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I. Bevezetés 

 

Mit értünk kockázati tőkebefektetések alatt? 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.  

 

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
1
 2010 során az országban megvalósult 3295 

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
2
, 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 

                                                 
1
 NVCA Yearbook 2011. Letölthető az egyesület honlapjáról. www.nvca.org  

2
 IHS Global Insight 2009. Letölthető: http://www.altassets.net/pdfs/nvca_venture_impact_5thedition.pdf  (2011. 

június 10.) 

http://www.nvca.org/
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átlagosnál szignifikánsan jobb eredményeket érnek el a munkaerő-bővítés és az éves árbevétel 

tekintetében
3
. Az 1970-es évektől kezdve az Egyesült Államokbeli társaságok közül több, 

mint 27.000 kapott valamilyen formában kockázati tőkefinanszírozást mintegy 456 milliárd 

dollár értékben
4
. 

 

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

illetve annak az európai gazdaságra gyakorolt hatásával. Az EVCA
5
 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
6
. 

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 

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. Külön említésre 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 a tőke hatszor több annál, mint amit az EU-25 kutatás-fejlesztésre 

legtöbbet fordító 500 vállalkozása költ erre
7
.  

 

                                                 
3
 Lerner 1999. 285.o. 

4
 A legrészletesebb adatbázis 1995-től: MoneyTree, amelyet a PricewaterhouseCoopers és a National Venture 

Capital Association állít össze negyedévente. 
5
 European Venture Capital and Private Equity Association (EVCA) 

6
 EVCA Yearbook 2008 

7
 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.  
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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
8
.  

2002 és 2009 között a kockázati tőketársaságok 230 ügylet során mintegy 2,2 milliárd eurónyi 

értékben valósítottak meg befektetéseket magyarországi gazdasági társaságokban
9
. Az 

Európai Unió JEREMIE támogatási programja
10

 és annak magyar megvalósítás kapcsán 

várható, hogy a befektetések száma és volumene is szignifikánsan növekedni fog. 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, vagy 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
11

. 

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
12

. A tanulmány megjelenése óta lezajlott, 2008-tól számított pénzügyi-

gazdasági válság azonban véleményem szerint indokolja egy új korszakhatár megjelölését, 

amely nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is megtorpanást jelentett az ágazatban, 

és még inkább jellemzőjévé tette az eltolódást az érett vállalati életszakaszok felé. 

Ugyanakkor a 2010-es hazai és nemzetközi adatokból már az látszik, hogy a piac ismét 

magára talál, és új lendületet vesz.  

 

I.1. A kutatás tárgya, célja 

 

A disszertáció készítése során elsődleges feladat volt a kockázati tőke típusú finanszírozáshoz 

kapcsolódó hazai és nemzetközi jogforrási rendszer teljes feltárása, annak összehasonlító 

elemzése.  

                                                 
8
 Karsai 2006. 35.o. 

9
 HVCA Évkönyv 2010. Letölthető az Egyesület honlapjáról www.hvca.hu  

10
 Joint European Resources on Micro to Medium Enterprises (JEREMIE)  

11
 GEM Hungary 2004. Ezt az ismertetést veszi át: Ácsné Danyi  2004. 

12
 Karsai J. 2006 34-35.o. 

http://www.hvca.hu/
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A téma feldolgozása során a történeti leíró módszer dominál, ugyanakkor mindvégig szem 

előtt tartva a nemzetközi legjobb gyakorlatokból (best practice) hasznosítható elemek magyar, 

vagy inkább uniós gyakorlatba való átültetésének lehetőségét.  

 

A téma feldolgozása során egyszerre előny és hátrány a magyar nyelvű jogi szakirodalom 

hiánya. Így a munka hiánypótlónak tekinthető, összefoglaló jellegűnek, egyben vitaindítónak 

a további kutatási irányok szempontjából. A hazai források hiánya egyben maga után vonja a 

külföldi szakirodalom részletes és tematikus feldolgozásának szükségességét, adott esetben ez 

praktikusan külföldi jogszabályszövegek első magyar nyelvű közlését jelenti. 

 

A disszertáció egyik kiemelt feladata a kockázati tőkebefektetések jogi és 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
13

.  

 

Az állami szerepvállalás megítélése kapcsán a gazdasági szakirodalom markáns vonalat húz a 

közvetett és közvetlen beavatkozási formák közé
14

. 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 disszertáció 6. ábrája követi a szakirodalom által kimunkált közvetett-közvetlen eszközökre 

vonatkozó megkülönböztetést, ugyanakkor az adóösztönzőket, mint a központi költségvetésre 

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

keretek tárgyalása így egyszerre szintetizáló jellegű, ugyanakkor újszerű, mert sem a hazai, 

sem a külföldi szakirodalomban nem található meg a szerepvállalás ilyen megközelítése.  

 

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.  

                                                 
13

 A definíciós kérdések részben megjelentek a Jog-Állam-Politika 2012/1. számában is, amely eredmények a 

dolgozatban további részletezésre kerülnek. 
14

 például Cumming és Johan 2009. Kovács B. 2011a, Karsai 2004. 
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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.  

 

A kockázati tőkebefektetések magánjogi kereteit feldolgozó irodalom, és a disszertáció ezen 

fejezete a következő fontosabb kérdéseket tárgyalja:  

(a) a felek közötti információs asszimetria és az ügynökelmélet megjelenése a szerződés 

előkészítése és megkötése során 

(b) az intézményes kockázati tőke (kockázati tőke-alapok) tevékenysége, szabályozása 

(c) az üzleti titkok védelmének eszközei 

(d) a due diligence eljárás, avagy az üzleti átvilágítás jogi szempontjai 

(e) szerződési biztosítékok és fedezetek a kockázati tőkebefektetési szerződésben 

 (f) a befektetésből való kiszállás egyes jogi kérdései. 

 

A dolgozatban kiemelt 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, így az Egyesült Államok és 

az európai országok által hozott, a kockázati tőkebefektetésekre vonatkozó új szabályozási 

keret. Ez adja meg a további kutatási irányt 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.  

 

I.2. A kutatás módszertana 

 

A kockázati tőkebefektetések által felvetett egyes, jogi relevanciájú kérdéseket az módszerek 

alapján kutattam: 

 

a) Normatív módszer 

A kutatás alapját jelentette az elmúlt negyed évszázadban nemzetközi és hazai viszonylatban 

elfogadott jogforrási rendszer, de közelebbről elsősorban az Egyesült Államok és az Európai 

Unió által kidolgozott jogelveket, és azok konkrét megjelenési formáit vizsgáltam. Ezt 

egészítette ki az időben megkésett, de nemzetközi jelleget mutató magyar szabályozás 

elemzése. A magyar jogforrások időben két szakaszra oszthatók: az EU csatlakozás előtti és a 
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csatlakozást követően elfogadott jogforrásokra, amelyek lényeges eltérést mutatnak mind a 

szabályozási politika, mind az eredményesség tekintetében.  

A közgazdasági kutatásokban több szerző is állítja, hogy bizonyos országok kiemelkedő 

gazdasági eredményessége a kockázati tőkepiac ösztönzésében visszavezethető a jogrendszer 

jellegére, valamint a megfelelő időben és módon szabályozott piacra, illetve piaci 

eszközökre
15

. Ezek vizsgálatához elsősorban az angolszász és kontinentális jogrendszernek a 

tőkepiaci vonatkozásait kell megvizsgálni, valamint azokat a jogi eszközöket, amelyek a 

különbségek alapját adják.  

A 2008-as gazdasági válság valóságos szabályozási „dömpinget” indukált a pénzügyi 

piacokon, és ezen új rendszerek magukkal sodorták a kockázati tőkebefektetések intézményi 

szereplőit is. A 2010-2011-es években mind Európában, mind az Egyesült Államokban, mind 

Ázsia egyes részein születtek olyan jogforrások, amelyek döntő befolyással bírnak a kockázati 

tőkepiacra. Ezen új szabályok elemzése a dolgozat egyik fő célkitűzése. 

A magánjogi vonatkozások tekintetében a kockázati tőkebefektetésnek, mint ügyletnek a 

polgári jogi és társasági jogi vonatkozásainak feltárása és elemzése ugyancsak a dolgozat 

egyik hangsúlyos feladata, illetve – ilyen jellegű összefoglaló munka hiányában – a vonatkozó 

kógens és diszpozitív előírások nemzetközi keretben történő vizsgálata.  

 

b) Funkcionális módszer 

Annak ellenére, hogy a kockázati tőkebefektetések piaca folyamatosan és dinamikusan 

változik, a témakört feldolgozó közgazdasági szakirodalom a jogszabályi háttér következetes 

elégtelenségéről számol be. Mind nemzetközi, mind hazai kutatások igazolják azt, hogy a 

jogalkotó nem teljesíti maradéktalanul a piac által megfogalmazott elvárásokat, sőt, gyakran 

kontraproduktív tevékenységet fejt ki. A jelenleg is tartó gazdasági válság nyomán kialakuló 

új szabályozási mechanizmus aktuálissá teszi a kérdést: a jogalkotás mely szintjein és milyen 

jellegű szabályozásra lenne szükség? 

A kérdés felvetése nem újszerű: praktikusan amióta a gazdasági szereplők kialakították a 

klasszikus értelemben vett kockázati tőkebefektetések jelenségét, azóta rendezetlen a kérdés, 

hogy az állam, a jogalkotó milyen szerepben helyezhető el. Találunk forrást mindkét végletre, 

amennyiben a terület szabályozatlanul hagyása, illetve közvetett szabályozása lehet kielégítő , 

illetve a jól alátámasztható és kézzelfogható eredményesség miatt az állam abszolút ösztönző 

és aktív részvétele is indokolható lehet.  

                                                 
15

 például Gilson 2003, Avnimelech és Teubal 2004, Cumming és Johan 2009. 



9 

 

 

c) Történeti módszer 

A kockázati tőkebefektetések és az ezzel kapcsolatos, elemző tudományos igényű értekezések 

a közgazdasági szakirodalomban 70-es évekig vezethetők vissza. A tudományterület tehát 

nem rendelkezik az ókori görögökig visszavezethető gyökerekkel, és a megjelenő tudományos 

érdeklődés is nagyrészt gazdasági jellegű. Ugyanakkor nem tekinthetünk el az állami 

szerepvállalásnak a területet érintő kérdéseinek vizsgálatától, és szintén nem maradhat 

figyelmen kívül a nagyrészt a joggyakorlat által kimunkált szerződési jog sem.  

Landström
16

 szerint az 1980-as évekig a kockázati tőkére vonatkozó szakirodalom 

gyakorlatilag nem létezett, ezután is elsősorban az Egyesült Államokban figyelhető meg 

tudományos tevékenység, majd az Európai Unió 1998-tól foglalkozik érdemben a kockázati 

tőkepiaccal. A dolgozat részletesen és tematikusan dolgozza fel a történeti irodalmat, külön 

figyelmet fordítva a jogi vonatkozású forrásokra.  

 

d) Komparatív módszer 

A kockázati tőkebefektetések globalizált világában a különböző térségek, államok jogi 

környezete döntő versenyt befolyásoló tényezőként jelentkezik a gazdasági szereplők 

számára. Az Európai Unió több fórumon és több alkalommal is világossá tette, hogy a 

versenyképesség, a foglakoztatás és a kutatás-fejlesztés szintjének növelése során kiemelkedő 

jelentőséggel bír, hogy a kockázati tőkebefektetések kiemelt célcsoportjai, a kis- és 

középvállalkozások milyen jogszabályi környezetben tevékenykednek. Ezt a környezetet veti 

össze több nemzetközi szervezet is, mint az OECD
17

, az EVCA, és fogalmaz meg ajánlásokat 

a jogalkotó számára. Mindezek ellenére elmondható, hogy az Egyesült Államok – egyébként 

liberális – piaca mindezidáig a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a kockázati tőkepiac 

szereplői számára.  

A közgazdasági szakirodalom megosztott abban a kérdésben, hogy az angolszász jogrendszer 

látható előnye a kontinentális szabályozáshoz képest ellensúlyozható-e pusztán jogi 

eszközökkel, és ennek eredményeként más országokban is megvalósítható-e az az ösztönző 

környezet, amely a kockázati tőke számára vonzó.  

A kérdésre adandó válasz nélkülözhetetlen az Európai Uniós jogalkotás számára. Már a 90-es 

évek elejétől megfigyelhető az a tendencia, hogy az EU jogalkotása mintegy „mintát keres” az 

angolszász területről, hogy befektetési piacainak hatékonyságát növelni tudja. Az elmúlt 

                                                 
16

 Landström 2007. 3-65.o. 
17

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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mintegy 20 év jogalkotási fázisait bemutatva, és összehasonlítva azt az Egyesült Államok 

párhuzamos jogfejlődésével, bemutatható, hogy a törekvések mindezidáig az elvi állásfoglalás 

szintjén maradtak. A gazdasági válság és annak részeként a pénzügyi piacok válsága 

ugyanakkor új lehetőségeket is teremt mindkét fél számára, hogy az erőviszonyok 

átalakulásával kedvezőbb helyzetbe hozza saját gazdaságát, és saját vállalkozásait. A dolgozat 

egy jelentős része a válság során elfogadott új pénzügyi szabályozások összehasonlításával 

foglalkozik, és vet fel az európai térségre és hazánkra nézve de lege ferenda szabályozási 

lehetőségeket. 

 

e) A gazdaság jogi elemzése, mint módszer  

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
18

.  

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
19

.  

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
20

.  

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
21

. A mű fordítója az a Metzinger Péter, aki saját disszertációjában is 

ezt a nézőpontot tekinti alapként a gazdasági társaságok vizsgálatakor
22

.  

 

                                                 
18

 pl. Pokol 1984, Cserne 2006, Menyhárd 2005, Weber 1979, 1992.  
19

 Sárközy  2007, 23-24.o 
20

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

 Galgano 2006. 
22

 ld. Metzinger 2008. 



11 

 

II. A kutatási eredmények bemutatása 

 

II.1. A kockázati tőke jogi fogalmának meghatározása 

 

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
23

, 

sem az Egyesült Államokban elfogadott Dodd-Frank törvény
24

 és annak végrehajtási 

szabályai
25

 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.   

 

                                                 
23

 Bizottsági javaslat COM(2011) 860 
24

 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub.L. 111-203, H.R. 4173.  
25

 Securities and Exchange Commission, 17 CFR Part 275, Release No. IA-3222; File No. S7-37-10, RIN 3235-

AK81 
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A szerző a kockázati tőkebefektetések alatt érti az angolszász venture capital fogalom alá 

tartozó olyan megállapodásokat, amelyeknek lényege 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. 

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 

hiátust. 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.
26

  

 

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 

                                                 
26

 COM(2011) 860, rendelet-tervezet 3. cikk c-f pontjai alapján.  
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dolgozat második és harmadik fejezetének célja, hogy az állam szerepét tisztázza a kockázati 

tőkebefektetések piacán.  

 

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
27

. 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
28

, Izrael
29

 és Finnország
30

 esetében, jelentős 

eredményeket mutat fel Nagy-Britannia
31

, ugyanakkor a kiszorító hatást dokumentálható 

Kanadában
32

, és részben Magyarországon
33

 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
34

.  

 

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
35

. 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 

                                                 
27

 ld. részletesen a disszertáció IV.1. pontjában kifejtetteket 
28

 ld. Lerner 1999. 
29

 ld. Avnimelech – Teubal 2004. 
30

 ld. Maula et al 2006. 
31

 ld. Bürgel et al. 2000, BVCA 2009. 
32

 ld. Cumming – MacIntosh 2006. 
33

ld. Karsai 2004, Kovács B 2011b.  
34

 ld. részletesen a disszertáció III.3. szakaszának vonatkozó részeit 
35

 ld. például: Basha – Waltz 2001, Gilson 2003, Cumming – Schmidt – Waltz 2008,  
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hagyományokkal rendelkező országok relatíve kis kockázati tőkepiaca, illetve a piaci 

finanszírozással működő országok relatíve nagy kockázati tőkepiaca között
36

.  

 

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
37

 és YOZMA
38

 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
39

. A szakirodalmi álláspont szerint ezen intézkedések bevezetése sokkal 

nagyobb előkészítést, vagy akár szerkezet-átalakítást is jelenthet, ezért a legtöbb ország azért 

                                                 
36

 ld. Gilson és Black 1999. 
37

 Small Business Innovation Research, Egyesült Államok 
38

 az elnevezés a héber „célkitűzés” szóból származik, Izrael kockázati tőkepiacot élénkítő programjának 

elnevezése 
39

 ld. például: A stabilitás és a növekedés menetrendje, COM(2011) 669. 
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is választja a gyorsan bevezethető, jól kommunikálható közvetlen támogatási formákat, mert 

azokkal azonnali sikerek könyvelhetők el
40

.  

 

A kockázati tőkebefektetések során készülő dokumentumok jogi értékelése kapcsán a magyar 

szakirodalomban tematikus anyag nem fellelhető, az elsősorban angolszász, vagy szűk körben 

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 disszertáció 

III.4.5.pontjában részletesen 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 

                                                 
40

 ld. Harrison – Mason 2000 246.o., Karsai 2007, 1093.o 
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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.  

 

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 is már a 

tárgyalási folyamat korai szakaszában érintik. 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.   

 

II.2. A hipotézisek értékelése 

 

A disszertáció tárgyához és vizsgálati keretéhez kapcsolódva három hipotézist állítottunk fel a 

kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusainak vizsgálatához.  
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ad (1) A kockázati tőkealap és a hozzá kapcsolódó kockázati tőkealap-kezelő szervezetek 

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. 

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

típusú ügyletek szereplőinek 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.   

 

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, 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 
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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 AIMF-irányelv
41

 

pedig 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, BVCA
42

) 

egyöntetű nemtetszésüket fejezték ki a külföldi alapokkal szembeni negatív megkülönböztetés 

kapcsán.   

 

ad (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
43

, ezért 

gyakran egy befektetési szerződés keretében található a felek jogaira és kötelezettségeire 

vonatkozó, mindenre kérdésre kiterjedő megállapodás.  

 

                                                 
41

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-

kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az  1060/2009/EK és az 1095/2010/EU 

rendelet módosításáról. HL L 174/1. 2011.7.1.  
42

 British National Venture Capital Association (BVCA) 
43

 ld. például Hirsch 2006, Bauer – Burghof 2004, 3.o., Kovács B. 2011b 26-28.o. 
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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 döntően attól függenek, 

hogy a felek új társaság alapításával, a meglévőben történő tőkeemeléssel, vagy a 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 

ellentmondáshoz vezet. 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 kérdéskörben, 

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 
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szerződési kategóriájának létrehozása nem megalapozott. Ugyanakkor a visszatérően 

jelentkező sajátosságok megteremtik annak alapját, hogy ezen különleges szerződési típus 

további elemzés tárgya lehessen.  

 

A további kutatási irányok kapcsán világos, hogy az európai kockázati tőkealap működése, 

annak nemzeti részletszabályai egyértelműen kijelölik a vizsgálati utat a kockázati 

tőkebefektetések közjogi vonatkozásai kapcsán. Az iparág fejlődése, azon belül a 

statisztikailag is kimutatható szerződésszám indokolja a kockázati tőkebefektetés, mint 

szerződéses jogviszony további – nemzetközi magánjogi összehasonlító – vizsgálatát is.   
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