat attól, hogy üzleti ötletét – adott esetben 

módosított tartalommal – a befektető más társaságnál hasznosítja. A helyzet nehézkes 

megoldását tovább fokozza az a tény, hogy minél több időt és energiát fordított egy 

vállalkozó a kidolgozott üzleti tervébe, annál kevésbé hajlandó azt jogi védelem nélkül mások 

elé tárni
364

.  

 

A titokvédelem jelentősége az üzleti terven túl a cégátvilágítás (due diligence) szakaszában a 

leginkább jelentős. A vállalatok átvilágításával, annak technikai és adminisztratív kérdéseivel 

elsősorban a közgazdaság-tudomány foglalkozik
365

, jogi irodalma elsősorban az angolszász 

területen ismert
366

. Az átvilágítás elsősorban a vállalati fúziók és felvásárlások (mergers and 

aquisitions) területén kidolgozott, mindazonáltal a kockázati tőkebefektetések folyamatának 

leírásakor a szakirodalom minden esetben külön eljárási szakaszként említi. 

 

Az átvilágítás során a céltársaság tevékenységi körén belül több szempontból elemzik a 

kockázatokat, amelyen belül megkülönböztethetjük (1) a jogi átvilágítást, amely során tárják 

fel a társaság egyes szerződéses viszonyait, a jogi struktúrákat és kötelezettség-vállalásokat
367

 

(2) az adóügyi átvilágítást és (3) az egyre gyakrabban alkalmazott környezetvédelmi 

átvilágítást
368

. A jogi átvilágítás egyes részleteivel foglalkozik a Halász – Kecskés 

szerzőpáros a társaságok tőzsdei bevezetésével összefüggésben, de az ő értelmezésükben a 

jogi átvilágítás a kibocsátási tájékoztatóban közzétett információknak való megfelelést jelenti, 

vagyis jóval szűkebb körre terjed ki, mint a kockázati tőkebefektetések során alkalmazott 

átvilágítás
369

.  

 

Az átvilágítás történhet olyan formában is, hogy a céltársaság ún. feltáró nyilatkozatot tesz. 

Az angolszász gyakorlatot átvéve a feltáró nyilatkozat két fő részből áll, általános és speciális 

nyilatkozatból. Az általános rész tartalmazza a nyilvános forrásból (pl. cégjegyzék, ingatlan-
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 Hill – Power 2001, 191-192.o. 
365

 Részletes összefoglalást közölnek: Cumming – Gill – Walz 2010. 
366

 a magyar gazdasági irodalomban az egyik első átfogó ismertetést adja: Futó Péter 2002. 
367

 A korlátolt felelősségű társaságokkal összefüggésben a jogi kockázatok feltárásának módszereit és 

eredményét részletesen elemzi: Lőrinczi 2012. 
368

 A pénzügyi szervezetek és befektetési alapok átvilágítással összefüggésben részletesen ír: Vancas 2010, 

illetve az angolszász átvilágítási gyakorlat egyes kérdéseit részleteiben ismerteti: Bomer 2003. 
369

 Halász – Kecskés 2012. 66.o. 
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nyilvántartás) származó információkat, a speciális rész kifejezetten ismerteti azokat a 

tényeket, amelyek a feltárás hiányában a jog- és/vagy kellékszavatosság megsértését 

eredményezhetnék. A titokvédelem szempontjából a speciális nyilatkozat tartalmazhat üzleti 

titkokat, ezért a fent ismertetett bizalmatlanságra hivatkozva a céltársaság a tárgyalási 

folyamat egy meghatározott szakaszáig visszatarthatja az erre vonatkozó dokumentumok 

kiadását.  

 

Az átvilágítás kapcsán felmerülő titkok körébe tartoznak többek között a munkavállalók 

személyes anyagai is, amelyek személyes adatokat tartalmaznak, és a hozzájáruló 

nyilatkozatok beszerzése nehézségbe ütközhet.   

A legjelentősebb probléma azonban az lehet, ha a céltársaság üzleti szerződései tartalmaznak 

a céltársasággal szerződött félre vonatkozó üzleti titkokat, esetleg maga a szerződés külön 

kikötésben (confidentiality clause) minősíti üzleti titoknak a szerződés tartalmát. Ilyenkor az 

átvilágításban történő adatátadással a céltársaság szerződésszegést követhet el. Ugyanakkor a 

szerződéseknek az átvilágítási eljárásból való kivétele a befektetőt megtévesztheti, vagy az 

átadás megtagadása a tárgyalások megszakadását vonhatja maga után. 

 

Az átvilágítási folyamat kapcsán felmerülő fogalom az adatszoba. Az adatszoba fogalmát 

jogforrásokban nem találjuk meg, a joggyakorlat alapján adatszobának tekinthetjük a 

társaságok részéről az üzleti partner(ek) számára rendelkezésre bocsátott mindazon 

dokumentumok összességét, amelyek a társaság átvilágítása vagy értékelése szempontjából 

jelentőséggel bírnak. Az adatszoba lehet dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, de lehet 

ún. virtuális adatszoba is, amely a társaság által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat 

kizárólag elektronikus formában tartalmazza. 

 

A fentiek figyelembe vételével a következőkben a befektetést előkészítő tárgyalások során 

kiemelkedő jelentőséggel bíró titokvédelmi kérdésekkel foglalkozunk.  

 

A titkok védelmének egyes szabályait a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban Ptk), illetve 

az üzleti titkok tekintetében részletesen a tisztességtelen piaci magatartásról és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: versenytörvény) 

tartalmazza. A magyar jogi szakirodalomban a társaságok titkaival részletesen foglalkozik 
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Kisfaludi András
370

, akinek megközelítését a Lukács-Sándor-Szűcs szerzőtársak átveszik a 

titkossági megállapodásokról szóló írásukban
371

. Az üzleti titkok jövőbeli szabályozásának 

kérdését és a know-how-hoz való viszonyát vizsgálja Bobrovszky Jenő, aki az új Ptk-hoz 

fűzött megjegyzései során számos ellentmondást tár fel a nemzetközi egyezményekkel 

összefüggésben
372

. 

 

Az üzleti titok a Ptk. 81§ (2) bekezdés
373

 értelmében 3 fő jellemzővel rendelkezik: (1) a 

társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik, (2) méltányolható érdek fűződik a titokban 

maradásához, és (3) az üzletit titok jogosultja megtette a szükséges intézkedéseket a titokban 

maradás érdekében.  

 

Az Egyesült Államok 46
374

 szövetségi államában elfogadott Uniform Trade Secret Act 

(UTSA) alapján az üzleti titok
375

 „olyan információ, amely lehet formula, terv, összeállítás, 

program, adathordozó, eljárás, technika vagy eljárási módozat, amely önálló gazdasági 

értékkel bír, aktuális vagy potenciálisan nem tekinthető általánosan ismertnek, nem azonnal 

elérhető, mások gazdasági hasznot hajthatnak annak nyilvánosságra hozatalából, és tárgya 

olyan törekvésnek, mely meghatározott körülmények közötti titokban maradásához 

kapcsolódik”. Christopher Rebel J. Pace a szövetségi törvényhozás számára kidolgozott 

jogszabály-javaslatában a definíció mellé javaslatot tett annak kiegészítésére
376

. Véleménye 

szerint a joggyakorlat alapján indokolt lenne az üzleti titok fogalmának korlátozása az üzleti 

életben alkalmazott, potenciálisan alkalmazható vagy alkalmazásra tervezett titkok körére 

való szűkítésre
377

.  

 

A kockázati tőkebefektetetések tárgyalási és szerződési folyamata során mind az üzleti terv, 

mint védelem alá helyezhető dokumentum kapcsán, mind a cégátvilágítás során ismertté váló 

                                                 
370

 Kisfaludi  2001. 
371

 Lukács – Sándor – Szűcs 2003, 421-433.o. 
372

 Bobrovszky 2006. 
373

 Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide 

nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és 

amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. 2012. március 26.-án 

hatályos szöveg. 
374

 2012. március 26.-án hivatalos adat 
375

 „Information that derives independent economic value, actual or potential, from not being generally well 

known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic 

value from its disclosure or use and which is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances 

to maintain its secrecy”  
376

 Pace 1995. 
377

 a javasolt kiegészítés: uo 457.o.: „is  used, capable of being used or intended to be used in commerce”  
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üzleti titkokkal összefüggésben sor kerülhet titokvédelmi megállapodások kötésére. 

Mindkettővel összefüggésben elmondható, hogy a szellemi tulajdonvédelem alá nem eső 

kérdések körét vizsgálja az üzleti titokvédelem, amelyről Bobrovszky is megállapítja, hogy 

egyes vélemények szerint tágabb, a szellemi tulajdonon túlterjedő kategória, a know-how 

mellett felölelhet más információkat is (például amelyek a jogosult gazdasági pozícióját 

érintik, az alkalmazottak személyzeti anyagai, az összes kimenő és bejövő e-mail), míg más 

álláspontok szerint az ilyen, nem forgalomképes, kereskedelmi csereértékkel nem bíró, bár 

üzleti vonatkozású információknak a magántitok tágabb köréhez kell tartozniuk
378

.  

 

Török Tamás a gazdasági társaságok üzleti titkaival és adataival kapcsolatban rögzíti, hogy a 

gazdasági társasággal szerződéses jogviszonyban álló, kivételes helyzetű hitelezők (ide 

sorolva a kockázati tőketársaságokat) az egyedi szerződéseikben többlet tájékoztatási 

jogosultságot kötnek ki, akár a társasági jog alapján a tagot megillető tájékoztatási jognál 

szélesebb terjedelemben is
379

. Bár a kockázati tőkebefektetőket nem tekinthetjük hitelezőnek, 

hiszen a társaság saját tőkéjét szerzik meg, ettől még a fenti állítás az információs igény 

tekintetében igaz.  

 

Az üzleti titkok védelmének elsődleges jogi eszközei az ún. titokvédelmi megállapodások, 

az angolszász szerződési gyakorlatban a confidentiality agreement néven ismert 

megállapodás.  

A titoktartási nyilatkozatok, vagy titokvédelmi megállapítások az angolszász
380

 és a 

hivatkozott magyar irodalom feldolgozása alapján, valamint a szerző empirikus kutatásai 

alapján a következő lényeges elemeket tartalmazzák: 

(1) a titokvédelemre kötelezettek köre: általában kiterjed nem csak az adatszoba használójára, 

hanem a feltárt adatokat és információkat potenciálisan megismerő minden alkalmazottra, 

megbízottra és szakértőre 

(2) a védelem tárgya: minden információ, adat, dokumentum és gazdasági szempontból 

értékkel rendelkező összefüggés, amely a kötelezett birtokába jut 

(3) kötelezettségvállaló nyilatkozat: amelyben a kötelezett nyilatkozik arról, hogy a birtokába 

jutott és védett üzleti titkokat kizárólag a felek által meghatározott körben használja fel, csak a 

jogosult hozzájárulásával hozza azt harmadik felek tudomására, illetve azonos tartalmú 

                                                 
378

 Bobrovszky im. 1385.o. 
379

 Török 2005, 3.o. 
380

 Hasonló összefoglalást közöl Hill és Power, 197.o., Cumming és Johan 2009, 285-289.o. 
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titoktartási nyilatkozatot irat alá minden alkalmazottjával, megbízottjával és szakértőjével, 

akik a védett adatokkal kapcsolatba kerülnek.  

 

Az üzleti titok jogtalan felhasználásának polgári jogi, versenyjogi és büntetőjogi 

jogkövetkezményei is lehetnek. A polgári jognak a személyiségi jogok sérelmének esetén 

alkalmazható jogkövetkezményei az üzleti titkok megsértésére is vonatkoznak, így az üzleti 

titok jogosultja kérheti a bíróságtól a jogsértés tényének megállapítását, a jogsértő 

magatartástól való eltiltást, elégtétel adását, és kártérítést. A titoksérelem körében az eredeti 

állapot helyreállítása, mint jogkövetkezmény alkalmazása praktikusan kizárható.  

 

A versenyjogi szabályok szerint a tisztességtelen piaci magatartás, köztük az üzleti titok 

megsértésével összefüggő jogviták elbírálása a bíróság jogkörébe tartozik, ahol a polgári jog 

szankciókon kívül kérhető a keresetben adatszolgáltatás a jogsértéssel érintett áruk 

előállításában, forgalmazásában résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított 

üzleti kapcsolatokról. A versenyjogi sajátos, a polgári jogi jogkövetkezményeken túlmutató 

szankciókat a törvény 86.§ (3) bekezdése tartalmazza
381

.  

 

Az üzleti titkok büntetőjogi védelmének forrása a Btk. 300.§-a, amely a bank- és 

értékpapírtitkok mellett az üzleti titok védelmét is tartalmazza
382

. A tényállásnak része a 

korábban ismertetett magánjogi titkokhoz képest, hogy az üzleti titoksérelemmel 

összefüggésben jogtalan előnynek vagy vagyoni hátránynak kell keletkeznie a büntethetőség 

megállapításához.  

 

 

                                                 
381

 Vtv. 86.§  

(3) A 4. vagy a 6. § rendelkezéseinek megsértése miatt indított perekben az érdekelt fél a (2) bekezdésben 

foglaltakon túl a keresetben 

a) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, 

b) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a jogsértésre használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel 

érintett áruk lefoglalását, meghatározott személyeknek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való 

visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését, 

c) követelheti továbbá a határozatnak a jogsértő költségére történő nyilvánosságra hozatalát. Nyilvánosságra 

hozatalon kell érteni különösen az országos napilapban, illetve az Internet útján történő közzétételt. 
382

 300. § Gazdasági titok megsértése 

(1) Az a bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok megtartására köteles személy, 

aki bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitoknak minősülő adatot jogtalan 

előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, 

úgyszintén aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlanul 

megszerez, felhasznál, mással közöl vagy nyilvánosságra hoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
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V.3.2. A befektetési szerződés jogi jellege 

 

Az angolszász kockázati tőkebefektetési szerződési gyakorlat számos kisebb megállapodás 

összességeként tartja számon a felek jogait és kötelezettségeit. Jil Onimus pédául a következő 

dokumentumokat tekinti „befektetési szerződésnek” (venture capital investment contract): (1) 

befektetési szándéknyilatkozat – letter of intent, (2) a társaság módosított és egységes 

szerkezetbe foglalt létesítő okirata, (3) részvény vagy részesedés megszerzésére irányuló 

megállapodás, (4) a befektető jogairól szóló megállapodás, (5) a részesedések futamidő 

közbeni értékesítéséről szóló megállapodás, (6) a vezető tisztségviselők jogai és 

kötelezettségeiről szóló megállapodás, (7) szavazati jogokra vonatkozó megállapodás
383

.  

 

A kontinentális gyakorlat alapján a vizsgálat alá eső szerződési típus az, amellyel a kockázati 

tőkebefektető joghatás kiváltására irányuló nyilatkozattal, vagy a felek által kötött 

szerződéssel részesedést szerez a céltársaságban, és amely szerződés (vagy szerződések) 

tartalmazzák a felek közötti jogviszony lényeges tartalmát. A magyar joggyakorlatban ez 

megvalósulhat egy vagy több szerződéssel attól függően, hogy a felek új társaságot hoznak 

létre, vagy a korábban létrehozott társaság létesítő okiratát módosítják.  

 

A befektetési szerződést, mint polgári jogi szerződési típust Papp Tekla az „ál-atipikus” 

szerződések közé sorolja, amelyekben a felek gazdasági szándéka a legkülönbözőbb 

szerződésekkel érhető el, és amely érdekek egyes nevesített szerződések formájában jelennek 

meg
384

. Egyetértően hivatkozik Harsányi Györgyi 1997-es tanulmányára, amelyben a 

befektetési szerződéseket két csoportra osztja a szerző: a személyesen megvalósított 

befektetésekre, és a közvetítő útján létrejövő szerződésekre
385

. A kockázati tőkebefektetések 

körében mindkettőre találunk példát: az informális befektetők a magánvagyonukat 

közvetlenül fordítják más társaságokban való tulajdonszerzésre, míg a kockázati tőkealap-

jegy tulajdonosok a közvetett befektetési formát valósítják meg. 

Harsányi Gyöngyi 2012-es doktori értekezésében megkülönbözteti a befektetési célú 

szerződést a befektetési szerződéstől.  Az előbbit úgy határozza meg, mint olyan ügylet, 

amelynek célja jelenbeni megtakarítás felhasználása jövőbeni hozam, jövedelem, profit 

                                                 
383

 Onimus 2011. 14-15.o. 
384

 Papp Tekla (szerk) 2011. 26-27.o. 
385

 Harsányi 1997. 3-6.o. Harsányi Györgyi tanulmánya a kockázati tőkebefektetési ügyletekhez mindazonáltal 

csak távolabbról kapcsolódik, hiszen 1997-ben ilyen jogügyletet gyakorlatilag sem a gazdasági, sem a jogi 

irodalomban nem azonosítottak.  
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elérése
386

. A befektetési célú szerződés ezen tág értelmezési körébe a kockázati 

tőkebefektetési ügylet is jól illeszthető, noha szükséges leszögezni, hogy az idézett dolgozat a 

befektetési szerződések körében tárgyalt ügylet-típusai már kívül esnek a kockázati tőke 

típusú finanszírozás értelmezési körén
387

.  

 

A szerződés(ek) jellege függ a finanszírozók, vagyis a befektetői oldalon megjelenő alanyok 

számától is, valamint attól, hogy a tőkeemeléssel, illetve tőkerész megszerzésével 

párhuzamosan hitel- vagy pénzkölcsön nyújtására is sor kerül-e. A többalanyú szerződési 

formák esetében a befektetői oldalon szindikátusi szerződés kötésére is sor kerül, amelynek 

felei lehetnek mind kockázati tőkebefektetők, mind hitelintézetek vagy más forrásnyújtó 

szervezetek is, akik egymásra tekintettel, harmonizált szerződési feltételekkel nyújtanak 

finanszírozást a céltársaság számára.  

 

Lényeges terminológiai különbség állapítható meg az angolszász gyakorlaton alapuló 

szindikátusi szerződések, és a kontinentális gyakorlat között. Az angolszász jogi alapokon 

álló kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódóan „szindikátusi szerződés” elnevezésű 

dokumentum kizárólag azokban az esetekben fordul elő, amikor a befektetői oldalon több fél 

szerepel. Ezzel szemben, minthogy a kockázati tőkebefektetés, mint jogügylet nem önálló 

szerződési típus, a kontinentális jogi hagyományú országokban, így Magyarországon is 

jellemzően  szindikátusi szerződés megnevezéssel foglalják írásba a felek azt a szerződést, 

amely a befektető és a céltársaság között megkötésre kerül, függetlenül a különböző oldalon 

álló alanyok számától. Így a szindikátusi szerződés mindkét értelmezését vizsgálnunk kell. 

 

Az angolszász jogi és gazdasági irodalomban a kockázati tőkebefektetések során létrejött 

szindikátusi szerződéssel kapcsolatban Josh Lerner publikálta az első összefoglaló munkát, 

amelyben megállapítja, hogy ezen szindikátusok azért jönnek létre, hogy csökkentsék az 

üzleti kockázatot, illetve az információs asszimetria hatásait küszöböljék ki
388

. Brander és 

szerzőtársai két okát nevezik meg a kockázati tőke szindikátus formájában való 

kihelyezésének: egyrészt ha több befektető egyszerre győződik meg egy ügylet befektetésre 

érdemes voltáról, az csökkenti az üzlet kockázatait, másrészt a befektetőtárs szakmai 

                                                 
386

 Harsányi 2012. 252.o.  
387

 uo. 253.o. 
388

 Lerner 1994a. 16-18.o. 
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kompetenciája hozzáadott értéket teremt a vállalkozás számára
389

. A szerzőtársak utalnak 

arra, hogy a szindikált finanszírozás az általuk vizsgált kanadai piacon a kockázati 

tőkeügyletek 60%-át jellemezte. Wright és Locket felmérése szerint az európai piacon 2001-

ben a befektetések 30%-át befektetői szindikátus valósította meg, vagyis ez a finanszírozási 

forma a kockázati tőkebefektetések jelentős részét érinti
390

.  

Casamatta és Haritshabalet tanulmánya szintén azt támasztja alá, hogy befektetői szindikátus 

gyakran alakul nem csak az első befektetési időszakban, hanem a későbbi szakaszok folyamán 

is
391

.  

 

A szindikátusban résztvevő felek közötti szerződéses viszonyt vizsgálva Mike Wright és 

Andy Lockett megállapították, hogy a szerződési feltételek egyértelműen azonosíthatóvá 

tesznek egy vezető partnert, akinek a szindikátuson belül többlet-jogosítványai vannak, 

amelyhez általában a céltársaságban megszerzett többségi részesedés is kapcsolódik. A 

szindikátusi szerződés tartalmát tekintve abban dominálnak a felek jogainak és 

kötelezettségeinek részletszabályai, és kevésbé részletezett elemként jelennek meg a 

szindikátus tagjaitól tanúsítandó magatartások, illetve szankciók leírásai. A szerződések 

vizsgálata során az egyik legfontosabb megállapításuk volt, hogy a szerződésszegő 

magatartáshoz elsősorban nem jogi szankciókat rendelnek, hanem erkölcsi jellegűeket, 

amelyek a kockázati tőkebefektetők piaci reputációját érintik
392

.  

A fenti kutatást kiegészítve 933, az Egyesült Államokban kötött szindikátusi szerződés 

elemzésével Wang és Wang arra a megállapításra jutottak, hogy a befektetői szindikátus nem 

csak az abban részt vevő tagok számára előnyös, hanem a céltársaság számára is kedvezőbb 

tárgyalási pozíciót eredményez a befektetői oldalon megjelenő verseny következtében
393

.  

 

 

A szindikátusi szerződés a magyar jogtudomány érdeklődési körébe az 1970-es évektől került, 

amikor - Kolben György szerint - a magyar külkereskedelmi társaságok a külföldi 

kereskedelmi partnerekkel igyekeztek előzetesen megállapodni abban, hogy milyen célra és 

milyen módon, illetve milyen belső működési feltételekkel kívánnak közös vállalatot 

létrehozni
394

.  
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A szindikátusi szerződést - rendszertani elhelyezése kapcsán - a magyar jogirodalom az 

atipikus szerződések között tartja számon, amely a társasági joggal szorosabb kapcsolatot 

mutat, mint a klasszikus polgári jogi szerződésekkel
395

. Szűcs Brigitta azt a véleményét is 

kifejti, hogy nincs helye a szindikátusi szerződés önálló szerződésként való szabályozásának, 

minthogy a szerződési tartalom annyira sokféle lehet, hogy azt tipizálni nem lehetséges
396

.   

 

A szindikátusi szerződés meghatározása a szakirodalomban nem egységes, így ehelyütt csak a 

lényeges tulajdonságok ismertetésére szorítkozunk. Ezen szerződés alatt értjük azt a 

megállapodást, amelyben a gazdasági társaság tagjai a társaságon belül egymással szembeni 

kapcsolatukat, együttműködésüket és elvárásaikat szabályozzák
397

. A bírói gyakorlat alapján a 

szindikátusi szerződés olyan atipikus szerződés, amely a szerződő felekre érvényes kötelmi 

jogi kötelezettségvállalást keletkeztet, és amelyet olyan tartalommal kell teljesíteni, ahogy azt 

a felek választották
398

.  

 

A szindikátusi szerződések, amelyek érvényességét a társasági jog kógens szabályai nem 

ismerik el, de a polgári jogi szerződések szabályainak megfelelően jön létre, a gyakorlatban 

vetnek fel kérdéseket.  

A jogirodalomban és a kapcsolódó joggyakorlatban két lényeges kérdés fogalmazható meg:  

(1) el lehet-e térni a szindikátusi szerződésben a társasági szerződés rendelkezéseitől? 

(2) ha a társaság tagja nem tartja be a szindikátusi szerződésben rögzített megállapodást, 

akkor kikényszeríthető-e az a társaság működése során, illetve szankcionálható-e az ilyen 

magatartás? 

 

ad (1) Ujlaki László ismerteti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 

választottbíróság egyik döntését, amelyben a Választottbíróság azt állapította meg, hogy a 

szindikátusi szerződés adott esetben a társasági szerződés részét képezi, és így arra a Gt. 

szabályai vonatkoznak, de mint szerződés nem lehet ellentétes a Gt. kógens előírásaival
399

.  

A szindikátusi szerződésnek a elfogadott, de hatályba nem lépett új Ptk-ban megjelenő 

szabályozása választ ad a joggyakorlat által felvetett kérdésre. Az új rendelkezések szerint „ha 

a vállalkozás tagjai, részvényesei a nyilvános létesítő okiratban szabályozott kérdésről nem 
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nyilvános, külön szerződésükben eltérő tartalommal rendelkeznek, a külön megállapodás ezen 

rendelkezése semmis”
400

. A joggyakorlat már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy a 

társaság működésével kapcsolatban a nyilvánosság teljes kizárása mellett létrejövő, gyakran 

üzleti titoknak minősített szindikátusi szerződési gyakorlat sértheti a hitelezői érdekeket
401

. 

Az új törvény a fenti szakasszal ezt, a korábban egyébként a bírói gyakorlatban is megjelenő 

felfogást rögzíti jogszabályi formában azzal a rendelkezéssel, hogy alapító okirattal ellentétes 

szindikátusi szerződést a magyar jog hatálya alatt nem lehet kötni, azonban a létesítő okirat 

tartalmával megegyező, de azt esetleg kiegészítő, részletező szerződési tartalom továbbra sem 

eredményezhet semmisséget. 

 

 ad (2) A Győri Ítélőtábla 2007-es ítéletében azt állapította meg, hogy a Gt. eltérést engedő, 

diszpozitív szabályaitól a szindikátusi szerződésben is el lehet térni, viszont a Gt. kógens 

szabályaiba ütköző szerződési rendelkezés jogszabályba ütköző, és ezért semmis. 

A szindikátusi szerződés, mint polgári jogi ügylet önállóságából fakad, hogy a szindikátusi 

szerződés a szerződő felekre érvényes kötelmi jogi kötelezettségvállalást tartalmaz, melyet 

olyan tartalommal kell teljesíteni, ahogy azt a felek szabályozták. A kötelezettségvállalás 

megszegésének pedig ugyanaz a következménye, mint más polgári jogi szerződés 

megszegésének: eltérő kötelmi kikötés hiányában a kártérítés a szankció
402

. 

 

A kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódóan kötött szindikátusi szerződés a Kolben-féle 

csoportosításnak megfelelően kapcsolódhat mind új társaság létrehozatalához (seed vagy 

start-up finanszírozás esetén), mind egy, már működő társaság átalakulásához (szűk 

értelemben vett kockázati tőkefinanszírozásnál az expanzió finanszírozása)
403

. Ez a szerződési 

forma jól illeszkedik a kockázati tőkebefektetések körébe abból a szempontból is, hogy egyik 

ügyletnek sincsen tételes jogi háttere, jogszabályban rögzített feltételrendszere, így a sokféle 

tartalommal kötött megállapodások mindegyikéhez alkalmazható.  

 

V.3.3. A szerződés alanyai 

 

A befektetési szerződés során a befektető, vagyis a kockázati tőkealap-kezelő, mint a 

kockázati tőkealap nevében és javára szerződést kötő fél, valamint a céltársaság cégjegyzésre 
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jogosult tagja(i) kötik a szerződést. A kockázati tőkealap-kezelőt a korábbiakban 

említetteknek megfelelően kötik az alapkezelési szabályzatban és a tőkepiaci törvényben 

meghatározott befektetési korlátok, a céltársaság vezető tisztségviselője pedig, minthogy 

jellemzően az alaptőke felemelésével járó ügyletről van szó, a társaság legfőbb szervének 

hozzájárulása esetén kötheti meg az ügyletet.  

 

A szó angolszász értelmében vett szindikált finanszírozás esetén a befektetői oldalon 

egymásra tekintettel több fél is jelen van, a szerződések azonban kétoldalú megállapodások 

formájában jönnek létre. A felek közötti jogviszonyt szabályozza egyrészt a szindikátusi 

szerződés, másrészt a céltársaság módosított létesítő okirata, a korábban tárgyaltaknak 

megfelelően.  

 

Hirsch vizsgálta a német kockázati tőkepiac szereplőinek szerződési gyakorlatát, amely során 

a befektetőként megjelenő szerződő feleket három csoportra osztotta: (1) banki hátterű 

kockázati tőkealapok, (2) állami tőkealapok és (3) magántőkéből működő alapok. Arra a 

következtetésre jutott, hogy minél innovatívabb egy induló vállalkozás, annál nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy magántőkés finanszírozót talál
404

.  

 

V.3.4. A szerződés lényeges tartalma 

 

A felek jogai és kötelezettségei a befektetési szerződés vizsgálatakor a befektető által szerzett 

tőke jellege, és a kapcsolódó jogosítványokon keresztül térképezhetők fel leginkább. A 

magyar jogi irodalom a társaságban külső tőkével rendelkező szereplők szempontjából 

foglalkozik a megállapodások jellegével, de a kifejezetten tőkebefektetésekhez kapcsolódó 

hatalmi kérdések részletes elemzése még várat magára. Úttörőnek tekinthető a kérdésben 

Kisfaludi András tanulmánya a gazdasági társaságoknál megfigyelhető 

hatalomgyakorlásról
405

. Megállapítja, hogy a társasági jogi előírások a hitelezővédelem 

területén szűk körben teszik lehetővé a társaság ügyeibe való beleszólást, így megoldásként 

felmerül, hogy a hitelező feltérképezi a társaság döntéseinek születési helyét, és szerződéses 

viszonyrendszeren belül ezekben a testületekben szerez befolyást magának illetve bizalmi 

embereinek
406

.  
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Kaplan és Strömberg tanulmánya 213 szerződéses jogviszony elemzésén keresztül vizsgálta a 

kockázati tőkebefektetési szerződések sajátos tulajdonságait – az Egyesült Államokban
407

. 

Eredményeiket részben alátámasztotta Cumming és Johan későbbi tanulmánya, amely már 

nemzetközi összehasonlításban vizsgálja az egyes szerződéses feltételeket, és bizonyos 

korrekciókat is tartalmaz az alkalmazott szerződési biztosítékok tekintetében
408

.  

Előbbi szerzőtársak azt állapították meg az egyes szerződési feltételek összefüggései kapcsán, 

hogy a befektető által megszerzett tulajdoni forma és a vállalatirányítási jogkörök között 

szoros összefüggés mutatható ki, amennyiben minél több fordulóban szerez részesedést a 

befektető a vállalkozásba, annál diverzifikáltabb az irányítási rendszer
409

.  

 

Alapvető különbséget kell tennünk azon esetek között, amikor a befektetés formája egy 

meghatározott értékű és formájú üzletrész megszerzése egy, már létező társaságban, illetve 

amikor a befektetési szerződést kötő felek új társaság alapítása révén valósítják meg az üzleti 

célt. A kockázati tőkebefektetési ügylet magyar jogi vonatkozásainak lehetséges jogi formáit 

a 9. sz. táblázat foglalja össze.  

 

A kockázati tőkebefektetéseken belül a seed és start-up finanszírozás, vagyis a magvető és 

induló vállalkozások tőkéhez juttatása a legnagyobb kockázatot jelentő, ugyanakkor a jogilag 

talán legegyszerűbbnek tekinthető ügyletek közé tartozik. A korábban ismertetetteknek 

megfelelően leginkább ebben a szegmensben figyelhető meg piaci rés, így ezen vállalkozások 

esetében jellemző a befektetői oldalon az állam megjelenése.  

 

Új társaság alapítására nem csak akkor kerülhet sor, ha a céltársaság még nem létezik, hanem 

ha olyan társasági formában működik (egyéni vállalkozás, bt), amelyben a befektetői érdekek 

védelmének eszközei nem alkalmazhatók, így a befektető javasolja a tulajdoni és irányítási 

jogok rendezését egy új társaságon belül. Az átalakuláshoz képest az új társaság alapítása a 

befektető számára azt az előnyt hordozza, hogy nem kell az átalakulás kapcsán jelentkező 

jogutódlásból eredő kockázatokat vállalnia, hiszen így a korábbi vállalkozástól és annak 

kötelezettségeitől független társaság jöhet létre.  
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9. táblázat 

A befektetési szerződéssel módosuló társasági működés lehetséges formái 

(saját szerkesztés) 

 

 Új kft. alapítás Kft 

tőkeemelés 

Kft tőkeemelés 

kölcsönszerződéssel 

Új zrt. 

alapítása 

Kft 

átalakulása 

Zrt-vé 

Jogi 

dokumentum 

Társasági 

szerződés 

Társasági 

szerződés 

módosítása 

Társasági szerződés 

módosítása 

Alapszabály Vagyonmérleg-

tervezet, 

Átalakulási terv 

Kockázatok Az induló 

vállalkozásoknál 

a „halál völgye” 

A 

menedzsment 

és a befektető 

konfliktusa 

Szerződési 

biztosítékok 

rendszere 

Költségesebb, 

mint a kft 

alapítása, a 

siker nem 

garantált 

Költséges és 

hosszadalmas 

folyamat, a 

siker nem 

garantált 

Költségek Cégbejegyzési 

eljárás 

Cégadatok 

módosítása 

Cégadatok 

módosítása, 

biztosítéki 

szerződődések 

bejegyzése 

Cégbejegyzési 

eljárás 

Külső 

könyvvizsgálat, 

cégadatok 

módosítása, 

adók, illetékek 

Befektetőt 

védő jogok 

Opciós jogok Opciós jogok A befektetőt a 

hitelezővédelmi 

szabályok is védik, 

ezen túl: vezető 

tisztségviselő 

jelölése, 

visszahívása, 

felügyelőbizottság, 

könyvvizsgáló 

jelölése 

Elsőbbségi 

jogok: a vezető 

tisztségviselők 

jelölése, 

visszahívása, 

visszaváltható 

részvények, 

opciós 

részvények 

Elsőbbségi és 

opciós 

részvények 

Kiszállás 

tervezése 

MBO, MBI, 

LBO 

MBO, MBI, 

LBO 

MBO, szakmai 

befektetőknek való 

értékesítés 

IPO, szakmai 

befektetőnek 

történő 

értékesítés 

IPO, szakmai 

befektetőnek 

történő 

értékesítés 

 

 

Az angolszász joggyakorlatban egyértelműen kimutatható az a szerződési struktúra, amelyben 

a kockázati tőkebefektetéssel érintett vállalkozások társasági formája a magyar 

részvénytársasági formának feleltethető meg leginkább. A befektető által megszerzett vagyon 

megjelölésére a leggyakoribb forma a (1) convertible preferred stock, vagyis átváltoztatható 

elsőbbségi részvény, (2) a convertible zero-cupon dept, vagyis az átváltoztatható elemi 

kötvény, illetve (3) az elsőbbségi és törzsrészvények különböző sorozatai
410

. Ugyanakkor a 

fentieket annak fényében kell vizsgálnunk, hogy a részvénytársasági forma az angolszász 

jogban gyakran alkalmazott, míg az európai jogi gyökerű országokban, köztük különösen 

Magyarországon a részvénytársaság alapítása költségesebb és időigényesebb folyamat, mint 

                                                 
410
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egy korlátolt felelősségű társaság alapítása.  Így új társaság alapításakor a részvénytársaság, 

azon belül is a zártkörűen alapított részvénytársaság csak a már kezdeti stádiumban különösen 

tőkeigényes befektetések esetében lehet alternatíva. A szakaszos finanszírozás esetében 

(staged financing), amikor a kezdeti finanszírozás elsősorban a termékfejlesztésre, piaci 

bevezetésre irányul, a befektető nem ragaszkodik feltétlenül már kezdetben a 

részvénytársasági formához. Ugyanakkor ezen forma mellett szóló érv, hogy sikeres 

befektetés esetén a kiszállás könnyen tervezhető akár a határozott idejű, legfeljebb 5 évre 

szóló visszaváltható részvények kibocsátásával, akár az első nyilvános részvénykibocsátás 

(IPO) útján.  

 

A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a tagok jogait és vagyoni hányadát az 

üzletrész testesíti meg, amely főszabály szerint a törzsbetét összegéhez igazodik, de ettől a 

társasági szerződésben el lehet térni, a szerződés egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő 

társasági jogokkal ruházhat fel
411

.  

 

A befektetés során a társaságnak juttatott tőke formája nem csak a jegyezett tőke emelésének 

formájában, hanem ahhoz kapcsolódóan ún. ázsiós tőkeemelés során is megvalósulhat. Ennek 

lényege, hogy a társaság jegyzett tőkéjének emelésével egyidejűleg a tőketartalékba kerül 

elhelyezésre a befektetés egy meghatározott része.  

Ezt az ügyletet nem a gazdasági társaságokról szóló, hanem a számviteli törvény szabályozza. 

A számviteli törvény szerinti tőketartalék az a vállalkozás számára véglegesen átadott 

pénzeszköz, amely tőkeemeléskor a jegyzett tőkén felül kerül átadásra
412

.  

 

A tőketartalék meglehetősen összetett tartalmú tőkeelem, amelyet véglegesen a vállalkozás 

rendelkezésére bocsátottak, és amelynek értéke a cégbíróságon nem kerül bejegyzésre. Itt kell 

elszámolni például a részvények kibocsátáskori ellenértéke (árfolyama) és névértéke közötti 

                                                 
411

 Gt. 121.§ (1) 
412

36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: 

a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke 

közötti különbözetet, 

b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor 

tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök 

értékét, 

c) a jegyzett tőke leszállítását a tőketartalékkal szemben, 

d) a szövetkezeti üzletrész-bevonás miatt képzett fel nem osztható vagyon összegét, 

e) a tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetett összegét a lekötés feloldása alapján, 

f) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékba helyezett 

pénzeszközöket, átvett eszközök értékét (2012. április 12. )  
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különbséget, az alapítók által tőketartalékként véglegesen a vállalat rendelkezésére bocsátott 

összegeket, a külföldi alapítók által valutában, illetve devizában befizetett ún. törzsdeviza 

(törzsvaluta) bekerüléskori, illetve felhasználáskori árfolyam-különbözetét és még sok egyéb 

tőkeelemet (pl. pályázati vagy állami támogatások). 

 

A tőketartalék felhasználása azonban jelentősen korlátozott, a törvényben nevesített 

jogcímeken kívül a tőketartalék nem csökkenthető
413

. A tőketartalék terhére nem fizethető 

például osztalék, az nem használható fel a vállalkozás működtetésére úgy, mintha bevétel 

lenne.  

 

A kockázati tőkebefektetések során a befektető által rendelkezésre bocsátott tőke egy részét 

átadhatja tőketartalékként, amely egyfajta biztosítékot jelenthet: ha a jegyzett tőkeként átadott 

összeg felhasználása vagy a vállalkozás működése során az derülne ki, hogy az elvárt üzleti 

eredmények nem teljesülnek, a tőketartalék a jegyzett tőke csökkentésével egyidejűleg 

kivonható a társaságból, így a veszteség mérsékelhető.  

 

A finanszírozási módok közül külön kell említeni azt a megoldást, amely során a céltársaság 

nem csak tőkefinanszírozást, hanem pénzkölcsönt is kap vagy a kockázati tőkealap vagyona 

terhére, vagy a szindikátusi szerződésben részes pénzintézeti féltől. A magyar gyakorlatban az 

állami háttérrel megvalósuló kockázati tőkebefektetések jelentős része ilyen finanszírozás 

keretében jutott tőkéhez és kölcsönhöz
414

.  

Ennek jogszabályi hátterét egyrészt a Tőkepiaci törvény vonatkozó részei adják (a korábban 

ismertetett sajátos befektetési korlátokkal együtt), másrészt az a tény, hogy a nyugdíj-alapok 

és pénztárak számára is lehetővé vált 2010-től a kockázati tőkealapokban való részesedés-

szerzés
415

, így az egyes pénzintézetek több szereplővel is képviseltetni tudták magukat a 

kockázati tőkepiacon. Az így létrejött szindikált finanszírozásban a kockázati tőkealap adott 

                                                 
413

 36.§ (2) A tőketartalék csökkenéseként kell kimutatni: 

a) a jegyzett tőke emelését a szabad tőketartalékból, 

b) a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeget, 

c) a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó - a jegyzett tőke leszállításával 

arányos - tőketartalék-kivonás összegét, 

d) a tőketartalék lekötött tartalékba átvezetett összegét, 

e) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékkal szemben átadott 

pénzeszközök, eszközök értékét. (2012. április 12.) 
414

 A Regionális Fejlesztési Holding tagjainak egyes szerződési gyakorlatának vizsgálata, a Magyar Fejlesztési 

Bank gyakorlata, valamint a szakirodalmi adatok alapján megállapítható, hogy a JEREMIE-alapok előtti állami 

kockázati tőkebefektetési gyakorlat ezen az elven működött. A megállapítás a cégjegyzéki adatokon és az MFB 

konszolidált beszámolóin, valamint az egyes regionális holdingok saját adatközlésein alapul.  
415

 Erről részletesen ír: Karsai 2010a.   
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esetben a hitelezővédelmi szabályok által nyújtott garanciákat is ki tudja használni, nem csak 

a szerződésben rögzített kockázat-csökkentő eszközöket.  

 

A tőkeemelés, mint befektetési mód természetesen nem csak a korlátolt felelősségű 

társaságnál, hanem a részvénytársaságnál is előfordulhat, de a kockázati tőkebefektetések 

célcsoportját jelentő induló, korai szakaszú kis- és középvállalkozások esetében ez a társasági 

forma nem jellemző.  

A több szakaszban megvalósuló finanszírozás esetében viszont gyakran előfordul, hogy a 

korai szakaszba fektető kockázati tőkést egy másik társaság váltja fel a tulajdonosi körben 

(további tőkebevonás keretében), így a folytatólagos finanszírozás estében a 

részvénytársaságnál is előtérbe kerül a jegyzett tőke megemelése. A dolgozat ezen részének 

elsődleges témája az első kockázati tőkebefektetési szerződés tárgyalása, így a szakaszos 

finanszírozás során belépő második vagy többedik finanszírozóval kötött szerződések a 

kiszállás során kerülnek tárgyalásra.  

 

A befektetői szerződéssel a vállalkozásba kerülő új tulajdonos számára a részvénytársaság 

által biztosított részvényesi jogok és opciók fokozott védelmet jelenthetnek, valamint a 

kiszállási stratégia tervezésének is fontos eleme lehet ezen társasági formába való átalakulás, 

így gyakran a céltársaság átalakulása a befektetési szerződés megkötésének feltétele.  

 

A társaságok átalakulására vonatkozóan a Gt. 69.§ (1) bekezdése azt mondja ki, hogy ha a 

törvény másként nem rendelkezik, az átalakulás során a gazdasági társaság alapítására 

vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell, vagyis az átalakulás bizonyos értelemben új 

társaság alapítását is jelenti, így a korábban ismertetett szabályok nem hagyhatók figyelmen 

kívül átalakulással létrejövő társaság esetén sem. Kisfaludi András szerint az átalakulás 

központi eleme, hogy a vagyonváltozást és ennek számviteli nyilvántartását hogyan lehet 

leképezni
416

. A kockázati tőkebefektetés során, illetve annak kezdetekor véghezvitt társasági 

átalakulás azonban nem csak a vagyonelemek nyilvántartási változásáról szól, hanem a 

megjelenő többlettőke és a hozzá kapcsolódó jogok változásáról is.  

 

A vállalati életciklusok modelljében a kockázati tőkebefektetések a vállalat korai, vagy korai 

növekedési szakaszában válnak aktuálissá, amikor adott esetben egy vállalkozás a meglévő 

                                                 
416

 Kisfaludi 2007. 665.o. 
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erőforrásait kimerítette, vagy a több szerző által is elemzett ún. „halál völgye” életszakaszban 

tart. A kiforratlan, kellő referenciával nem rendelkező, még nem bizonyított technológiákat 

alkalmazó induló vállalkozások számára így a kezdeti nehézségek, a pénzügyi értelemben vett 

megerősödés gyakran áthidalhatatlan szakadéknak bizonyul – angolszász közgazdasági 

szakkifejezéssel élve ez az ún. „halál völgye” (valley of death).  

A vállalati életciklusokhoz kapcsolódó bevételi és nyereség-adatokat a következő ábra 

szemlélteti.  

 

10. ábra 

A vállalkozások finanszírozási módjai az egyes életszakaszokban 

 

 
                        üzleti angyalok                               kockázati tőke  

                            magvető tőke                              vállalatközi tőke 

       banki hitelek 
            saját 

             források, 

            támogatás               kötvénykibocsátás                                                                                                             

N                                                                                                                  
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R                                                                                                                                             első tőzsdei 

E              több körös finanszírozás                                              részvénykibocsátás 

S                                     
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                                             korai fázis                                                          késői fázis 

 
             MAGVETŐ    INDULÓ    KORAI NÖVEKEDÉS      TERJESZKEDÉS EXIT 

 

           IDŐ 
  a „halál völgye”                    

                                                              fedezeti pont 

 

Forrás: Kosztopulosz és Makra 2005, Szerb 2006 alapján saját szerkesztés 

 

Az új társaság alapítása és az átalakulás közötti döntéshozatal során az alábbi ábra alapján 

azok a vállalkozások, amelyek a finanszírozási döntés meghozatalakor a halál völgye 

szakaszban vannak, azért döntenek inkább az átalakulás vagy tőkeemelés mellett, mert a 

jogelőd társaság megszűnése esetén annak felszámolására kerülne sor, minthogy a meglévő 

forrásaik nem fedezik a kiadásaikat. Az érdemi választás az új társaság alapítása és az 
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átalakulás között akkor merül fel, amikor a fedezeti pontot a céltársaság már átlépte, vagyis 

önállóan is nyereséges.  

 

Az átalakulás során azért a zártkörű részvénytársaságot jelöltük meg mint társasági formát, 

mert a tulajdonosi jogok és irányítási-döntési jogkörök ezen társasági formán belül 

alakíthatók ki a kockázati tőkebefektetők érdekeinek leginkább megfelelő módon, valamint a 

kiszállás tervezése során is a részvénytársasági forma a preferált.  

 

Sem a közgazdasági, sem a jogi szakirodalom nem foglalt még állást abban a kérdésben, hogy 

a klasszikus értelemben vett (és egyértelműen azonosítható) tőkebefektetésen túl az európai 

jogforrásokban nevesített ún. kvázi-sajáttőke befektetés alatt pontosan mit is értünk. A 

európai kockázati tőkealap tervezete szerint a sajáttőke „tulajdonosi részesedés egy 

vállalkozásban, megjelenési formáját tekintve részvény vagy a minősített portfólióvállalkozás 

tőkéjében való, a befektetők számára kibocsátott részesedés más formája”. Ehhez képest a 

kvázi-sajáttőke meghatározása: „olyan eszköz, amelynek hozama elsősorban a minősített 

portfólióvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ, és amely nemfizetéssel szemben 

nincs biztosítva”
417

.  

 

A korábban ismertetett Egyesült Államokban hatályos szabályozás, amely hivatott a kockázati 

tőkebefektetések azonosítására is, a kockázati tőketársaságok által megszerezhető pénzügyi 

eszközöket az alábbiakban nevesíti: (1) a társaság által rendelkezésre bocsátott tőke/tulajdoni 

hányad (equity security), amelyet a kockázati tőkebefektető közvetlenül szerez meg, (2) olyan 

tőkét megtestesítő értékpapír, amelyet a céltársaság egy másik, tőkét megtestesítő 

értékpapírért cserébe bocsátott ki, vagy (3) a céltársaság többségi tulajdonában lévő társaság, 

vagy a céltársaság jogelődje által kibocsátott értékpapír, amelyért cserébe az (1) és (2) 

pontban meghatározott tőkét/tulajdoni hányadot megtestesítő értékpapírt bocsát ki a 

társaság
418

.   

 

Az angolszász irodalom a megszerezhető egyes tulajdoni formákat a fentiek 

figyelembevételével a következőkben nevesíti: átváltoztatható részvény (convertible preferred 

stock), átváltoztatható zéró-kupon kötvény, elsőbbségi részvények különböző fajtái, 

törzsrészvények. Ezen tulajdoni hányadok kontinentális jognak való megfeleltetése esetén a 

                                                 
417

 Bizottsági javaslat, COM(2011) 860. 3. cikk e-f) pontok. 
418

 Code of Federal Regulations, 275.203(1)-1 c) 3. bekezdés (2012. április 18.-án hatályos szöveg) 
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kockázati tőkebefektetések elsősorban a részvénytársaságoknál megvalósíthatóak, ugyanakkor 

a gyakorlat azt mutatja, hogy ez a társasági forma a célcsoportnak tekintett kis- és 

középvállalkozásoknál a legkevésbé gyakori.  

 

A magyar társasági formák tekintetében elmondható, hogy a vállalati kötvénykibocsátás 

egyrészt az értékpapírok elenyésző hányadát adja, másrészt kereskedési adataik is jóval 

elmaradnak a fejlett országok piacaitól
419

.  

 

A kvázi sajáttőke-eszközök között a tagi kölcsön, mint lehetőség merül fel. A tagi kölcsön 

nyújtásának korlátját jelentheti a tőkepiaci törvény 296/Q. § (7) bekezdése, amely szerint 

kockázati tőkealap csak olyan vállalkozásnak nyújthat pénzkölcsönt, amelyben befolyásoló 

részesedéssel rendelkezik
420

. További korlát, hogy a tagi kölcsön nyújtása csak akkor felel 

meg a kockázati tőkebefektetés tervezett európai fogalmának, ha annak visszafizetését vagy a 

biztosítékot a pénzkölcsön-szerződésben nem rögzítik, hiszen a rendelet 3. cikk f) pontja 

értelmében a kvázi-sajáttőke-eszköz olyan eszköz, amelynek hozama elsősorban a 

portfólióvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ, és amely nemfizetéssel szemben 

nincs biztosítva. Ha azonban a kockázati tőkealap a tagi kölcsönt nem a fenti feltétlekkel 

nyújtja, úgy ez a befektetés az alap összesített tőke-hozzájárulásai és le nem hívott tőkéjére 

vetített 30%-os határon belül valósítható meg.   

 

V.3.5. Az egyes szerződési feltételekről 

 

A szerződési feltételek rendszerével összefüggésben először arra a kérdésre kell keresnünk a 

választ, hogy a gazdasági társaságot, annak tagját, vezető tisztségviselőjét és hitelezőjét 

milyen viszony fűzi egymáshoz és a társasághoz, illetve ki képviseli a társaság érdekeit, ha 

egyáltalán képviselnie kell azokat valakinek. A gazdasági társaságok működésével és hatalmi 

struktúrájával kapcsolatban a fenti kérdésekre a jogtudomány és a jogelmélet egyaránt választ 

                                                 
419

 Ezt erősíti meg többek között: BÉT 2004. 
420

 1996. évi CXVI. törvény II. melléklet 2. pont: A befolyásoló részesedés olyan közvetlen és közvetett tulajdon 

egy vállalkozásban, illetőleg egy vállalkozással létrejött olyan kapcsolat, amely alapján a befolyással rendelkező: 

a) összességében a tulajdoni hányad, illetőleg a szavazati jogok legalább tíz százalékát birtokolja, 

b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, illetőleg testületei tagjainak legalább húsz 

százalékát kinevezheti vagy elmozdíthatja, vagy 

c) létesítő okirat vagy megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére. 
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keres. A személyegyesítő, vagyonegyesítő funkciók megjelenése a társaságban, illetve a 

társasági érdekek és a tagság érdekeinek képviselete nem tekinthető lezárt kérdéseknek
421

.  

 

A gazdasági társaságokról szóló törvény 30.§ (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselő 

köteles megfelelő gondossággal eljárva a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége elvén 

ellátni a feladatát. A gazdasági társaság érdekeit tekintve külön megvizsgálandó kérdés, hogy 

a társaság önálló érdekekkel rendelkezik, vagy a tagság érdekeinek a megtestesítője? A 

kockázati tőkebefektetések körében különös éllel jelentkezik ez a kérdés, hiszen ha a tagság a 

céltársaság eredeti tulajdonosaiból és a befektetőből áll, a tagsági érdekek adott esetben 

egymással is ellentétesek lehetnek, illetve a befektető érdekei is eltérhetnek a társaság 

érdekeitől. Ebben az esetben a vezető tisztségviselőnek kinek az érdekét vagy mögöttes 

érdekét kell számon kérhető módon képviselnie?  

A dolgozatnak deklaráltan nem célja ezen jogelméleti kérdés végleges megválaszolása, 

ugyanakkor  a kérdésfeltevés elkerülhetetlen, mivel a kockázati tőkebefektetési szerződési 

feltételek rendszere pontosan a tagság mögöttes érdekeinek érvényesítéséről szól.  

 

Ezen cím tárgyalása során a gazdasági társaság egyes tagjait azonosítsuk úgy, mint az eredeti 

tulajdonost jelölő „vállalkozó” az angolszász entrepreneur megfelelőjeként, illetve a vele 

szerződő tagot úgy, mint „befektető” az angolszász investor / venture capitalist 

megfelelőjeként.  

 

La Porta és szerzőtársai 1998-ban mintegy 24 indikátort azonosítottak a befektető-vállalkozó 

jogviszonyban, amelyek alapjaiban határozzák meg a befektetői szerződés jellegét, és 

elsősorban a befektetőt védő szerződési feltételeket
422

. A 49 vizsgált ország vonatkozó 

jogszabályainak vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy az angolszász 

hagyományú országokban a leghatékonyabb a befektetők és hitelezők védelme, a francia 

polgári és kereskedelmi jogi gyökerű országokban a leggyengébb, a német és skandináv jogi 

hagyományú országokban pedig közepesen erős a védelem. Ennek fényében nem meglepő, 

hogy a kockázati tőkebefektetések szempontjából leginkább kedvelt országok angolszász jogi 

gyökerekkel rendelkeznek, illetve a fentiekből levezethető az a jelenség is, hogy globálisan 

miért terjed el az angolszász szerződési minták alkalmazása a kockázati tőkebefektetői 

gyakorlatban.  

                                                 
421

 ld. Kisfaludi András 1999.  
422

 La Porta et al. 1998. 
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Az alábbiakban La Porta és szerzőtársai egy későbbi tanulmányát alapul véve
423

 és 

kiegészítve az újabb tudományos eredményekkel
424

, a befektetői szerződésben megjelenő, a 

befektetőt védő szerződési feltételeket az alábbiakban határozhatjuk meg:  

 

(1) Több szakaszból álló befektetés. A befektetőt védő egyik legfontosabb szerződési kitétel, 

hogy a vállalkozó számára a szükséges tőkét nem egy összegben, hanem több szerződési 

fordulóban bocsátja rendelkezésre. Ez az ún. staged financing, amely a szakirodalomban úgy 

is megjelenik, mint a több finanszírozó által, több szakaszban biztosított tőke.  

(2) Szavazati jogok mértéke és gyakorlásuk módja. Korlátolt felelősségű társaság esetében a 

Gt. megengedi, hogy a társasági üzletrészhez többletjogok kapcsolódjanak, így annak 

ellenére, hogy a kockázati tőkebefektető jellemzően kisebbségi tulajdont szerez a 

vállalkozásban, a legfőbb szerv döntéshozatali mechanizmusában jellemzően többségi 

szavazati arányt szerez a befektető. Amennyiben a szavazatok mértéke meghaladja a 75%-ot, 

sajátos szabályok lépnek életbe, amelyek ismertetésére a későbbiekben kerül sor.  

(3) Szavazatelsőbbségi részvények jegyzése. Részvénytársaságban megvalósuló befektetés 

esetén, valamint az angolszász gyakorlatban alkalmazott szerződési feltétel.  

(4) Visszaváltható részvények jegyzése. A részvénytársasági forma mellett szóló érv, hogy a 

befektetési szerződésben a kiszállás tervezésekor a hatályos magyar jogszabályok szerint 

vételi jog legfeljebb 5 évre köthető ki, addig a részvénytársaság esetében a visszaváltható 

részvényekben meghatározott érvényesítési határidő ennél hosszabb is lehet. Az empirikus 

kutatások alapján az áltagos befektetési időtartam 3-7 év a kockázati tőkebefektetések 

körében, így a hosszabb jogérvényesítési határidő kitűzése indokolt lehet.  

(5) Osztalékelsőbbségi részvények. Annak ellenére, hogy a kockázati tőkebefektető a profit 

maximalizálásában érdekelt, azt elsősorban nem a befektetés futamideje alatt, hanem a 

tulajdoni hányad értékesítésekor realizálja.  

(6) Vétójogot biztosító részvények. A szakirodalom gyakran aranyrészvényként nevesíti azt a 

szavazatelsőbbségi részvénytípust, amely esetében a részvényesnek joga van megakadályozni 

egyes döntések meghozatalát, vagyis vétójoggal élhet a döntés ellen.  

(7) Vezető tisztségviselők választásának és visszahívásának joga és gyakorlásának feltételei. 

Hellmann és Puri részletes elemzést publikáltak arról,  hogy a kockázati tőkebefektetéssel 

érintett vállalkozásoknál gyakoribb a vezető tisztségviselők cseréje, illetve a vállalaton kívüli, 

                                                 
423

 La Porta et al. 2000. 
424

 például Cumming – Schmidt – Walz 2008. 
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idegen cégvezető felvétele, mint a befektetéssel nem érintett vállalkozásoknál
425

. A befektető 

érdekeinek védelme szempontjából döntő jelentőségű lehet ez a jog, hiszen a vállalkozó nem 

a közös elvárásoknak megfelelően irányítja a társaságot (vagy képességek hiányában, vagy az 

ellentétes érdekek miatt kialakuló erkölcsi kockázat következtében), a befektető számára az 

egyetlen beavatkozási lehetőség a vezetőcsere.  

(8) Vezető tisztségviselők számának növelése saját delegáltakkal. Az angolszász gyakorlatban 

gyakran alkalmazott eszköz olyan esetekben, ahol a döntéseket testület hozza. A magyar 

gyakorlatban az igazgatóság létszámának növelését jelenti, illetve azon belül a befektető által 

javasolt vagy delegált igazgató kinevezésének jogát.  

(9) Felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgáló kijelölésének és visszahívásának joga. A 

gazdasági társaságoknál a vezető tisztségviselők munkájának legfontosabb tulajdonosi 

kontroll-eszközei a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló, így ezek kiválasztása és 

visszahívása mintegy magától értetődő része a szerződési feltételeknek.  

(10) Folyamatos monitoring. A befektető, mint a társaság tagja igényt tarthat arra, hogy a 

társaság könyveibe folyamatos betekintést nyerjen, illetve a szerződésben rögzítetteknek 

megfelelő gazdálkodást ellenőrizhesse. Ilyen értelemben a befektető a társasági jogban 

meghatározott kereteken túl is tájékoztatást kérhet a céltársaság gazdálkodását érintő 

adatokról, különös tekintettel arra, hogy a célként megfogalmazott gazdasági mutatók 

elmaradása esetén a szerződésben előzetesen rögzített jogkövetkezményeket ezen adatok 

fényében tudja alkalmazni.  

 

A szerződési gyakorlatnak része az is, hogy a szerződés feleinek a társaság többi tagjával 

szembeni üzletrész vagy részvény-átruházási lehetőségeit korlátozzák. Az angolszász 

joggyakorlatban ez az ún. ’tag along’ (együttértékesítési jog) illetve ’drag along’ 

(együttértékesítési kötelezettség) klauzula, amelynek értelmében az előbbi esetben a befektető 

üzletrészét kötelező bevenni egy harmadik személytől kapott vételi ajánlatba, utóbbi esetében 

pedig a befektető arra kötelezheti a céltársasági partnert, hogy egy kedvező külső ajánlat 

esetén együttesen értékesítsék tulajdonrészüket. Ezen jogok gyakorlása a magyar 

jogszabályok szerint a vételi és eladási jogokon keresztül valósíthatók meg, ugyanakkor 

súlyos korlátot jelent a felek számára, hogy egyrészt a vételi jog csak 5 évre köthető ki, 

másrészt hogy a vételi jogra vonatkozó megállapodásban a vételárat előre rögzíteni kell, ami 

egy kockázati tőkebefektetési ügylet kapcsán nem valósítható meg.  

                                                 
425

 Hellmann – Puri 2000. 
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A Gt. 52.§-a alapján ha egy társaságban a befektető közvetlenül vagy közvetve a szavazatok 

legalább 75%-val rendelkezik, minősített többséget biztosító befolyás jön létre. Ebben a 

pozícióban a tag vagy részvényes a társaság működését érintő fontos döntéseket egymaga is 

meg tudja hozni, ezért ezen jog helyzet szabályozása indokolt. A befolyásszerzés 

jogkövetkezménye, hogy egyrészt az így kialakult helyzetet a cégnyilvántartásba külön be 

kell jegyeztetni, másrészt a Gt. 53§. alapján a kisebbségi tulajdonosok kérhetik a minősített 

befolyás közzétételétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül az üzletrésze megvételét. 

A Gt. ezen szabályai alól a törvény kivételt enged, ha a tagok vagy részvényesek egyhangú 

döntéssel lemondanak az eladási jogukról.  

A kockázati tőkebefektetések körében a minősített többséget biztosító befolyás jellemzően 

nem a befektetési döntés megszületésekor következik be, hanem abban az esetben, ha a 

szindikátusi vagy befektetési szerződés értelmében a céltársaság bevételi vagy 

eredményességi adatai elmaradnak a várttól, és a befektető a szerződési feltételek szerint 

gyakorolja jogait és ilyen módon szerez minősített többséget a szavazatok tekintetében.  

 

V.3.6. A szerződés megszűnése – kiszállás  

 

A nemzetközi gazdasági szakirodalom széles körben foglalkozik a kiszállás, vagy exit 

jelentőségével, mivel am kockázati tőkebefetetés ezen szakaszában realizálódik a befektető 

nyeresége (vagy vesztesége).  A hazai szakirodalomban kifejezetten a kiszállásokkal 

foglalkozik Becskyné Nagy Patrícia, aki az egyes kiszállási módokat a következőkben 

határozza meg
426

: 

 

(1) Első nyilvános részvénykibocsátás – initial public offering (IPO). A 

szakirodalomban ismert elnevezése még
.
 a „kezdeti nyilvános részvénykibocsátás”

427
, de a 

gyakorlat az előbbi kifejezést használja gyakrabban
428

.  

A kockázati tőkések által leginkább preferált kilépési út, hiszen nemcsak néhány érdeklődő, 

hanem valamennyi tőzsdei szereplő és a közvélemény számára is bizonyíthatja a befektető és 

befektetése rátermettségét. A tőzsdei bevezetést meglehetősen hosszú, költséges és sok 

                                                 
426

 Becskyné Nagy 2006. 
427

 Halász – Kecskés 2011. 25.o. 
428

 például a Budapesti Értéktőzsde hivatalos dokumentumai is 
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előkészítő munkát igénylő folyamat előzi meg
429

. Amennyiben a tulajdonosok az első 

nyilvános tőzsdei bevezetést választják a lehetséges kilépési útvonalak közül, akkor 

különösen érvényesül az a szabály, hogy már a befektetés pillanatától meg kell kezdeni a 

kilépés tervezését
430

. A tőzsdei kibocsátás, és ezen kiszállási mód kapcsán az állam közvetett 

segítsége a tőzsdeszabályozás tekintetében egyértelmű versenyelőnyhöz juttathat egyes 

országokat másokkal szemben
431

. Ha ugyanis egy adott tőzsde jól működik és nagy a 

forgalmazott részvények likviditása, akkor könnyebblesz a részvényeket értékesíteni, hiszen 

az új befektető feltételezhetően a másodlagos piacon gond nélkül továbbadhatja a 

részesedését, ha ki akar lépni a befektetéséből. Ez ráadásul a kockázati tőkésnek is 

biztonságot jelent, mert az első nyilvános tőzsdei bevezetés alkalmával általában csak 

részleges kiszállás valósul meg, és a teljes kilépés csak később várható, legtöbbször a 

másodlagos piacon történő értékesítéssel. 

 

(2) Értékesítés szakmai befektetőknek – trade sale. A szakmai vagy stratégiai befektető 

legtöbbször a megvásárolandó cég iparágában tevékenykedik, vagy éppen az a célja, hogy 

kibővítse tevékenységi körét az adott területen. Vásárlásaival elsősorban az a szándéka, hogy 

piaci részesedéshez jusson, megszerezze az adott cég menedzsmentjét, alkalmazott 

technológiáját, licencét vagy hozzájusson stratégiai eszközökhöz, és mindezek segítségével 

javítsa versenyhelyzetét és globális teljesítményét. Jogi terminológiáját tekintve ez 

vállalatfelvásárlást jelent, ahol az felvásárolandó vállalkozás részéről a tulajdoni hányadot 

eladó egy kockázati tőkebefektető.  

Annak ellenére, hogy sokak szerint az IPO biztosít magas hozamokat, a szakmai befektetők is 

hajlandók lehetnek magasabb árat fizetni a piaci részesedésért, a piacra való belépésért és a 

létrejövő szinergiából eredő hasznokért cserébe. A kilépési folyamat általában olcsóbb, 

gyorsabb és egyszerűbb, mint a nyilvános tőzsdei részvénykibocsátás esetében. A szakmai 

értékesítés nagy előnye, hogy nem az egész piacot kell meggyőzni, csak egy vevőt, amely 

általában ugyanahhoz az iparághoz tartozik. Ezzel szemben az IPO esetében a befektetési 

                                                 
429

 Halász – Kecskés 2011. 38-64.o. 
430

 Ezt erősíti többek között: Toby Mansel-Pleydell (2002): Kiszállna? Még be sem szállt! c. tanulmánya,  

amelyet a HVCA 2002-es évkönyve tett közzé. A szerző szerint a kiszállás tervezése nem csak a tőzsdei 

bevezetés esetén fontos, hanem minden egyes kockázati tőkebefektetésnél. Ugyanezt erősíti meg Kovács Balázs 

(i.m. 2011) kutatása az állami háttérrel megvalósított kockázati tőkebefektetések esetén, ahol a befektetők a 

vállalkozások 36%-ánál már a befektetésről szóló szerződésben rögzítették a kiszállás módját.  
431

 Európában a tőzsdék nem eléggé likvidek, a kisebb vállalatok számára teljesíthetetlen előírások és a 

másodlagos piacok gyenge teljesítménye miatt a tőzsdei bevezetéseknek jóval alacsonyabb az aránya, elmaradva 

a szakmai értékesítések mögött. Ezt nem csak Becskyné állapítja meg, hanem a kelet-közép európai viszonyokat 

elemezve Karsai Judit is 2009-es tanulmányában. 
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bankokat és a nyilvánosságot egy nagy egységként kell kezelni. Normális esetben a stratégiai 

befektetőknek történő 

értékesítés lehetőséget biztosít arra, hogy a befektetést teljes egészében értékesítsék, ami 

egyúttal teljes biztonságot is jelent az eladónak. Sok vállalat számára méretéből és fejlettségi 

szintjéből adódóan ez az egyetlen kiszállási lehetőség, hiszen a tőzsdei bevezetés előírásainak 

nem tudnak megfelelni, a kockázati vagy pénzügyi befektetők pedig nem érdeklődnek a 

vállalat iránt.  

 

(3) Értékesítés másik pénzügyi vagy kockázati tőkebefektetőnek – Tipikusnak nevezhető 

eset, amikor a cég a fejlődés korai szakaszából a későbbi szakaszokba kerül, és a 

növekedéshez – az eredeti befektetéshez kapcsolódó tőkén túl - további tőkeemelésre van 

szükség. Egyik másik esetkör, amikor a zárt végű alap refinanszírozása esetén az alap 

futamidejének lejártakor egy új alaphoz kerül át a befektetés. Szintén előfordulhat, hogy a 

tulajdonos kockázati tőkésnek eredmény realizálására van szüksége adózási vagy beszámolási 

okokból, és így kényszerű megoldásként választhatja ezt a kiutat a befektetéséből. Ha a 

tőzsdei értékesítés lehetősége nem áll fenn, a menedzsment támogatásával szintén létrejöhet 

ez a kilépési módozat. Az is előfordulhat, hogy egy – a befektetést megvásárolni szándékozó 

– kockázati tőkés többre értékel egy magas jövedelmet, de lassú növekedést ígérő befektetést, 

mint egy szakmai befektető. További példa, amikor a cégnek forrásbevonásra van szüksége, 

és az értékesítés után megváltozott tőkeszerkezet segítségével új hitellehetőségek nyílhatnak 

meg a cég számára (re-leverage), így akár banki finanszírozó is szóba jöhet, mint potenciális 

vevő. Végül az is előfordulhat, hogy a vezetés és a befektetők közötti kapcsolat megromlik, és 

a befektetők úgy döntenek, hogy megválnak a tulajdoni hányaduktól.  

 

(4) Menedzseri kivásárlás – management buy-in, vagy management buy-out. A kivásárlások 

csoportján belül, melynek során magánszemélyek és/vagy professzionális – nem szakmai – 

befektetők többségi tulajdonhoz jutnak, kitüntetett szerep jut a vezetői kivásárlásoknak 

(management buy-out). A vezetői kivásárlások alkalmával a vállalat vezetői egyúttal 

tulajdonosokká is válnak a professzionális finanszírozók mellett. Ilyen formán a vezetők 

érdekei és céljai megváltoznak, ami a cég számára hatékonyabb vezetői teljesítményt 

eredményezhet.   

Becskyné ezt a kiszállási módot úgy jellemzi, mint a kilépések ultima ratioja, vagyis ezt a 

módot akkor választja a befektető, ha másra nincs lehetősége. A magyar állami kockázati 

tőkét befektető társaságok ugyanakkor szinte kivétel nélkül ezt a kiszállási módot 
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preferálják
432

. A nemzetközi gazdasági irodalom részben támasztja alá a fenti állítást, hiszen 

Gompers és Lerner 2001-ben a világ legnagyobb kockázati tőkepiaca, az Egyesült Államok 

kapcsán állapították meg, hogy a legkedveltebb kiszállási mód az IPO
433

, Schweinbacher 

2005-ben az európai piacot vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a szakmai 

befektetőknek történő értékesítés a leggyakoribb, míg Espenlaub és szerzőtársai 2010-ben az 

angol piacot vizsgálva (amely az európai kockázati tőkepiac 57%-át adja) megállapítják, hogy 

szoros összefüggés van a kiszállási mód és a befektetés időtartama között. 

A menedzseri kivásárlás egy speciális esetkörét jelenti az ún. leveraged buy-out (LBO), amely 

során a menedzsment hiteltámogatással vásárolja meg a kockázati tőkés üzletrészét.  

  

(5) Leírás. Végső esetben a befektetés leírásra kerül, ami azt jelenti, hogy a kockázati 

befektető portfoliójában lévő cég értékét nullára leírják, és kivezetik könyveiből. A befektető 

hozama a befektetésen ilyen esetben nulla vagy negatív. 

 

A kiszállás módját jellemzően a felek már a befektetési szerződés megkötésekor rögzítik, 

vagy legalábbis megteremtik a lehetőségét a felek által preferált kiszállási mód minél 

hatékonyabb megvalósításának. A kiszállás tervezésekor a befektető és a társaság korábbi 

tulajdonosainak érdekei eltérőek lehetnek, így a stratégia tervezése és kivitelezése számos 

nehézséget okozhat.  

Gazdasági értelemben a befektető legfőbb érdeke a hozammaximalizálás, vagyis a lehető 

legkisebb befektetett összegből és költségekből a legnagyobb haszon realizálása. A vállalkozó 

érdeke ehhez képest lehet az, hogy tartósan az irányítása, befolyása alatt tartsa a társaságát, 

maximálisan kihasználja a befektető által biztosított hozzáadott értéket, és lehetőség szerint 

megvédje társaságát az ellenséges felvásárlástól. 

 

Az egyes kiszállási módok eltérő előnyökkel és kockázatokkal járnak, ezért a gazdasági 

szakirodalom a fent nevesített esetek egyes kombinációját is feldolgozza. Jelic és szerzőtársai 

a brit kockázati tőkével érintett MBO-k vizsgálata során külön kategóriaként értelmezik azt a 

vezetői kivásárlást, amely a tőzsdén keresztül valósul meg (MBO-IPOs)
434

. Mike Wright a 

magántőke-befektetésekhez kapcsolódó vezetői kivásárlásoknak 7 formáját nevesíti, amelyek 

                                                 
432

 A Magyar Fejlesztési Bank, illetve az MFB Invest cégcsoport tagjainak befektetési politikájában rögzített, 

privilegizált kiszállási mód, valamint a Regionális Fejlesztési Holding és cégcsoportja is kizárólag ezen kilépési 

stratégia mentén köti a szerződéseket.  
433

 Gompers – Lerner 2001 
434

 Jelic – Saadouni – Wright 2002. 
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között szerepel a hibrid MBI-MBO is, amely egyszerre jelenti egy új és a régi menedzsment 

megjelenését a kockázati tőkebefektető üzletrészének értékesítésekor
435

.  

 

A kiszállási módok vizsgálatakor külön kell említeni, hogy a kockázati tőkebefektető akár 

több részletben is értékesítheti tulajdoni hányadát, így beszélhetünk teljes és részleges 

kiszállásról a fent nevesített módok mindegyike esetében. Részleges IPO-ra abban az esetben 

kerül sor, ha a befektető egy éven belül nem értékesíti a teljes tulajdoni hányadát. 

Az egyes kiszállási módokhoz kapcsolódó releváns jogi kérdéseket a következő táblázat 

foglalja össze. 

10. táblázat 

A befektetésből való kiszállás szerződési rendszere 

(saját szerkesztés) 

 IPO vagy első 

nyilvános 

részvénykibocsátás 

Pénzügyi vagy 

szakmai 

befektetőnek 

való értékesítés 

MBO/MBI vagy 

vezetői kivásárlás 

LBO vagy 

hiteltámogatással 

megvalósuló 

MBO 

Szerződő fél Részvényjegyző(k) Másik befektető 

vagy gazdasági 

társaság 

Maga a társaság, 

vagy a vezető 

tisztségviselő(k) 

Maga a társaság, a 

vezető 

tisztségviselők és a 

pénzintézet(ek) 

Dokumentum 

jellege 

Részvényjegyzés Üzletrész átruházás Üzletrész átruházás, 

saját üzletrész 

megszerzése 

Üzletrész átruházás 

és kölcsönszerződés 

A befektető 

számára 

biztosított 

előnyök 

Hozam-

maximalizálás, 

presztízsnövekedés 

Rugalmas 

tárgyalási feltételek, 

további befektetési 

lehetőség 

A vételár és annak 

ütemezése már a 

befektetési 

szerződésben 

rögzített 

A vételár és annak 

ütemezése már a 

befektetési 

szerződésben 

rögzített 

A céltársaság 

számára 

biztosított 

előnyök 

További 

forrásbevonás 

lehetősége a 

társaságba, 

presztízsnövekedés, 

védett pozíció 

biztosítása 

Az üzleti 

tevékenység 

folytatása, az 

eredmények 

hasznosítása és 

további fejlődés 

biztosítható 

Vételi opció vagy 

elővásárlási jog az 

üzletrészre 

Vételi opció vagy 

elővásárlási jog az 

üzletrészre 

Az ügylet 

értékelése és 

kockázatai 

A leginkább 

jövedelmező a 

befektető számára, 

de a legnagyobb 

költséget és idő-

ráfordítást igényli, 

valamint likvid 

tőkepiacon lehet 

csak eredményes 

Az elért üzleti 

eredmények 

hatékony 

felhasználása, de 

kockázata az 

ellenséges 

felvásárlás 

A társaság az 

eredeti 

tulajdonosokhoz 

kerül vissza, jól 

tervezhető 

kiszállási mód, de 

nem a 

legjövedelmezőbb 

A társaság és a 

döntési jogok az 

eredeti 

tulajdonoshoz 

kerülnek vissza, de 

még mindig 

jelentős a külső 

tőke 
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Cumming és MacIntosh az amerikai és a kanadai kiszállások vizsgálata során azt állapította 

meg, hogy minél nagyobb az információs asszimetria a kockázati befektető és a részesedés 

vevője között, annál valószínűbb, hogy részleges kiszállás valósul meg, amely során a 

tulajdoni hányada egy részének megtartásával a befektető a céltársaság megfelelő 

működésébe vetett bizalmát erősíti
436

.  

Cumming és Johan a kiszállások tervezésének európai szerződési gyakorlatát vizsgálva azt is 

megállapították, hogy az általuk vizsgált körben az esetek 31%-ában már a befektetési 

szerződés megkötésének időpontjában tisztában voltak a felek azzal, hogy vagy a tőzsdén 

keresztül, vagy a társaság szakmai befektetőknek való értékesítésén keresztül tervezik a 

kockázati tőkebefektető tulajdoni hányadának, vagy az egész társaságnak az értékesítését
437

.   

 

A korábbiakban már utaltunk arra, hogy egy ország tőzsdeszabályozása, illetve a 

finanszírozási gyakorlata döntő befolyással van arra nézve, hogy a kockázati tőkebefektetők 

milyen kiszállási módot preferálnak egy-egy céltársaság esetében. Míg az Egyesült 

Államokban az IPO egyértelműen a legfontosabb kiszállási módnak tekinthető, addig 

hazánkban, és általában az európai országokban lényegesen kisebb jelentőséggel bír
438

. 

A céltársasági formák és a befektetési szerződés tárgyalásakor már kitértünk arra, hogy a 

befektetéssel érintett vállalkozás társasági formája az angolszász jogterületeken jellemzően a 

részvénytársaságra leginkább hasonlító limited partnership, vagy limited liability company, 

így az abban szerzett tulajdonrész értékesítésének is magától értetődő módja a tőzsde.  

Cumming kutatási alapján minél erősebb jogai vannak egy kockázati tőkebefektetőnek a 

befektetési időszak alatt, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy szakmai befektetőnek 

értékesíti a tulajdonrészt egy felvásárlás keretében, mintsem tőzsdén keresztül szálljon ki a 

befektetésből, vagy az leírásra kerüljön
439

. 

 

A vállalkozó és a befektető eltérő érdekállása ezen ügylet során éleződhet ki leginkább, mert a 

tőzsdei bevezetés előkészítése során adott nyilatkozatok, a vezető tisztségviselők magatartása 

és a nyilvánosságra kerülő adatok és információk összessége döntő befolyást gyakorolnak a 

részvények vételárára. Így a befektető számára fontos, hogy a társaság tulajdonosai 

együttműködve, közös célt megfogalmazva készítsék elő a nyilvános megjelenést.  
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 Cumming –MacIntosh 2003, 517.o. 
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 Cumming – Johan 2008, 2012.o. 
438

 Ezt támasztják alá az EVCA statisztikai adatai is, illetve a magyar viszonyok tekintetében ld. : Karsai J. 

2008a. 
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Az eltérő érdekek és a vállalkozó opportunista magatartásának ellensúlyozására a gazdasági 

szakirodalom alapján az egyik jellemző módszer, hogy az első nyilvános részvénykibocsátás 

útján történő értékesítéshez kapcsolódóan a befektető olyan megállapodást köt a 

vállalkozóval, amely olyan részvények jegyzését állapítja meg, amelyek hosszú távon 

biztosítják a társaságban az irányítási jogköröket.  

 

Az első nyilvános kibocsátás, vagy tőzsdei bevezetés esetén gyakran alkalmazott eszköz a 

kockázati tőkebefektető védelmére az ún. lock-up agreement, részvény-értékesítési tilalom,  

amelynek célja a hogy a társaság részvényeseinek egy része a tőzsdei bevezetés után 

meghatározott ideig (általában 180 nap) nem adhatja el tulajdonrészét
440

. A kockázati 

tőkebefektető jellemzően több időpontban kínálja eladásra részvényeit, és amennyiben 

túlkínálat lenne a társaság papírjaiból, nem tudná a kitűzött befektetési eredményt elérni az 

eladásokon.  

Bradley és szerzőtársai vizsgálták a kockázati tőkebefektetők által finanszírozott társaságok 

részvényei árfolyamának alakulását az eladási moratórium lejárta után, és megállapították, 

hogy az technológia-intenzív vállalatoknál, ahol a bevezetés után a legnagyobb volt az 

árfolyamok emelkedése, és a részvényjegyzők az átlagosnál kvalifikáltabbak, a moratórium 

lejárta után egy részvényre vetített számottevő nyereség-visszaesés figyelhető meg 
441

. 

Az IPO során az indulási árra is hatással van az, hogy a társaság tulajdonosai számára van-e 

kötelezően előírt értékesítési tilalom. Basha és Walz azt állapítják meg, hogy ha a társaság 

tulajdonosai a részvények eladása során a moratórium lejártára várnak, úgy a részvények 

induló árfolyamának alacsony szintje nem érdekli őket, hiszen nem érdekeltek az azonnali 

értékesítésben. A részvények alulárazása egyben azzal az előnnyel is járhat, hogy a sajtóban 

alulárazottként aposztrofált részvények árfolyama a kibocsátás után emelkedő tendenciát 

mutat, és nagyobb kereskedési volument is a kibocsátástól számított 3 évig
442

. 

  

Brav és Gompers az első nyilvános részvénykibocsátással érintett vállalkozások vizsgálata 

során azt állapították meg, hogy az ilyen társaságok a nyilvános megjelenést követő 5 éven 

belül jellemzően az elvárások alatt teljesítettek a gazdasági mutatóik szerint, de a kockázati 
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 ld. részletesen: Halász – Kecskés 2011. 159-160.o. 
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 Bradley – Jordan – Roten – Yi 2001. 466-467.o. 
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tőkebefektetéssel finanszírozott vállalkozások esetében kisebb volt a negatív eltérés a 

várakozásokhoz képest, mint az ilyen tőkében nem részesült vállalkozások esetében
443

.  

 

A részvénykibocsátás menetének leírása és annak esetleges korlátai, költségei fontos kérdések 

ugyan, amelyek a kockázati tőkebefektetésekből való kiszállást is érintik, ugyanakkor a teljes 

folyamat leírása szétfeszítené a dolgozat kereteit, ezért annak ismertetésétől ehelyütt 

eltekintünk.  Összefoglalóan elmondható, hogy az első nyilvános kibocsátás feltétlen előnyei 

közé tartozik, hogy ezáltal a társaság addicionális tőkéhez jut, kedvezőbb feltételekkel tud a 

jövőben tőkét emelni vagy hitelt felvenni, részvényeinek likviditása és a társaság presztízse 

növekszik az ügylet által. Ugyanakkor számottevő hátrányokkal is járhat a tőzsdei 

megjelenés, amennyiben maga a folyamat költséges és időigényes, minden esetben fennáll a 

részvények alulárazásából eredő kockázat, a tulajdonosi struktúra hátrányos változásának 

lehetősége, valamint az a tény, hogy a társaságnak a jövőre nézve részletes és rendszeres 

adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a befektetői felé
444

.  

 

A kiszállási módok közül jogi értelemben üzletrész-átruházási szerződéssel változik a 

tulajdonos személye a vezetői kivásárlások, a hitellel támogatott vezetői kivásárlások, illetve 

a szakmai vagy pénzügyi befektetőknek történő értékesítés esetén. Ezen kiszállási módokon 

belül a magyar gyakorlatban kiemelkedő szerepe van a szakmai befektetőknek történő 

értékesítésnek, amely az egyik leggyakoribb kiszállási forma
445

.  

 

A szakirodalomban management buy-out/buy-in (MBO/MBI) néven ismert szerződés 

lényege, hogy a társaság régi és/vagy új vezető tisztségviselői szerzik meg a kockázati 

tőkebefektető társasági részesedését.  

A magyar társasági jogi szabályok szerint ez megvalósulhat úgy MBO esetén, hogy a társaság 

a saját vagyonából szerzi meg a tulajdonrészt, de ennek a Gt-ben nevesített korlátait 

figyelembe kell venni. Ilyen korlát, hogy kft esetében saját üzletrész csak abban az esetben 

szerezhető meg, ha az törzsbetétre jutó vagyoni szolgáltatást teljesítették, illetve ha annak 

fedezete a társaság rendelkezésére áll. Ebben az esetben – ha a társaság egy éven belül 
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másnak nem kívánja elidegeníteni – az így megszerzett üzletrészt a tagoknak törzsbetéteik 

arányában térítés nélkül kell átadni
446

.  

 

Az üzletrész kívülálló számára történő értékesítése esetén a korábbi tulajdonost védő szabály, 

hogy a tagoknak, a társaságnak és a társaság által kijelölt személynek elővásárlási joga van, 

bár ez a jog a társasági szerződésben korlátozható vagy kizárható. A részvények 

vonatkozásában a Gt. szerint elővásárlási jogot kizárólag elővásárlási jogot biztosító 

elsőbbségi részvény birtokában lehet gyakorolni, így az csak zártkörűen alapított társaságok 

esetében jelenhet meg
447

.   

 

Az tulajdonrész átruházásával kapcsolatban a Gt. a kft és a zrt esetében engedi meg az 

üzletrész átruházásának kizárását vagy korlátozását a társasági szerződésben amely ezen 

társaságok esetében a zártkörű jelleg egyik jogi biztosítéka
448

. Az erre vonatkozó társasági 

dokumentumok tartalma szabad, de kógens szabályként a törvény kiköti, hogy adásvételi 

szerződés jogcímén való átruházás nem zárható ki
449

.  

 

Az új Ptk- koncepcióval összefüggésben lényeges változások várhatóak a vételi jog követelést 

biztosító célú kiköthetősége megszűnésének kapcsán, a javaslat 6:100.§-a ugyanis a vételi jog 

alapítását általános jelleggel tilalmazza. A kockázati tőkebefektetések magyarországi 

gyakorlata ugyanakkor azt mutatja, hogy a szankció-jellegű eladási és/vagy vételi jogot a 

felek jogviszonyát szabályozó szerződések rendszerint tartalazzák, különösen azokban az 

esetekben, amikor ennek célja a szerződésszegő félnek a társaságból való kivásárlása, vagy ha 

felek között jóhiszemű vita alakul ki a társaság jövőjére vonatkozóan
450

.   

 

 

                                                 
446

 Gt. 135.§. 
447
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VI. Következtetések 

 

VI.1. A dolgozat megállapításai 

 

A kockázati tőkebefektetéshez kapcsolódó ügyletek és annak szereplői a gazdasági válsághoz 

kapcsolódó pénzügyi szabályozási „dömping” kapcsán a figyelem előterébe kerültek. Az 

innovatív kis- és középvállalkozások finanszírozásának ez a speciális módja bár elsősorban az 

Egyesült Államokban elterjedt, a nemzetközi kutatások alapján globálisan is egyre több és 

nagyobb volumenű ügylet dokumentálható, amelyek nemzetközi tendenciát mutatnak, így a 

szabályozásnak, de azt megelőzően a jelenségnek az értelmezése nem halogatható a 

jogtudomány számára sem.  

 

A kockázati tőkebefektetések, mint gazdasági-piaci jelenségek egyrészt a közgazdaság-

tudomány, másrészt a jogalkalmazók számára is tisztázatlan fogalomnak számítanak. 

Minthogy sokáig nem is létezett olyan jogforrás, amely ezen ügyleteket azonosította volna, 

nem volt autentikus értelmezése a kockázati tőkebefektetésnek sem. A gazdasági 

szakirodalom ugyan kialakított egy terminológiát, amelyet az angolszász, elsősorban az 

Egyesült Államokból kiinduló szakmai zsargonból vett át a tudományos élet, ugyanakkor a 

fogalmi körbe vonható ügyletek és szereplők köre sokáig nem volt tisztázott. A dolgozat első 

fejezete ezért különös hangsúlyt helyez a terminológiai kérdések tisztázására. A disszertáció 

elkészítésével párhuzamosan ugyanakkor két olyan jogforrás is megjelent, amely definíciós 

igénnyel határozza meg a kockázati tőkebefektetéseket, így a meghatározások tisztázása a 

kérdés aktualitását is mutatja. A szerző által érvényesnek tekintett definíciók a nemzetközi 

jogalkotás irányát is mutatják, egyben kifejezik azt az egységre törekvést, amely egy olyan 

nemzetközi jelenség esetében, mint a kockázati tőkebefektetések, feltétlenül szükséges. 

Ugyanakkor sem az EU által közzétett európai kockázati tőkealapról szóló rendelet-tervezet, 

sem az Egyesült Államokban elfogadott Dodd-Frank törvény és annak végrehajtási szabályai 

nem alkotnak definíciókat a kockázati tőkebefektetéshez tartozó egyes járulékos fogalmakról, 

így azok rendszertani elhelyezése és összehasonlító elemzése továbbra is a tudományos 

irodalom, és végső soron a jogszabályokat alkalmazó felek feladata marad.   

 

A szerző a kockázati tőkebefektetések alatt érti az angolszász venture capital fogalom alá 

tartozó olyan megállapodásokat, amelyeknek lényege tőzsdén nem jegyzett, nagy növekedési 
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potenciállal rendelkező gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, amelynek célja a 

társaság értékének növelése a tőke biztosításán túl a társaság vezetésében való részvétel 

útján, valamint az így megszerzett tulajdoni hányad nagy haszonnal történő értékesítése. 

A kockázati tőkebefektetés, mint terminus technicus mind a magyar jogforrási rendszernek, 

mind a gazdasági életnek szerves részévé vált az ezredforduló után, különösen annak hatására, 

hogy az Európai Unió a JEREMIE-program meghirdetésével a szaksajtó érdeklődését is erre 

az ügylet-típusra irányította. Így annak ellenére, hogy jogforrási szintű fogalom-meghatározás 

csak a kockázati tőkealapra és a kockázati tőkealap-kezelőre elérhető, nem várható, és nem is 

látszik célszerűnek ezen jelenség elnevezésében történő bárminemű módosítás.  

 

Az azonban megfontolandó, hogy az európai kockázati tőkealap tervezetének elfogadása 

esetén annak a magyar jogszabályokba történő átültetése során pótolni lehetne a definíciós 

hiányt. Ennek módja lehet egyrészt az európai fogalmi gyakorlat átvétele, vagy annak azzal 

nem ellentétes tartalmú olyan átültetése, amely tükrözi az ügylet sajátosságait, és egyben utal 

azokra a megkülönböztető jegyekre, amelyekre hivatkozással a kockázati tőkebefektetések 

különleges jogügyleti státusza megállapítható. A rendelet-tervezet szövege alapján az európai 

kockázati tőkealap tevékenysége, vagyis a kockázati tőkebefektetés olyan ügylet, amely során 

tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozásban szerez a tőkealap, mint kollektív befektetési 

vállalkozás saját tőkét, vagy kvázi-saját tőke jellegű eszközt.
451

  

 

Az Európai Unió fogalom-használatában azonban kívánatos lenne a risk capital fogalom 

folyamatos kivezetése a jogforrási rendszerből, minthogy nemzetközi viszonylatban 

egyedülálló módon használja ezt a kifejezést, és annak tartalmi (és tartalmilag változó) keretei 

relativizálják mind a kockázati tőke, mind a magántőke kifejezések nemzetközi gazdasági 

gyakorlatban elfogadott jelentését.  

 

A jelenleg is tartó gazdasági válság nyomán a jogalkotók mind a tengerentúlon, mind az 

Európai Unióban a kockázati tőkebefektetéseknek az azonosítását is célul tűzték ki azon belül, 

hogy az ilyen ügyleteket bonyolító pénzügyi közvetítők szabályozása az elsődleges feladat. A 

dolgozat második és harmadik fejezetének célja, hogy az állam szerepét tisztázza a kockázati 

tőkebefektetések piacán.  

                                                 
451

 COM(2011) 860, rendelet-tervezet 3. cikk c-f pontjai alapján.  
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A közgazdaság-tudományi álláspont megosztottsága már nem csak a nemzetközi 

irodalomban, hanem a magyar tudományos életben is megjelenik. Míg egyes szerzők 

tényekkel támasztják alá, hogy az állami ösztönző programok számottevő sikereket érnek el a 

kockázati tőkebefektetések ösztönzése területén, addig más szerzők annak piaci kiszorító 

hatása mellett érvelnek. Összefoglalóan megállapítható, hogy általában az állam közvetlen 

részvétele a kockázati tőkepiacon azokban az esetekben indokolt, amikor ez a szerepvállalás 

elsősorban katalizátorként hat a piaci szereplőkre, és nem a helyüket veszi át. Ennek pozitív 

gyakorlatát láthatjuk az Egyesült Államok
452

, Izrael
453

 és Finnország
454

 esetében, jelentős 

eredményeket mutat fel Nagy-Britannia
455

, ugyanakkor a kiszorító hatást dokumentálható 

Kanadában
456

, és részben Magyarországon
457

 is.  Az Európai Unió 1998 óta foglalkozik azzal 

a kérdéssel, hogy a kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó állami támogatások 

összeegyeztethetők-e a közös piaccal, azon belül is nem torzítják-e a szabad versenyt. Több 

dokumentumban is megállapításra került, hogy az állami beavatkozás, illetve a kapcsolódó 

közvetlen állami támogatások csak a vállalkozások magvető és induló szakaszaiban 

indokolhatók
458

.  

 

Az egyes országok közötti eltéréseket a szerzők nem csupán az állami szerepvállalás 

milyenségéből eredeztetik, hanem a jogrendszer jellegéből is. A szerződési gyakorlat 

vizsgálata vezetett többeket arra a megállapításra, hogy az angolszász gyökerű országokban a 

kockázati tőkepiac számottevően eredményesebb, mint a német vagy francia jogi alapokkal 

rendelkező országokban
459

. A jogrendszeren túl a banki kapcsolatok minősége és jellege is 

fontos indikátora a kockázati tőkepiac nagyságának: szignifikáns összefüggés figyelhető meg 

a szakirodalmi empirikus kutatások alapján a nagy pénzintézeti finanszírozási 

hagyományokkal rendelkező országok relatíve kis kockázati tőkepiaca, illetve a piaci 

finanszírozással működő országok relatíve nagy kockázati tőkepiaca között
460

.  

 

                                                 
452

 ld. Lerner 1999. 
453

 ld. Avnimelech – Teubal 2004. 
454

 ld. Maula et al 2006. 
455

 ld. Bürgel et al. 2000, BVCA 2009. 
456

 ld. Cumming – MacIntosh 2006. 
457

ld. Karsai 2004, Kovács B. 2011.  
458

 ld. részletesen a III.3. szakasz vonatkozó részeit 
459

 ld. például: Basha – Waltz 2001, Gilson 2003, Cumming – Schmidt – Waltz 2008.  
460

 ld. Gilson - Black 1999. 
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Az állami szerepvállalás és annak megítélése így nem lehet egyértelműen pozitív vagy 

negatív előjelű, mindazonáltal a nemzetközi legjobb gyakorlatokból bizonyos 

következtetéseket levonhatunk: 

(1) azok az állami programok látszanak a leginkább eredményesnek, amelyek a kezdeti 

katalizáló szerep betöltése után „kiszálltak” a finanszírozói körből, vagyis amikor a kiszorító 

hatás érvényesült volna, akkor az állami támogatás helyett a piaci finanszírozás felé 

irányították a céltársaságokat (p. SBIR és YOZMA programok) 

(2) az adóösztönzők, mint a dolgozatban következetesen közvetlen támogatásként nevesített 

eszközök az egyes országok számára számottevő versenyelőnyt jelentenek, így a kifejezetten 

a kockázati tőkealapok számára juttatott adókedvezmények elősegítik az aktív kockázati 

tőkepiac kialakulását (p. Ausztrália, Nagy-Britannia). Ezzel összefüggésben bár 

Magyarország a nemzetközi összehasonlításokban a középmezőnyben szerepel, a kockázati 

tőkepiac további ösztönzése szempontjából számos lehetőség áll rendelkezésre a szereplők 

támogatására. A nemzetközi legjobb gyakorlatok során bemutatott eszközök között adja 

magát az alapkezelőnek és a céltársaságoknak juttatott adókedvezmények bevezetése. Ezek a 

költségvetési bevételek szempontjából nem számítanak jelentős kiesésnek a szereplők és 

ügyletek számának alacsony volta miatt, ugyanakkor a piaci rést jelentő mikro- és kisvállalati 

szektorban elősegítenék a forráshiány csökkentését. Az 1998-ban hatályba lépett, de 2006-tól 

hatályon kívül helyezett kockázati tőkebefektetésekről szóló törvény tartalmazott is ilyen 

kedvezményt, de a jelenleg hatályos szabályok azt megszüntették.  

(3) a vállalkozó-barát adminisztratív és jogi környezet elősegíti a piacképes ötletek 

vállalkozási formában való megjelenését, amely nem csak a kockázati tőke számára vonzó, 

hanem egy adott ország vagy térség versenyképességét is növeli. Ezen alapelvből kiindulva 

támogatja az Európai Unió is a vállalkozóvá válás feltételeinek könnyítésére irányuló állami 

tevékenységeket
461

. A szakirodalmi álláspont szerint ezen intézkedések bevezetése sokkal 

nagyobb előkészítést, vagy akár szerkezet-átalakítást is jelenthet, ezért a legtöbb ország azért 

is választja a gyorsan bevezethető, jól kommunikálható közvetlen támogatási formákat, mert 

azokkal azonnali sikerek könyvelhetők el
462

.  

 

A kockázati tőkebefektetések során készülő dokumentumok jogi értékelése kapcsán a magyar 

szakirodalomban tematikus anyag nem fellelhető, az elsősorban angolszász, vagy szűk körben 

                                                 
461

 ld. például: A stabilitás és a növekedés menetrendje, COM(2011) 669. 
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európai szerződési megközelítés is elsősorban a közgazdaságtani elméletek alátámasztására 

használja fel a rendelkezésre álló információkat.  

Ugyanakkor tény, hogy ezen különleges ügylet számos járulékos kérdést vet fel a magánjog 

oldaláról, akár abban az esetben is, ha a felek között a tárgyalási folyamat lezárásaként nem 

születik befektetési szerződés.  

 

Az első megvizsgálandó kérdés a feleknek és azok jogállásának tisztázása. Mind nemzetközi 

viszonylatban, mind szűkebb hazánk esetében elmondható tapasztalat, hogy a jogalkotó 

szervek „keresik a helyét” a kockázati tőkepiac szereplőinek, illetve magának az ügyletnek is. 

A kockázati tőkealapok, mint intézményes kockázati tőkebefektetők megítélése éppen a 2011-

es évben változik meg jelentősen a befektetési alapok és alapkezelők, a magántőke-alapok és 

más alternatív alapkezelők szabályozása kapcsán. Mind az Egyesült Államokban, mind az 

Európai Unióban arra a következtetésre jutottak a jogalkotó szervek a szakmai fórumokkal 

való egyeztetés után, hogy a kockázati tőkealapok, mint a pénzügyi közvetítő rendszernek kis 

hányadát képviselő szereplők, nem tartozhatnak a gazdasági válság hatására szigorodó 

adminisztratív és prudenciális előírások hatálya alá - változatlan tartalommal. Az Egyesült 

Államokban könnyített előírások vonatkoznak a kockázati tőkealapokat kezelőkre, míg az 

Európai Unió az alternatív befektetési alapok hatálya alá tartozó pénzügyi szereplőket úgy 

határozta meg, hogy azok tőkekövetelményei miatt kerülnek ki a kockázati tőkealapok a 

hatálya alól, és egyben új irányt is mutat az EU a tagállamok számára a korábban ismertetett 

rendelet-tervezettel.  

 

A kockázati tőkebefektetés felei között található az a társaság, a céltársaság, amelyre a 

kockázati tőkebefektetés során rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszköz irányul. A céltársaság 

formáját tekintve az előtársaságtól egészen a részvénytársaságig terjedhet attól függően, hogy 

a kockázati tőkebefektetések melyik altípusának megvalósítására kerül sor. A jogforrási 

rendszerben az egyetlen következetes korlát a céltársaság vonatkozásában az, hogy annak a 

kis- és középvállalkozás fogalmába kell tartoznia. A céltársaság, mint a befektetési 

szerződéssel érintett vállalkozás az ügylet során számottevő átalakuláson megy át mind 

vagyoni, mind irányítási, vagy akár társasági jogi értelemben is.  

 

A szereplők azonosítása és gazdasági és jogi rendszertani elhelyezése után kerülhet sor a 

kockázati tőkebefektetési szerződésnek, mint ügyletnek a vizsgálatára.  
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A titokvédelem, és az üzleti információk hatékony védelme már az üzleti kapcsolat 

létesítésekor felmerül, minthogy a befektetési folyamat első állomását jelentő üzleti terv is 

tartalmazhat a jogosult számára üzleti titkot jelentő információkat. A korai szakaszban lévő 

vállalkozások esetében, minthogy a kockázati tőkebefektetések célcsoportját az innovatív 

vállalkozások jelentik, a találmányok és más szellemi termékek jogi védelme már a tárgyalási 

folyamat korai szakaszában igényként jelentkezik. Így a kockázati tőkebefektetések jogi 

vonatkozásai között kiemelkedően fontos szerepet játszik a szellemi tulajdonvédelem, és 

annak nemzetközi vonatkozásai is.  

 

Tekintettel arra, hogy a hatályos magyar jog a kockázati tőkebefektetéshez tartozó önálló 

szerződési típust nem ismert, így a befektetési szerződésnek, illetve a felek megállapodását 

rögzítő dokumentumok, vagy dokumentumok rendszerének azonosítása elkerülhetetlen a jogi 

háttérszabályok megállapítása szempontjából.  

Ezen szerződések részletes elemzése eddig csak az angolszász irodalomban ismert, ahol a 

szakmai érdekképviseleti szervezetek mintaszerződéseket is kialakítottak a gyakorlat számára. 

Ezen szerződések azonban az angolszász jogi hagyományokat követik, így a legtöbb európai 

ország, köztük hazánk joggyakorlata számára sem alkalmazhatók számottevő változtatások 

nélkül. Ennek legfőbb oka a dolgozatban részletesen ismertetett társasági formák közötti 

lényeges eltérés.   

 

VI.2. A hipotézisek értékelése 

 

A disszertáció tárgyához és vizsgálati keretéhez kapcsolódva három hipotézist állítottunk fel a 

kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusainak vizsgálatához.  

 

(1) A kockázati tőkealap és a hozzá kapcsolódó kockázati tőkealap-kezelő a pénzügyi 

intézményrendszer önálló, specifikus tulajdonságokkal bíró szereplői, amelyek 

önálló kezelést és szabályozást igényelnek. 

 

Az Egyesült Államokban az 1970-es évektől eredeztetik a kockázati tőkebefektetések 

irodalmát, szabályozását. Ehhez képest az Európai Unió számottevő késéssel, 1998-ban 

kezdett el először foglalkozni ezen piaci jelenséggel, bevonva azt az innováció-finanszírozás 

és az állami támogatások szabályozása körébe. Hazánkban szintén 1998-ban született először 

jogszabály, amely rendezte a kockázati tőkepiac egyes szereplőinek jogait és kötelezettségeit. 
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Az ezen időszak alatt megjelent jogforrásokból azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a 

kockázati tőkebefektetések kapcsán az állam a magánjogi szerződésektől távol tartotta magát, 

szabályozási igénye elsősorban a kockázati tőkealapok és alapkezelők, valamint a jelentős 

vagyont kezelő társaságok adminisztratív kötelezettségeire terjedt ki.  

Az állami szerepvállalás másik fő iránya a kockázati tőkepiacon való megjelenés, amely nem 

adminisztratív, hanem versenyjogi kérdéseket vet fel, és amellyel elsősorban az Európai Unió 

joga foglalkozik kiemelten.  

 

Bár a nemzetközi szakirodalom megosztott abban a kérdésben, hogy az állam milyen szerepet 

töltsön be a kockázati tőkebefektetések piacán, a szerzők abban közös állásponton vannak, 

hogy a befektető-védelmi, adminisztratív szabályok megalkotása elsődleges feladat, azon 

belül is kiemelkedő jelentőséggel bír a nemzetközi jogharmonizáció. Ennek kiváló példáját 

láthatjuk az európai kockázati tőkealap tervezetének megalkotásakor is.  

Szintén az egységesülő szabályozás felé mutató tény, hogy a 2011-es év folyamán elfogadott 

Egyesült Államokbeli részletszabályok és az Európai Unió rendeletei a terminológiai 

kérdésekben közeledést mutatnak, bár az is kétségtelen tény, hogy mindkét térség elsősorban 

a saját területén letelepedett szereplők számára biztosít előjogokat.  

 

A kockázati tőkealapok, illetve a kockázati tőkebefektetést végző társaságok szabályozásának 

jellege, hogy ti. azok a kollektív befektetési vállalkozásokon belül önálló, egyéni szabályozást 

igénylő tulajdonságokkal bíró szereplők, a gazdasági válságot követő pénzügyi szabályozási 

folyamat egyértelműen igazolta.  

 

(2) Az egységesülő, globalizálódó pénzügyi szabályozási rendszerben a kockázati 

tőke típusú ügyletek feleinek és jogviszonyának harmonizált szabályozási keretbe 

történő helyezésével a gazdasági szereplők számottevő versenyelőnyhöz 

juthatnak. 

 

A kockázati tőkebefektetések jellemzően határon átnyúló ügyletek, amely megállapítás alól 

azok a társaságok jelentenek kivételt, amelyek állami háttérrel működnek, és megalapításuk 

célja kifejezetten a hazai kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának könnyítése. Ezen 

állami alapok befektetési szabályzatának része az ügyletek illetve szerződő felek 

székhelyének földrajzi korlátozása.   
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A piaci szereplők tekintetében azonban elmondható, hogy határon átnyúló tevékenységet 

végeznek, ezen belül is kiemelkedő az ún. regionális alapok jelentősége. A céltársaságok 

számára szintén előny lehet, ha az adott piacon több szereplővel is folytathat tárgyalásokat, ez 

nagyban erősíti tárgyalási pozícióját, és csökkenti az információs asszimetriából eredő 

kockázatokat is. Azon kockázati tőkebefektetők számára, amelyek piacilag szegmentáltak, 

szintén előnyös a nemzetközi megjelenés, hiszen például egy olyan kis piacon, mint a magyar, 

egy biotechnológiára szakosodott kockázati tőkealap nem feltétlenül tudja potenciálját 

kihasználni.  

 

A nemzetközi jelenlét ugyanakkor fokozott kockázatokkal, azon belül fokozott adminisztratív 

és pénzügyi teherrel jár. A nemzetközi szervezetek (EVCA, OECD) állásfoglalásai szerint a 

jogharmonizáció az államok egyik legfontosabb feladata a kockázati tőkepiac ösztönzése 

terén.  Az elvárt szabályozás legfontosabb eleme, hogy a befektetési alapkezelők szabadon 

csatornázhassák forrásaikat a legnagyobb nyereséggel kecsegtető vállalkozásokba. A 

befektetők számára az adózási szabályok átláthatósága nélkülözhetetlen, valamint igényként 

merül fel az alapkezelői díjak adótartamának megfizetéséért való felelősség, illetve a 

befektetéseket szükségtelenül korlátozó szabályoktól való mentesség. Alapvető követelmény 

az országokkal szemben a más államban alapított befektetési alapok és alapkezelők 

tevékenységének elismerése, elkerülve ezzel a kettős adóztatást. 

 

Az állami szerepvállaláshoz kapcsolódik a szellemi tulajdonjogok megfelelő védelmének 

biztosítása is, amely a kockázati tőkebefektetési ügyletek szempontjából kiemelkedő 

jelentőséggel rendelkezik. Ezen belül minden olyan kétoldalú vagy multilaterális 

megállapodás, vagy szerződési rendszer támogatandó, amely megkönnyíti az egyik országban 

megszerzett védelem kiterjesztését más államokra.  

 

Ezen elvárások tükrében mind az Egyesült Államokban elfogadott Dodd-Frank törvény, mind 

az Európai Unió alternatív befektetési alapkezelőkről szóló rendelete, valamint az európai 

kockázati tőkealap létrehozására irányuló kezdeményezés mérföldkövet jelent a kockázati 

tőkebefektetések nemzetközi szabályozásában. A számottevő előnyök ellenére mindhárom 

jogforrás tartalmaz szigorított követelményeket is a korábbi gyakorlathoz képest. A Dodd-

Frank törvény a külföldi honosságú befektetési tanácsadók számára többlet-kötelezettségek ír 

elő az adminisztratív eljárások és a tevékenységi körök tekintetében, az ABAK-irányelv pedig 
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ún. útlevél-rendszerben engedi csak működni a külföldi befektetési alapokat, amennyiben 

azok megfelelnek a szigorú előírásoknak.  

A kockázati tőkebefektetések körében a két nagy piaci szereplő közötti további 

kommunikáció elkerülhetetlen, mert az érdekképviseleti szervek (NVCA, EVCA, a brit 

BVCA) egyöntetű nemtetszésüket fejezték ki a külföldi alapokkal szembeni negatív 

megkülönböztetés kapcsán.   

 

(3) A kockázati tőkebefektetés, mint magánjogi jogügylet a többi szerződési típustól 

eltérő, azonosítható jogi sajátosságokat mutat. 

 

Az angolszász joggyakorlat megállapodások sorozataként köti meg azt a szerződést, amely 

során egy kockázati tőkebefektető tulajdonrészt szerez egy társaságban. Mivel a 

megállapodások több fázisban köttetnek, és néha a tőkebefektetés is szakaszosan valósul meg, 

majdnem minden esetben elmondható, hogy nem egy, hanem több jogi kötőerővel bíró 

dokumentum születik a felek között. Ez alól kivételt jelenthetnek az állami tőkealapok, ahol a 

szerződési gyakorlat a piaci kockázati tőkebefektetésektől eltérő sajátosságokat mutat
463

, ezért 

gyakran egy befektetési szerződés keretében található a felek jogaira és kötelezettségeire 

vonatkozó megállapodás.  

 

Harsányi Gyöngyi 2012-es doktori értezése a befektetési szolgáltatási szerződést úgy 

határozza meg, mint másodlagos tőkepiaci ügylet, kereskedelmi jellegű szerződés, amely a 

polgári törvénykönyv kötelmi fogalomrendszerében innominát, atipikus, vegyes szerződés
464

. 

Ha a korábbiakban ismertetetteknek megfelelően a kockázati tőkebefektetési szerződést mint 

a befektetési szerződések részhalmaza értelmezzük, akkor mindezen jellemzők a kockázati 

tőkebefektetési szerződésre is igazak.  

 

Dogmatikai szempontból a legfontosabb kérdés, hogy vajon a kockázati tőkebefektetési 

szerződés önálló szerződéstípusnak tekinthető-e, vagy több szerződés sajátosságait hordozza. 

Tekintettel arra, hogy a felek közötti megállapodás tartalmát több tényező is determinálja, 

véleményünk szerint nem indokolt a kockázati tőkebefektetési szerződés önálló szerződési 

típusként való azonosítása. Az egyes szerződési feltételek ugyanis nagy mértékben függnek 

attól, hogy a felek új társaság alapításával, a meglévőben történő tőkeemeléssel, vagy a 

                                                 
463

 ld. például Hirsch 2006b, Bauer – Burghof 2004, 3.o., Kovács B. 2011b 26-28.o. 
464

 Harsányi 2012 268-269.o. 
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társaság átalakulásával, mint módszerrel valósítják meg a tőkebefektetést. A szerződési 

feltételeknek leginkább a magyar gyakorlatban ismert szindikátusi szerződés felel meg, amely 

szintén nem nevesített szerződési típus, ugyanakkor annak elemző vizsgálata során kiderül, 

hogy a kockázati tőkebefektetési szerződésekkel lényeges hasonlóságot mutat. A szindikátusi 

szerződés elnevezése a nemzetközi szerződési gyakorlat egyidejű vizsgálatával azonban 

ellentmondást szül. Az angolszász szerződési jogban a kockázati tőkebefektetésekhez 

kapcsolódó szindikátusi szerződésről csak abban az esetben beszélünk, amennyiben a 

befektetői oldalon több alany szerepel, vagyis több befektető egymásra tekintettel emel tőkét 

a vállalkozásban, vagy a kockázati tőkebefektető mellett, annak tevékenységére tekintettel a 

tőkeemeléssel egyidejűleg pénzintézeti szerződő fél hitelszerződést köt a céltársasággal.  

 

A kockázati tőkebefektetési szerződés, mint atipikus vegyes szerződés gondossági és 

eredménykötelemre jellemző sajátosságokat egyaránt mutat, hiszen a szerződésben a 

befektető vállalja a céltársaság számára meghatározott pénzösszeg társasági tulajdon fejében 

történő rendelkezésre bocsátását, ugyanakkor a szerződési feltételek része a céltársaság 

részéről bizonyos pénzügyi és/vagy vállalkozási eredmény létrehozására irányuló magatartás 

kifejtése, amely tekintetében a társaság vezető tisztségviselőinek megfelelő gondossággal kell 

eljárniuk. Így a kockázati tőkebefektetetési szerződésben megjelennek az adásvételi, a 

megbízási, a vállalkozási szerződés elemei is, valamint ezek mellett a társasági szerződésre 

vonatkozó szabályok és korlátozások is érvényesülnek. Külön kiemelendő ezen körben, hogy 

a felek megállapodása nem lehet ellentétes a társasági szerződéssel.   

A fentieken túl a felek viszonyát meghatározó jogszabályi háttér nem csak a polgári és 

társasági jog, hanem a kockázati tőkealapok tevékenységét szabályozó, közjogi jellegű 

jogforrások is, valamint a tájékoztatásra és adminisztratív eljárásokra vonatkozó közigazgatási 

jogi jellegű források.  

 

Fentiek fényében megállapítható, hogy a joggyakorlat sokszínűsége, és a megvalósuló 

ügyletek eltérő jogi jellege és megoldásai miatt a kockázati tőkebefektetési szerződés önálló 

szerződési kategóriájának létrehozása nem megalapozott. Ugyanakkor a visszatérően 

jelentkező sajátosságok megteremtik annak alapját, hogy ezen különleges szerződési típus 

további elemzés tárgya lehessen. Ez egyben a disszertáció további kutatási irányát is kijelöli.  
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VI.3. De lege ferenda – állami szerep a magyar kockázati tőkepiacon 

 

A kockázati tőkebefektetések gyakorlatának és azon belül szerződési gyakorlatának vizsgálata 

kapcsán megállapíthatjuk, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában, és részben az Európai 

Kockázati és Magántőke Egyesület keretében folytak egyáltalán elméleti és részben 

gyakorlati kutatások a kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó egyes jogi kérdésekről. 

Ennek egy fontos következménye, hogy ha a magyar kockázati tőkebefektetésekhez 

kapcsolódó jogi viszonyok feltérképezése a cél, akkor az összehasonlítás alapja döntően az 

angolszász joggyakorlat, amely azonban egészen más alapokon nyugszik, mint az általunk 

ismert jogrend. Ráadásul a vonatkozó pénzügyi-közigazgatási gyakorlat és kultúra is 

lényegesen eltér a magyar rendszerektől, ezért már most leszögezhetjük, hogy a dolgozat 

egyik tanulsága, hogy hiába vannak jól működő külföldi minták, azoknak a magyar 

viszonyokra való átültetése – jelenleg, a 2012-es politikai, pénzügyi, gazdasági viszonyok 

között – praktikusan megvalósíthatatlan. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lehetne 

bizonyos elemeket, ötleteket, megoldási módszereket tanulmányozni, és a szükséges 

módosításokkal legalább kipróbálni.  

A dolgozat III és IV. fejezetének célja ezen legjobb gyakorlatok bemutatása, illetve annak 

szakirodalmi források alapján történő összefoglalása, hogy milyen megoldási lehetőségek 

állnak rendelkezésre, ha egy ország döntéshozói a kockázati tőkepiac támogatását tűzik ki 

célul. A szakirodalmi álláspontok összefoglalásaként megállapítható, hogy a közvetlen állami 

részvétel a kockázati tőkepiacon ambivalens következményekkel jár. Ezt gyakorlatilag 

minden országban megállapításra kerül, hogy amennyiben az állam a kezdeti lendület 

biztosítását követően nem száll ki a piacról, mint szereplő, torzító hatása erősebb, mint 

amekkora előnyt jelent az általa biztosított tőke.  

 

A dolgozat tanulsága a jövőre nézve de lege ferenda jelleggel azonban nem eredményezhet 

egyértelmű „fekete” vagy „fehér” ítéletet az állami közvetlen szerepvállalás kapcsán. 

Szükséges annak rögzítése, hogy az állami részvétel a kis- és középvállalkozásoknak a korai, 

magvető szakaszában nélkülözhetetlen. A közvetlen tőke biztosításának rizikója ezen 

finanszírozási formánál, hogy milyen hatékony eszköz választható annak megelőzésére, hogy 

az életképes vállalkozások vagy vállalkozási ötletek végső finanszírozója is az állam legyen, 

kiszorítva a piaci szereplőket. A szerző véleménye szerint a dolgozatban bemutatott izraeli 

YOZMA program az a legjobb gyakorlat, amelynek egyes elemei a magyar finanszírozási 

struktúrákba is átültethetőek. Praktikusan, ha az állami kockázati tőkealapokban kötelezően 
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előírt, dokumentumokkal alátámasztott gyakorlattal rendelkező külföldi tőke jelenne meg, és 

ezen piaci szereplő részére biztosítja az állam a kockázati tőkealap alapjegyeinek 

kedvezményes, de feltételekhez kötött megszerzését, azzal a kiszorító hatás nagy része 

kiküszöbölhető lenne. A jelenleg futó Széchenyi Kockázati Tőkeprogram éppen annak a 

közvetlen állami részvételnek a példája, amely a szakirodalmi álláspont szerint a legkevésbé 

hatékony eszköz a kockázati tőkepiac élénkítésére, mivel 100%-ban állami tulajdonú 

társaságról lévén szó a piaci szereplőknek semmilyen hozzáférési lehetősége nincsen a 

támogatott társaságokhoz. Ugyanakkor a JEREMIE-kezdeményezés már számottevő 

előrelépést jelent a magántőke bevonása felé, és ezen irány mentén lehetne továbbfejleszteni a 

magántőke és állami tőke versenyorientált együttműködését. Sajnálatos, hogy az időben 

később indult Széchenyi Kockázati Tőkealap ilyen értelemben visszalépést jelent. A 

JEREMIE-források azonban megújuló jellegűek, így az Európai Unió keretszabályainak 

megfelelően a következő pályázati eljárások során sikeresen vissza lehet térni a hibrid 

finanszírozású alapok közgazdaságtanilag kedvezőbb formájához.  

 

A dolgozat másik fontos megállapítása, hogy a strukturális értelemben vett vagy közvetett 

beavatkozás ugyanakkor számottevő előnyt jelent a kockázati tőkepiac szempontjából. Ilyen 

megoldások a vállalkozói kultúra erősítése, a célzott adókedvezmények alkalmazása, az 

átlátható és állandó jogi és adózási környezet, a fejlett pénzügyi kultúra.  

A szerző ezen lehetőségek mentén támogatandónak találja, ha az 1998. évi kockázati 

tőkealapokról szóló törvényben foglaltakhoz hasonló, célzott adókedvezményben 

részesülnének a magyar jog alapján létrehozott kockázati tőkealapok. Ezen szabályozási mód 

esetében nem hagyhatók figyelmen kívül az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó 

általános és különös szabályai, valamint az sem, hogy a magyar és külföldi vállalkozások 

(alapok és alapkezelők) megkülönböztetése diszkrimináció-mentesen történjen. A szerző 

ebben a körben felhívja a figyelmet Németország hasonló gyakorlatára, amellyel 

összefüggésben az Európai Bizottság 2009-ben több pontban is ellentétesnek találta a 

közösségi joggal a tervezett német célzott adótámogatásokat
465

.   

 

A kockázati tőkepiac szereplői számára a szerződéses viszonyok biztonsága is rendkívüli 

fontossággal bír. A pacta sunt servanda elv és annak következetes betartása és betartatása 

nélkül a kockázati tőkebefektetési ügyletek nem jöhetnek létre, hiszen ezen ügyletek lényege 

                                                 
465

 A Bizottság határozata (2009. szeptember 30.) a Németország által a tőkebefektetések általános feltételeinek 

korszerűsítéséhez nyújtandó C 2/09 (korábbi N 221/08 és N 413/08). számú állami támogatásról 
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egy olyan bizalmi viszony a felek között, amelyek szabályait és működési mechanizmusát a 

felek részletesen szabályozzák, és létrehoznak vele egy olyan tartós jogviszonyt, amelyből a 

tervezett idő előtti kiszállás mindkét fél számára jelentős anyagi és erkölcsi veszteséget jelent. 

A magyar viszonyok között, a kockázati tőkebefektetések eddigi viszonylag alacsony száma 

és alacsony szintű ismertsége miatt az erkölcsi veszteséget a felek kevésbé értékelik súlyosan, 

mint például az Egyesült Államokban, ahol ez legalábbis egyenlő értékben kerül 

beszámításra. A dolgozat magánjogi vonatkozásainak egyik legfontosabb tanulsága, hogy a 

magyar kötelmi jog és társasági jog vonatkozó szabályai legalábbis nagyrészt megfelelnek a 

kockázati tőkebefektetési ügyletek számára, ki lehet jelenteni, hogy a magánjogi környezet 

kedvez az ilyen típusú ügyletek létrejöttének. Ezt egyébként az egész Európára kiterjedő 

statisztikai adatok is alátámasztják. A jövőre nézve potenciális fejlesztési iránynak tekinthető 

a szerződési feltételek további kidolgozása, esetleg általános szerződési alapelvek kidolgozása 

(hangsúlyosan nem szerződési feltételek, csupán alapelvek) a kockázati tőkebefektetések 

körében, amely elsősorban az információs hátrányban lévő céltársaságok számára jelenthet 

előnyt a kockázati tőke, mint külső forrás fogadására való felkészülés során.  

 

 

 

  

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



220 

 

Irodalomjegyzék 

 

 

1. Ácsné Danyi Ilona 2004: A kockázati tőke szerepe a hazai kis- és középvállalkozások 

fejlesztésében. Hitelintézeti szemle 2004/3-4. 93-126.o. 

 

2. Adizes, Izak (1992): Vállalatok életciklusai. Hogyan és miért növekednek és halnak 

meg vállalatok, és mi az ezzel kapcsolatos teendő? HVG Rt., Budapest,  25-98.oldal. 

 

3. Agmon, Tamir - Avi Messica 2008: Optimal Public Sector Support for the High 

Technology Sector in the Presence of Dynamic Venture Capital Funding. International 

Journal of Innovation and Technology Management, 5. évfolyam, 1. szám. 105-122.o. 

 

4. Armour, John 2003: Law, Innovation and Finance. In: J.A.McCahery – L. Renneboog: 

Venture capital contracting and the valuation of high technology firms. Oxford 

University Press, 2003. 133-161.o. 

 

5. Atkinson, Stephen H. 1994: University-affiliated venture capital funds. Health Affairs 

13.évfolyam 3. szám. 159-173.o. 

 

6. Audretsch David B. – Albert N. Link – John T. Scott 2002: Public/private technology 

partnership: Evaluating SBIR-related research. Research Policy, 2002/1., 145-158.o. 

 

7. Audretsch, D.B. 2002: The dynamic role of small firms: Evidence from the US. Small 

Business Economics, 2002. 18(1) 13-40.o. 

 

8. Avnimelech, Gil – Morris Teubal 2004: Targeting venture capital: lessons from 

Israel’s Yozma programe. In: Sunil, M – A. Bartzokas (szerk): Financial System, 

Corporate Investment in Innovation and Venture Capital. Edward Elgar. 85-116.o. 

 

9. Avnimelech, Gil 2009: VC policy: Yozma programme 15-years perspective. Paper 

presented at the Summer Conference 2009 on CBS – Copenhagen Business School. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



221 

 

10. Balásházy Mária 1993: Szindikátusi szerződés a társasági és polgári jog határán. 

Gazdaság és Jog, 1993/5. szám, 16.o. 

 

11. Balogh Sára et al. 1994: Vállalati gazdaságtan, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 

Pécs. 

 

12. Bán Chrysta 2001: A társasági részesedés értékesítéséhez kapcsolódó eladói felelősség 

egyes gyakorlati tapasztalatai. In: Ius Privatum Ius Commune Europae. Liber 

Amicorum Studia FERENC MÁDL Dedicata. ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi 

Tanszék, Budapest. 9-33.o 

 

13. Bartal Judit et al. 2000: Speciális társaságok. A társaságok különös formái – 

azonosságok, eltérések a gazdasági társaságokkal. KJK-Kerszöv, Budapest. 

 

14. Basha, Anton – Uwe Waltz 2001: Convertible Securities and Optimal Exit Decisions 

in Venture Capital Finance. Journal of Corporate Finance 7, 285-306.o. 

 

15. Bauer, Ekkehardt – Hans-Peter Burghof 2004: The economics of state subsidies in 

early stage venture capital investments. University of Hohenheim, Working Paper. 

 

16. Becskyné Nagy Patrícia 2006: Kilépések politikája. Hogyan válnak meg a kockázati 

tőkések a befektetéseiktől? Competitio V. (2) 83-98.o. 

 

17. Bekkers, Rudi - Victor Gilsing - Marianne van der Steen 2006: Determining factors of 

the effectiveness of IP-based spin-offs: Comparing the Netherlands and the US. 

Journal of Technology Transfer, 31. szám, 545–566.o. 

 

18. BÉT 2004: A nem állami kibocsátású hitelpapírok piaca Magyarországon. BÉT 

Elemzések, 2004. január 14.  

 

19. Bishop, Carter G. 1995: Unicorporated Limited Liability Business Organizations: 

Limited Liability Companies and Partnerships. Suffolk University Law Review, Vol. 

29, 985-1046.o. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



222 

 

20. Bobrovszky Jenő 2006: Rejtélyek és fortélyok. Hozzászólás az üzleti titok és a know-

how kérdésköréhez a Polgári Törvénykönyv reformja kapcsán. Magyar Tudomány, 

2006/11. 1385.o 

 

21. Bomer, Mark 2003: Due Diligence. Pearson Financial Times, New York. 

 

22. Bonnet, Christofer – Peter Wirtz 2010: Investor type and new-venture governance: 

cognition vs. interest alignment. Kutatási jelentés. 14.o. Letölthető: http://leg.u-

bourgogne.fr/wp/1100704.pdf Letöltés ideje: 2012. február 7. 

 

23. Bosma, Niels - Sander Wennekers - José Ernesto Amorós 2012: GEM – Global 

Entrepreneurship Monitor 2011 Extended Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial 

Employees Across the Globe. http://www.gemconsortium.org/docs/download/2200 

(2012. január 12.) 

 

24. Bradley, Daniel J. - Bradford D. Jordan - Ivan C. Roten - Ha-Chin Yi 2001: Venture 

capital and IPO lockup expiration: An empirical analysis. Journal of Financial 

Research. 24. szám, 465 - 493.o. 

 

25. Brander, James A. – Raphael Amit – Werner Antweiler 2002: Venture-Capital 

Syndication: Improved Venture Selection vs. The Value-Added Hypothesis. Journal of 

Economics & Management Strategy, 2002/11, 423–452.o. 

 

26. Brander, James A. - Quianquian Du, Thomas F. Hellman 2010: The effects of  

government-sponsored venture capital: International evidence. NBER Working paper 

series No. 16521. 

 

27. Branscomb, Lewis M. - Philip E. Auerswald (2002) Between Invention and 

Innovation. An Analysis of Funding for Early-Stage Technology Development, 

Gaithersburg. 

 

28. Brav, Alon - Paul A. Gompers 1997: Myth or Reality? The Long-Run 

Underperformance of Initial Public Offerings: Evidence from Venture and Nonventure 

Capital-Backed Companies. The Journal of Finance, 52/5. szám, 1791-1821.o. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://www.gemconsortium.org/docs/download/2200


223 

 

 

 

29. Buzás Norbert 2003: A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége. In: Kis- 

és középvállalkozások a változó gazdaságban. Jate-Press, Szeged, 2003. 175-216.o. 

 

30. Buzás Norbert 2004: A vállalkozói szellem szerepe a spin-off vállalkozások 

alapításában. In: Czagány L. – Szalay L. (szerk): A szociális identitás, az információ 

és a piac. Jate-Press, Szeged, 2004. 257-266.o. 

 

31. Bürgel, Oliver - Andreas Fier - Georg Licht - Gordon Murray 2000: 

Internationalisation of High-Tech Start-Ups and Fast-Growth Evidence for UK and 

Germany. Discussion Paper 00-35, Centre for European Economic Research (ZEW), 

Mannheim. 

 

32. BVCA 2009: Benchmarking UK venture capital to the US and Israel: What lessons 

can be learned? BVCA, London. 2009 május. 

 

33. Casamatta, Cathrine – Carole Haritchabalet 2007: Experience, screening and 

syndication in venture capital investments. Journal of Financial Intermediation, Vol. 

16. 368-398.o. 

 

34. Caselli, Stefano 2010: Private Equity and Venture Capital in Europe: Markets, 

Techniques and Deals. Elsevier.   

 

35. Casson, Peter D. – Roderick Martin – Tahir M. Nisar 2008: The financing decisions of 

innovative firms. Research in International Business and Finance, 22. 208-221.o. 

 

36. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula, 2003 

 

37. Chukumba, Celestine – Richard Jensen 2005: Univesity invention, entrepreneurship, 

and start-ups. NBER Working Paper, No. 11475. 

 

38. Coase, Ronald H. (1937) The nature of the firm. Economica, Vol. 4. 386-405.o. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



224 

 

39. Coase, Ronald H. (2004) A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 

 

40. Cserne Péter 2006: Állam és gazdaság. Az állam gazdaságtudományi elemzései. In: 

Államtan Az állam általános elmélete II. A modern állam sajátosságai és főbb formái. 

Állam és jog, szerk. Takács Péter (Budapest, előzetes online kiadás 2006) XVII.B 

fejezet. 

 

41. Cumming, Douglas J. – Jeffrey G. MacIntosh 2003: A cross-country comparison of 

full and partial venture capital exits. Journal of Banking and Finance, 27(3). 511-

548.o. 

 

42. Cumming, Douglas J. – Jeffrey G. MacIntosh 2006: Crowding out private eqiuty: 

Canadian evidence. Journal of Business Venturing, 21. 569-609.o. 

 

43. Cumming, Douglas J. - Grant Fleming - Armin Schwienbacher 2006: Legality and 

venture capital exits.  Journal of Corporate Finance 12/2. szám, 214–245.o. 

 

44. Cumming, Douglas J. 2007a: Government policy towards entrepreneurial finance: 

innovation investment funds. Journal of Business Venturing, 22(2) 193-235.o. 

 

45. Cumming, Douglas J. 2007b Financing entrepreneurs. Better policy for Canadian 

venture capital. Commentary No. 247. 2007. április 

 

46. Cumming, Douglas J. 2008: Contracts and Exits in Venture Capital Finance. AFA 

2003 Washington, DC Meetings; The Review of Financial Studies, 21. 

évfolyam,5.szám. 1947-1982.o. 

 

47. Cumming, Douglas J. – D. Schmidt – Uwe Walz 2008: Legality and venture capital 

governance around the world. Journal of Business Venturing. 

doi:10.1016/j.jbusvent.2008.07.001 

 

48. Cumming, Douglas J. – Sophia A. Johan 2008: Preplanned exit strategies in venture 

capital. European Economic Review. 52. 1209-1241.o.  

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



225 

 

 

49. Cumming, Douglas J. – Sophia A. Johan 2009: Venture capital and private equity 

contracting. Elsevier Academic Press.  

 

50. Cumming, Douglas J. – Andrej Gill – Uwe Walz 2010: International Private Equity 

Valuation and Disclosure. Northwestern Journal of International Law and Business, 

29. évf. 3. szám, 617-642.o.  

 

51. Cundiff, Victoria A. - Salem M. Katsh 2002: Trade Secrets 2002: How to Protect 

Confidential Business & Technical Information. New York: Practising Law Institute 

 

52. EVCA- HVCA 1996: A kockázati tőke üzletága Magyarországon. EVCA-HVCA, 

Zaventem. 

 

53. EVCA 2004a: Central and Eastern Europe Statistics 2004. Special Paper, Brüsszel, 

2005. október 

 

54. EVCA 2004b: CEE Success Stories 2004. Special Paper, Brüsszel, 2004 október. 

 

55. EVCA 2005: Central and Eastern Europe Statistics 2005. An EVCA Special Paper, 

Brüsszel, 2006. november 

 

56. EVCA 2006: Central and Eastern Europe Statistics 2006. Special Paper, Brüsszel, 

2007. október 

 

57. EVCA 2007a:  Central and Eastern Europe Statistics. An EVCA Special Paper, 

Brüsszel, 2008. szeptember 

 

58. EVCA 2007b: Guide on Private Equity and Venture Capital for Entrepreneurs. An 

EVCA Special Paper. 2007. november.  

 

59. EVCA Yearbook 2003-2008. Pan-European Private Equity & Venture Capital 

Activity Report. EVCA, Brüsszel. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



226 

 

60. EVCA 2008a :Benchmarking European Tax and Legal Environments. Brüsszel, 2008. 

október. 

 

61. EVCA 2011: EVCA Central- and Eastern European Statistics 2010. Brüsszel, 2011. 

 

62. EVCA 2012: Yearbook 2011. Pan-European Private Equity & Venture Capital 

Activity Report. EVCA, Brüsszel, 2012. 

 

63. Flash Eurobarometer 2005. SME Access to Finance. Executive Summary. Európai 

Bizottság, 2005. október. 

 

64. Flash EuroBarometer 2006: SME Access to Finance in the New Member States. 

Európai Bizottság, 2006.július. 

 

65. Fleischer, Victor 2005: The Missing Preferred Return. UCLA School of Law, Law-

Econ Research Paper No. 05-8. 

 

66. Florida, Richard – Donald F. Smith, jr. 1993: Keep the Government out of Venture 

Capital. Issues in Science and Technology. 1993.9. 61-68.o 

 

67. Friedman, Jeffrey (szerk) 2011: What caused the financial crisis. University of 

Pennsylvania Press.  

 

68. Futó Péter 2002: Vállalat átvilágítás – EU csatlakozásra való felkészülés. 

Vezetéstudomány, 2002/6. szám, 32-46.o. 

 

69. Galgano, Francesco 2006: Globalizáció a jog tükrében. A gazdasági jogi elemzése. 

HVG-ORAC. 

 

70. GEM Hungary 2004: (szerk. Szerb László) Vállalkozásindítás, vállalkozói 

hajlandóság és a vállalkozási környzeti tényezők alakulása Magyarországon a 2000-es 

évek első felében. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



227 

 

71. GEM 2009: Niels Bosma – Jonathan Levie: Global Entrepreneurship Monitor, 2009 

Global Report.  

 

72. Gilson, Ronald J. – Bernard S. Black 1999: Venture Capital and the Structure of 

Capital Markets: Banks Versus Stock Markets. Journal of Financial Economics, 

47.szám, 243-277. o. 

 

73. Gilson, Ronald J. 2003: Engineering a venture capital market: lessons from the 

American experience. Stanford Law Review, 55(4). 1067-1103.o. 

 

74. Glavanits Judit 2012: A kockázati tőkebefektetések jogi fogalmának meghatározása. 

Jog-Állam-Politika 2012/1. szám, 109-123.o. 

 

75. Gompers, Paul - Josh Lerner 1994: An Analysis of Compensation in the US Venture 

Capital Partnership. Harvard Business School Working Paper No 95.  

 

76. Gompers, Paul – Josh Lerner 1999a: An analysis of compensation in the U.S. venture 

capital partnership. Journal of Financial Economics, Vol.51. 3-44.o. 

 

77. Gompers, Paul – Josh Lerner 1999b: The venture capital cycle. The MIT Press, 

Cambridge, London.  

 

78. Gompers, Paul – Josh Lerner 2001a: The venture capital revolution. Journal of 

Economic Perspectives. 15(2). 145-168.o. 

 

79. Gompers, Paul - Josh Lerner 2001b: The Money of Invention. Boston Harvard 

Business School Press. 

 

80. Gompers, Paul – Josh Lerner 2004: The venture capital cycle. The MIT Press 

Cambridge, London, 2004. 309-342.o. 

 

81. Gübeli, Manuel H. - David Doloreux 2005: An empirical study of university spin-off 

development. European Journal of Innovation Management, 8. évf. 3. szám, 269 – 

282.o. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



228 

 

 

82. Halász Vendel – Kecskés András 2011: Társaságok a tőzsdén. HVGORAC, Budapest. 

 

83. Halpern László – Muraközy Balázs: Innováció és vállalati teljesítmény 

Magyarországon.  Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. április 293–317. o. 

 

84. Harrison, Richard T. – Mason, Colin M. 2000: Editorial: The role of public sector in 

the developement of a regional venture capital industry. Venture Capital, 4. 243-

253.o. 

 

85. Harsányi Györgyi 1997: Befektetési jellegű szerződések kötelmi jogi elemzése. 

Gazdaság és Jog, 1997/3, 3-6.o. 

 

86. Harsányi Györgyi 2010: A magyar értékpapírjog alapjai. Egyetemi jegyzet. Novotni, 

Miskolc. 

 

87. Harsányi Gyöngyi 2012: A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusa. PhD 

értekezés, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.  

 

88. Hayek, Freidrich A. 1995: Piac és szabadság. KJK, Budapest. 

 

89. Heidinger, Franz – Andrea Hubalek – Bárdos Péter – Bárdos Rita: Angol-Amerikai 

jogi nyelv. HVGORAC, 2004.  

 

90. Hellmann, Thomas – Manju Puri  2000: The Interaction between Product Market and 

Financing Strategy: The Role of Venture Capital. Review of Financial Studies, Oxford 

University Press for Society for Financial Studies, 13. évf.4.szám,  959-84.o. 

 

91. Hill, Brian E. – Dee Power 2001: Inside secrets to venture capital. John Wiley&Sons, 

New York. 

 

92. Hirsch, Julia 2006a: Public policy for venture capital financed innovation: A contract 

design approach. Center for Financial Studies, Frankfurt.   

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



229 

 

93. Hirsch, Julia 2006b: Why do contracts differ between VC types? Market segmentation 

versus corporate governance varieties. CFS Working Paper No. 2006/12. 

 

94. Hisrich, Robert - Michael Peters - Dean Shepherd 2009: Entrepreneurship. MacGrew-

Hill, New York. 

 

95. HVCA 2011: HVCA Jubelee 20 years yearbook. HVCA, Budapest. 

 

96. HVCA 2012a: Kockázati és magántőke iparági javaslatcsomag. Letölthető: 

http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2012/05/HVCA-Position-paper-HUN-

Final_v3.pdf Letöltés ideje: 2012. június 13. 

 

97. HVCA 2012b: Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület az új Polgári 

Törvénykönyvvel kapcsolatos észrevételei. Letölthető: http://www.hvca.hu/wp-

content/uploads/2012/05/Magyar-Kockazati-es-Magantoke-Egyesulet-eszrevetelei-az-

uj-Ptk-tervezethez-120413.pdf. Letöltés ideje: 2012. június 10. 

 

98. ICC –Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 2012: The ICC Intellectual Property 

Roadmap, 2012. 

 

99. IHS Global Insight 2009: Venture impact. The economic importance of venture capital 

backed companies to the U.S. economy. Fifth edition. 

 

100. Illés István 2011: Mire jó a bizalmi vagyonkezelés? Jogtudományi Közlöny, 

2011/11. szám, 550-556.o. 

 

101. Jääskeläinen, Mikka – Markku Maula – Gordon Murray 2007: Profit 

distribution and compensation structures in publicly and privately founded hybrid 

venture capital funds. Research Policy, 36. 913-929.o. 

 

102. Jelic, Ranko - Brahim Saadouni - Mike Wright 2002: Performance of Private 

to Public MBOs: The Role of Venture Capital. EFMA 2002 London Meetings.  

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2012/05/HVCA-Position-paper-HUN-Final_v3.pdf
http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2012/05/HVCA-Position-paper-HUN-Final_v3.pdf
http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2012/05/Magyar-Kockazati-es-Magantoke-Egyesulet-eszrevetelei-az-uj-Ptk-tervezethez-120413.pdf
http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2012/05/Magyar-Kockazati-es-Magantoke-Egyesulet-eszrevetelei-az-uj-Ptk-tervezethez-120413.pdf
http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2012/05/Magyar-Kockazati-es-Magantoke-Egyesulet-eszrevetelei-az-uj-Ptk-tervezethez-120413.pdf


230 

 

103. Jeng, Leslie A. – Wells, Philip C. 2000: The determinants of venture capital 

funding: evidence across countries. Journal of Corporate Finance, 6. 241-289.o. 

 

104. Jensen, Michael C. – Meckling, William 1976: Theory of the Firm: Managerial 

Behavior, agency  costs, and capital structure. Journal of Financial Economics Vol.3. 

305-360.o. 

 

105. Kalske, Risto 1999: Venture capital funding of public spin-offs. Előadás-anyag, 

elhangzott: OECD workshop on high-technology spin-offs from pulic support 

research. Párizs, 1999.12.08. 

 

106. Kaplan, Steven N. - Per Strömberg 2003: Financial Contracting Theory Meets 

the Real World: Evidence from Venture Capital Contracts. Review of Economic 

Studies, 70.szám, 281-315.o. 

 

107. Karsai Judit 1997: A kockázati tőke lehetőségei a kis- és középvállalkozások 

finanszírozásában. Közgazdasági Szemle, XLIV. évfolyam, 165-174.o. 

 

108. Karsai Judit 1998: A kockázati tőkéről befektetőknek és vállalkozóknak. 

Módszertani füzetek III. MBV Rt, Budapest. 

 

109. Karsai Judit 1999: A megfontoltan kockáztató tőkések. Kockázati-

tőkebefektetések Magyarországon. Közgazdasági Szemle, , XLVI. 1999 szeptember, 

789-812.o. 

 

110. Karsai Judit 2002: Mit keres az állam a kockázatitőke-piacon? A kockázati tőke 

állami finanszírozása Magyarországon. Közgazdasági szemle, XLIX., 2002 

november, 928-942.o. 

 

111. Karsai Judit 2004: Helyettesítheti-e az állam a magántőke-befektetőket? Az 

állam szerepe a kockázatitőke-piacon. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. 

Műhelytanulmány. Budapest. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



231 

 

112. Karsai Judit 2006a: A magyarországi kockázatitőke-finanszírozás másfél 

évtizedes fejlődése Magyarországon és Kelet-Közép Európában. In: Közgazdasági 

Szemle, LIII. 2006 november, 1023-1051.o. 

 

113. Karsai Judit 2006b: A magyarországi kockázatitőke-finanszírozás másfél 

évtizede (1989-2004) In: Makra Zsolt (szerk) A kockázati tőke világa. Aula, 33-52.o. 

 

114. Karsai Judit 2007a: Az intézményes kockázatitőke-piac szerepe az innovatív 

cégek finanszírozásában. In: Makra Zs. (szerk.): A technológia-orientált 

kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon. Universitas Szeged 

Kiadó, Szeged, 101-124.o. 

 

115. Karsai Judit 2007b: Kifelé a zsákutcából. Állami kockázati tőke és innováció. 

Közgazdasági Szemle, LIV. 2007 december, 1085-1102.o. 

 

116. Karsai Judit 2008a: „Az aranykor vége”. A kockázati- és magántőke-ágazat 

fejlődése Közép- és Kelet-Európában. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 

Műhelytanulmány. Budapest. 

 

117. Karsai Judit (szerk.) 2008b: A magyarországi kockázati- és magántőke-ipar 

ötéves fejlődése. Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület, Budapest. www.hvca.hu  

 

118. Karsai Judit 2009: A kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában 

Magyarországon. Külgazdaság, LIII. évf. 2009. május-június, 42-62.o. 

 

119. Karsai Judit 2010a: Kockázati tőke a nyugdíjpénztárak szemszögéből. HVCA. 

 

120. Karsai Judit 2010b: A kockázati- és magántőke forrásai. Az intézményi 

befektetők szerepe a kockázati- és magántőke-ágazat forrásellátásában. MTA 

Műhelytanulmányok. 2010/29. Budapest 

 

121. Katits Etelka 2002: Pénzügyi döntések a vállalati életciklusokban. KJK-

Kerszöv. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://www.hvca.hu/


232 

 

122. Kenney, Martin – Richard Florida 2000: Venture capital in Silicon Valley: 

Fuelling new firm formation. In: M. Kenny(szerk) Understanding Silicon Valley: the 

anatomy of an entrepreneurial region. Stanford University Press. 98-123.o. 

 

123. Keuschnigg, C – S.B. Nielsen 2002: Tax policy, venture capital and 

entrepreneurship. Journal of Public Economics, 87. 175-203.o. 

 

124. Keuschnigg, Christian -  Soren Bo Nielsen 2004: Start-ups, venture capitalists 

and the capital gains tax. Journal of Public Economics. Vol. 88. 1011-1042.o. 

 

125. Keuschnigg, C. 2003: Optimal public policy for venture capital backed 

innovation. University of Saint Gallen, Departement of Economics, Discussion Paper 

No. 2003-09. 

 

126. Keuschnigg, C. 2008: Tax policy for venture backed entrepreneurship. 

University of St. Gallen, Department of Economics. Discussion Paper 2008-07.  

 

127. Kindler József: A kockázat döntéselméleti megközelítése In: Vári Anna (szerk) 

Kockázat és társadalom. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. 13-24 p. 

 

128. Király Júlia - Nagy Szabolcs – Szabó E. Viktor 2008: Egy különleges 

eseménysorozat elemzése – A másodrendű jelzálogpiaci válság és annak (hazai) 

következményei. Közgazdasági Szemle,  LV. évf. 2008 július-augusztus, 573-621.o 

 

129. Kisfaludi András 1999: Hatalommegosztás a gazdasági társaságban. In: Liber 

Amicorum: Studiorum L. Vékás Dedicata. ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 

155-176.o. 

 

130. Kisfaludi András 2001: Társaságok titkai – Titokvédelem a gazdasági 

társaságokban. In: Ius Privatum Ius Commune Europae. Liber Amicorum Studia 

FERENC MÁDL Dedicata. ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék, Budapest. 

151-168.o. 

 

131. Kisfaludi András: Társasági jog. Complex, 2007.  

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



233 

 

 

132. Kleinberger, Daniel S. 2006: Direct Versus Derivative and the Law of Limited 

Liability Companies. Legal Studies Research Paper Series, Working Paper No. 47. 

 

133. Klonowski, Darek 2010: The venture capital investment process. Palgrave 

Macmillan. 

 

134. Kolben György 1996: A szindikátusi szerződés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 

Budapest. 

 

135. Kosztopulosz Andreász 2004: Az Európai Unió kockázati tőkével kapcsolatos 

politikája és intézményei. In: Botos Katalin (szerk.): Pénzügyek a globalizációban. 

JatePress, Szeged, 68-88. o. 

 

136. Kosztopulosz Andreász – Makra Zsolt 2005: A kockázati tőke részvételének 

formái a technológia orientált vállalkozások fejlődésének kezdeti szakaszában. In: 

Buzás Norbert (szerk.): Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE 

Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 328-351. o. 

 

137. Kovács Balázs 2011a: Innovation financing with ventrure capital – the role of 

state aid programs. Konferencia-előadás és cikk, Právní ROZPRAVY 2011.02.08-12. 

 

138. Kovács Balázs 2011b: Állami kockázati tőke a kkv-finanszírozásban. PhD 

értekezés, SZE RGDI.  

 

139. Kovács Gyula 2004: Innováció, technológiai változás, társadalom: újabb 

elméleti perspektívák. Szociológiai Szemle 2004/3. 52-54.o. 

 

140. Kovácsné Antal Anita 2011: Kockázatitőke-finanszírozás a hazai kis- és 

középvállalkozásokban. Doktori értekezés. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi 

Doktori Iskola. 

 

141. Landes, William L. – Richard A. Posner (2003) The economic structure of 

intellectual property law. Harvard University Press.  

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



234 

 

 

142. Landström, Hans 2007: Pioneers in venture capital research. In: Hans 

Landström (szerk.): Handbook of research on venture capital. Edward Elgar. 3-65.o. 

 

143. La Porta, Rafael et al. 1998: Law and finance. Journal of Political Economy. 

106.1113-1155.o. 

 

144. La Porta, Rafael et al. 2000: Investor protection and corporate governance. 

Journal of Financial Economics, 58.szám, 3-27.o. 

 

145. Lawton, Thomas C. 2001: Missing the target: assessing the role of government 

in bridging the European equity gap and enhancing economic growth. Venture 

Capital. 4(1) 7-23.o. 

 

146. Lerner, Josh 1994a: The syndication of venture capital investments. Financial 

Management. 23. 16-27.o.  

 

147. Lerner, Josh 1994b: Venture Capitalists and the decision to Go Public. Journal 

of Financial Economics. 35. 293-316.o.  

 

148. Lerner, Josh 1999: The government as venture capitalist: The long-run effects 

of the SBIR programme. Journal of Business. 72. 285-318.o. 

 

149. Lerner, Josh 2000: A brief Review of Venture Capital and Private Equity: a 

Casebook. Toronto, John Wiley. 

 

150. Lerner, Josh 2002: When bureocrats meet entrepreneurs: the design of effective 

’public venture capital’ programmes. Economic Journal. 112. 73-84.o. 

 

151. Litvak, Kate 2004: Venture Capital Limited Partnership Agreements: 

Understanding Compensation Arrangements. University of Texas, Law and 

Economics Research Paper No. 29; Columbia Law and Economics Working Paper 

No. 254. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



235 

 

152. Losoncz Miklós 2009: A globális pénzügyi válság újabb hulláma és néhány 

világgazdasági következménye. Pénzügyi Szemle, 2009/1. 9-24.o. 

 

153. Lőrinczi Gyula 2012: A korlátolt felelősségű társaság jogi jogi 

kockázatelemzése. Gazdaság és Jog, 2012/1. 3-10.o. 

 

154. Lukács Mónika – Sándor István – Szűcs Brigitta 2003: Új típusú szerződések 

és azok gyakorlata a gazdasági életben. HVGOrac, Budapest. 

 

155. Makra Zsolt – Kosztopulosz Andreász 2004: Az informális kockázati 

tőkebefektetések szerepe az innovatív kisvállalkozások finanszírozásában 

Magyarországon. Kutatási jelentés. Budapest-Szeged. 

 

156. Makra Zsolt – Kosztopulosz Andreász 2006: Üzletiangyal-befektetések 

Magyarországon: elméleti alapvetés és empirikus eredmények nemzetközi  

összehasonlításban. Vállalkozás és Innováció. I/1. szám. 102-125.o. 

 

157. Makra Zsolt 2007: Egyéni (informális) kockázatitőke befektetések 

Magyarországon. PhD értekezés, Pécsi Tudományegyetem.  

 

158. Manigart, Sophie – W. Van Hyfte 1999: Post-Investment Evolution of Belgian 

Venture-Capital Backed Companies: An Empirical Study, Paper presented at the 

Babson Entrepreneurship Conference. 

 

159. Manigart, Sophie et al. 2002: Why Do European Venture Capital Companies 

Syndicate? ERIM Report Series Reference No. ERS-2002-98-ORG. 

 

160. Martin József Péter – Várkonyi Iván 2010: Álomcsőd. Interjúk a válságról. 

Alinea 

 

161. Mason, Colin M. – Richard T. Harrison 1999: Editorial. Venture Capital: 

rationale, aims and scope. Venture Capital, 1(1).1-46. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



236 

 

162. Maula, Markku et al. 2006: The prospect for success of early-stage venture 

capital in Finland. Sitra report 70. Helsinki.   

 

163. Maula, Markku − Gordon Murray − Mikko Jääskeläinen 2006: Public 

Financing of Young Innovative Companies in Finland. Ministry of Trade and Industry. 

 

164. Megginson, William L. 2004: Towards a Global Model of Venture Capital? 

Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 16 (1). 89-107.o. 

 

165. Menyhárd Attila 2005a: A know-how apportálhatósága In: Emlékkönyv Lontai 

Endre egyetemi tanár tiszteletére ELTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék. Budapest, 129-

141.o. 

 

166. Menyhárd Attila 2005b: Polgári jog és közgazdaságtan. In: Steiger Judit 

(szerk.) Gazdaság és jog: Szakács István ünnepi tanulmánykötet, Budapest: ELTE 

ÁJK, 87-101.o. 

 

167. Mérő László 2007: A pénz evolúciója. Darwin és a gazdaság eredete. 

Budapest, Tercium. 

 

168. Metzinger Péter 2008: A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a 

globalizált üzleti jogban. Doktori értekezés. Budapest-Pécs.  

 

169. Miskolczi Bodnár Péter 2003: A kockázati tőkebefektetés fogalmi 

tisztázatlansága. Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXI/2. 2003. 647-663. o. 

 

170. Mitchell, Lawrence E. 2010: Toward a New Law and Economics: The Case of 

the Stock Market. GWU Law School Public Law Research Paper No. 495; 

 

171. Mitev, Ivan (2011): Private equity and venture capital tax manual. ABA 

Publishing, New York.  

 

172. Mowery, David C. et al 2001: The growth of patenting and licensing by U.S. 

universities: an 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



237 

 

173. assessment of the effects of the Bayh–Dole act of 1980. Research Policy, 30. 

szám, 99-119.o. 

 

174. MSZH 2005: Magyar Szabadalmi Hivatal – Nemzeti Innovációs Hivatal 2005: 

Módszertani Útmutató a közfinanszírozású kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelési 

szabályzatainak kidolgozásához. 

 

175. MSZH 2010: Magyar Szabadalmi Hivatal: A szellemitulajdon-kezelés a 

közfinanszírozású kutatóhelyeken. Összehasonlító elemzés és gyakorlati javaslatok. 

2010. március. 

 

176. MSZH 2011: Magyar Szabadalmi Hivatal: Éves Jelentés, 2010. Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2011.   

 

177. Mustar, Philippe et al. 2006: Conceptualising the heterogeneity of research-

based spin-offs: A multi-dimensional taxonomy. Research Policy 35. szám. 289-308.o. 

 

178. Myers, Stewart C. 1984: The capital structure puzzle. Journal of Finance, 

7.szám,  575-592.o. 

 

179. Nahata, Rajarishi 2008: Venture capital reputation and investment 

performance. Journal of Financial Economics, 90. szám, 127-151.o. 

 

180. Naqi, Sayed Ahmed – Samathala Hettihewa: Venture capital or private equity? 

The Asean experience. Business Horizons. 2007. Vol 50. 335-344.o. 

 

181. Nochta Tibor – Juhász László – Széchényi László 2008: A gazdaság jogi 

szabályozása I. Jogi szakvizsga segédkönyvek, Dialóg Campus, Budapest-Pécs. 

 

182. OECD 1997: Government Venture Capital for Technology-Based Firms. 

Organization for Economic Co-operation and Developemet. Párizs, 1997. 

OECD/GD(97)201. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



238 

 

183. OECD 2004: Venture Capital: Trends and Policy Recommendations. OECD 

Science Technology Industy. Párizs. 

 

184. Onimus, Jil Caroline 2011: Assessing the economic value of venture capital 

contracts. An option pricing approach. Springer-Verlag.  

 

185. Osman Péter 1996: Kockázati tőke a vállalkozás finanszírozásában. Marketing 

és Menedzsment. 6. 23-26.o. 

 

186. Osman Péter 2005: A kockázati tőke-típusú finanszírozásról. Magyar 

Szabadalmi Hivatal, 2005. december. 

 

187. Osman Péter 2006: A kockázati tőkéről. In: A kockázati tőke világa (szerk. 

Makra Zsolt), Aula, 2006. 11-32.oldal 

 

188. Osnabrugge, Mark Van (2000) A comparison of business angel and venture 

capitalist investment process: An agency theory-based analysis. Venture Capital 

Vol.2/2. 91-109.o. 

 

189. Pace, Christopher Rebel J. 1995: The case for a Federal Trade Secrets Act. 

Harvard Journal of Law and Technology, 8.évf. 2. szám 427-465.o. 

 

190. Papanek Gábor – Perényi Áron 2006: Spin-offok a fejlett világban és 

Magyarországon. Európai Tükör, 1. szám 81-95.o.  

 

191. Papp Tekla 1999:  Az  apport  megítélése  a Legfelsőbb  Bíróság döntéseiben 

és  a  Társasági  törvény  apportálásra vonatkozó  szabályainak  hatása  a  

joggyakorlatra. In: Tanulmányok  Dr. Veres  József  egyetemi tanár  70. 

születésnapjára. Szeged.  259-261.o.  

 

192. Papp Tekla 2002: Rövid bevezetés a német társasági jogba. Jogelméleti 

Szemle, 2002/3. szám http://jesz.ajk.elte.hu/papp11.html  

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://jesz.ajk.elte.hu/papp11.html


239 

 

193. Pedersen, Brad – Justin Woo 2011: The „matrix” for changing first-to-inivent: 

an experimental investigation into proposed changes in U.S. patent law. Cybaris – An 

intellectual property law review. 2011 1. szám. 1-61.o. 

 

194. Petrik Ferenc (szerk) 2003: Bankjog. HVGOrac, Budapest. 

 

195. Petz Raymund et al 2006: Az iparjogvédelmi tudatosság helyzete 

Magyarországon – egy vállalati felmérés tükrében. In: Fehér könyv a szellemi tulajdon 

védelméről – 2006. Magyar Szabadalmi Hivatal.  40-55.o. 

 

196. Plagge, Arnd 2006: Public policy for venture capital. A comparison of the 

United States and Germany. Deutscher Universitats-Verlag. 

 

197. Pokol Béla 1984: A jog gazdasági elemzése. In: uő: Jogbölcseleti 

vizsgálódások. Nemzeti Tankönyvkiadó. 52-64. o. 

 

198. Poterba, James M. (1989) Venture Capital and Capital Gains Taxation. Tax 

Policy and the Economy, Volume 3. MIT Press. 47-67.o.  

 

199. Pukthuanthong, Kuntara - Dolruedee Thiengtham -Thomas Walker 2007: Why 

venture capital markets are well developed in some countries but comparatively small 

in others: Evidence from Europe. In: Gregoriou, Greg N. – Maher Kooli – Roman 

Kraeussl (szerk) 2007: Venture capital in Europe. Elsevier. 33-50.o. 

 

200. Renn, Ortwin 1992: Concepts of Risk: A Classification. In: S. Krimsky – D. 

Golding (szerk): Social Theories of Risk. Westport, 53-79.o. 

 

201. Riser, R. Volney 2006: Disfranchisement, the U.S. Constitution, and the 

Federal Courts: Alabama's 1901 Constitutional Convention Debates the Grandfather 

Clause. American Journal of Legal History, July 2006, Vol. 48 Issue 3, 237–279.o. 

 

202. Romsics Viktor 2009: A szindikátusi szerződés titokzatosságának kockázata. 

JogiFórum, Letölthető: http://www.jogiforum.hu/hirek/21805. Letöltés ideje: 2012. 

április 2. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://www.jogiforum.hu/hirek/21805


240 

 

 

203. Rosenberg, David 2002: Venture Capital Limited Partnerships: A Study in 

Freedom of Contract. Columbia Business Law Review, 363.szám 

 

204. Rosiello, Alessandro - Gil Avnimelech - Morris Teubal 2011: Towards a 

systematic and evolutionary framework for venture capital policy. In: Andreas Pyka, 

Maria da Graca D. Fonseca (szerk) Catching up, spillovers and innovation networks in 

a schumpeterian perspective. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 195-216.o. 

 

205. Salamonné Huszthy Anna 2006: Magyarországi kis- és középvállalkozások 

életútjának modellezése. Competitio, V. évfolyam 1. szám, 59-76.oldal. 

 

206. Sándor István – Csizmazia Norbert 2002: A bizalmi (fiduciárius) vagyonkezelés 

és a Ptk. reformja. Polgári jogi kodifikáció 2002/4. 10-29. o. 

 

207. Sapienza, Harry J. - Anil K. Gupta 1994: Impact of Agency Risks and Task 

Uncertainty on Venture Capitalist-CEO Interaction. Academy of Management Journal 

Vol. 37/6. 1618-1632.o. 

 

208. Sárközy Tamás 2007: Gazdasági státusjog – Magyar gazdasági jog. Egyetemi 

tankönyv. I. kötet. Aula. 

 

209. Sárközy Tamás 2011: A jog szerepe a gazdaságban. Magyar Tudomány, 

2011/5. szám. 535-540.o. 

 

210. Schartinger, Doris C. et al 2002: Knowledge interactions between universities 

and industry in Austria: sectoral patterns and determinants. Research Policy 31. 

szám, 303-328.o. 

 

211. Schwienbacher, Armin 2005: An Empirical Analysis of Venture Capital Exits 

in Europe and the United States. EFA 2002 Berlin Meetings Discussion Paper. 

 

212. Sergi, Lisa D. – Scott S. Jones – Mary B. Kuusisto 2008: Small Business Stock 

Incentives – Time for a fresh approach. NVCA. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



241 

 

 

213. Sik Endre 2002: Tőke-e a kapcsolati tőke, s ha igen, mennyiben nem? 

Szociológiai Szemle, 2002/2. szám, 72-95.o. 

 

214. Smahó Melinda 2005: Szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi 

innovativitás Magyarországon. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 61-79. p. 

 

215. Soros, George 2008: The new paradigm for financial markets: The credit crisis 

of 2008 and what it means. PublicAffairs, New York. 

 

216. Sørheim, Roger - Lars Øystein Widding - Martin Oust - Øystein Madsen 2011: 

Funding of university spin-off companies: a conceptual approach to financing 

challenges. Journal of Small Business and Enterprise Development. 18. évf. 1. szám. 

58-73.o. 

 

217. Söderblom, Anna – Johan Wiklund 2006: Factors determining the 

performance of early stage hightechnology venture capital funds: A review of the 

academic literature. Small Business Service, London. 

 

218. Stadler Johanna 2005: A nyelvhasználati szabályok a közösségi és az európai 

iparjogvédelmi oltalmi rendszerekben. In: Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről 

– 2005. Magyar Szabadalmi Hivatal – MSZTT, Budapest. 105-126.o.  

 

219. Stiglitz, Joseph 2009: The Current Economic Crisis and Lessons for Economic 

Theory. Eastern Economic Journal, 35(3), 281-296.o. 

 

220. Storberg, Julia 2002: The Evolution of Capital Theory: A Critique of a Theory 

of Social Capital and Implications for HRD. Human Resource Development Review. 

2002 december,  468-499.o. 

 

221. Széchényi László 2002: Értékpapírjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.   

 

222. Szerb László 2000: Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan. Pécsi 

Tudományegyetem, Pécs.  

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



242 

 

 

223. Szerb László (szerk) 2005: Vállalkozásindítás, vállalkozói hajlandóság, és a 

vállalkozási környezeti tényezők alakulása Magyarországon a 2000-es évek első 

felében. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 

 

224. Szerb László 2006: Az informális tőkebefektetés és a kockázati tőke szerepe a 

vállalatok finanszírozásában. In: A kockázati tőke világa (szerk: Makra Zsolt), Aula, 

2006. 95-122.o. 

 

225. Szerb László – Ulbert József 2007: Vállalkozásbarát adórendszer: A mikro- és 

kisvállalkozások adózással  kapcsolatos adminisztratív terhelésének felmérése és az 

adminisztratív terhelések csökkentésére szolgáló javaslatok kidolgozására . Pécsi 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, kutatási jelentés. Letölthető: 

http://egyszeruallam.hu/wp-content/uploads/dok/Vallalkozasbarat.pdf  

 

226. Timmons, Jeffry A. - W. D. Bygrave 1986: Venture Capital's Role in 

Financing Innovation for Economic Growth, Journal of Business Venturing 1.szám, 

161-176.o. 

 

227. Timmons, Jeffry A. 1990: New Venture Creation: Entrepreneurship in the 

1990s. Irwin, Homewood. 

 

228. Tomori Erika 2003: Értékpapír- és tőzsdejog. In: Petrik Ferenc (szerk) 

Bankjog. HVG ORAC, Budapest. 

 

229. Tóth Balázs István 2010: Az immateriális és a területi tőke összefüggései. Tér 

és Társadalom, 24. évf.1.szám 65-81.o. 

 

230. Török Tamás 2005: A tájékoztatási kötelezettség és az üzleti titok védelme a 

társasági jogban. Gazdaság és jog, 2005/12. 3-10.o. 

 

231. Török Tamás 2011: Az üzletrész- és a részvényátruházás, - átszállás 

korlátozása és kizárása. Gazdaság és jog, 2011/2. 3-10.o. 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://egyszeruallam.hu/wp-content/uploads/dok/Vallalkozasbarat.pdf


243 

 

232. Ujlaki László 1997: A társasági és a szindikátusi szerződés összefüggései. 

Gazdaság és Jog, 1997/2. 24.o. 

 

233. Vancas, Ingrid 2010: Due Diligence and Risk Assessment of an Alternative 

Investment Fund. Diplomica Verlag, 2010 

 

234. Vékás Lajos 2010: Bizalmi vagyonkezelés a francia magánjogban. Gazdaság és 

Jog. 9-10. szám, 3-9.o 

 

235. Vezekényi Ursula – Bodor Mária 2009: Az üzletrész- és a részvényátruházás 

során gyakorolható elővásárlási jog egyes kérdéseiről. Gazdaság és Jog, 2009/11, 3-

10.o. 

 

236. Vida Sándor 2005: Közösségi védjegyjog és a közösségi védjegy 

Magyarországon. In: Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről - 2005. MSZH-

MSZTT, Budapest. 73-83.o. 

 

237. Vigh György Zsolt (szerk) 2008: Tőkebevonási Kalauz. Magyar Kockázati és 

Magántőke Egyesület. 

 

238. Wallison, Peter J. 2008: Causes and effects: Government policies and the 

financial crisis. American Enterprise Institute for Public Policy Research. 

 

239. Wang, Lanfang - Susheng Wang 2009: Syndication as a Management Strategy. 

In: M. Bergmann - T. Faust (szerk) Handbook of Business and Finance. Nova Science 

Publishers, Inc. Chapter 9.  

 

240. Watson, Brian - Josh Lerner 2007: The Public Venture Capital Challenge: The 

Australian Case. National Bureau of Economic Research, Working Paper Series.  

 

241. Weber, Max 1979: Gazdaságtörténet. I-II. Budapest, KJK.  

 

242. Weber, Max 1992: Gazdaság és társadalom I-II. A megértő szociológia 

alapvonalai. Ford: Erdélyi Ágnes. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006



244 

 

 

243. Wellmann György 2003: A társasági, illetve a polgári jogban mi lehet a 

tulajdon, és ebből következően az apportálás, illetve átruházás tárgya? Gazdaság és 

Jog, 2003/10. szám, 11-14.o. 

 

244. Wessner, Charles W. (szerk) 2004: SBIR: Program diversity and assessmen 

challenges. Report of a symposium. The National Academic Press, Washington D.C. 

 

245. Widding, Lars Oystein - Marius Tuft Mathisen - Oystein Madsen 2009: 

University-affiliated Venture Capital funds: funding of University Spin-Off companies. 

International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 8(2-3), 229-

245.o.  

 

246. Williamson, Oliver E. (1979) Transaction cost economics: The governance of 

contractual relations. Journal of Law and Economics. Vol. 22/2. 233-261.o. 

 

247. Williamson, Oliver E. (1998): Corporate Finance and Corporate Governance. 

Journal of Finance No.3. 

 

248. Wilmerding, Alex 2006: Term Sheets and Valuations. A Line by Line Look at 

the Intricacies of Venture Capital Term Sheets & Valuations. Aspatore Books, Boston. 

 

249. Winton, Andrew – Vijah Yerramilli 2008: Entrepreneurial finance: Banks 

versus venture capital. Journal of Financial Economics. 88.szám, 51-79.o. 

 

250. WIPO 2011: The international patent system – yearly review. Developement 

and performance in 2010. WIPO 

 

251. World Bank 2006: Where is the Wealth of Nations? World Bank, Washington.  

 

252. World Economic Forum 2012: Global Competitiveness Report 2011-2012. 

Letölhető: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/ 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/


245 

 

253. Wright, Mike – Andy Locket 2003: The Structure and Management of 

Alliances: Syndication in the Venture Capital Industry. Journal of Management 

Studies, 40. szám, 2073–2102.o.  

 

254. Wrigth, Mike et al 2006: University spin-out companies and venture capital. 

Research Policy, 35. 481-501.o. 

 

255. Wright, Mike 2007: Private equity and management buy-outs. In: Landström 

(szerk) Handbook of research on venture capital. Edward Elgar, 281-312. 

 

256. Zoltán Csaba 2010: Magyarországi kkv-k tőkebevonási gyakorlata. 

Prezentáció, 2010. március 17. Letölthető: http://www.startgarancia.hu/t/szakmai-

informaciok.html letöltés ideje: 2011. augusztus 4. 

 

257. Zsupanekné Palányi Ildikó 2007: A vállalati növekedés a vállalati életciklus-

modellek tükrében. In: Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Évkönyv 2007. 45-

56.o. 

 

258. Zucker et al 2002: Commercializing knowledge: University science, knowledge 

capture, and firm performance in biotechnology. Management Science 48(1) 138-

153.o. 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.ÁJDI.2012.006




